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RESUMO GERAL 

 

 

A avaliação de indicadores hidrológicos constitui-se em um instrumento fundamental para o 

processo de gestão de recursos hídricos. O crescimento da demanda de água associado a 

outros impactos ocorridos na bacia hidrográfica do rio São Francisco, torna o conhecimento 

das características hidrológicas uma ferramenta importante para que o aproveitamento de seus 

recursos possam ser otimizado com menor impacto ambiental, a análise das alterações 

ocorridas no baixo rio São Francisco decorrentes da implantação sucessiva de barragens em 

cascata ao longo dos trechos e seus efeitos ambientais são de extrema importância ao se 

buscar a revitalização deste curso d’água. Portanto, no Capítulo I, é apresentada uma revisão 

bibliográfica sobre os impactos antrópicos e as mudanças do regime de vazões em rios, a 

legislação brasileira sobre outorga de direito de uso dos recursos hídricos e métodos e 

questões que auxiliam na definição de vazões ecológicas. No Capítulo II, foi realizada uma 

caracterização da área de estudo com ênfase para o baixo rio São Francisco. No capítulo III 

avaliou-se a magnitude das alterações no regime de vazões no baixo São Francisco, 

provocadas pela construção do reservatório de Sobradinho e Xingó, além das modificações na 

disponibilidade hídrica. No capítulo IV foi determinada as alterações no regime de fluxos 

após a construção dos reservatórios de Xingó, relacionando essas alterações com algumas 

implicações ecológicas. No Capítulo V, são determinadas as vazões ecológicas por diferentes 

métodos que poderá nortear o gerenciamento eficaz do recurso hídrico, de tal forma que se 

promova uma gestão das águas que atenda às necessidades humanas e proteja a integridade 

ecológica do ecossistema aquático. Foram identificadas diversas modificações hidrológicas no 

baixo rio São Francisco no período posterior as construções das barragens entre as quais se 

destacam: decréscimo nas vazões máximas, médias e mínimas (anuais e mensais), diminuição 

na disponibilidade hídrica e o fins das cheias naturais com redução das lagoas marginais. 

 

Palavras-chaves: Disponibilidade hídrica, Impacto de Grandes Barragens, Vazão ecológica. 
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ABSTRACT 

 

 

The evaluation of the hydrological regime constitutes a fundamental instrument for the 

management process in the use of water resources. The growth of water demand associated 

with other impacts occurred in the basin of the River São Francisco make the knowledge 

about the hydrologic characteristics an important instrument for the use of their water 

resources are optimized with less environmental impact, the analysis of changes in the lower 

of São Francisco river the analysis of changes in the lower of São Francisco river resulted 

from the successive introduction of dams along the stretches and their environmental effects 

are extremely important concerning the revitalization of this river. Therefore, In Chapter I, a  

In Chapter I, bibliographic review about the anthropic impacts and changes the system of 

flows in rivers is presented; a small part of Brazilian legislation on granting the right of use of 

water resources and some methods and questions that assist in setting  instream flows. In 

Chapter II, In Chapter II, a characterization of the study area with emphasis on the lower of 

São Francisco river was performed. In Chapter III we evaluated the magnitude of changes in 

flow regime in the Lower of São Francisco, caused by the construction of Sobradinho and 

Xingó reservoirs, and also the changes in water availability. In Chapter IV the changes in flow 

regime after the construction of Xingó’s reservoirs were determined by relating these changes 

with some ecological implications. In Chapter V, are determined instream flows by different 

methods that may guide the effective management of water resources in such a way to 

promote a water management that fits human needs and protect the ecological integrity of the 

aquatic ecosystem. They were identified several hydrological changes in the lower part of the 

River São Francisco in the period after the construction of the dams, among those changes 

there are the decreasing in peak, medium and minimum flows, decreasing in water 

availability, the end of natural floods with reduction of marginal lagoons. 

 

Keywords: Water availability, Impact of Large Dams, ecological flow. 
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INTRODUÇÃO GERAL 

 

A necessidade crescente de alocação de água para usos múltiplos devido ao crescimento 

populacional e ao desenvolvimento econômico exige cada vez mais dos mananciais, causando 

constantes conflitos de uso e danos ambientais. Os rios do planeta têm passado por grandes 

modificações ao longo do tempo principalmente devido às diversas intervenções realizadas 

pelo homem paras os diferentes usos.  A construção de grandes barragens aliada a crescentes 

demandas para fins de abastecimento publico, irrigação e geração de energia vêm aumentando 

a extração de água a níveis insustentáveis, provocando grandes impactos a todo o ecossistema 

aquático. 

Nas últimas quatro décadas os impactos das interferências antrópicas nos recursos 

hídricos foram tornando-se mais visíveis e com consequências negativas para o ecossistema, 

comprometendo o bem-estar social e econômico do próprio homem. Um exemplo claro no 

Brasil é o rio São Francisco, que apesar da sua importância para o nordeste, não apenas pelo 

volume de água transportado em uma região semiárida, mas, também, pelo potencial hídrico 

passível de aproveitamento. O mesmo vem sofrendo várias intervenções antrópicas que 

causam grandes impactos ambientais. A construção de varias barragens nos últimos 50 anos, 

visando basicamente a produção hidroelétrica para atender a região nordeste tem provocado 

grandes modificações hidrológicas, que por sua vez comprometem toda a fauna e flora em seu 

curso.  

Os impactos causados por barragens têm início na sua construção com o desvio do rio, o 

desmatamento (limpeza) e o enchimento do reservatório, causando alterações em todo o 

ecossistema. Durante a operação ocorrem mudanças na qualidade e quantidade da água, nas 

condições hidráulicas do rio, erosão das margens do reservatório, mudanças no fluxo das 

águas subterrâneas, potencial mudanças no microclima, riscos à saúde pública, dentre outros. 

A montante do represamento forma-se em um lago favorecendo a deposição de sedimentos no 

seu leito, alterando as características hidráulicas e o tipo de substrato, diminuição da 

velocidade, aumento profundidade e da largura do rio nesta seção. Não apenas a qualidade da 

água é influenciada, mas também o padrão de escoamento superficial a montante e a jusante 

do reservatório, alterando a vazão dos rios e a sua sazonalidade. Novas magnitudes, períodos 

e frequências de vazões e níveis fluviométricos se verificam.  

Entre os principais impactos ocorridos na bacia hidrográfica do rio São Francisco após 

as construções das barragens podem ser citados: as mudanças de ordem físicas como a 

substituição de mata ciliar por terras cultivadas, urbanização e exploração de alúvios, 

modificando o comportamento da descarga e da carga sólida do rio alterando toda a dinâmica 
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natural do rio, erosão e assoreamento e mudanças hidrológicas como a diminuição dos pulsos 

de cheias fundamental para fertilizar as lagoas marginais e abrigo de diversas espécies de 

peixes, além do avanço do mar sobre o rio provocando uma mudança brusca no equilíbrio 

ambiental na região do baixo rio São Francisco. 

 As políticas públicas de desenvolvimento regionais adotadas no Brasil e a opção por 

um modelo de desenvolvimento que prioriza o uso das águas do rio para irrigação e geração 

de energia, em detrimento dos demais usos, por meio da implantação de grandes projetos 

hidrelétricos, têm provocado profundas alterações na bacia do rio São Francisco e 

principalmente no baixo rio São Francisco, rompendo o equilíbrio dinâmico natural do 

sistema fluvial. 

Diante dos problemas desencadeados pela regularização fluvial foram intensificados os 

estudos sobre os impactos ambientais e formas de quantificar a água que deve permanecer no 

rio, após as retenções e retiradas para os diferentes tipos de uso, a fim de não comprometer a 

biodiversidade aquática. Essa quantidade de água que deve permanecer no manancial é 

denominada diferentemente por vários autores Brander et al., (2006); Dyson, Bergkamp e 

Scanlon, (2003)  “vazão ecológica, vazão ambiental, vazão de restrição”, que por muitos anos 

entendeu-se por uma vazão mínima constante ao longo de todo o ano, geralmente maior que a 

vazão mínima natural do rio. Assim, assumia-se que se o ambiente suporta vazões menores 

que a “ecológica” então uma vazão única maior irá satisfazer a fauna e flora dependentes do 

sistema fluvial. Atualmente existe um consenso de que a vazão ecológica deve variar durante 

o ano, aproximando-se do regime hidrológico natural, que é particular para cada rio. 

Estas vazões são definidas por meio de valores numéricos que representam a quantidade 

de água que permanece no leito do rio após as retiradas para atender aos diversos usos. A 

condição básica para o desenvolvimento da gestão da oferta da água depende do 

conhecimento dessa grandeza que admite avaliações distintas em razão do caráter aleatório 

das vazões. 

Estas ideias dão suporte à legislação relacionada ao uso dos recursos hídricos nos 

estados brasileiros, e são importantes, porque evitam em muitos casos que rios inteiros sejam 

completamente utilizados para usos consuntivos chegando a secar seu leito. Para tanto, se 

torna relevante o uso de métodos que permitam a determinação dos deflúvios mínimos, 

utilizando para isso os dados de vazão, pois as séries históricas de vazões, definidas como 

observação continuada das vazões no decorrer do tempo, são longas, consistidas e, portanto, 

significativas. 
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ORGANIZAÇÃO DA TESE 

 

A tese está distribuída e organizada da seguinte forma: 

 Capítulo 1: Apresentada uma revisão como os principais impactos provocados por 

ações antrópicas sobre os recursos hídricos; um pouco da legislação brasileira sobre outorga 

de direito de uso dos recursos hídricos e alguns métodos e questões que auxiliam na 

determinação de vazões ecológicas.  

 Capítulo 2: Descreve de maneira detalhada a área em estudo com as principais 

características da bacia hidrográfica do rio São Francisco, com ênfase para o baixo rio São 

Francisco.   

 Capítulo 3: O primeiro artigo da tese aborda os Impactos da construção das usinas 

hidrelétricas no regime de vazões no baixo São Francisco ao logo dos últimos 73 anos e os 

impactos na disponibilidade hídrica para diferentes trechos do rio. 

 Capítulo 4: O segundo artigo traz a tona as principais alterações no regime de fluxos 

após a construção da hidroelétrica de Xingó, relacionando essas alterações com algumas 

implicações ecológicas.  

 Capítulo 5: O terceiro artigo aborda diversas metodologias para determinar a vazão 

ecológica, com base anual e mensal e propõe qual metodologia deve ser utilizadas para 

minimizar os impactos da regularização no baixo rio São Francisco.   

OBJETIVO GERAL 

 

O objetivo do trabalho consistiu em determinar as diversas modificações de ordem 

hidrológicas ocorridas no baixo rio São Francisco nos períodos anterior e posterior a 

construção das barragens, e determinar quais indicadores hidrológicos sofreram maior 

impacto após a construção da hidroelétrica de Xingó, além de propor vazões ecológicas a 

serem mantidas no baixo rio São Francisco.  
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Objetivos específicos 

 

 Analisar os impactos das construções das barragens de Sobradinho na disponibilidade 

hídrica do baixo rio São Francisco. 

 Utilizar indicadores hidrológicos para conhecer a modificações no regime de fluxo e 

possíveis impactos no ecossistema aquático após a construção da hidroelétrica de 

Xingó.  

 Definir vazões ecológicas utilizando diferentes métodos hidrológicos e hidráulicos, 

para orientar a gestão dos recursos hídricos no baixo rio São Francisco.   
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CAPÍTULO 1 - REVISÃO DE LITERATURA 

 

1. 1 Desenvolvimento, meio ambiente e recursos hídricos. 

 

As inter-relações entre o meio ambiente o desenvolvimento econômico e social, a 

mudanças globais e suas repercussões na interação entre os Estados ocupavam, há poucos 

anos atrás, apenas a atenção de especialistas e parecia uma questão distante dos interesses do 

cidadão comum. Progressivamente, esse quadro foi se alterando e a preocupação com a 

conservação dos recursos hídricos pode ser vista como precursora da consciência ambiental 

(VARGAS, 2000). 

De acordo com Freitas, Rangel e Dutra (2003) embora as fontes hídricas sejam 

abundantes, frequentemente estão mal distribuídas na superfície do planeta. Em algumas 

áreas, as retiradas de água são tão elevadas em comparação com a oferta, que a 

disponibilidade superficial de água está sendo reduzida e os recursos subterrâneos 

rapidamente esgotados.  

O contínuo crescimento populacional, aliado à crescente necessidade de água para usos 

em diversos setores econômicos e sociais, foi aos poucos aumentando a pressão sobre os 

recursos hídricos, com progressiva redução da qualidade da água e alterações nos regimes de 

fluxos de água, tanto pelas quantidades derivadas, como pelas obras hidráulicas construídas 

para atender as crescentes demandas. Tal situação levou a uma crescente preocupação com a 

sustentabilidade destes recursos (CRUZ, 2001). 

A água doce é um recurso natural finito, cuja qualidade e quantidade vêm diminuindo 

devido ao aumento da população e à ausência de políticas públicas voltadas para a sua 

preservação. Estima-se que aproximadamente doze milhões de pessoas morrem anualmente 

por problemas relacionados com a qualidade e quantidade de água (MERTEN e MINELLA, 

2002). Desse modo, deve ser utilizada de forma racional e a sua conservação deve ser 

constante, seja no meio urbano ou rural (SANTOS 2005).  

O passo inicial para garantir o suprimento sustentável de água em quantidade e 

qualidade é o diagnostico para identificar a disponibilidade hídrica de um região, depois o 

planejamento e gestão dos recursos hídricos que devem ser pensados adotando-se as bacias 

hidrográficas como unidades básicas de planejamento. Para Figueredo (1999) uma bacia 

hidrográfica, independente de sua extensão territorial, é uma unidade complexa e constituída 

por componentes do sistema hidrológico (agentes naturais) e componentes do sistema 

administrativo (atividades antrópicas). De acordo com o mesmo autor, a bacia hidrográfica, 
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como sistema hidrológico, é uma produtora de água e dependendo do manejo empregado, 

representa um grande reservatório de água para uso ao longo de todo o ano ou simplesmente 

uma superfície de drenagem rápida da água que chega até ela em forma de chuva. 

A área de abrangência de uma bacia hidrográfica compreende diferentes ecossistemas, 

antropizados ou não, cada um deles é constituído por suas múltiplas relações entre solo, água, 

vegetação, macro e microrganismos, que interagem e competem em grande medida devido à 

diversidade de seus componentes. A bacia hidrográfica ou a bacia de drenagem é constituída 

por divisores de água que, por meio de canais e tributários, drenam água de chuva, sedimentos 

e substâncias dissolvidas para um canal principal cuja vazão ou deflúvio converge numa saída 

única (foz do canal principal num outro rio, lago ou mar). As bacias hidrográficas de 

tamanhos diferentes articulam-se a partir dos divisores de água, integrando um sistema de 

drenagem organizado hierarquicamente. Assim, dependendo da saída única que for escolhida, 

uma bacia hidrográfica pode ser subdividida em sub-bacias e microbacias de menor dimensão 

(GRANELL PÉREZ, 2001). 

As bacias hidrográficas têm sido adotadas como unidades físicas de reconhecimento, 

caracterização e avaliação, a fim de facilitar a abordagem sobre os recursos hídricos. 

Considera-se que o seu comportamento ao longo do tempo ocorre por dois fatores: o primeiro, 

de ordem natural, responsável pela pré-disposição do meio ambiente à degradação, e o 

segundo, devido à ação antrópica, onde as atividades humanas interferem de forma direta ou 

indireta no funcionamento do meio ambiente (VILAÇA et al., 2009). 

A realização de estudos hidrológicos em bacias hidrográficas vem da necessidade de se 

compreender o funcionamento dos processos que controlam o movimento da água e os 

impactos de mudança do uso da terra sobre a quantidade e qualidade da água (WHITEHEAD 

e ROBINSON, 1993). Os recursos hídricos, enquanto parte importante do meio físico, são 

facilmente comprometidos, sejam no âmbito da qualidade e/ou quantidade, sejam por 

características como alteração dos cursos d’água ou diminuição dos canais de drenagem, 

tornando o atual cenário de degradação e descaso preocupante (SILVA, 2003). 

As intervenções do homem extrapolaram os limites da natureza e geram grandes 

impactos ambientais, ocasionando rápidas e irreversíveis mudanças nos ecossistemas. Os usos 

múltiplos da água e as permanentes necessidades de água para fazer frente ao crescimento 

populacional, às demandas industriais e agrícolas têm gerado pressão sobre os recursos 

hídricos superficiais e subterrâneos (TUNDISI, 2003).  
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Hogan et al. (2000) caracterizou a pressão exercida pelos aglomerados urbanos sobre os 

recursos hídricos em dois parâmetros básicos: captação superior à capacidade dos mananciais 

e poluição oriunda de efluentes domésticos e industriais. 

Novotny e Olem (1993) reforçaram que a urbanização provoca alterações na 

composição atmosférica, nos aspectos quantitativos e qualitativos dos corpos receptores e 

outros corpos hídricos e no solo da bacia hidrográfica. Enfatizaram ainda, que os sistemas 

ecológicos nativos são substituídos por uma ecologia urbana. Emissões de resíduos aumentam 

drasticamente as fontes dessas contaminações, tais como: indústrias, sistemas de coleta e 

tratamento de efluentes domésticos, coleta e disposição de resíduos sólidos (aterros, lixões), 

deposição de detritos e restos de materiais diversos.  

Estudos referentes ao crescimento e adensamento populacional em diferentes regiões 

metropolitanas mostram que devido à intensa velocidade com que ocorrem esses dois 

parâmetros, há sempre um déficit entre oferta e demanda com relação aos serviços de 

saneamento básico e a disponibilidade de água com qualidade para o consumo humano 

(BAPTISTA e CALIJURI, 2007). Segundo Clarke e Dias (2003), o desenvolvimento da 

infraestrutura urbana tem sido realizado de forma inadequada, o que tem provocado impactos 

significativos na qualidade de vida da população. 

Oka-Fiori, Fiori e Hasui (2003), estudando a evolução espacial e temporal do uso e 

ocupação do solo nas bacias hidrográficas do Rio Itiquira (MS), constataram a expansão 

desordenada das áreas classificadas como urbanas e também das áreas destinadas à 

agricultura, em detrimento das áreas anteriormente ocupadas pela vegetação nativa 

remanescente, além do grau elevado de degradação das áreas das nascentes. A característica 

comum de ocupação do espaço geográfico em todos os casos supracitados é aquela do 

descomprometimento e desrespeito aos princípios básicos de manejo integrado dos recursos 

hídricos, prejudicando o desenvolvimento econômico, social e ambiental da população 

residente em tais áreas. 

Segundo Tundisi (2003) os recursos hídricos superficiais e subterrâneos são recursos 

estratégicos para o homem e todas as plantas e animais. É continuamente renovado pela ação 

do ciclo hidrológico. Entretanto, a multiplicidade de usos muitas vezes resulta em alterações 

tanto de quantidade como de qualidade. 

 Em função das condições geográficas, climáticas e meteorológicas, a água distribui-se 

de modo irregular no tempo e no espaço. Aliado a estas condicionantes, as ações antrópicas 
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podem alterar significativamente o regime hidrológico numa determinada região, dependendo 

da amplitude das alterações causadas nas condições naturais (SIMONASSI, 2001).  

As reservas hídricas do planeta Terra são estimadas em 1.400 milhões de km
3

. 

Aproximadamente 2,5% do volume total de água existente no mundo (34,65 milhões de km
3
), 

estão classificados como água doce, estando assim distribuída: 68,9% calotas polares e 

geleiras, 29,9% água subterrânea, 0,3% rios e lagos, e 0,9% outros reservatórios 

(REBOUÇAS, BRAGA e TUNDISI, 2006).  

A pressão sobre esses 2,5% aumenta a cada dia com o crescimento populacional e das 

atividades econômicas, fazendo com que muitos países atinjam rapidamente condições de 

escassez de água ou se defrontem com limites de uso que comprometem consideravelmente o 

desenvolvimento econômico (REBOUÇAS, BRAGA e TUNDISI, 2006).  

De acordo com dados da Organização das Nações Unidas para Agricultura e 

Alimentação (FAO, Food and Agriculture Organization), estima-se que, mundialmente, o uso 

da água proveniente das diversas fontes está assim dividido: Agricultura (70-80%), indústrias 

(20-25%) e consumo doméstico (6-10%) (FAO, 2003). O planejamento torna-se indispensável 

no sentido de compatibilizar os vários usos, viabilizando os diferentes setores produtivos, 

monitorando a quantidade e a qualidade e melhorando os níveis de eficiência global do seu 

uso (PAZ et al., 2000). 

De acordo com Tucci (2001) e Rebouças; Braga; Tundisi,  (2006), os recursos hídricos 

superficiais gerados no Brasil representam 50% do total dos recursos da América do Sul e 

11% dos recursos mundiais, totalizando, como já salientado, 168.870m
3
 s

-1
. A distribuição 

desses recursos no País durante o ano não é uniforme, destacando-se os extremos do excesso 

de água na Amazônia e as limitações de disponibilidade no Nordeste.  

A região nordeste tem um potencial médio de água doce nos rios (186,2km
3
 ano

-1
), que 

representa apenas 3% do total nacional, sendo o mais baixo no Brasil. Por sua vez, essa região 

é populosa, resultando numa disponibilidade social de água doce nos rios de 4.384m
3
 hab

-1
 

ano
-1

. Entretanto, têm-se aproximadamente 20.000km
3
 de água doce subterrânea nos aquíferos 

que ocorrem sob cerca de 50% da sua área. Vale salientar, que este valor é quase o dobro dos 

encontrados na maioria dos países mais desenvolvidos da União Européia, e de 12 vezes 

aproximadamente o que dispõe um israelense (370m
3
 hab

-1
 ano

-1
) (REBOUÇAS, 1994 e 

1996).  
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O consumo atual da humanidade representa 11% da descarga anual dos rios, estimada 

em 41.000km
3
 ano

-1
. Enquanto um grupo de países ricos em água tem uma descarga de rios 

de 1 a 6 trilhões de m
3
 ano

-1
, no grupo de países mais pobres, essa descarga fica no intervalo 

de apenas 15 a 900bilhões m
3
 ano

-1
. Alguns desses países já se encontram em situação de 

“estresse hídrico” (REBOUÇAS; BRAGA; TUNDISI, 2006). 

A reposição de água doce depende da evaporação da superfície dos oceanos. 

Aproximadamente 505 mil km
3
, (uma camada de 1,4m de espessura), evaporam dos oceanos 

a cada ano. Outros 72 mil km
3
 evaporam da terra. Cerca de 80% do total de precipitações, o 

equivalente a 458 mil km
3
 ano

-1
, cai sobre os oceanos, e os 119 mil km

3
 ano

-1
 restantes, sobre 

a terra. A diferença entre a precipitação sobre as superfícies de terra e a evaporação dessas 

superfícies (119 mil km
3
 menos 72 mil km

3
 por ano) corresponde a escoamentos e reposição 

de águas subterrâneas, ou seja 47 mil km
3
 ano

-1
 (GLEICK, 2001). 

Possas (1998) enfatizou o problema humanitário da questão ao afirmar que 250 milhões 

de pessoas distribuídas em 26 países já enfrentam a escassez crônica da água e, em 30 anos, 

este número deverá saltar para três bilhões em 52 países. O World Water Council (2000) 

mostrou que um terço da população mundial vivia em países com estresse hídrico entre 

moderado a alto e que cerca de 80 países, com cerca de 40% da população mundial, já sofriam 

de grave escassez de água em meados da década de 1990.  

O mesmo documento projetou para 2020 que o uso da água aumentará em 40% e que 

será necessário um adicional de 17% de água para a produção de alimentos, a fim de 

satisfazer as múltiplas necessidades e desejos da população em crescimento. Os países que 

apresentam um índice inferior a 1.700m
3
 per capita ao ano são considerados em estado de 

estresse hídrico (UNESCO; WWAP, 2003,). Ao avaliarmos as chamadas “necessidades 

mínimas” que levariam à definição dos valores per capita diários, encontramos variações 

diversas entre 40 e 100 litros dia
-1

 hab
-1

. Outros autores mostraram que, se forem agregados os 

gastos do processo produtivo, agrícola e industrial, esse consumo se elevaria à ordem dos 

2.000 litros dia
-1

hab
-1

, isso se não forem somados os montantes na produção de energia, o que 

elevaria ainda mais o consumo. Por fim, um equacionamento dos diferentes padrões culturais 

e econômicos dificulta enormemente essa avaliação. 

1.2. Impacto de atividades antrópicas no regime de vazões do baixo rio São Francisco 

 

Os ecossistemas aquáticos têm sofrido inúmeras influências de atividades antrópicas no 

decorrer da história. O crescente aumento no número de reservatórios associado á poluição 

dos rios e lagos, atividades agrícolas e pecuárias, extração mineral, irrigação desmatamentos, 



10 

 

 

 

introdução de espécies exóticas, entre outras influências, têm levado a alterações na 

diversidade e qualidade de hábitats e alterações da flora e fauna nos ecossistemas aquáticos 

(LIMNO-TECH e SLIVIZKY, 2002; HOEY e THOMAS, 2006).  

Os processos hidrológicos que determinam as vazões dos rios são estocásticos no tempo 

e no espaço. Assim, a disponibilidade hídrica em um trecho do rio será sempre uma estimativa 

de vazão associada a determinado risco de falha (ASFORA e CIRILO, 2005). Com relação à 

utilização da água, os conflitos existentes estão relacionados principalmente com a 

multiplicidade dos usos e no aumento da demanda. A situação é mais grave nos grandes 

centros urbanos e nas regiões com déficit hídrico, onde a escassez de água está relacionada a 

condicionantes naturais e antrópicos: contaminação, desperdício, aumento de demanda e 

redução do potencial natural de fornecimento. Em períodos de estiagem a situação se torna 

mais crítica e os conflitos se tornam mais notórios, em face da redução da oferta e do 

concomitante aumento de demanda (COLLISCHONN et al., 2006; GARCIA et al., 2007). 

Peixoto e Mauad (2003) reforçam que em função de haver uma variabilidade temporal, 

espacial, quantitativa e qualitativa, tanto na demanda quanto na disponibilidade de água, há 

uma necessidade crescente em estudos que visem o uso sustentável dos recursos hídricos nas 

bacias hidrográficas. 

A utilização de ferramentas que permitem a análise da disponibilidade hídrica ao longo 

do tempo em rios que apresentam modificações no regime de vazões em decorrência da 

intervenção antrópicas, como é caso do rio São Francisco, torna-se essencial para a garantia 

de exploração duradoura do recurso. 

As modificações mais significativas no regime de vazões do rio São Francisco 

ocorreram mediante o início da operação dos complexos de Três Marias (1952) e Sobradinho 

(1979), localizados respectivamente nos Estados de Minas Gerais e Bahia, que têm as funções 

de geração de energia e controle de cheias. Atualmente, o regime de vazões determinado pela 

regularização do rio para fins de geração de energia, constitui fonte potencial de conflito entre 

abastecimento público, irrigação e vazão ambiental. 

Diversas modificações ocorridas no rio São Francisco como: diminuição da vazão na 

calha principal, interrupção do ciclo natural das cheias nas lagoas marginais que atuam como 

berçário natural de várias espécies de peixes, erosão das margens, perda de áreas 

agricultáveis, rompimento de diques de contenção e comprometimento dos processos de 

captação e drenagem dos perímetros de irrigação tem gerado vários problemas na região do 
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baixo São Francisco, entre Sergipe e Alagoas (CASADO et al., 2002; HOLANDA et al., 

2005; HOLANDA; ROCHA; OLIVIERA, 2008). 

Os impactos da construção de barragens em um rio provocam alterações na quantidade 

e qualidade da água, assim como na sazonalidade dos eventos de cheia. Os efeitos diretos à 

jusante dos reservatórios são: redução do número de espécies de peixes e invertebrados, 

redução dos níveis de deposição de sedimentos e nutrientes na planície de inundação, 

impedimentos à navegação, alterações nos processos biofísicos dos estuários, redução da 

recarga subterrânea e comprometimento da disponibilidade hídrica para os múltiplos usos       

(SYVITSKI et al. 2005; SONG et al. 2007; STEVAUX et al. 2008 e ZAHAR et al. 2008). 

Em se tratando do barramento por meio de usinas hidroelétricas, os principais impactos 

são causados pelos grandes reservatórios gerados que, conforme Souza (2009), alteram o 

período de ocorrência de eventos de  cheias, desconectando rios em suas direções longitudinal 

e lateral na cheia, e  conectando além do usual na estiagem, pela regularização. 

Em razão do sistema de barragens em cascata, o rio São Francisco sofre vários impactos 

comuns a outros rios barrados como a retenção de sedimentos e redução da magnitude e da 

pulsação natural da vazão (HALIM, 1991; SOUZA e KNOPPERS, 2003). De acordo com 

Knoppers et al. (2005) e Medeiros et al. (2007) estes impactos tiveram seu ápice com a 

instalação em 1994 da Usina Hidrelétrica - UHE Xingó localizada a 180km da costa, que 

devido a operação em conjunto com as demais UHE’s promoveu uma supressão significativa 

da variação sazonal das descargas de água. 

Góis et al. (1992) relatam que um dos problemas mais graves que ocorre no baixo curso 

do rio é o processo de alteração das margens e do leito, em decorrência da ocupação das 

várzeas com a construção de diques de contenção, para instalação dos perímetros irrigados, 

que reduziu a planície de inundação e, consequentemente, alterou consideravelmente as 

condições de escoamento natural do rio.  

Um dos impactos ambientais causados em decorrência da regularização do regime de 

vazões foi a eliminação das fortes correntezas geradas pelas enchentes, que reduziram boa 

parte do potencial de transporte de sedimentos do rio, gerando o assoreamento do canal 

principal, comprometendo a navegação e gerando um déficit de sedimentos no delta que vem 

resultando também na erosão de algumas praias localizadas próximas à foz (OLIVEIRA et al., 

2003). Christofoletti (1980) e Silva et al. (2003) destacam que a capacidade de erosão das 

margens de um rio, e os processos de transporte e deposição de sedimentos são dependentes 

de fatores como vazão e natureza das corrente fluviais, refletindo numa condição de equilíbrio 
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do canal fluvial. Qualquer tipo de interferência natural ou antrópica causa alteração na 

dinâmica dos processos de erosão, transporte e deposição de sedimentos.  

Os efeitos da construção dos reservatórios em série são muitos, não atingindo somente 

os irrigantes e não se restringindo apenas à região do baixo curso do rio.  Coelho (2008), 

referindo-se às características de reservatórios do tipo armazenamento-liberação (caso dos 

complexos de Sobradinho e Xingó), afirma que há modificações nos padrões e fluxo do canal, 

afetando as características do sedimento do rio, nutrientes e qualidade da água. Paiva et al. 

(2003) caracterizam como substancial  as reduções nos estoques pesqueiros naturais, devido 

ao comprometimento da piracema e pela não ocorrência das cheias anuais que inundavam as 

várzeas.  

1.3. Critérios de outorga no Brasil 

 

No Brasil, a Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1998) estabeleceu a propriedade 

das águas como um bem público, sendo propriedade da União ou dos Estados. As figuras de 

propriedade privada da água, bem como de águas municipais, previstas no Código de Águas 

(BRASIL, 1934), não existem mais. Cabe, então, à União e aos Estados promover a gestão do 

uso dos recursos hídricos de sua competência (CRUZ e TUCCI, 2008).  

A Lei 9.433 institui a Política Nacional de Recursos Hídricos e cria o Sistema Nacional 

de Gerenciamento de Recursos Hídricos buscando organizar em âmbito nacional o 

planejamento e a gestão desses recursos (BRASIL, 1997). Sendo assim o domínio das águas 

foi estabelecida em duas classes, nomeadamente: União e Estados, o primeiro correspondem 

as águas dos lagos e quaisquer correntes que banhem mais de um estado ou se estendam a 

território estrangeiro, e a segunda, as águas superficiais ou subterrâneas, afluentes, emergentes 

e em depósitos em um único estado (FREITAS, 2003). 

O gerenciamento dos recursos hídricos visa harmonizar e solucionar conflitos 

resultantes do uso intensivo da água na bacia hidrográfica. Este gerenciamento é um 

compromisso entre os diferentes usuários da água e a conservação das funções hidrológicas, 

biológicas e químicas dos ecossistemas. O principal instrumento de gestão utilizado é a 

outorga, que depende da disponibilidade hídrica, no tempo e no espaço da bacia hidrográfica, 

e das necessidades para a conservação dos sistemas hídricos (CRUZ E TUCCI, 2005).  

A outorga de direito de uso dos recursos hídricos faz parte do instrumento do Plano 

Nacional de Recursos Hídricos (PNRH), que tem como função, ratear a água disponível entre 

as demandas existentes, de forma a gerar os melhores resultados para a sociedade e assegurar 
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o controle quantitativo e qualitativo dos usos da água (ANA, 2013). O conhecimento das 

disponibilidades hídricas ao longo dos rios é de essencial importância no processo de decisão 

referente a outorgas. Cabe ao poder outorgante (Governo Federal, Estados ou Distrito 

Federal) examinar cada pedido, verificando se existe água suficiente, para que o pedido possa 

ser atendido. Isto determina o estabelecimento da gestão conjunta da disponibilidade e das 

demandas hídricas. No aspecto prático, a situação que ocorre é a seguinte: a rede fluvial é 

dividida pelas seções de referência, definidas em função da possibilidade de avaliação da 

disponibilidade hídrica, através de vazões características (LANNA, 1999).  

De acordo com Camara (2003), o grande desafio do estabelecimento desse sistema de 

domínio é a articulação entre os dois níveis jurisdicionais. Gerir os recursos hídricos é uma 

forma de equacionar e procurar resolver os problemas de escassez promovendo um uso 

adequado (SETTI et al., 2001). O processo de gestão objetiva ajustar as demandas 

econômicas, sociais e ambientais em níveis sustentáveis de modo a autorizar sem conflito os 

usos atuais e futuros da água (SILVA, 2004). 

Duas classes podem enquadrar os critérios alternativos de outorga do uso da água, 

apresentados na literatura: o da vazão referêncial e o da priorização das demandas. Na 

primeira, uma vazão referêncial do curso de água é utilizada. Na segunda têm em comum que 

as demandas podem ser outorgadas, além de qualquer vazão referêncial. Neste caso, diversas 

possibilidades existem, dependendo dos níveis de garantia estabelecidos. Os critérios de 

outorga de direitos de uso da água no Brasil têm sido estabelecidos com base em um 

percentual de vazões referênciais, que corresponde a uma situação crítica de estiagem. Estas 

vazões referênciais podem ser: a Q7, 10 (vazão mínima de sete dias consecutivos com período 

de retorno de 10 anos), a Q90 ou Q95 (vazão média com 90% ou 95% do tempo da curva de 

permanência de vazões diárias ou mensais) (LANNA, 1999). 

Muitos estados brasileiros não estabelecem a vazão máxima outorgável, sendo que, 

quando a mesma é definida, esta se baseia no uso de uma porcentagem da vazão de referência 

(RODRIGUES et al., 2006). Essa vazão de referência normalmente se baseia em vazões de 

estiagem ou em vazões com alta probabilidade de superação.  

A aplicação da outorga do direito de uso da água como um dos instrumentos da Política 

Nacional de Recursos Hídricos é um modo de assegurar o controle quantitativo e qualitativo 

dos usos da água (TUCCI, 2004).  Seja qual for a forma utilizada para a outorga de direitos de 

uso (permissões, licenças ou outra forma legal de fornecer capacidades de utilização da água), 

ela se fundamenta em bases técnicas, legais, econômicas e sociais (CRUZ, 2001). A 
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informação dos volumes utilizados e de seu regime de uso é fundamental para o 

conhecimento da disponibilidade hídrica, pois os usos afetam as séries hidrológicas. 

Segundo Silva e Pruski (2005), a outorga tem por finalidade a garantia quanto à 

disponibilidade hídrica, assumida como insumo básico do processo produtivo, além do que, 

garante que seja deixado um saldo hídrico suficiente para atender às emergências ambientais 

de interesse comum da coletividade. 

De acordo com Cruz (2001) a demanda pode ser estimada a partir do cadastramento de 

usuários, enquanto que a disponibilidade hídrica pode ser estimada a partir do regime 

hidrológico da bacia hidrográfica. Silva et al. (2006) afirmam que a outorga obedece a 

critérios vinculados à disponibilidade hídrica. Ela é estimada através do cálculo de vazões de 

referência, que representam o limite máximo de utilização da água em um curso d’água. 

No que diz respeito aos usos consuntivos, a demanda de água na bacia hidrográfica do 

rio São Francisco é de 166m
3

 s
-1

 , sendo o principal usuário a irrigação, responsável por 69% 

dessa demanda (ANA, 2004b). Em diversas partes da bacia hidrográfica já são evidenciados 

conflitos pelo uso da água, como nas sub-bacias dos rios Verde Grande, Carinhanha e 

Paracatu. Conforme aponta ANA (2004c), esses conflitos tendem a se acirrar em razão de 

uma série de fatores, como a ampliação da área de agricultura irrigada, a necessidade de maior 

produção de energia elétrica para atender ao crescimento da demanda e à eventual 

concretização de planos de transposição de parte das águas do rio São Francisco para outras 

bacias hidrográficas. 

Inúmeros fatores de natureza hídrica, biológica, geológica, física, ambiental, social ou 

econômica devem ser considerados na análise do processo de outorga. O regime dos rios de 

uma bacia hidrográfica também deve ser considerado, sendo que para rios perenes a outorga 

geralmente é feita com base na vazão mínima com sete dias de duração e período de retorno 

de 10 anos (Q7,10) ou nas vazões mínimas associadas às permanências de 90% (Q90) ou 95% 

(Q95). Somente um percentual dessas vazões deve ser utilizado, sendo o restante considerado 

como vazão necessária para a manutenção do meio biótico (vazão ecológica). Em rios de 

regime temporário ou intermitente o processo de outorga torna-se mais complexo, pois na 

época seca o rio deixa de apresentar vazão (SILVA e RAMOS, 2001). 
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1.4. Aspectos gerais sobre a determinação de vazões de referência 

1.4.1 Vazões de referência 

 

A disponibilidade hídrica natural de uma bacia hidrográfica pode ser avaliada pela 

análise das vazões mínimas, caracterizadas pela sua duração e frequência de ocorrência, 

refletindo o potencial natural disponível para o abastecimento de água das populações, 

indústrias, irrigação, navegação, geração de energia elétrica e lançamento de efluentes. Já a 

estimativa da vazão média permite caracterizar, além da disponibilidade hídrica máxima, o 

potencial energético da bacia hidrográfica, sendo a vazão média de longa duração a vazão 

máxima possível de ser regularizada (RODRIGUEZ, 2004). 

No Brasil, cada estado tem adotado critérios específicos para o estabelecimento das 

vazões mínimas de referência para outorga sem, entretanto, apresentar justificativas para a 

adoção desses valores (CRUZ, 2001). A maior parte dos órgãos gestores de recursos hídricos 

que emitem outorgas possui seus critérios aprovados em legislação ou em discussão para 

aprovação. Analisando os critérios para análise dos pedidos de outorga utilizados pelos órgãos 

gestores de recursos hídricos, pode-se verificar uma grande diversidade de vazões de 

referência adotadas, bem como dos percentuais considerados outorgáveis (ANA, 2005b). 

A vazão de referência é o estabelecimento de um valor de vazão que passa a representar 

o limite superior de utilização da água em um curso d’água (RIBEIRO, 2000). 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 pequeno risco. 

Os critérios das vazões de referência estão contidos em leis de vários estados brasileiros. 

Os termos vazão outorgável e vazão residual são ambos citados e relacionados nas leis das 

águas estaduais e federal brasileira, caracterizando uma situação de nomenclatura não 

homogênea, dependendo sua interpretação de cada peça legal. Muitas vezes, o termo de vazão 

residual aparece com o significado de vazão ecológica, como referência para conservação 

ambiental. Por isso, é importante prestar-se atenção aos textos das leis. 

No Brasil, a prática tradicionalmente utilizada para a prescrição de um regime de vazões 

a serem mantidas por um empreendimento hidrelétrico, consiste no estabelecimento de uma 

vazão mínima, a ser mantida a jusante do barramento. Essa estratégia metodológica 

fundamenta-se na definição de uma vazão mínima de referência, calculada com base em 
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alguma estatística da série histórica, sem analisar a conveniência para o ecossistema, uma vez 

que haverá redução na variabilidade natural da vazão (SILVEIRA et al, 2010). 

No entanto, a aplicação destes fundamentos gera uma vazão invariável, estimado a 

partir das séries de vazões, como por exemplo, um percentual da Q7,10 ou da vazão mínima 

mensal (SARMENTO e PELISSARI, 1999). Este ponto de vista tem sido discutido em outras 

obras que revisaram o tema, como Lanna e Benetti (2000) e Cruz (2001). 

Nestas discussões, é reconhecida a importância de um regime hidrológico para a 

qualidade ambiental de um rio e dos ecossistemas associados, incluindo a magnitude das 

vazões mínimas, a magnitude das vazões máximas, o tempo de duração das estiagens, o 

tempo de ocorrência das cheias, a frequência das cheias, a época de ocorrência dos eventos de 

cheias e estiagens, entre outros (POFF et al., 1997; NAIMAN et al., 2002; POSTEL e 

RICHTER, 2003). 

Na tentativa de contornar os problemas das abordagens tradicionais, e inserir o viés 

ecológico na prescrição de vazões, novas abordagens vêm sendo desenvolvidas, de modo a 

contemplar não só o valor mínimo da vazão residual a serem mantidos no rio, como também 

os valores máximos, época da ocorrência dos pulsos de cheias e secas, bem como suas 

durações. A esse novo enfoque deu-se o nome de hidrograma ecológico (POSTEL e 

RICHTER, 2003; COLLISCHON et al., 2005).  

1.4.2. Vazão (Q7,10) 

 

Uma das consequências esperadas do regime de um curso d’água são as reduções das 

vazões em determinados períodos, ao ponto de comprometer as diversas formas de utilização, 

atingindo valores inferiores às necessidades demandadas, caracterizando as chamadas “vazões 

de estiagem”. Segundo essa interpretação, as vazões mínimas não são características 

exclusivas de uma série histórica, mas de uma necessidade para o uso dos recursos hídricos. 

Segundo Tucci (2002), o conhecimento da vazão mínima e de sua distribuição temporal 

e espacial assume papel importante no planejamento regional em setores como geração de 

energia elétrica e navegação, bem como em projetos setoriais de abastecimento, regularização 

artificial, outorga de uso da água, qualidade de água, estudos de autodepuração e a diluição de 

efluentes em corpos d’água, entre outros. As vazões mínimas que ocorrem em época de 

estiagem são utilizadas nesses estudos dentro de uma das seguintes finalidades: análise, 

projeto, previsão ou estimativa, regulamentação legal, operação e planejamento. 
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A vazão mínima é caracterizada por dois fatores: a sua magnitude e a sua duração. Na 

prática, pouca utilidade tem a vazão mínima instantânea que deve ser muito próxima da vazão 

mínima diária. Normalmente, durações maiores, como sete ou 30 dias, apresentam maior 

interesse ao usuário, já que a sequência de vazões baixas é que representa uma situação crítica 

para a demanda ou para as condições de conservação ambiental. A vazão mínima com sete 

dias de duração é utilizada, com frequência, como indicador da disponibilidade hídrica natural 

dos cursos d’água. A principal vantagem do uso desse valor reside no fato de não sofrer tanta 

influência de erros operacionais e de intervenções humanas no curso d’água e de ser mais 

minuciosa que a vazão mínima mensal (TUCCI, 2002). 

A estimativa da vazão mínima com sete dias de duração, tendo como referência o ano 

civil, é realizada calculando-se a média dos sete menores valores diários consecutivos de 

vazão em cada ano da série de dados. Catalunha (2004), em análise de vazões mínimas para a 

bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul, com quatro regiões homogêneas, comparou as 

variações de vazões mínimas para períodos mensal, bimestral, trimestral e anual, verificando 

que não houve a coincidência dos valores de Q7,10 entre os períodos trimestral e anual. 

Verificou, ainda, que nos períodos mensal e bimestral ocorreu considerável variação durante o 

ano, e por isso a adoção desses períodos como referencial para estimar a vazão disponível 

para outorga não parece uma escolha muito sensata. Dessa forma, conclui que o período 

trimestral, por apresentar uniformidade e certa isenção das variações abruptas, possibilita o 

maior aproveitamento da disponibilidade da água, considerando-se a sazonalidade de sua 

oferta. 

Em alguns estados do Brasil, a legislação relativa à outorga para utilização dos recursos 

hídricos superficiais em cursos d’água estabelece uma porcentagem da vazão mínima com 

sete dias de duração e período de retorno de 10 anos (Q7,10) como vazão residual mínima a ser 

mantida a jusante das derivações. 

1.4.3 Curva de permanência (Q90% e Q95%) 

A curva de permanência ou de duração de vazões relaciona a vazão (geralmente no eixo 

das ordenadas) é a porcentagem do tempo em que ela é superada ou igualada sobre todo o 

período histórico utilizado para sua construção (geralmente no eixo das abscissas). Representa 

o complemento da função distribuição cumulativa de probabilidade de vazões ou a 

probabilidade de excedência das vazões (VOGUEL e FENNESSEY, 1994). Não se pode dizer 

que a permanência refere-se à probabilidade das vazões em qualquer ano, mas pode ser 

interpretada como uma “garantia” ou probabilidade de ocorrência das vazões num horizonte 
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de planejamento Voguel e Fennessey, (1995), apesar de estatisticamente utilizar vazões 

dependentes entre si. 

O primeiro uso da curva de permanência é atribuído a Clemens Herschel por volta de 

1880 (FOSTER, 1934 apud FENNESSEY e VOGUEL, 1990). As curvas de permanência são 

amplamente utilizadas na prática da hidrologia para diversas finalidades. Segundo Smakhtin 

(2001), possivelmente a primeira revisão dos usos da curva de duração de vazões tenha sido 

feita por Searcy em 1959. Outra revisão foi feita posteriormente por Voguel e Fennessey 

(1995). 

Dentre esses usos, constam estudos de conciliação entre retiradas e lançamentos 

associados aos sistemas de gerenciamento de recursos hídricos (referência amplamente 

utilizada no Brasil, como, por exemplo: Ceará, 1994; Cabral, 1997; Bahia, 1995), 

gerenciamento da qualidade da água, abastecimento de água, estudos de potencial energético 

hidráulico, planejamento de irrigação, estudos de impactos na resposta hidrológica nos rios 

oriundos de diferenças regionais em geologia, clima e fisiografia entre bacias hidrográficas, 

manutenção de habitats (uso ambiental), estudos de sedimentometria em rios (FENNESSEY e 

VOGUEL, 1990; VOGUEL e FENNESSEY, 1995; SMAKHTIN, 2001). 

A técnica mais frequente de obtenção da curva de permanência é empírica e também 

amplamente descrita nos livros de hidrologia (SEARCY, 1959 apud VOGUEL e 

FENNESSEY, 1994; REMENIERAS, 1971; PINTO, 1973; VILLELA e MATTOS, 1975; 

LANNA, 1993; TUCCI, 1993 e 2000, entre outros). Esta técnica consiste em estabelecer 

intervalos (ou classes) ordenados de vazões, de acordo com a magnitude das vazões, 

procurando, assim, ter uma quantidade razoável de valores ou “ogivas” em cada intervalo, 

bem como associar uma frequência de ocorrência das vazões e acumulá-las. Como se trata de 

associar frequências de ocorrências às vazões, outra alternativa é ordenar todos os valores de 

vazão em ordem decrescente e associar a cada valor uma frequência de excedência, utilizando 

uma posição de plotagem empírica, tal como m/n ou m/n+1, sendo m a ordem do valor 

ordenado e n o número de valores da série (FENNESSEY e VOGUEL, 1990; JACOBS E 

VOGUEL, 1998). Essas técnicas concebem as curvas de permanência como funções 

cumulativas de probabilidade essencialmente empíricas e não-paramétricas (FENNESSEY e 

VOGUEL, 1990). Pode-se, também, em função de objetivos específicos, parametrizar a curva, 

ajustando uma equação à curva assim obtida (QUIMPO e MCNALLY, 1983; MIMIKOU e 

KAEMAKI, 1985; FENNESSEY e VOGUEL, 1990; TUCCI, 1993; LEBOUTILLIER E 

WAYLEN, 1993; CIGIZOGLU E BAYAZIT, 2000). 
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1.5 Metodologias para definição de vazão ecológica 

1.5.1 Vazão ecológica 

Água em quantidade e qualidade é condição fundamental para suprir as necessidades 

dos seres vivos de um ecossistema. Essas duas características estão intimamente relacionadas. 

A qualidade da água depende da quantidade de água existente para dissolver, diluir e 

transportar as substâncias benéficas e maléficas para os seres vivos (BRAGA et al., 2005). 

A poluição dos corpos hídricos, os processos causadores das mudanças climáticas, a 

super exploração dos recursos naturais, o desmatamento, a urbanização e o mau uso do solo 

na agricultura, construção de reservatórios, canalização de rios, provocados pelo homem, 

causam desequilíbrio entre oferta e demanda de água fazendo com que muitas bacias 

hidrográficas apresentem estresse hídrico (ROSENBERG, et al., 2000; VÖRÖSMARTY et 

al., 2000; MALMQVIST e RUNDLE, 2002,). Alterações no regime natural dos rios podem 

causar enormes impactos ao equilíbrio dos ecossistemas aquáticos e áreas ribeirinhas 

resultando na perda e fragmentação de habitats, na redução de conectividade do rio com a 

zona ripária (HARRISON et al., 2004). 

Conhecer as relações de causa e efeito entre o escoamento da água com a flora, fauna 

aquáticas e ribeirinhas é de fundamental importância para a preservação dos corpos hídricos. 

Conciliar o atendimento das múltiplas demandas e as necessidades ambientais por água é o 

grande desafio a ser enfrentado no gerenciamento dos recursos hídricos e ambientais nas 

bacias hidrográficas.  

É importante lembrar que as alterações nas características do escoamento abrangem 

aspectos hidrológicos, hidráulicos, geomorfológicos, físicos, químicos e biológicos que 

afetam funções ecológicas e o ciclo de energia e nutrientes determinantes para as cadeias 

alimentares dos ecossistemas em diferentes condições de fluxo. 

Segundo Cruz (2005) vazão ecológica é aquela necessária à manutenção do ciclo de 

vida das espécies da fauna e da flora associados ao curso d’água nos leitos maiores e menores. 

Fica claro que a variação intra-anual das vazões em um rio estabelece um regime fluvial 

essencial para a preservação do meio ambiente aquático e ribeirinho. A mudança do regime 

fluvial causa impactos ambientais na fauna e flora e, indiretamente, no homem uma vez que 

alteram as condições socioeconômicas. Quando se considera este conceito mais amplo, 

abrangendo as demandas humanas e ambientais, a vazão é chamada de ambiental 

(MEDEIROS et al., 2006). 
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O conjunto de seres animais e vegetais de um ecossistema (biota) é afetado por 

alterações dos parâmetros físicos e químicos indicadores da qualidade da água e revelando 

alterações na saúde do rio no longo prazo. Portanto, o impacto na biota é uma medida mais 

realista do nível de degradação do rio.  

De acordo com Junk et al. (1989), em países de clima tropical a sazonalidade das vazões 

fluviais é a variável que atua de modo mais decisivo no comportamento do ecossistema 

aquático e da zona de transição terrestre e aquática. Nesta zona que ora se apresenta inundada 

ora emersa (conforme a sazonalidade das inundações) ocorre a conexão entre o rio e as fontes 

de recursos biológicos localizadas nas margens e nas várzeas. Segundo Bayley (1995) os 

principais agentes associados ao processo sazonal são a vegetação, os nutrientes, os detritos e 

os sedimentos. 

Em águas doces tropicais, os peixes respondem à elevação do nível da água mais que às 

chuvas locais, movendo-se para habitats aquáticos recentemente alagados em planícies que 

antes estavam secas. O aumento da velocidade da água pode ser sucedido por uma queda 

suave da sua temperatura e elevação da turbidez, juntamente com alterações químicas 

(concentração de íons conservativos, níveis de oxigênio dissolvido, de compostos 

nitrogenados, de fósforo, de ácidos húmicos, entre outras). Onde esses efeitos flutuam 

sazonalmente, eles são geralmente não catastróficos e a vida aquática está adaptada a tirar 

vantagem das condições de cheias (LOWE-MCCONNELL, 1999).  

Segundo Lowe-McConnell (1999) quanto maior a sazonalidade do ambiente, mais 

marcantes são algumas das características da ictiofauna: as populações flutuam grandemente 

por migrações e por multiplicação rápida, a desova sazonal se dá em resposta rápida ao 

suprimento de nutrientes, a razão entre produção e biomassa é alta, a seleção predominante 

dá-se por agentes abióticos e bióticos. O ciclo de vida da ictiofauna de rios tropicais está 

intimamente relacionado às flutuações dos níveis da água, que afetam todos os aspectos da 

biologia dos peixes, seu alimento, movimentações, crescimento e épocas de reprodução. 

A construção de reservatórios resulta em benefícios inquestionáveis, atendendo as 

demandas hídricas, a produção de alimentos, energia, laser, etc. Segundo Biemans  et al. 

(2011), durante o século 20 houve um aumento significativo (40%) da captação de água 

superficial para irrigação em todo o planeta devido à construção de grandes reservatórios. No 

entanto, os mesmos trazem como consequência a alteração do regime fluvial à jusante, 

resultando em impactos cujas magnitudes dependem das características ambientais locais. 
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A interrupção da sazonalidade natural dos regimes de escoamento dos cursos d’água 

pela execução de barramentos tem sido sistematicamente avaliada em termos dos impactos 

causados ao ambiente fluvial em vários países, razão pela qual algumas políticas de recursos 

hídricos e leis de águas têm inserido nas suas diretrizes a obrigatoriedade de estabelecimento 

de vazões ecológicas que levem em conta a preservação do regime hidrológico dos cursos 

d’água, por ocasião da elaboração de planos de bacia e do planejamento de uso dos recursos 

hídricos. Esse é o caso, por exemplo, da Espanha (CRIADO; PÉREZ; CABAÑES, 2000) e da 

Austrália (MAHESWARAN e DEEN, 2000). 

1.5.2. Metodologias de avaliação da vazão ecológica 

Várias metodologias foram propostas para avaliar a vazão ambiental de rios (Tharme, 

2003). As metodologias podem ser classificadas de acordo com seus princípios em métodos 

hidrológicos, hidráulicos, de simulação de habitats e holísticos. Os trabalhos de Sarmento e 

Pelissari (1999) e Benetti, Lanna e Cobalchini (2003) e Vincent (2006) apresentam o estado 

da arte destas metodologias. A seguir é mostrada uma abordagem sobre as principais 

metodologias para determinação de vazões ecológicas. 

Os métodos hidrológicos são baseados numa percentagem da vazão média de longo 

prazo. Um dos primeiros métodos foi o Tennant ou Montana baseado em dados de rios do 

norte dos Estados Unidos (Tennant, 1976). O critério de qualidade é associado a um 

percentual da vazão, por exemplo, 10% da vazão média anual é o valor usualmente tomado 

como limitante para que espécies nativas sejam prejudicadas pela falta de habitats adequados, 

acima de 60% a situação é ótima. 

As curvas de duração ou de permanência podem ser usadas para definir a vazão mínima 

que é igualada ou excedida. Valores característicos são a Q95 e a Q7,10.  Outra abordagem é 

aquela que considera a condição mais próxima possível do regime natural de fluxo como 

referência considerando as restrições impostas pelos usos da água. O método RVA - Range of 

Variability Approach baseia-se na variação intra e interanual do regime hidrológico em que 

são consideradas características de magnitude, tempo, duração, frequência e taxa de mudança 

para manter a biodiversidade e a integridade dos ecossistemas aquáticos (RICHTER et al., 

1997). O método FTA - Flow Translucency Approach consiste no escalonamento decrescente 

das vazões naturais enquanto mantem níveis similares da variabilidade das vazões para 

conseguir o regime recomendado (GIPPEL, 2001). 

De modo geral, os métodos hidrológicos estabelecem uma vazão mínima calculada com 

base em uma estatística da série de vazões no local, sem analisar o aspecto ambiental e/ou 
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benefícios e impactos ao ecossistema. Este método apresenta a vantagem de ser de fácil 

aplicação.  

Os métodos hidráulicos procuram relacionar as características do escoamento, tais como 

perímetro molhado, profundidade máxima e velocidade do fluxo, com a necessidade da biota 

aquática, apresentando uma evolução em relação ao método hidrológico. No entanto, estes 

métodos requerem a determinação de relações específicas entre parâmetros hidráulicos e 

ecológicos para cada região em estudo. Estes dados são raros devido à dificuldade para obtê-

los. 

Os métodos de simulação de habitats usam relações explícitas entre a conveniência do 

habitat e parâmetros hidráulicos (BOVEE, 1982). Nessas relações são obtidas curvas índices 

que relacionam a distribuição da população de uma determinada espécie com as 

características físicas do habitat (velocidade de fluxo, profundidade da água, composição do 

substrato, cobertura, etc.). Esta metodologia foi inicialmente desenvolvida no Colorado, EUA, 

no fim dos anos 1970 e é mundialmente conhecida como IFIM - Instream Incremental Flow 

Methodology.  

Os métodos holísticos buscam a vazão ambiental do ecossistema ribeirinho como um 

todo sem focar apenas uma espécie. Eles requerem conhecimento multidisciplinar de 

hidrologia, condições hidráulicas para a conveniência dos habitats, geomorfologia, qualidade 

da água, vegetação de ambientes aquáticos e ribeirinhos, peixes, macro invertebrados, 

vertebrados, etc. Nesta metodologia é importante identificar a magnitude dos eventos de 

vazões críticas e como os mesmos influenciam a ecologia do ecossistema. 

King e Louw (1998) propuseram a metodologia de construção em blocos (BBM - 

Building Block Methodology) que é baseada em dados ecológicos, da geomorfologia fluvial, 

da hidrologia e da hidráulica para identificar a complexidade das diferenças dos eventos de 

fluxo requeridas à manutenção da biota na região ribeirinha e seus habitats, bem como seus 

processos geomorfológicos e biológicos. 

Brown e King (2000) sugeriram uma metodologia heurística denominada DRIFT 

(Downstream Response to Imposed Flow Transformations) que envolve uma interação de 

processos biofísicos baseados em cenários analisando as consequências de reduções 

progressivas no fluxo e nas condições socioeconômicas. 

Arthington et al. (2006) propuseram uma aproximação genérica para relacionar as 

alterações do fluxo, baseado em dados de estações fluviométricas ou gerados por meio de 

modelos, com as condições ecológicas medidas em cada classe do rio. A metodologia pode 
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orientar o manejo do fluxo em distintas regiões fisiográficas e ecológicas fundamentais para a 

resolução de conflitos sobre o uso dos recursos hídricos e para a manutenção da 

biodiversidade e dos bens ecológicos essenciais dos ecossistemas aquáticos.  

Kaurish e Younos (2007) desenvolveram um índice padronizado que usa a resposta 

biológica como escala para avaliar a qualidade da água do rio. As respostas biológicas dos 

organismos aquáticos a cada parâmetro de qualidade da água foram morte da vida prolífica, 

crescimento e reprodução, sendo cada uma classificada em sete respostas biológicas 

prováveis. As sete categorias de respostas são relacionadas a sete categorias narrativas de 

avaliação da qualidade da água a qual é assinalado uma classificação numérica de 1 (letal) a 7 

(excepcional). Todas as concentrações dos parâmetros são normalizadas para se obter um 

índice padronizado geral que indica o grau de severidade da qualidade da água em diferentes 

seções do rio. Os autores destacam que o índice apresenta a vantagem de traduzir a 

complexidade dos fatores que afetam a vida aquática em uma apresentação holística mais 

compreensiva.  

Estudos comparativos desenvolvidos por Belzile et. al. (1997) demonstraram que o 

método hidrológico que utiliza a vazão Q7,10  resulta em magnitudes inferiores àquelas 

calculadas por outras técnicas. Os mesmo estudos indicaram que as vazões com permanência 

de 90% resultam em impactos significativos na ictiofauna.  

Desta forma, a utilização de métodos hidrológicos ou importados de outras regiões com 

fauna aquática e regime fluvial diferenciado resulta em significativos riscos ambientais 

(KING e LOUW, 1998). 

No Brasil as legislações estaduais brasileiras utilizam apenas dois métodos para a 

determinação da vazão ecológica: os baseados num percentual das curvas de permanências 

(Q90 ou Q95) e os baseados num percentual da Q7,10. As vazões ecológicas têm sido 

estabelecidas pelos órgãos ambientais como parte das licenças de instalação e operação, sendo 

em muitos casos definidas principalmente pelo grupo dos métodos hidrológicos. Entretanto, é 

preciso ressaltar que a aplicação desses métodos deve levar em conta o regime de vazões 

compreendendo a sua sazonalidade e não ficar restrito a definição um valor único de vazão 

mínima (COLLISCHONN et al, 2005). 
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CAPÍTULO 2 - CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

2.1. A bacia hidrográfica do rio São Francisco 

 

O rio São Francisco é chamado de “rio da integração nacional”. Essa denominação vem 

do fato de ele ligar o Brasil desde o Sudeste – serra da Canastra, em Minas Gerais, onde nasce 

– até o Nordeste, exatamente na divisa dos Estados de Alagoas e Sergipe, onde deságua no 

oceano Atlântico (BRASIL, 2004).  

Seu curso pode ser dividido em quatro trechos diferenciados: o alto São Francisco, que 

vai até a confluência com o rio Jequitaí, em Minas Gerais; o médio São Francisco, onde 

começa o trecho navegável do rio e segue até a barragem de Sobradinho, na Bahia; e o 

submédio e o baixo, entre Sobradinho e a foz. O rio São Francisco recebe água de vários 

afluentes, sendo a produção de água de sua bacia concentrada nos Cerrados do Brasil Central 

(PEREIRA et al., 2007).  

A maior produção de água se forma realmente entre sua nascente e a cidade de 

Carinhanha, na divisa de Bahia e Minas Gerais. A grande variação na quantidade de água que 

os afluentes despejam no São Francisco é consequência das diferenças climáticas entre as 

regiões drenadas pelo rio. Com uma extensão de 2.800km, o rio São Francisco corta cinco 

estados diferentes e sua bacia hidrográfica está inserida em sete estados, ele abrange regiões 

com as mais diversas condições naturais. As chuvas que caem na bacia e chegam ao rio 

variam muito de volume ao longo do seu percurso. A média anual vai de 1.900mm na 

nascente, em Minas Gerais, a 400mm no Semiárido Nordestino (BRASIL, 2004).  

A evaporação, ao contrário, vai de 500mm anuais, nas nascentes, a 2.200mm, em 

Petrolina, perto da fronteira da Bahia com Pernambuco, esta evaporação elevada, 

característica do Semiárido Nordestino, dificulta a manutenção de água nos açudes da região, 

que não são abastecidos por rios perenes. Embora a maior parte de águas do rio venha de 

Minas Gerais, o rio São Francisco só pode garantir uma grande oferta de águas – mesmo 

durante a estação seca (de maio a outubro) – após a represa de Sobradinho, considerada o 

pulmão do São Francisco. Isso porque a barragem foi planejada para regularizar o rio, a fim 

de possibilitar a geração de energia hidroelétrica nas usinas de Paulo Afonso, Itaparica e 

Xingó, próximas a sua foz durante todo o ano (BRASIL, 2004). 
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2.2. A região do baixo São Francisco 

 

O presente estudo compreende a região do baixo rio São Francisco localizada entre os 

paralelos de 8º e 11º de Latitude Sul e os meridianos de 36º e 39º de Longitude Oeste. A 

região ocupa a porção mais ocidental da bacia do rio São Francisco, com expansão territorial 

de aproximadamente 25.524,00 km
2
, abrangendo os estados da Bahia, Pernambuco, Sergipe e 

Alagoas. A área se estende desde a usina hidrelétrica de Xingó (Canindé do São Francisco, 

SE) até a região da foz do São Francisco, correspondendo a uma extensão de 

aproximadamente 210km (Figura 1). As características climáticas, hidrológicas e físicas da 

região em estudo são abordadas detalhadamente nos tópicos seguintes e resumida na (Tabela 

1). 

 

Figura 1. Localização da área de estudo no baixo São Francisco. 
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Tabela 1. Características da região do baixo rio São Francisco. 

Características 

Climática   

Clima predominante semiárido e subúmido 

Precipitação média anual (mm) 350 a 1.500 (957) 

Temperatura média (ºC) 25°C 

Insolação média anual (h) 2800 

Evapotranspiração média anual 

(mm) 
1500 

Trecho principal (km) 214 

Hídrica   

Declividade do rio principal (m/km) 0,1 

Contribuição da vazão natural média 

(%) 
1 

Vazão média anual máxima (m
3
s

-1
) Foz 4.999 em março 

Vazão média anual mínima (m
3
 s

-1
) Foz 1.461 em setembro 

Vazão específica l/s/km
2
 1,01 

Física   

Área (km
2
) 25.523 (4%) 

Altitudes (m) 480 a 0 

Solos Argissolos, alissolos, latossolos, hidromórficos, litossolos 

Vegetação predominante Floresta estacional, semidecidual, mangue e vegetação litorânea 

Ictiofauna 
Pira, Curimatã, pacu, dourado, surubim, matrinxã, mandiamarelo, 

mandi-açu, piau-verdadeiro, traíra, tambaqui 

 

Fonte: (BRASIL, 2006) 

 

2.3. Hidrologia  
 

A bacia hidrografica do São Francisco, com área de drenagem de 634000km
2
, se 

estende pelos Estados de Minas Gerais, Bahia, Goiás, Pernambuco, Sergipe e Alagoas, além 

do Distrito Federal, representando 7,5% do território brasileiro (ANA, 2002) e, devido à sua 

extensão e aos diferentes ambientes percorridos, ela se divide em quatro unidades 

fisiográficas: na região do Alto São Francisco, correspondente a 19% da área da bacia, que vai 

da nascente até a cidade de Pirapora, MG; no Médio São Francisco, que se estende de 

Pirapora a Remanso, BA, correspondente a 55% da bacia; no Submédio São Francisco, de 

Remanso até Paulo Afonso, BA (24% da bacia) e no Baixo São Francisco, que vai de Paulo 

Afonso até a foz (7% da bacia). 

A bacia hidrográfica do rio São Francisco possui 36 afluentes mais importantes, dentre 

os quais apenas 19 são perenes destacando-se, pela margem direita, os rios Pará, Paraopeba, 



35 

 

 

 

Velhas e Verde Grande e, pela margem esquerda, os Rios Abaeté, Paracatu, Urucuia, 

Pandeiros, Carinhanha, Corrente e Grande. As áreas de drenagem desses afluentes, com 

exceção do Rio Verde Grande, se situam na região não abrangida pelo Polígono das Secas, 

representando cerca de 50% da área total da bacia (ANEEL, 1998). 

Na Tabela 2 é possível observar, a disponibilidade hídrica acumulada nas regiões 

fisiografias do São Francisco, a vazão natural média, a vazão com permanência de 95%, a 

vazão regularizada pelos reservatórios de Três Marias e Sobradinho, a disponibilidade de 

águas superficiais (vazão regularizada mais a incremental com permanência de 95%) e a de 

águas subterrâneas (20% das reservas renováveis). A disponibilidade hídrica total não é igual 

à soma das duas, já que a disponibilidade de águas subterrâneas representa uma parte do 

escoamento de base dos rios. 

 

Tabela 2. Disponibilidade hídrica na bacia hidrográfica do rio São Francisco. 

Região 

Fisiográfica 

Vazão (m
3
.s

-1
) Disponibilidade (m

3
.s

-1
) 

Natural média Q95% Regularizada Água superficial Água subterrânea 

Alto 1.189 289 513 622 29 

Médio 2.708 819 513 1.160 294 

Submedio 2.812 842 1.815 1.838 313 

Baixo 2.850 854 1.815 1.849 318 

Fonte: BRASIL (2004) 

*Vazão regularizada mais a vazão incremental com permanência de 95%. 

** 20% das reservas renováveis 

 

A Figura 2 classifica a disponibilidade hídrica em função do número de habitantes, 

tendo por base a classificação adotada pelas Nações Unidas para traçar o quadro mundial que 

é a seguinte: situação de estresse de água - abaixo de 1.000 m
3
 hab

-1
 ano

-1
, regular - 1.000 a 

2.000m
3
 hab

-1
 ano

-1
, suficiente – 2.000 a 10.000m

3
 hab

-1
 ano

-1
, rico – 10.000 a 100.000 m

3
 

hab
-1

 ano
-1

 e muito rico – mais de 100.000m
3
 hab

-1
 ano

-1
. A seguir é possível observar uma 

avaliação da disponibilidade e demanda de recursos hídricos, segundo as Nações Unidas onde 

a relação entre a demanda e a vazão média é avaliada da seguinte forma:  

  

< 5%. Pouca ou nenhuma atividade de gerenciamento. A água é considerada um bem livre;  

5 a 10%. Situação é confortável, podendo ocorrer necessidade de gerenciamento para solução 

de problemas locais de abastecimento;  

10 a 20%. A atividade de gerenciamento é indispensável, exigindo a realização de 

investimentos médios;  
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> 20%. A situação é crítica, exigindo intensa atividade de gerenciamento e grandes 

investimentos. 

> 40%.  A situação é muito critica, exigindo atividades de gerenciamento urgentes em curo 

prazo. 

 

 
 

Figura 2. Disponibilidade hídrica na bacia hidrográfica do Rio São Francisco. 

Fonte: (BRASIL, 2006). 
 

O balanço entre a vazão natural média e a população total na bacia do rio São Francisco 

é de 7025m
3
 hab

-1
. ano

-1
) Figura 2. Portanto, segundo a classificação das Nações Unidas, a 

disponibilidade de recursos hídricos na bacia do São Francisco é suficiente para atender as 

demandas. Porém, este balanço tem grande variação nas unidades hidrográficas desde 21m
3
 

hab
-1

 ano
-1

, nos rios Paramirim, Santo Onofre e Carnaíba de Dentro, até 91704m
3
 hab

-1
ano

-1
, 

no rio Carinhanha.  

Avaliando individualmente a vazão média por habitante em cada unidade hidrográfica 

do São Francisco, as bacias dos rios Paramirim, Santo Onofre e Carnaíba de Dentro, Verde e 

Jacaré, Salitre, Pontal, Curaçá, Talhada, Baixo Ipanema e baixo São Francisco estão em  

situação de estresse hídrico (< 1.000m
3
 hab

-1
 ano

-1
). 

 

 

 

Demanda/Disponibilidade (%)
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2.4. Clima 

 

O clima da região do baixo São Francisco é quente, começando com o semiárido, a 

montante, sofrendo uma transição para o subúmido, no seu curso médio, próximo a Belo 

Monte (AL), e úmido na zona junto ao litoral, sendo a precipitação o principal fenômeno que 

caracteriza as variações climáticas locais (CAVALCANTE, 2011). 

A distribuição pluviométrica do alto rio São Francisco e a parte superior do médio São 

Francisco, no estado de Minas Gerais, produzem 75% do escoamento do rio. Em contraste, o 

clima das regiões Submédio e Baixo São Francisco é muito seco e possui uma distribuição 

sazonal das chuvas diferente, isto pode ser explicado pelo fato de que estas regiões estão 

submetidas a diferentes climas e sistemas de produção de chuvas. 

Apresenta-se, na Figura 3, para a Bacia do São Francisco, a distribuição da precipitação 

média anual considerando-se os períodos de 1980 a 1994 e de 1995 a 2013. A precipitação 

média nesses períodos foi maior na região de cabeceira, decrescendo em direção à foz até as 

proximidades do limite entre o Submédio e o Baixo São Francisco; a partir daí, ocorre um 

acentuado aumento da precipitação em decorrência da influência oceânica no regime 

pluviométrico. As precipitações observadas variaram de 390 a 1.710mm no primeiro período 

analisado e de 370 a 1.800mm no segundo. Constatou-se, no Alto e Médio São Francisco, 

aumento das precipitações médias anuais do primeiro para o segundo período, principalmente 

na área de cabeceira e na margem esquerda da Bacia do São Francisco. No Submédio e Baixo, 

o comportamento foi semelhante, em geral, a precipitação no segundo período, um pouco 

maior à do primeiro. 
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Figura 3. Precipitação média anual na bacia Hidrográfica do São Francisco períodos de 1995 a 

2013. 

 

 

A área do baixo São Francisco contém três diferentes tipos de clima, de leste para oeste:  

 

 Subúmido úmido, com no inverno (junho a agosto), megatérmico e moderada 

deficiência hídrica no verão (dezembro a fevereiro), mesotérmico;  

 Subúmido seco, com moderado excesso hídrico no verão (megatérmico) e;  

 Semiárido, sem excesso hídrico (megatérmico)  

 

O regime pluviométrico é caracterizado pela ocorrência de uma estação chuvosa e um 

período seco variável espacialmente, com a faixa litorânea tendo a ocorrência de quatro meses 

secos e, à medida que se avança em direção ao interior, este período vai aumentando até 

alcançar sete meses secos na região do semiárido. A região apresenta duas estações distintas: 

a estação úmida, entre os meses de março/abril a agosto/setembro, e a estação seca, entre os 

meses de setembro/outubro a fevereiro/março.  A precipitação anual está entre 800 e 

1.200mm e a temperatura média anual é de 25°C, sendo dezembro o mês mais quente, com 

temperaturas entre 26 e 27°C, e junho o mês mais frio, com temperaturas em torno dos 23°C.  
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A precipitação média na zona litorânea é de 1.300mm e, na região situada próxima ao limite 

com o submédio São Francisco, os valores caem para 600mm (CAVALCANTE, 2011). 

 

2.5. Solo e vegetação 

 

De maneira geral, podem-se identificar duas regiões distintas, de oeste para leste, com 

relação à pedologia no Baixo São Francisco. Na primeira, localizada entre as cidades de Paulo 

Afonso (BA) e Propriá (SE), predominam três diferentes tipos de solos distribuídos em 

grandes manchas: Neoossolos, Planossolos e Luvissolos. A segunda, localizada a jusante da 

cidade de Propriá, se estende até a foz do rio São Francisco no oceano e pode ser 

caracterizada pela existência de uma maior variedade de tipos de solos, porém com pequena 

abrangência. Dentre os solos que ocorrem na área destacam-se os Neossolos Quatzarenicos, 

Solos Indiscriminados de Mangue, Argissolos, Latossolos (ANA/GEF/PNUMA/OEA, 2002).  

A cobertura vegetal original na região do Baixo São Francisco é representada por 

extensas áreas de caatinga, que se constitui num tipo xerófito de vegetação, ou seja, com 

adaptações funcionais contra a falta de água, desenvolvidas em função do baixo nível de 

precipitação pluviométrica da região do semiárido. 

Na área em questão ocorrem duas variações fisionômicas desse tipo de vegetação: a 

caatinga arbórea densa e a caatinga arbórea aberta Figura 4. A primeira pode ser caracterizada 

estruturalmente por apresentar um estrato arbóreo denso com espécies que variam de 8 a 10m 

de altura; um estrato formado por arbustos espinhosos e perenes e, por último, um estrato 

herbáceo estacional. A segunda variação fisionômica apresenta uma cobertura lenhosa de 

estrutura aberta e porte baixo deixando exposto o estrato campestre. Este tipo de caatinga 

pode ser encontrado em condições naturais em áreas de clima acentuadamente seco e 

ocorrência de solos litólicos.  

Próximo ao litoral ocorrem formações pioneiras que cobrem ambientes sedimentares 

recentes, instáveis e sem tempo necessário para serem edafizados. Dois tipos de ambientes 

aparecem no litoral de Alagoas e Sergipe: a restinga e os mangues. 
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Figura 4. Uso e ocupação do solo e vegetação na bacia hidrográfica do São Francisco. 

 

2.6. Relevo e geologia 

 

O relevo é o resultado das forças endógenas e exógenas que agem em conjunto, 

formando e modelando a superfície terrestre. Na bacia do São Francisco encontramos planalto 

(regiões mais altas), planícies (regiões mais baixas), chapadas, regiões de serras e morros e 

cânions (Baixo São Francisco).  O rio São Francisco nasce numa altitude de 1.600m, na Serra 

da canastra em Minas Gerais. É tipicamente um rio de Planalto. A maior parte do seu curso 

encontra-se entre as altitudes 400 e 600m, sendo interrompido por muitas quedas d’água, no 

seu curso superior e inferior. 

A região do Baixo São Francisco destaca-se pela presença de um “canyon” que se inicia 

na cidade de Paulo Afonso (BA), e se estende por cerca de 100km em forma de cachoeiras 

por leitos de rochas cristalinas até as proximidades da cidade de Pão de Açúcar (AL), onde é 

interrompido pela barragem da usina hidroelétrica de Xingó. Daí para a foz é um percurso de 

cerca de 165km, e o rio começa a se apresentar com menor declividade, formando assim 

meandros.  

Segundo Medeiros (2003), na geomorfologia do Baixo São Francisco, destaca-se a 

planície costeira com altitude inferior a 100m e os tabuleiros costeiros da Formação Barreiras 

Vegetação
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com altitudes entre 100 e 200m. De forma geral, a geologia da bacia do São Francisco pode 

ser dividir em terrenos cristalinos e sedimentares. Nesta divisão, os terrenos sedimentares 

incluem as bacias sedimentares, coberturas detrito-lateríticas, depósitos colúvio-eluviais e 

aluviões.  

As áreas ocupadas pelo embasamento cristalino estão localizadas, predominantemente, 

na margem direita do Alto e Médio São Francisco e, em ambas as margens, na região do 

Baixo São Francisco. Os terrenos cristalinos perfazem cerca de 57% da área da bacia do São 

Francisco, enquanto que os terrenos sedimentares representam aproximadamente 43%.  Esses 

terrenos, via de regra, possuem boa capacidade de armazenamento de água, favorecendo a 

infiltração da água e reduzindo as vazões máximas nas calhas dos cursos de água devido à boa 

permeabilidade e porosidade das rochas. Já os terrenos cristalinos, possuem pouca capacidade 

de acumulação e favorecem a rápida saturação e ao incremento do escoamento superficial, 

favorecendo as maiores vazões de pico.  

A geomorfologia da área de estudo se inicia dentro de um escudo exposto do Patamar 

Colinoso Marginal até Propriá (SE), daí começa a bacia sedimentar com predominância dos 

tabuleiros da Formação Barreiras, do período Terciário, onde se estende até Penedo (AL), aí 

se localiza o vértice interno da região deltaica com campos de areias e remanescentes de 

dunas vegetadas (OLIVEIRA, 2003).  

 

2.7. Disponibilidade de dados hidrológicos e monitoramento da vazão 

 

As informações utilizadas no estudo foram realizadas a partir de dados disponíveis em 

estações pluviométricas e fluviométricas, administrada pela ANA (Agência Nacional de 

Águas) disponíveis no Sistema de Informações Hidrológica (Widroweb). Com base no banco 

de dados da ANA, as chuvas medidas nas estações pluviométricas são dados brutos obtidos 

com o auxílio rede pluviométrica, os dados fluviométrico são dados consistidos, cuja medição 

é uma média diária, obtida pelo método de curva chave. Para caracterização da precipitação 

na bacia hidrográfica do rio São Francisco foram escolhidos 167 estações pluviométricas 

(ANEXO I), 2 estações fluviométricas cuja localização geográfica e as características são 

descritas a seguir: 

1 - Estação Piranhas: Localiza-se no estado de Alagoas (AL) na região do baixo São 

Francisco (subbacia 49), altitude de 10,85m, em relação ao nível do mar, cuja localização 

geográfica é de 9º 45' 59" de Latitude Sul e 37º 00' 29" de Longitude Oeste. Nesta estação os 

estudos foram concentrados obedecendo ao intervalo de 1940 a 1973 período anterior a 

construção de sobradinho e 1980 a 2013, período posterior a construção de Sobradinho 

configurando 66 anos de estudo. 
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2 - Estação Pão de Açúcar: Localiza-se no estado de Alagoas (AL) está localizada na região 

do baixo São Francisco (subbacia 49), altitude de 10,85m, em relação ao nível do mar 8,1m, 

cuja localização geográfica é de 9º 45' 05" de Latitude Sul e 37º 26' 47" de Longitude Oeste. 

Na presente estação os estudos ocorreram no intervalo 1940 a 1973 período anterior a 

construção de sobradinho e 1980 a 2013, período posterior a construção de Sobradinho 

configurando 66 anos de estudo. 

Medições de vazão foram realizadas nos dias 9, 10 e 11 de junho de 2014 (Figura 5) no 

baixo rio São Francisco próximo à cidade de Pão de Açúcar-AL. A metodologia utilizada 

consistiu no uso de uma Acoustic Doppler Current Profiler (ADCP), que consiste numa 

metodologia mais apropriada na determinação da vazão de grandes rios.  O software 

RiverSurveyor foi utilizado para calcular e interpola automaticamente os dados com 

discrepância do padrão (Figura 4).  

  

  

Figura 5. Montagem do ADCP para medição da vazão no rio São Francisco. 

 
Na figura 6 podemos observar a batimetria do rio São Francisco na estação de Pão de 

Açúcar no dia 10/06/2014 para os três pontos de medição da vazão com média de1168 m
3
 s

-
1. 
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Figura 6. Perfil da travessia da seção, gerado pelo software RiverSurveyor. 
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CAPÍTULO 3 - DISPONIBILIDADE HÍDRICA NO BAIXO CURSO DO RIO SÃO 

FRANCISCO, ANTES E DEPOIS DA CONSTRUÇÃO DAS BARRAGENS 

 

 

VASCO, Anderson Nascimento do. Indicadores de alteração hidrológica: O declínio das 

vazões no baixo rio São Francisco. São Cristóvão: UFS, 2015. (Tese – Doutorado em 

Desenvolvimento e Meio Ambiente). 

 

Resumo: A regularização do rio São Francisco é geralmente associada a impactos sobre as 

mudanças no comportamento hidrológico com significativas alterações na qualidade e 

quantidade da água. Neste artigo avaliou-se a magnitude das alterações no regime de vazões 

no baixo rio São Francisco, provocadas pela construção do reservatório de Sobradinho e 

Xingó, além das modificações na disponibilidade hídrica tomando-se como base a vazão de 

referência Q7,10 e curva de permanência Q90% e Q95%.  O trecho estudado compreende o 

rio São Francisco, na região do baixo com extensão de 210km, desde a estação de Piranhas 

(AL), até a foz do rio no Oceano Atlântico. Foram utilizadas séries históricas de vazões 

diárias de doze estações fluviométricas abrangendo um período de estudo entre (1940 a 2013), 

correspondendo, portanto aos períodos anterior (1940 a 1973) e posterior (1980 a 2013) ao 

início da construção dos reservatórios de regularização de Sobradinho e Xingó. A análise das 

vazões de referência foi realizada aplicando-se os modelos de probabilidade Logpearson 3, 

Pearson 3, Normal, Lognormal 2 e Weibull. O modelo de distribuição Logpearson 3 

apresentou o melhor ajuste para todas as séries históricas analisadas sendo considerada no 

estudo de disponibilidade hídrica. Os resultados revelam alterações das vazões de referência 

no baixo rio São Francisco, após a construção de barragens, ocasionando a diminuição na 

disponibilidade hídrica de 40%, 56%, 60% e 39% nos meses de janeiro, fevereiro, março e 

abril respectivamente na região em estudo.  

 

Palavras-Chaves: Impactos de barragens, Vazão de referência e Recursos hídricos 

 

Abstract: The regularization of a river is usually associated with impacts on changes in 

hydrological behavior with significant quantitative and qualitative changes. The River São 

Francisco had changed its flow after the construction of nine dams along its course . In this 

paper it was evaluated the magnitude of changes in flow regime in the lower of São Francisco 

river, caused by the construction of Sobradinho and Xingó reservoirs , and also the changes in 

water availability , taking as basis the flow reference 7 Q,10 ; Q90 % and Q95 % . The 

studied stretch comprises the lower of São Francisco river which has an extension of 197km , 

from the station in Piranhas (AL) to the river mouth in the Atlantic Ocean .  The historical 
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series were used daily streamflow for four measurement stations (Piranhas-AL , Pão de 

Açúcar-AL,Traipu-AL and Propriá-SE) covering a study period between (1940-2013), 

corresponding, therefore , the periods before (1940-1973) and later (1980-2013) when the 

construction of the regulating reservoirs in Sobradinho , Itaparica , Moxotó , Paulo Afonso 

and Xingó started . The analysis of flow were performed by applying the probability models 

Logpearson 3, Pearson 3, Normal, Lognormal and Weibull 2. 

 

Keys-Words: Impact of dams, Reference flow and Water resources. 

 

3.1. Introdução 

 

A construção de várias hidroelétricas no curso principal do rio São Francisco ocasionou 

diversas mudanças hidrológicas onde seu regime de fluxo passou a ser regido não mais por 

seus pulsos naturais, mas pela dinâmica produtiva das usinas. Este fato representou a 

segmentação do espaço natural, produzindo dinâmicas ambientais diferenciadas. 

A regularização de um rio por barramento provoca impactos na quantidade e qualidade 

da água, assim como na sazonalidade dos eventos de vazões. Os efeitos diretos à jusante dos 

reservatórios são: redução do número de espécies de peixes e invertebrados, redução dos 

níveis de deposição de sedimentos e nutrientes na planície de inundação, impedimentos à 

navegação, alterações nos processos biofísicos dos estuários, redução da recarga subterrânea e 

comprometimento da disponibilidade hídrica para os múltiplos usos (SYVITSKI et al. 2005, 

SONG et al. 2007; ZAHAR et al. 2008 e STEVAUX et al. 2008). 

As modificações mais significativas no regime de vazões do rio São Francisco 

ocorreram mediante o início da operação das hidroelétricas de Três Marias (1952) e 

Sobradinho (1979), que têm as funções de geração de energia e controle de cheias. 

Atualmente, o regime de vazões determinado pela regularização do rio para fins de geração de 

energia, constitui fonte potencial de conflito entre abastecimento público, irrigação e vazão 

ambiental (MARTINS et al, 2011). 

Os problemas na região do Baixo São Francisco, entre Sergipe e Alagoas, em virtude 

das diversas intervenções feitas ao longo do curso do rio, têm causado diversas modificações, 

tais como: diminuição do volume de água no canal principal, interrupção do ciclo natural das 

cheias nas lagoas marginais, erosão das margens, perda de áreas agricultáveis, rompimento de 

diques de contenção, comprometimento dos processos de captação e drenagem dos perímetros 

de irrigação (HOLANDA et al., 2008). 

Considera-se fundamental o conhecimento da fração de água disponível para utilização 

no interior da bacia do São Francisco, haja vista que se trata de um recurso limitado e 
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essencial para o desenvolvimento de múltiplas atividades. A aleatoriedade dos processos 

hidrológicos e a extensa área que abrange a bacia hidrográfica do rio São Francisco 

evidenciam a necessidade de tratamento estatístico e a utilização de ferramentas que possam 

traduzir o comportamento das variáveis que compõem o sistema hídrico (SILVA, MARQUES 

e LEMOS, 2009). 

A estimativa da disponibilidade hídrica em uma bacia hidrográfica é uma das 

informações mais importantes no que diz respeito ao gerenciamento de recursos hídricos. A 

oferta de água superficial é, normalmente, estimada por meio de vazões de referência, que 

representam as menores vazões das séries históricas (BAENA et al, 2004). Para que a 

implantação do instrumento da outorga possa ser realizada de maneira mais efetiva, é 

necessário o conhecimento do comportamento hidrológico das bacias hidrográficas, 

especialmente na determinação das vazões de referência ao processo decisório (FIOREZE e 

OLIVEIRA, 2010). 

No Brasil, critérios diferentes são adotados pelos estados, visando alocar as derivações 

para usos de seus respectivos cursos d’água. A variabilidade desses critérios está relacionada 

com as características individuais de cada bacia hidrográfica, podendo haver disparidade de 

uma bacia para outra (SILVA et al., 2006). Há predominância da utilização de dois métodos 

hidrológicos, para determinação das vazões de referência que são obtidas com base em análise 

estatística de séries históricas de vazão, são a Q90, a Q95 e a Q7,10 (SANTOS,  OLIVEIRA e 

FIOREZE, 2006; PRUSKI, SILVA e KOEZ, 2006). Segundo Reis et al. (2008) as vazões Q90 

e Q95 caracterizam uma situação de permanência de um estado recessivo de vazões, enquanto 

a Q7,10 corresponde à vazão mínima com sete dias de duração e tempo de retorno de dez 

anos, ou seja, a cada dez anos, em média, há o risco de ocorrer sete dias seguidos com esta 

vazão mínima. Reflete uma situação crítica de escassez e, por isto, é normalmente adotada 

como referência em projetos de captação para abastecimento público e sua adoção 

praticamente eliminaria o risco de suspensão dos usos outorgados na bacia. 

A principal justificativa da utilização de vazões mínimas anuais, tal como a Q7,10, 

reside no fato destas serem as principais balizadoras no que se refere a licenças ambientais, 

avaliação de impacto ambiental de obras hidráulicas, além de ser um parâmetro de 

disponibilidade hídrica muito empregado em análises de concessão de outorga (LUIZ, 

FERNANDES e REIS JÚNIOR, 2013).  

É importante salientar que os métodos citados são utilizados para caracterizar o regime 

hidrológico dos rios isso quer dizer que não analisam o aspecto ambiental, apenas presumem 

que a manutenção de um valor de referência calculado com base em estatística da série 
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histórica possa acarretar benefício ao ecossistema. A principal vantagem desses métodos está 

na pequena quantidade de informações necessárias para sua aplicação, em geral apenas a série 

histórica de vazões (COLLISCHONN et al., 2006). 

Este trabalho foi realizado com o objetivo de avaliar as alterações no regime de vazões 

no rio São Francisco em seu baixo curso, provocadas pela construção do reservatório de 

Sobradinho e Xingó, assim procedeu-se à análise da variação do comportamento hidrológico 

vazão mínima anual com sete dias de duração, vazão associada à permanência de 95% e 90%, 

durante o período de 1940 a 2013. 

 

3.2. Procedimento Metodológico 

 

3.2.1. Caracterização da área de estudo 

 

A região do baixo rio São Francisco ocupa uma área de 25.524,00km
2
, o rio apresenta 

uma extensão de 210km e abrange área de quatro estados: Bahia, Pernambuco, Sergipe e 

Alagoas. A área se estende desde a usina hidrelétrica de Xingó (Canindé do São Francisco , 

SE) até a região da foz do rio São Francisco, como pode ser observado na (Figura 7). 

 

Figura 7. Bacia hidrográfica do rio São Francisco, destaque para trecho estudado. 
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A construção das barragens tiveram grandes impactos no regime de vazões ao logo do 

rio São Francisco. Após a construção da barragem de Sobradinho a regularização do rio 

provocou um aumento nas vazões médias à jusante para mais de 2000m
3
 s

-1
,
 
fato que não foi 

observado em nenhum período anterior (Figura 8). De 1987 a 1994, quando a barragem de 

Xingó foi construída, a barragem de Sobradinho passa a regularizar o rio de forma mais 

significativa. A partir deste período, ocorre uma redução nos picos de cheia na região do 

baixo rio São Francisco modificando drasticamente sua hidrodinâmica, as vazões médias são 

reduzidos a cerca de 1800m
3
 s

-1
 (MANETA et al, 2009).  

 
 

Figura 8. Fluxos registados a jusante da barragem de Sobradinho. A linha sólida indica a tendência de 

fluxo para todo o período 1950-2013. A linha pontilhada indica a tendência para o período 1950-1993, 

antes da construção de Xingó.  
 

A influência exercida pelas barragens sobre o regime hidrológico da bacia hidrográfica 

do São Francisco pode ser considerado basicamente três períodos: o primeiro período de 1977 

a 1987; o segundo de 1988 a 1993; e o terceiro de 1994 a 2013 (FONTES, 2011).  

No período de 1977 a 1987, a influência da barragem de Sobradinho sobre o regime 

hidrológico de todo o trecho do rio à jusante, inclusive o baixo rio São Francisco, foi 

determinante, embora ainda fosse afetada pelas eventuais contribuições dos afluentes situados 

no submédio São Francisco, mesmo com a presença das barragens de Moxotó e Paulo 

Afonso. Sobradinho representa um marco na história hidrológica do São Francisco como a 

forma mais significativa da intervenção e controle do homem sobre as condições naturais 

deste rio em estudo (FONTES, 2011). 

No período de 1988 a 1993, iniciou-se a fase onde se somam as participações de 

Sobradinho, Itaparica, Paulo Afonso IV e Moxotó (reservatório de regularização semanal). 

Ambas ampliaram o controle sobre as vazões e a retenção de sedimentos no trecho abaixo de 

Sobradinho. Para a região do baixo rio São Francisco esta fase remete uma grande 
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importância , pois além de significar uma maior redução no aporte de sedimentos, representa 

um maior controle sobre as altas vazões e eventuais cheias (contribuição dos afluentes do 

submédio São Francisco). 

Por fim, o período de 1994 a 2013 é marcado pela influência da usina hidrelétrica de 

Xingó que, diante da sua posição e influência, pode ser considerada como uma nascente 

artificial do rio para o trecho compreendido até a foz (FONTES, 2011). Xingó apesar de 

trabalhar a fio d’água, ela representa um marco na artificialização e controle das condições 

hidrossedimentológicas. Primeiro, por reter a pequena contribuição de sedimentos aluviais de 

Paulo Afonso (representa o elo final da cadeia de bloqueio da quase totalidade das partículas 

oriundas Rio acima) e segundo, porque, sua operação produz flutuações artificiais de vazões 

diárias que desempenham um papel fundamental para a dinâmica atual deste rio. A UHE 

Xingó apresenta vazão regularizada com área de reservatório igual a 60km², área drenada de 

608722 km², área inundada de 60km
2 

e tempo de residência das águas em seu reservatório de 

16 dias. 

Tabela 3. Principais usinas hidrelétricas do rio São Francisco e as características de seus reservatórios 

(REBOUÇAS; BRAGA; TUNDISI, 2006, LERNER, 2006; ANA, 2009 e FONTES, 2011). 

Usina UF Inicio da 

operação 

Área de 

drenagem (km
2
) 

Vazão Média* 

(m3.s-1) 

Tempo de 

permanência 

Volume Reservatório (m
3
) 

Total Útil 

Três Marias MG 1962 50600 687,63 - 19 bilhões 15 bilhões 

Sobradinho BA 1979 498425 2655,61  - 34 bilhões 28 bilhões 

Itaparica PE 1988 591465 2738,96  2,4 meses 10 bilhões 3 bilhões 

Moxotó AL 1977 603683 2755,78 

 

5 dias 1,2 bilhões 180 milhões 

Paulo Afonso I BA 1954 603683 - 

 

8 dias - - 

Paulo Afonso II BA 1961 603683 - 8 dias 26 milhões 9,8 milhões 

Paulo Afonso III BA 1971 603683 - 8 dias - - 

Paulo Afonso IV BA 1979 603683 - 5 dias 127 milhões 29 milhões 

Xingó AL/SE 1994 608722 2755,79 

 

16 3,8 bilhões 41 milhões 

* vazão média de longa duração obtida com série histórica das vazões naturais 1930 a 2010.  

 

3.2.2. Dados utilizados no estudo e estimativa das vazões 

 

A Agência Nacional das Águas - ANA é responsável pelo monitoramento de 4.543 

estações fluviométricas das 14.822 existentes no Brasil. Essas estações são operadas por 

institutos parceiros e contratados pela Agência Nacional de Águas (ANA, 2013). Um dos 

maiores problemas enfrentados na gestão de recursos hídricos do nordeste é a carência de 

dados, onde muitas estações em operação estão sem dados ou possuem muitas falhas, apesar 

da amplitude e importância do baixo rio São Francisco o mesmo só possui quatro estações 

fluviométricas com séries históricas com mais de 30 anos de dados. 
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No estudo foram utilizadas as séries históricas das vazões diárias de doze estações 

fluviométrica com ênfase para as estações de (Piranhas e Pão de Açúcar) Tabela 4, de 

responsabilidade da Agência Nacional de Águas (ANA) e operada pela Companhia de 

Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM), compreendendo o período de observações de 1940 a 

2013. Os dados de vazões foram acessados por meio do HidroWeb, portal que oferece um 

banco de dados com todas as informações coletadas pela rede hidrometeorológica e reúne 

dados sobre cotas, vazões, chuvas, evaporação, perfil do rio, qualidade da água e sedimentos 

(ANA, 2013).   

Estimou-se, com base no período de 1940 a 2013, a vazão média anual de longa 

duração, a vazão mínima de sete dias de duração e o período de retorno de 10 anos (Q7,10) e 

a vazão associada à permanência de 95% e 90%, com base em dados diários. A Q7,10 foi 

estimada a partir das distribuições de probabilidade Logpearson 3, Pearson 3, Normal, 

Lognormal 2 e Weibull, sendo selecionada a distribuição que apresentou o melhor ajuste à 

série histórica. Já as vazões associadas à permanência de 95% e 90% foram obtidas pelas 

curvas de permanência de cada estação fluviométrica obtidas com base em dados diários, 

retratando a parcela de tempo em que determinada vazão foi igualada ou superada durante o 

período analisado. 

Tabela 4. Localização e características das estações fluviométricas utilizadas no estudo do rio São 

Francisco. 

Estação Código Localização 
Coordenadas 

(UTM) 

Distancia até a 

nascente (km) 

Período analisado 

(Ano) 

V. Bonita 40025000 
V. Bonita 

MG 

23 K 7751716, 

357384 
60 1940 - 1973; 1980 - 2013 

Iguatama 40050000 
Iguatama 

MG 

23 K 7769545, 

425199 
90 1940 - 1973; 1980 - 2013 

P. Andorinhas 40100000 
P. Andorinhas 

MG 

23 K 7868319, 

469966 
141 1940 - 1973; 1980 - 2013 

Três Marias  41020002 
Três Marias 

MG 

23 K 7989113, 

473268 
182 1940 - 1973; 1980 - 2013 

São Francisco 44200000 
São Francisco 

MG 

23 L 8236652, 

514150 
800 1940 - 1973; 1980 - 2013 

Carinhanha 45298000 
Carinhanha 

BA 

23 L 8418247, 

633380 
1600 1940 - 1973; 1980 - 2013 

Gameleira 46035000 
Gameleira 

BA 

23 L 8576840, 

675818 
1800 1940 - 1973; 1980 - 2013 

Juazeiro 48020000 
Juazeiro 

BA 

24 L 8959863, 

334902 
2120 1940 - 1973; 1980 - 2013 

*Piranhas  49330000 
Piranhas 

AL 

24 L 8935760, 

636623 
2400 1940 - 1973; 1980 - 2013 

*Pão de Açúcar 49370000 
Pão de Açúcar 

AL 

24 L 8921826, 

670355 
2460 1940 - 1973; 1980 - 2013 

Traipu 49660000 
Traipu 

AL 

24 L8897023, 

719014 
2500 1979 - 2013 

Propriá 49705000 
Propriá 

SE 

24 L 8870132, 

738389 
2520 1979 - 2013 

*  As estações de Pão de açúcar e Piranhas foram consideradas para estudo no baixo São Francisco por possuir série histórica 

anterior a construção do reservatório de sobradinho.  
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A rotina de cálculos foi realizada utilizando-se o Sistema Computacional para Análises 

Hidrológicas (SisCAH), que tem como objetivo facilitar a realização de análises hidrológicas 

de séries históricas de vazão. O SisCAH utiliza como base de dados os arquivos nos formatos 

TXT e MDB, disponibilizados na internet pela Agência Nacional de Águas (ANA), através do 

Sistema de Informações Hidrológicas (Hidroweb). O SisCAH é estruturado em módulos, 

sendo eles: importação de arquivos de séries históricas de vazão; pré-processamento de séries; 

preenchimento e extensão de séries; obtenção da curva de permanência de vazões; e obtenção 

da curva de regularização de vazões. O SisCAH também dispõe de um módulo para a 

estimativa de vazões mínimas, médias e máximas. Na estimativa das vazões máximas e 

mínimas, o SisCAH permite a análise do ajuste das seguintes funções de distribuição de 

probabilidade: Gumbel, Log-normal II, Log-normal III, Pearson III, LogPearson III e Weibull 

(SOUSA et al., 2009). 

 

3.2.3. Análise estatística (Obtenção da Q7,10)  

 

Para estimar as vazões mínimas para diferentes períodos de retorno é necessário gerar 

funções de distribuição de densidade de probabilidade. Essas funções são geradas a partir de 

dados de eventos mínimos. Além da estimativa das vazões, utilizam-se intervalos de 

confiança para estabelecer a variação possível dos eventos estimados.  As metodologias de 

estimativa das funções de probabilidade e da obtenção do intervalo de confiança são descritas 

a seguir. Para tais distribuições, a estimativa da magnitude de um evento com determinado 

período de retorno é dada pela equação. 

M = μ + k σ                                                                                                                 equação (1) 

Em que:  

M: magnitude do evento para o período de retorno estabelecido;  

μ: média dos eventos;  

k: fator de frequência;  

σ: desvio padrão dos eventos. 

 

a) Distribuição Log-Normal tipo II: 

Conforme Kite (1988), para a série gerada a partir dos logaritmos dos eventos da série 

de dados, o fator de frequência é calculado da seguinte forma: 

 

  
  

√  (    )
    

  (    )

 
   

 
                                                                                                    equação (2) 
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Sendo: 

 

z = 
 

 
                                                                                                                            equação (3) 

 

Em que: 

         

        t: período de retorno; 

        σ: desvio padrão dos eventos da amostra; e 

        μ: média dos eventos da amostra. 

 

 

b) Distribuição Log-Normal tipo III: 

Segundo Kite (1988), para a série gerada a partir dos logaritmos dos eventos da série 

de dados, o fator de frequência é calculado da seguinte forma: 

 

  
  

√  (    )
     

  (    )

 
   

√    ( 
   )   

                                                                                           equação (4) 

Em que: 

 

  
  

√  (    )
   

  (    )

 
   

 
                                                                                             equação (5) 

 

   
    

 
 

  
 
 

                                                                                                                    equação (6) 

 

   
    √     

 
                                                                                                             equação (7) 

 

    
 

          
 ∑ (

       
 

   
)  

                                                                                        equação (8) 

 

Em que: 

t  = período de retorno; 

σ = desvio padrão dos eventos da amostra; 

μ = média dos eventos da amostra; 

γ = assimetria; e 

N = número de eventos. 

 

c) Distribuição Pearson tipo III: 

 

       É também conhecida como Distribuição Gama Tipo III. 

       Segundo Kite (1988), o fator de frequência é calculado da seguinte forma: 
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Sendo: 

     
                 

                      
                                                                                              equação (10) 

   
 

          
 ∑ (

       
 

   
) 

                                                                                               equação (11) 

Em que: 

D: desvio padrão padronizado; 

γ: assimetria; 

t : período de retorno; 

N: número de eventos da amostra;  

xi: i-ésimo evento da amostra; 

μ: média dos eventos; e 

σ: desvio padrão. 

 

d) Distribuição Weibull: 

       Recomendada para série de eventos mínimos e seu fator de frequência é dado, conforme 

Kite (1988), por: 

 

        ((      
 

 
))  

 

                                                                                    equação (12) 

   
 

                                                                        
                   equação (13) 

 

em que: 

       T: período de retorno; e 

       γ: assimetria 

 

Esta equação só tem validade para o valor de ã entre -1,02 a 2,00. 

 

  
   

      
 
 

                                                                                                                              equação (14) 

 
  (   (   

 

 
))    

                                                                                                                 equação (15) 

   
 

√     
 

 
       

 

 
  

                                                                                                         equação (16) 
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Em que: 

 

     ∫             
   

 
                                                                                                     equação (17) 

Em que Г(X) é função de Gama. 

 

e) Intervalo de confiança: 

 

É utilizado no SisCAH 1.0, nível de confiança de 95%, e segundo Kite (1988), a estimativa 

dos limites do intervalo é dada por 

                                                                                                       equação (18) 

Em que : 

M: magnitude do evento; 

δ: erro padrão pertinente a cada função de probabilidade; e 

β: intervalo de confiança ao nível de confiança de 95%. 

 

Para cada tipo de distribuição de densidade de probabilidade o fator de frequência foi 

calculado conforme Kite (1988). Utilizando as distribuições de probabilidade foram estimadas 

as Q7,10 em cada série histórica. Para isso, os eventos utilizados da série histórica de vazão 

foram as menores médias de sete dias consecutivos (Q7) observadas em cada ano. Adotando-

se um período de retorno de 10 anos, foi possível estimar, utilizando os eventos de Q7 de cada 

ano, a variável de interesse Q7,10.  

No caso da estimativa das Q7,10 mensais, os eventos de Q7 utilizados foram obtidos 

por uma restrição do conjunto de dados apenas ao mês de análise, ou seja, geraram-se séries 

anuais de eventos de Q7 observados especificamente em cada mês, e com estes eventos 

aplicou-se a análise das distribuições de densidade de probabilidade, obtendo-se uma Q7,10 

para cada mês.  

Como foram aplicados cinco tipos de distribuições de densidade de probabilidade, 

utilizou-se nas análises subsequentes a estimativa que apresentou uma menor amplitude do 

intervalo de confiança dentre as seis estimativas obtidas pelas distribuições. Esse 

procedimento foi realizado no SisCAH 1.0 que indica automaticamente a distribuição de 

probabilidade que apresenta o melhor ajuste estatístico associado ao período de retorno 

utilizado (SOUSA et al., 2009), que também descreve as metodologias de estimativa das 

distribuições estatísticas e de obtenção dos intervalos de confiança utilizados. Para a escolha 

da distribuição mais adequada a cada série foi utilizado, com um nível de probabilidade de 
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95%, o valor dos intervalos de confiança superior e inferior de cada distribuição, calculados 

conforme Kite (1988) que considera a distribuição que resultou na menor variação entre esses 

intervalos como sendo a de melhor ajuste. 

 

3.2.4. Curva de permanência 

 

A curva de permanência descreve a relação entre a vazão de um curso d'água e a 

probabilidade de ocorrerem vazões maiores ou iguais ao valor da ordenada apresentado na 

curva. São utilizadas duas metodologias distintas como procedimento para a determinação da 

curva de permanência (PRUSKI; SILVA; KOEZ, 2006). O procedimento escolhido para a 

obtenção da curva de permanência para cada estação fluviométrica é descrito a seguir:  

- organização da série de dados de vazões em ordem decrescente; 

- determinação da frequência (fi) associada a cada valor de vazão pela equação: 

 

   
   

  
                                                                                                                            equação (19) 

 

       - obtenção da curva de permanência plotando-se na ordenada os valores de vazão e na 

abscissa a frequência de ocorrência. 

 

3.2.5. Taxa de alteração na vazão outorgável 

 

Foi calculada a taxa de alteração para a vazão outorgável, para cada mês considerando o 

período anterior e posterior às construções da barragem de sobradinho. Um valor positivo 

indica que o volume passível de outorga está aumentando; um valor negativo indica que o 

mesmo diminui-o. 

Vazão outorgável = Qmédia do período analisado – Qreferência                                                      equação (20) 

A taxa da disponibilidade hídrica é calculada como:  

                          (                 

        
)                                                       equação (21) 

3.3. Resultados e Discussão 

 

A distribuição de probabilidade Logpearson 3 foi a que melhor se ajustou as séries 

históricas nesse estudo sendo a mais indicada para determinação vazões de referência no 

baixo rio São Francisco. Estudos de Kroll et al. (2002) analisando 1505 séries de vazões 

mínimas nos Estados Unidos da América com o uso de diversas distribuições estatísticas, 

concluíram que as distribuições de Pearson tipo 3 e a Lognormal 3 foram as que melhores se 
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adaptaram ao estudo. É possível observar na Figura 9, que as vazões máximas sofreram 

redução após a construção do reservatório de Sobradinho e as vazões mínimas foram 

elevadas. As enchentes (cheias) foram reduzidas consideravelmente a partir da década de 80 

quando Sobradinho entra em operação em 1979.  

Na Figura 9A e 9B, são apresentados dados de vazões máximas, médias e mínimas 

registradas na estação fluviométrica de Piranhas, localizada a jusante da UHE Xingó. Mesmo 

depois da operação de Sobradinho as cheias continuavam a acontecer (1980, 1985, 1992 e 

2004). A partir de 1994 quando Xingó entra em operação estas cheias são totalmente 

regularizadas e sua vazão reduzida consideravelmente. Provocando diversos impactos na 

região do baixo rio São Francisco dentre eles a redução das planícies de inundação, redução 

da fertilidade natural nas regiões marginais e diminuição da variabilidade de habitantes para 

espécies aquáticas. Em 1980 a vazão máxima era 8440,6m³ s
-1

, 1985 era 12601,9m³ s
-1

, 1992 

era 10327m³ s
-1

, 2004 era 8216,4m³ s
-1

 e no dado mais atual de 2013 a vazão foi de 2.497m³ s
-

1
. A linha de tendência da vazão média anual apresentou-se em decaimento com variações 

significativas. 

 

  

(A) (B) 

  

(C) (D) 

Figura 9. Vazão máxima, média e mínima no baixo rio São Francisco estação de Piranhas e Pão de 

Açúcar, respectivamente períodos anterior (A e C) e (B e D) posterior a construção do reservatório de 

Sobradinho. 
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Depois da Operação da UHE Xingó somente em 2004 a vazão apresentou um valor 

maior equivalente a 8089m³ s
-1

. Os resultados mostrados na estação de Pão de Açúcar 

(Figuras 9C e 9D) revela que a partir de 1994 a vazão foi reduzida e vem se mantendo 

regularizada em média 1784m³ s
-1

, com exceção do ano de 2004. Ao observar a análise das 

variações das vazões, observou-se que no período amostrado os picos de vazão máxima 

sofreram redução, logo após o início de operação da usina hidroelétrica de Xingó ano de 

1993, só foi possível identificas picos de vazões em 2004 e 2007 com vazões máximas 

registradas de 8089m³ s
-1 

e 6357m³ s
-1

 respectivamente. 

Normalmente as vazões a jusante do barramento, não é mais aquela que ocorreria caso a 

bacia contribuinte permanecesse em suas condições naturais. Esses reservatórios acumulam 

água nos períodos de maior disponibilidade e liberam o volume acumulado em períodos de 

menor disponibilidade hídrica, de forma a suavizar o hidrograma, reduzindo a vazão de pico 

sem alterar o volume total do hidrograma. Um dos principais objetivos é garantir uma 

capacidade de geração, ao longo de um período, necessária para atender à demanda de energia 

do sistema ao qual a usina está conectada (MARTINS et al, 2011). A construção de barragens 

em cascata alterou a magnitude e pulsação natural das águas que chega ao baixo rio São 

Francisco e sua zona costeira (KNOPPERS et al, 2005; MEDEIROS et al., 2007). 

A construção do reservatório de Sobradinho teve papel determinante no regime de fluxo 

no baixo curso do rio São Francisco, indicando forte influência na regularização da vazão do 

rio. Nas Figuras 10,11 e 12 pode ser observado os impactos causados após a construção do 

reservatório de Sobradinho, ocorreu uma inversão no hidrograma das vazões de referências 

Q7,10, Q90% e Q95% nas estações de Piranhas e Pão de Açúcar. Os meses com maior 

disponibilidade hídrica (Janeiro, Fevereiro, Março e Abril, período anterior à construção do 

reservatório) passou a representar os menores valores de disponibilidade no período pós-

reservatórios. 
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(A) (B) 

Figura 10. Vazão de referência Q7,10 no baixo rio São Francisco períodos antes e depois da 

construção do reservatório de Sobradinho, estação de Piranhas em (A) e estação de Pão de Açúcar em 

(B). 

  

(A) (B) 

Figura 11. Vazão de referência Q90% no baixo rio São Francisco períodos antes e depois da 

construção do reservatório de Sobradinho, estação de Piranhas em (A) e estação de Pão de Açúcar em 

(B).  

  
(A) (B) 

Figura 12. Vazão de referência Q95% no baixo rio São Francisco períodos antes e depois da 

construção do reservatório de Sobradinho, estação de Piranhas em (A) e estação de Pão de Açúcar em 

(B).  

 

As estações de Piranhas e Pão de Açúcar, apresentaram redução nos valores de vazões 

de referência Q7,10; Q90% e Q95%, quando comparado os períodos anterior e posterior a 

construção das barragens ficando evidente os impactos da construção das barragens na 

disponibilidade hídrica no baixo rio São Francisco. Houve uma redução na Q7,10 de 40%, 

56%, 60% e 39% nos meses de janeiro, fevereiro, março e abril respectivamente para a 

estação de Piranhas, o mesmo pode ser observado para estação de Pão de Açúcar com redução 
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de 51%, 64%, 66%, 50%, 17% e 9% nos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio e 

junho respectivamente (Figura 13). Para os mesmos períodos analisados ocorreu um 

incremento na disponibilidade hídrica de 1,8%, 11%, 30%, 62% 92% 109 % e 92% para os 

meses de maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro ressaltasse que 

estes valores são menores quando comparamos o valor absoluto da vazão de referência com o 

valor incremental.   

  

(A) (B) 
Figura 13. Impacto da construção das barragens na vazão de referência Q7,10 no baixo rio São 

Francisco períodos antes e depois da construção do reservatório de Sobradinho, estação de Piranhas 

em (A) e (B) estação de Pão de Açúcar. 

 

O impacto causado por barragens é um assunto de preocupação internacional 

(SYVITSKI et al., 2005) e preocupação nacional (TUNDISI et al, 1998;. KNOPPERS et al, 

2005.). Um das modificações mais notáveis provocadas pela construção de barragens é a 

alteração no padrão de fluxo natural, que afeta vários processos biogeoquímicos. A 

implantação e operação de reservatórios são ações antrópicas que modificam as distribuições 

espacial e temporal das vazões naturais. Estudos realizados por Yan et al., (2010) avaliaram 

efeitos das barragens sobre o fluxo a jusante do rio Amarelo, na China e seus resultados 

mostram que o volume de fluxo foi reduzido e o fluxo de pico no hidrograma anual foi 

deslocado após as operações de grandes barragens no rio. 

Milliman et al. (2008) avaliando valores de vazões médias anuais de alguns dos maiores 

rios do Continente Americano, constataram que o rio São Francisco apresentou redução de 

aproximadamente 20% na sua vazão média anual entre 1951 e 2000, em função das mudanças 

no clima global e de atividades antrópicas desenvolvidas na bacia. 

 

3.3.1. Impactos das barragens na vazão outorgável no baixo rio São Francisco  

 

Com a implantação de um reservatório modificam-se as vazões nos rios, alterando a 

garantia do suprimento de água a jusante do mesmo. As vazões a montante e a jusante do 
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reservatório passam, portanto, a apresentar comportamentos diferentes quanto à garantia das 

disponibilidades (MAGILLIGAN e NISLOW. 2006; ZAHAR, GHORBEL e ALBERGEL., 

2008). A jusante ocorre um aumento do valor da vazão mínima disponível (vazão de maior 

garantia), com a tendência de se aproximar do valor da vazão média. 

Nas Figuras 14 e 15 são apresentados dois gráficos com o perfil longitudinal do rio São 

Francisco, com as altitudes, vazões médias, vazão de referência Q7,10 e vazão outorgável 

para 12 trechos do rio São Francisco. Pode-se perceber declividades maiores no submédio 

que, aliadas aos altos valores de vazões, tornaram este trecho preferêncial para alocação de 

usinas hidrelétricas.  

 

 

Figura 14. Perfil longitudinal do rio São Francisco período 1940 a 1978 antes da construção do 

reservatório de Sobradinho. *observação: As distâncias demonstradas na figura não estão em escala. 

 

 

Figura 15. Perfil longitudinal do rio São Francisco período 1980 a 2013 depois da construção do 

reservatório de Sobradinho. *observação: As distâncias demonstradas na figura não estão em escala. 

 

O trecho médio se caracteriza por declividades baixas, enquanto o alto São Francisco 

apresenta altas declividades nas cabeceiras que decrescem ao longo do percurso. Comparando 
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os dois perfis longitudinais das vazões nos períodos estudados é possível observar uma 

redução no valor passível de outorga caracterizando uma diminuição na disponibilidade 

hídrica no baixo São Francisco de 2275m
3
 s

-1
 para 1086m

3
 s

-1
 antes e pós construção da 

barragem de Sobradinho. A vazão média também apresentou uma grande variação nos 

períodos analisados à redução da vazão no período de 1980 a 2013 quando comparado com o 

período de 1940 a 1973 pode ser explicada devido ao aumento da demanda por água 

principalmente nos perímetros irrigados instalados na região nos últimos anos associado ao 

aumento das perdas por evaporação devido à criação dos lagos artificiais pós-construção das 

barragens. Segundo Pereira et al., (2009) a construção do reservatório de Sobradinho, 

associada às demais atividades desenvolvidas na bacia, causou redução da vazão média, da 

ordem de 163 m
3
 s

-1
.  Estudos realizados por Genz e Ligth (2012), analisaram as curvas de 

permanências no curso inferior do rio São Francisco após a implementação das usinas 

hidrelétricas mostram que a operação das barragens é responsável por 59% nas mudanças 

hidrológicas, enquanto que o clima (em condições mais secas) contribuiu com 41% do total. 

 

3.4. Conclusões 

 

A utilização das vazões de referência permitiu a verificação de uma ampla modificação 

na hidrologia do baixo rio São Francisco. Os resultados mostraram que as principais 

alterações, estão relacionadas à regulação das vazões estabelecida pela operação dos grandes 

reservatórios, implantados ao longo do tempo na bacia hidrográfica. 

Ocorreu uma inversão no hidrograma quando são comparados os dois períodos 

estudados. Os vários impactos produzidos após as barragens causou uma redução na vazão 

média de 956m
3
 s

-1
 nos últimos 33 anos.  

As grandes mudanças hidrológicas ocorridas no baixo São Francisco estão afetando a 

disponibilidade hídrica, em todo o baixo São Francisco.  Outro problema observado, a 

respeito da regularização é o aumento dos conflitos por uso da água em situação crítica de 

disponibilidade.  Neste caso, o reservatório armazena água para geração de energia, de modo, 

a diminuir a magnitude das vazões a jusante da barragem, elevando o risco de suprimento de 

água paras essas regiões.  
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CAPÍTULO 4 - VARIAÇÕES TEMPORAIS E INDICADORES HIDROLÓGICOS NO 

RIO SÃO FRANCISCO EM SEU BAIXO CURSO 

 

VASCO, Anderson Nascimento do. Indicadores de alteração hidrológica: O declínio das 

vazões no baixo rio São Francisco. São Cristóvão: UFS, 2015. (Tese – Doutorado em 

Desenvolvimento e Meio Ambiente). 
 

Resumo: A avaliação do regime hidrológico constitui-se um instrumento fundamental para o 

processo de gestão de recursos hídricos. O crescimento da demanda de água associado a 

outros impactos ocorridos na bacia hidrográfica do rio São Francisco torna o conhecimento 

das características hidrológicas um instrumento importante para que o aproveitamento de seus 

recursos hídricos sejam otimizado com menor impacto ambiental, a análise das alterações 

ocorridas no baixo rio São Francisco decorrentes da implantação sucessiva de barragens ao 

longo dos trechos e seus efeitos ambientais são de extrema importância ao se buscar a 

revitalização deste curso d’água. No estudo foi analisado o comportamento hidrológico das 

vazões e precipitações pluviais, tomando-se como base dados observados de um posto 

fluviométrico e 167 estações pluviométricas com série histórica de 33 anos, além de associar 

aspectos ecológicos impactados com indicadores estatísticos das alterações hidrológicas. Foi 

obtida a precipitação pluvial média anual, a vazão média anual, a vazão máxima anual, a 

vazão mínima anual de sete dias de duração, vazão específica, coeficiente de escoamento 

superficial. Para analisar as modificações de ordem ecológica foi utilizado o método dos 

indicadores de alteração hidrológica (IAH) e os componentes de vazão ecológica (CVE). 

Após a construção da hidroelétrica de Xingó as variáveis hidrológicas foram bastante 

modificadas ocorreu decréscimo nas vazões mínimas, média e máximas (anuais), no 

coeficiente de escoamento superficial, vazão específica e vazão mínima de sete dias. 

 

Palavras-Chaves: Mudanças hidrológicas, Impactos ambientais, Recursos hídricos. 

 

Abstract: The evaluation of the hydrological regime constitutes a fundamental instrument for 

the management process in the use of water resources. The growth of water demand 

associated with other impacts occurred in the basin of the River São Francisco make the 

knowledge about the hydrologic characteristics an important instrument for the use of their 

water resources are optimized with less environmental impact, the analysis of changes in the 

lower of São Francisco river resulted from the successive introduction of dams along the 

stretches and their environmental effects are extremely important concerning the revitalization 

of this river. In the study was analyzed the hydrological behavior of the flows and rainfall, 
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using as basis the observed data of a measurement station and 167 rainfall stations with  33 

years  of historical series , and associate ecological aspects impacted by statistical indicators 

of hydrological changes. It was obtained the annual average rainfall, the annual medium flow, 

the annual maximum flow, the minimum annual seven-day stream flow, specific flow, 

coefficient of superficial runoff. To analyze the changes of ecological order the indicator of 

hydrologic alteration method (IHA) was used and the environmental flow components (IFC). 

After the construction of the hydroelectric of Xingó hydrological variables were extensively 

modified a  decreasing in the outflow coefficient,  specific flow   seven days minimum flow 

and medium flow. 

Keys-Words: Hydrological changes, Environmental, Water resources. 

 

4.1. Introdução 

 

O rio São Francisco pode servir como um caso emblemático na política de gestão de 

recursos hídricos no Brasil, apesar da sua importância para o nordeste, o mesmo sofre grandes 

impactos antrópicos devido à urbanização, a produção agrícola e a construção sucessivas de 

barragens que avançam em descompasso com a aplicação da legislação e dos  investimentos  

públicos para conservação dos seus recursos naturais.  

O crescimento da demanda de água associado a outras atividades ocorridas na bacia 

hidrográfica do rio São Francisco torna o conhecimento das características hidrológicas um 

instrumento importante para que o aproveitamento de seus recursos hídricos seja otimizado 

com menor impacto ambiental possível. A análise das alterações ocorridas no baixo rio São 

Francisco decorrentes da implantação sucessiva de barragens ao longo dos trechos e seus 

efeitos ambientais são de extrema importância ao se buscar a revitalização deste curso d’água. 

A bacia hidrográfica constitui-se legalmente na unidade de planejamento e gestão dos 

recursos hídricos no Brasil. Assim a avaliação das alterações decorrentes de intervenções 

humanas no uso e cobertura do solo e/ou mudanças de clima, em uma determinada região, 

deve considerar a bacia hidrográfica como o espaço geográfico de ação (SILVA, MARQUES 

e LEMOS 2009). Um instrumento para esta avaliação constitui na análise do comportamento 

hidrológico dos recursos hídricos por meio de suas séries históricas de vazão e/ou 

precipitação. Este procedimento permite a avaliação da disponibilidade hídrica e a detecção 

de mudanças de regime significativas, que por sua vez, fornecem elementos indispensáveis ao 

processo de gestão dos recursos hídricos associado aos usos múltiplos da água, como 

irrigação, abastecimento público e geração de energia (CRUZ, 2010).  
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De acordo com os padrões de disponibilidade e qualidade da água, seus usos podem se 

tornar cada vez mais competitivos, resultando na escassez do recurso e em limitações para seu 

consumo. Ao se considerar os aspectos qualitativos e quantitativos dos recursos hídricos, há 

que se observar que numa situação de abundância de água ela pode ser tratada como um bem 

livre, sem valor econômico, entretanto, com o aumento da demanda podem ocorrer conflitos 

entre os usuários (PRUSKI et al., 2004). 

O conhecimento quantitativo dos recursos hídricos como sua variabilidade espacial 

sobre as regiões, ou bacias hidrográficas, deve ser entendido como imprescindível ao eficiente 

planejamento e gerenciamento (SALGUEIRO e MONTENEGRO, 2008). A estimativa da 

disponibilidade hídrica e da precipitação pluvial em uma bacia hidrográfica são fatores 

determinantes para o gerenciamento de recursos hídricos, permitindo quantificar, dentre 

outros, a necessidade de irrigação, o abastecimento de água doméstico e industrial 

(ERMENEGILDO et al,. 2012). 

A intensificação da exploração do homem sobre os recursos naturais no semiárido 

brasileiro tem gerado a degradação do solo e dos recursos hídricos, que somados aos fatores 

climáticos podem resultar em modificações significativas dos processos hidrológicos, 

notadamente no processo chuva-deflúvio (ARAÚJO NETO et al., 2013). Alterações 

expressivas podem surgir nas condições de escoamento de um curso d’água em decorrência 

de captações realizadas ao longo de seu curso, construção de barragens ou mudanças 

expressivas nas condições de ocupação da bacia hidrográfica. Portanto, entender a dinâmica 

espacial e temporal da disponibilidade de água é de fundamental importância para o 

planejamento do uso do solo, de novas áreas irrigadas e da disponibilidade dos recursos 

hídricos na bacia hidrográfica (PEREIRA, 2004). 

Segundo Lima e Miranda (2001), no período de 1970 a 1990, a área irrigada na bacia do 

São Francisco teve um crescimento da ordem de 286%, o que equivale a 8.620ha ano
-1

, 

enquanto a taxa de crescimento no País foi de 266%. Em 2012 a área irrigada na bacia 

hidrográfica do rio São Francisco corresponde a aproximadamente 620.000ha com uma 

retirada de 213,7m
3
 s 

-1
, o que equivale a 11,8% da vazão média do rio São Francisco (ANA, 

2013). 

A bacia hidrográfica do São Francisco representa um importante indutor do 

desenvolvimento dos diversos Estados por ele banhado, o conhecimento do seu 

comportamento hidrológico é de extremo valor para subsidiar a tomada de decisões na gestão 

de recursos hídricos, uma vez que permitirá conhecer a disponibilidade deste recurso, 
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possibilitando identificar as áreas que este recurso é ou poderá ser escasso (PEREIRA et al., 

2007).  

Atualmente uma vasta gama de ferramentas hidrológicas disponíveis aumenta o 

entendimento das intervenções humanas sobre os recursos hídricos. Os índices hidrológicos 

são utilizados para descrever os diferentes componentes do regime de escoamento e suas 

funções ecológicas. Ao mesmo tempo, vários conjuntos de indicadores foram desenvolvidos 

para avaliar alterações de regime de vazões, entre os quais pode ser citados os Indicadores de 

Alteração Hidrológica (IAH) que caracteriza a magnitude, duração, tempo, frequência e taxa 

de mudança dos fluxos hidrológicos.  

Neste estudo foi utilizado o programa de avaliação de Indicadores de Alteração 

hidrológico (IAH) originalmente desenvolvido pela The Nature Conservancy na década de 

1990 para processar os registros hidrológicos diários e permitir caracterizar as condições 

naturais dos rios, além de facilitar as avaliações das mudanças induzidas pelo homem ao 

regime de vazões. Diversos trabalhos foram publicados ao longo dos últimos anos utilizando a 

ferramenta IAH com o objetivo de avaliar os impactos de grandes barragens sobre os 

indicadores hidrológicos (SHIAU e WU, 2004; HU et al., 2008; YANG et al., 2008; 

ZEILHOFER e DE MOURA, 2009; YAN et al., 2010, ZHAO et al., 2012).  

Com base neste enfoque é proposto com o presente trabalho realizar a análise da 

variação do comportamento hidrológico do rio São Francisco em seu baixo curso, além de 

associar aspectos ecológicos impactados com indicadores estatísticos das alterações 

hidrológicas durante o período de 1979 a 2012. 

4.2. Procedimentos metodológicos  

4.2.1. Caracterização da área de estudo 

O presente estudo compreende a região do baixo rio São Francisco localizada entre os 

paralelos de 8º e 11º de Latitude Sul e os meridianos de 36º e 39º de Longitude Oeste. A 

região ocupa a porção mais ocidental da bacia hidrográfica do rio São Francisco, com 

expansão territorial de aproximadamente 25.417,26km², abrangendo os estados da Bahia, 

Pernambuco, Sergipe e Alagoas.  A área se estende desde a usina hidrelétrica de Xingó 

(Canindé do São Francisco, SE) até a região da foz do São Francisco, correspondendo a uma 

extensão de aproximadamente 210km, como pode ser observado na Figura 16. 
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Figura 16. Bacia hidrográfica do rio São Francisco com destaque para hidroelétricas de Sobradinho e 

Xingó.   

 

4.2.2 Dados utilizados no estudo 

 

Para a realização do estudo, analisaram-se os dados de 167 estações pluviométricas e de 

uma estação fluviométrica pertencentes à rede hidrometeorológica da Agência Nacional de 

Águas (ANA). A estação fluviométrica selecionada, para o estudo “Pão de Açúcar código 

49370000”, apresenta uma área de drenagem de aproximadamente 608.900km
2
, a qual 

representa 97% da bacia do rio São Francisco. No Anexo I, estão apresentadas as estações 

pluviométricas utilizadas no estudo, bem como seus códigos e coordenadas geográficas.  

Inicialmente foi realizado o estudo de análise de estacionariedade considerando-se os 

períodos de 1979 a 1994 e 1995 a 2012, que correspondem aos períodos anterior e posterior a 

construção da Hidroelétrica de Xingó e dos impactos antrópicos a fim de identificar alterações 

ocorridas no comportamento das vazões médias. Os testes para verificação da identidade de 

variâncias e de médias foram os de Fisher e Student, respectivamente, sendo a aplicação 

realizada conforme a metodologia proposta por Euclydes et al. (1999). 
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A análise de estacionariedade verifica a identidade da média e da variância de dois 

subperíodos distintos de uma série hidrológica por meio dos testes Student e Fisher, sendo 

que a série deve se ajustar à distribuição normal para aplicação dos testes (TUCCI, 2002). A 

análise tem como objetivo avaliar mudanças no comportamento do regime hidrológico 

registrado na série histórica, que podem ser ocasionadas por diversos fatores, tais como a 

construção de reservatórios a montante da estação fluviométrica, retirada de água para 

utilização em atividades agrícolas através da irrigação e até mesmo mudanças no regime 

climático do local ao longo do tempo.  

       O teste de identidade de variâncias utilizado é o teste Fisher. Supondo que as séries 

amostrais utilizadas pertencem a populações normais e sejam independentes, a estatística F é 

calculada pela equação 1. 

   
  
 

  
                                                                                                                        equação (1)                                                                                                                                                                                                  

Em que: 

S1 = variância maior; e 

S2 = variância menor. 

O valor F calculado deverá ser comparado com o valor F teórico, retirado da tabela de 

distribuição F com graus indicados de liberdade e com o nível de significância requerido. Este 

nível de significância especifica o risco que se admite correr em caso de rejeição de uma 

hipótese correta, ou seja, a da igualdade eventual das variâncias.  Caso o valor calculado para 

F seja maior que o valor teórico, a hipótese de identidade das variâncias poderá ser rejeitada, 

assumindo-se, contudo, o risco de se estar cometendo o erro mencionado, com o seu valor 

percentual definido (TUCCI, 2002). No módulo de estacionariedade do SisCAH 1.0, os 

valores adotados são de 5 e 1%. 

Caso a hipótese de igualdade das variâncias não seja rejeitada, o valor de t do teste 

Student de homogeneidade das médias é calculado por: 

  
| ̅   ̅ |

 (
 

  
 

 

  
) 
 
 

                                                                                                             equação (2) 

Em que: 

x 1  = média da amostra anterior; 

x 2  = média da amostra posterior; 

s = estimativa do desvio padrão em todo período de dados; 

N1 = número de eventos da amostra anterior; e 

N2 = número de eventos da amostra posterior. 
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Em que: 

    
∑      ̅   

   ∑ (    ̅ ) 
   

  
    

  
   

       
                                                                               equação (3) 

A hipótese da homogeneidade da média é aceita quando o módulo de t calculado é 

menor que a metade do t tabelado para grau de liberdade igual a N1 + N2 – 2 e para nível de 

significância especificado. 

Caso a hipótese de igualdade das variâncias seja rejeitada, o valor de t do teste Student 

de homogeneidade das médias é calculado por:  

  
| ̅   ̅ |

 (
  
 

  
 

  
 

  
) 
 
 

                                                                                                             equação (4) 

O grau de liberdade (GL) é calculado por 

   
 

  

    
 
      

    

                                                                                                         equação (5) 

Em que 

   
    

 

    
      

                                                                                                            equação (6) 

 

A hipótese da homogeneidade da média é aceita quando o módulo de t calculado é 

menor que o t tabelado para grau de liberdade igual à GL e para nível de significância 

especificado. 

Na Figura 17, está apresentada a bacia hidrográfica do rio São Francisco, com a 

hidrografia e as localizações das estações fluviométrica e pluviométricas utilizadas no estudo. 

Com base na análise dos dados disponíveis, optou-se por selecionar o período-base de 1980 a 

2012 para a realização do estudo. Para a determinação da distribuição espacial das 

precipitações utilizou-se do método de Krigeagem que é descrito no trabalho de Carvalho e 

Assad (2002) e Mello et al. (2003).  
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Figura 17. Estações pluviométricas utilizadas para cálculo da distribuição da precipitação com série 

históricas de 1980 a 2012 na bacia hidrográfica do rio São Francisco. 

 

Para o cálculo da precipitação média na área de drenagem correspondente a estação 

fluviométrica, utilizou-se o método do Polígono de Thiessen, o qual atribui um fator de 

ponderação aos totais precipitados em cada pluviômetro proporcional à área de influência de 

cada um. As áreas de influência (pesos) são determinadas no mapa da bacia contendo as 

estações, unindo-se os pontos adjacentes por linhas retas e, em seguida, traçando-se as 

mediatrizes dessas retas, formando polígonos. Os lados dos polígonos são os limites das áreas 

de influência de cada estação.  

A precipitação média é calculada pela média ponderada entre a precipitação (Pi) de cada 

estação e o peso a ela atribuído (Ai) que é a área de influência de Pi, ou seja: 

 

   = 
∑       
 
   

∑   
 
   

                                                                                                             equação (7) 

 

Em que:  

Pm = precipitação média na bacia considerada, mm;  
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Pi= precipitação em cada estação, mm;  

Ai = área de influência de Pi, km
2
; 

n = número de estações pluviométricas consideradas.  

 

O comportamento hidrológico foi determinado aplicando-se a metodologia proposta em 

Pereira et al. (2003),  Pruski et al. (2005) e Pereira et al. (2007). Pela análise dos dados 

consistidos, obteve-se a vazão média anual, a qual, quando dividida pela área de drenagem 

correspondente à estação fluviométrica considerada, deu origem à vazão específica média 

para cada ano hidrológico (Equação 8).  

    
 
 

  
                                                                                                  equação (8)   

Em que: 

qm - vazão específica média de longa duração, L s
-1

 km
-2

 

 ̅ - vazão média anual, L s
-1

 

Ai - área de drenagem da estação, km
2 

 

A vazão máxima anual utilizada foi a correspondente ao maior valor da vazão diária 

observada para cada ano considerado. As vazões utilizadas para a caracterização dos eventos 

mínimos foram a vazão mínima com sete dias de  duração e período de retorno de 10 anos 

(Q7,10),  frequentemente utilizadas em procedimentos de outorga de uso da água.  

Para a obtenção da Q7,10, foi empregado o programa SISCAH 1.0 (SOUZA et al., 

2009). Utilizou-se, também, do coeficiente de escoamento superficial correspondente à 

relação entre o volume de água, que passa na seção fluviométrica no ano considerado, e o 

volume precipitado na área de contribuição relativa a esta seção no mesmo ano ao longo da 

bacia hidrográfica (PRUSKI et al., 2005). 

 

   
   

   
                                                                                                                                              equação (9) 

Em que, 

C - coeficiente de escoamento superficial, adimensional; 

Vte - volume escoado na seção de deságue, m
3
, e 

Vtp - volume total precipitado, m
3
. 

De posse dos dados de precipitação, vazão média, vazão máxima anual, vazão mínima 

anual com sete dias de duração e coeficiente de escoamento superficial, construíram-se 

gráficos representando, para cada uma das variáveis estudadas, a sua variação no período 

analisado. Para cada gráfico, foi gerada uma linha de tendência, obtida por meio de análise de 
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regressão linear simples equação (10), mostrando a propensão de mudança das variáveis 

estudadas no período analisado. 

                                                                                                          equação (10)  

Em que, 

 

Y - variável dependente, precipitação ou vazão; 

X - variável independente, ano, e 

β0, β1 - parâmetros ajustados na regressão pelo método dos mínimos quadrados, adimensional. 

 

Uma vez obtida a equação representativa da tendência de variação da variável 

considerada ao longo do tempo, foi calculada a variação absoluta (ΔAbs) pela Equação 11: 

 

ΔAbs = V f - V i                                                                                                                                                                                                                   equação (11) 

 

em que, 

Vf - valor da variável estudada para o final do intervalo considerado, e 

Vi - valor da variável estudada para o início do intervalo considerado. 

A variação relativa (ΔRel) pertinente à variável considerada foi obtida pela equação 12: 

 

      
   

  
 x 100                                                                                                     equação (12) 

 

4.2.3. Procedimentos para cálculo dos (Indicadores de Alteração hidrológicos - IAH) 

 

Foram aplicados os métodos dos Indicadores de Alteração Hidrológica (IAH). O IAH 

calcula um total de 67 parâmetros estatísticos referentes a alterações hidrológicas e 

ecológicas. Esses parâmetros são divididos em dois grupos dos quais 33 parâmetros (Tabela 

5) calculam o comportamento hidrológico e 34 parâmetros (Tabela 6) determina os 

componentes da vazão ecológica (CVE). O método IAH é baseado na série histórica de 

vazões médias diárias e pode ser usado para caracterizar estatisticamente a variabilidade 

temporal dos regimes hidrológicos e quantificar as alterações hidrológicas associadas com 

“perturbações”, por comparação entre o regime hidrológico anterior ao impacto e posterior ao 

impacto. Nesse trabalho, a construção da hidroelétrica de Xingó foi utilizada como marco 

para definição do período considerado como período pré-impacto e o período pós-impacto.  
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O cálculo do IAH foi realizando utilizando-se o Software (IHA 7,1), segundo 

Opperman (2006), ele compara conjuntos de dados hidrológicos e calcula a variedade 

estatística para avaliar o grau de alteração hidrológica entre estes. De acordo com Richter et 

al., (1996) o software baseia-se em uma análise de dados hidrológicos diários disponíveis, 

como vazão ou precipitação além de dados gerados por modelagem. É possível utilizar o 

software para o cálculo de parâmetros para cinco tipos diferentes de componentes de vazão 

ecológica: vazões baixas, vazões extremamente baixas, pulsos de vazão alta, pequenas 

inundações e grandes inundações (THE NATURE CONSERVANCY, 2014).  

Os Indicadores de Alteração Hidrológica (IAH) consideram algumas características do 

regime hidrológico, tais como magnitude das vazões, duração, frequência de ocorrência, 

periodicidade de ocorrência e taxa de mudança, conforme definidas em Poff et al. (1997). 

Cada uma dessas características é representada em cinco grandes grupos associados a trinta e 

três parâmetros considerados no método (RICHTER et al., 1996). 

(Grupo 1) – 12 parâmetros: A magnitude do fluxo representa o volume de água que 

passa em uma seção transversal por unidade de tempo, sendo obtida por meio da leitura do 

nível fluviométrico e relacionando essa leitura com a curva-chave, o que conduz à vazão 

média diária. 

(Grupo 2) – 12 parâmetros: A duração é o período de tempo associado com uma 

condição específica de vazão; por exemplo, por quantos dias a planície ficaria inundada se 

uma cheia de tempo de retorno de 10 anos ocorresse, ou por quantos dias a magnitude do 

fluxo atingiria níveis superiores ou inferiores a um determinado valor. 

(Grupo 3) – 2 parâmetros: A periodicidade (ou previsibilidade) do fluxo se refere à 

regularidade com que ocorre uma determinada magnitude de fluxo. Se houver regularidade na 

ocorrência de uma determinada magnitude de fluxo, a previsibilidade aumenta o que facilita a 

gestão do recurso hídrico. Por exemplo, picos anuais podem ocorrer com baixa ou com alta 

previsibilidade. 

(Grupo 4) – 4 parâmetros: A frequência de ocorrência representa com que frequência 

uma dada vazão recorre e um intervalo de tempo específico e é inversamente proporcional à 

magnitude do fluxo e também inversamente proporcional ao tempo de retorno. 

(Grupo 5) – 3 parâmetros:  A taxa de mudança refere-se à rapidez com que o fluxo 

muda de uma magnitude a outra. Desta forma, canais “rápidos” (de pequena ordem) 

apresentam rápida taxa de mudança enquanto que canais “estáveis” (grandes rios) apresentam 

lenta taxa de mudança (ROCHA, 2002).  
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4.2.4. Taxa de alteração dos indicadores hidrológicos  

Também foi calculada a taxa de alteração dos cinco indicadores hidrológicos para cada 

parâmetro, considerando o período anterior e posterior à construção da hidroelétrica de Xingó. 

Um valor positivo indica que a taxa de alteração está aumentando; um valor negativo indica 

que a taxa de alteração está diminuindo. 

A taxa alteração hídrica é calculada como:  

                     (
              

      
)                                                               equação (20)  

Onde: “n” pode ser a vazão mínima, media ou máxima. 

 

4.2.5. Procedimentos para cálculo dos componentes da vazão ambiental (CVE) 

 

Os componentes da vazão ecológica (CVE) caracterizam o regime de vazões utilizando 

34 parâmetros hidrológicos para uma série histórica qualquer e diferencia o hidrograma em 

cinco classificações distintas: vazões extremamente baixas, vazões baixas, pulso de altas 

vazões, pequenas inundações e grandes inundações. Esta caracterização foi baseada na 

observação de ecologistas que definem que o hidrograma de um rio pode ser dividido em um 

conjunto de padrões hidrográficos ecologicamente relevantes que se repetem. A gama 

completa de condições de fluxo representadas por esses cinco tipos de eventos devem ser 

mantida para preservar a integridade ecológica do rio. A seguir são mostradas as definições 

para cada classificação ecológica adotada.  

Vazões extremamente baixas - durante o período seco, a vazão do rio atinge níveis 

muito baixos, causando pressão sobre muitos organismos, mas pode fornecer as condições 

necessárias para desenvolvimento de outras espécies. A qualidade da água, temperatura e 

disponibilidade de oxigênio dissolvido tornar-se fonte de grande pressão para muitos 

organismos durante vazões extremamente baixas, na medida em que essas condições podem 

causar mortalidade considerável de varias espécies. Além disso, as vazões extremamente 

baixas podem concentrar presa aquática para algumas espécies, ou pode ser necessário para 

secar áreas de várzea da planície de inundação e permitir a regeneração de determinadas 

espécies de plantas. Vazões extremamente baixas são aquelas que apresentam valores iguais 

ou abaixo do percentil 10 das vazões diárias do período analisado. 
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1
Baixas vazões - é uma condição de fluxo dominante na maioria dos rios. Em rios 

naturais após um evento de chuva e após o escoamento superficial ter diminuído o rio retorna 

ao seu nível básico de fluxo ou baixa vazão. Estes níveis de baixa vazão são mantidos pela 

descarga de águas subterrâneas. Os baixos níveis de vazão do rio, que variam com a estação 

do ano, é uma restrição fundamental para comunidades aquáticas porque determinam a 

quantidade de habitat aquático disponível para a maior parte do ano. Isso influencia em muito 

a diversidade e número de organismos que podem viver no rio. As vazões que não forem 

classificadas como vazões extremamente baixas e que estão abaixo do percentil 50 são 

classificadas como vazões baixas. 

Pulso de alta vazão - é quando uma chuva intensa ocorre e o nível do rio ultrapassa o 

seu nível de baixa vazão. De acordo com a definição apresentada aqui, os pulsos de altas 

vazões incluírem qualquer crescimento na vazão que não ultrapasse as margens do canal. 

Esses pulsos fornecem interrupções importantes e necessárias nas baixas vazões, pois podem 

contribuir para diminuição da temperatura da água e aumentar o nível de oxigênio dissolvido, 

além de fornecer nutrientes e alimentos à cadeia alimentar aquática. Pulsos de altas vazões 

também proporcionam um melhor acesso de espécies às áreas marginais. 

Pequenas inundações - durante as cheias, os peixes e outros organismos podem migrar 

a montante e a jusante das várzeas inundadas ou zonas húmidas para entrar em habitats 

adicionais como canais secundários, lagoas, pântanos e planícies inundáveis. Estas áreas 

geralmente inacessíveis podem fornecer recursos alimentares substanciais para estas espécies. 

As planícies inundáveis são geralmente mais quentes que o canal principal e estão cheios de 

nutrientes e presas que incentivam o rápido crescimento em organismos aquáticos. Os eventos 

de pequenas inundações são definidos como aqueles que apresentam pico de inundação com 

período de retorno de 2 anos. 

Grandes inundações - desempenham um papel fundamental em um ecossistema 

fluvial, costumam mudar a estrutura biológica e física de um rio e sua várzea. Eles podem 

mover grandes quantidades de sedimentos, madeira e outras matérias orgânicas, formar novos 

habitats e atualizar as condições de qualidade da água, tanto no canal principal como em seus 

afluentes. Estas inundações podem liberar sedimentos finos de leitos de desova, organismos 

de transporte a jusante, e remover a vegetação de ilhas e bancos de areia, tudo o que pode ser 

vantajoso para algumas espécies e problemático para os outros. As cheias extremas também 

podem ser importantes para formar habitats-chave, como lagoas marginais e áreas alagadas 

                                                 
1
 Os termos utilizados: vazões extremamente baixas, vazões baixas, pulsos de vazão alta, pequenas inundações e 

grandes inundações foram extraídos do manual do Indicators of Hydrologic Alterations – IHA 
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nas planícies aluviais. Os eventos de grandes inundações são definidos como aqueles que 

apresentam pico de inundação com período de retorno de 10 anos. 
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Tabela 5 - Sumário dos parâmetros hidrológicos usados como Indicadores de Alteração Hidrológica (IHA)  

Fonte: modificado de POSTEL e RICHTER (2003) e OKAWA, 2009. 

IAH - grupos de parâmetros 
Características 

do regime 
Parâmetro hidrológico Influência no ecossistema 

Magnitudes das condições 

mensais: 

 

12 parâmetros 

Magnitude 

mensal 

- Valor médio para cada mês do calendário 

 

 

1. Vegetação ripária; 

2. Disponibilidade de habitat para organismos aquáticos 

3. Disponibilidade de umidade no solo para as plantas 

4. Disponibilidade água para animais 

5. Influências parâmetros de qualidade da água  

6. Acesso dos predadores aos locais de nidificação 

7. Alteração no tamanho de áreas secas para (predação) ou abrigo. 

8. Condição de passagem de peixes para áreas de alimentação e desova; 

Duração e magnitude dos 

eventos extremos anuais: 

 

12 parâmetros 

 

Duração e 

Magnitude 

- Mínimo anual com 1 dia de duração 

- Mínimo anual com 3 dias de duração 

- Mínimo anual com 7 dias de duração 

- Mínimo anual com 30 dias de duração 

- Mínimo anual com 90 dias de duração 

- Máximo anual com 1 dia de duração 

- Máximo anual com 3 dias de duração 

- Máximo anual com 7 dias de duração 

- Máximo anual com 30 dias de duração 

- Máximo anual com 90 dias de duração 

1. Concentram presas em áreas limitadas, favorecendo predadores. 

2. Situações de stress hídrico para plantas; 

3. Desidratação em vida selvagem  

4. Elimina espécies invasivas e introduzidas das comunidades aquáticas e 

ribeirinhas; 

5. Estruturação dos ecossistemas aquáticos pela interação entre os fatores 

abióticos e os fatores bióticos,  

6. Distribuição da comunidade vegetal 

Eventos extremos anuais: 

 

2 parâmetros 

Periodicidade - Data juliana do valor mínimo de cada ano 

- Data juliana do valor máximo de cada ano 

1. Previsibilidade de estresse no organismo  

2. Acesso a habitats especiais durante reprodução ou para evitar predação  

3. Indicações para a desova dos peixes migrante  

4. Desenvolvimento de estratégias ciclos biológicos, 

Frequência e duração de altos e 

baixos pulsos: 

 

4 parâmetros 

Frequência e 

duração 

- N° baixos pulsos no ano 

- Duração média (em dias) dos baixos pulsos 

- N° altos pulsos no ano 

- Duração média (em dias) dos altos pulsos 

1. Frequência e magnitude do estresse na humidade do solo para as plantas  

2. Disponibilidade de habitat de várzea para os organismos aquáticos  

3. Efeitos de transporte e depósito de sedimento no canal 

Taxa/Frequência das condições 

de alteração da vazão: 

 

3 parâmetros 

Taxa de 

mudança 

e frequência 

- Média de todas as diferenças positivas 

entre dias consecutivos 

- Média de todas as diferenças negativas 

entre dias consecutivos 

- N° de subidas e N° de quedas 

1. Define quão agressivos e com que frequência ocorrem perturbações 

hidrológicas imprevisíveis (coeficiente de variabilidade diário);  

2. Afeta a densidade de organismos que necessitam de maior tempo de 

(retorno); 

3. Altera a taxa de erosão dos bancos fluviais, podendo ocasionar a 

ocorrência do processo de pipping. 
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Tabela 6 - Sumário dos parâmetros hidrológicos usados para determinar os componentes da vazão ecológica. 

Fonte: modificado de Postel e Richter (2003) e Okawa, 2009. 

Tipo de CVA Parâmetro hidrológico Influência no ecossistema 

Vazões baixas mensais  

 

12 parâmetros 

· Valores da média das vazões baixas durante cada mês  

 

 

1. Fornecer habitat adequado para organismos aquáticos  

2. Manter as características limnologias da água  

3. Manter o lençol freático na planície de inundações  

4. Fornecer água potável para animais terrestre  

5. Manter os ovos de peixes e anfíbios em suspensão  

6. Permitir que os peixes desloquem-se para áreas de alimentação e desova  

Vazões extremamente 

baixas 

 

4 parâmetros 

 

· Taxa de vazão extremamente baixa para cada ano 

· Duração (dias)  

· Pico de vazão (vazão mínima durante evento)  

· Tempo (data juliana do pico de vazão) 

1. Permitir o desenvolvimento de espécies de plantas nas planícies de inundação  

2. Eliminar as espécies invasoras introduzidas a partir comunidades aquáticas e 

riparias 

3. Concentram presas em áreas limitadas beneficiando predadores 

Pulso de altas vazões 

 

6 parâmetros 

. A frequência de pulsos de alta vazão durante cada ano  

. Valores médios de pulso e evento de alta vazão: 

· Duração (dias)  

· Pico de vazão (pico de fluxo durante o evento)  

· Tempo (data juliana do pico de vazão)  

· Taxa de aumento e diminuição 

1. Modela as características físicas do canal do rio 

2. Determinar o tamanho dos substratos (areia, seixos e pedras). 

3. Impede a invasão de vegetação ciliar no canal  

4. Restaura as condições normais da água após introdução de poluentes  

5. Mantem condições de salinidade adequadas em estuários 

Pequenas inumações  

 

6 parâmetros 

. Frequência de pequenas inundações durante cada ano  

. Valores dos eventos de pequenas inundações:  

· Duração (dias)  

· Pico de vazão (fluxo máximo durante o evento)  

· Tempo (data juliana do pico de vazão)  

· As taxas de crescimento e diminuição 

Aplica-se a pequenas e grandes inundações: 

1. Proporciona o inicio da migração e desova peixes  

2. Permitir que os peixes desovem em planícies de inundação  

3. Proporcionar novas oportunidades de alimentar aos peixes e aves aquáticas  

4. Recarrega o nível do lençol freático das planícies de inundação  

5. Manter a diversidade de espécies vegetais devido ao alagamento prolongado  

6. Controlar a distribuição e abundância de plantas em várzeas  

7. Depositam nutrientes nas planícies de inundação 

Grandes inundações 

 

6 parâmetros 

. Frequência de grandes inundações durante cada ano  

. Valores da média grande evento inundações:  

· Duração (dias)  

· Pico de vazão (vazão máxima durante o evento)  

· Tempo (data juliana do pico de vazão)  

· As taxas de crescimento e diminuição 

8. Aplica-se a pequenas e grandes inundações:  

9. Manter o equilíbrio das espécies nas comunidades aquáticas e riparias  

10. Cria sítios para recrutamento de plantas colonizadoras 

11. Moldam os habitats físicos das planícies de inundação  

12. Deposita cascalho e pedras nas áreas de desova  

13. Eliminar as espécies invasoras e introduzidas nas comunidades naturais 

14. Dispersam sementes e frutos de plantas ribeirinhas  

15. Promove movimentos laterais da pista de decolagem rio, formando novos habitats 

(canais lado, meandros abandonados)  
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4.3. Resultados e discussão 

4.3.1. Mudanças hidrológicas no baixo rio São Francisco 

 

É possível observar na Tabela 7 que onze períodos não apresentaram estacionariedade e 

oito períodos foram considerados estacionários. Como as séries hidrológicas utilizadas no 

estudo foram curtas a não estacionariedade identificada, está associada principalmente como 

as intervenções antrópicas (construção da hidroelétrica de Xingó), variabilidade climática 

interdecadal, por exemplo, associada às mudanças climáticas ocasionadas pelo uso do solo. 

 
Tabela 7. Resultados dos testes de homogeneidade com o nível de significância 1% para vazões no 

baixo rio São Francisco período de 1979 a 2012. 

Período 
H0 

(Variância) 

H0 

(Média) 

s²         

(Série A) 

s²               

(Série B) 

Xm 

(Série A) 

Xm           

(Série B) 

De 1979 a 1983 com 1984 a 2012 Rejeita Aceita 19674437,92 4656522,17 4922,84 2123,03 

De 1979 a 1984 com 1985 a 2012 Rejeita Aceita 17191702,61 4560068,86 4477,19 2101,87 

De 1979 a 1985 com 1986 a 2012 Rejeita Aceita 15895557,69 4373347,16 4242,38 2064,69 

De 1979 a 1986 com 1987 a 2012 Rejeita Aceita 14924556,35 4184339,12 4067,24 2026,62 

De 1979 a 1987 com 1988 a 2012 Rejeita Aceita 13480082,63 4218321,31 3788,26 2034,59 

De 1979 a 1988 com 1989 a 2012 Rejeita Aceita 12324930,29 4267652,16 3562,46 2046,70 

De 1979 a 1989 com 1990 a 2012 Rejeita Aceita 11338246,36 4349904,95 3363,00 2068,47 

De 1979 a 1990 com 1991 a 2012 Rejeita Aceita 10608203,85 4399530,00 3222,61 2080,36 

De 1979 a 1991 com 1992 a 2012 Aceita Aceita 10040230,41 4429880,37 3116,35 2087,01 

De 1979 a 1992 com 1993 a 2012 Rejeita Aceita 10392243,41 3893747,79 3170,71 1995,63 

De 1979 a 1993 com 1994 a 2012 Rejeita Aceita 10107161,91 3754450,31 3124,95 1965,94 

*De 1979 a 1994 com 1995 a 2012 Rejeita Aceita 9769607,27 3678603,73 3066,35 1949,48 

De 1979 a 1995 com 1996 a 2012 Rejeita Aceita 9358297,63 3709225,64 2986,30 1959,72 

De 1979 a 1996 com 1997 a 2012 Rejeita Aceita 8974602,80 3767474,99 2909,69 1978,10 

De 1979 a 1997 com 1998 a 2012 Aceita Aceita 8654716,10 3806820,18 2847,68 1991,29 

De 1979 a 1998 com 1999 a 2012 Aceita Aceita 8398973,16 3807683,26 2800,34 1994,60 

De 1979 a 1999 com 2000 a 2012 Aceita Aceita 8133841,15 3866962,46 2748,31 2014,18 

De 1979 a 2000 com 2001 a 2012 Aceita Aceita 7927631,38 3872737,58 2710,30 2019,99 

De 1979 a 2001 com 2002 a 2012 Aceita Aceita 7659394,01 4057370,42 2651,81 2079,64 

*Em negrito série histórica comparada no estudo. 

 

Apresenta-se, na Figura 18, para a bacia hidrográfica do rio São Francisco, a 

distribuição da precipitação média anual considerando-se os períodos de 1979 a 1994 e de 

1995 a 2013. Observa-se que a precipitação na região de cabeceira, com valores de 2000mm, 

decrescendo em direção à foz, onde se verificam valores da ordem de 1100mm. Esta redução 

equivale a uma variação de 55% na área de drenagem da bacia hidrográfica analisada.  

As precipitações observadas variaram de 405 a 2068mm no primeiro período analisado 

e de 413 a 1782mm no segundo. Constatou-se, no Alto e Médio São Francisco, aumento das 

precipitações médias anuais do primeiro para o segundo período, principalmente na área de 
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cabeceira e na margem esquerda da bacia do rio São Francisco. No Submédio e Baixo, o 

comportamento foi semelhante, em geral, a precipitação no período de 1980 a 1994 foi um 

pouco maior que a do segundo período. 

 

 

(A) (B) 
 

 

Figura 18. Precipitação média anual calculada pelo método de interpolação utilizando dados de 167 

postos pluviométricos na bacia hidrográfica do rio São Francisco, considerando-se os períodos de 

1980 a 1994 (A) e (B) de 1995 a 2013 . 

 

Na Figura 19, representa-se a distribuição média anual da precipitação e da vazão para o 

período anterior e posterior a construção da hidroelétrica de Xingó, verificando-se que o 

regime de precipitação e vazão apresenta oscilação para todo o período estudado, sendo que 

os valores com maior precipitação 1993mm ano
-1 

e 1503mm ano
-1 

período anterior e posterior 

da construção da hidroelétrica de Xingó respectivamente, não corresponderam aos maiores 

valores de vazão. Isso é decorrente da regularização do rio provocada pela construção das 

barragens de acumulação onde parte da água recebida é armazenada para geração de energia 

em períodos de menor vazão.   

Precipitação (mm) Precipitação (mm)

1980 a 1994 1995 a 20131995 a 2013

(A) (B)
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Figura 19. Vazão média na bacia hidrográfica do rio São Francisco, antes (A) e (B) depois da 

construção da hidroelétrica de Xingó. 

 

Comparando-se a variação da precipitação e vazão média anual, individualmente nos 

períodos de 1980 a 1994 e de 1995 a 2012, inerentes aos períodos anterior e posterior ao do 

início de operação da hidroelétrica de Xingó. Observa-se, para a estação Pão de Açúcar uma 

tendência de diminuição da precipitação média anual em sua área de drenagem (Figura 20) no 

período de 1980 a 1994, a uma taxa estimada (β1) de -17,6mm ano
-1

.   

A precipitação média anual (Pmédia) no mesmo período foi de 1326mm, a variação 

absoluta (Δabs) foi de -246,4 mm, a variação relativa (Δrel) foi de -17,06%. Para o período de 

1995 a 2012, verifica-se uma tendência de incremento de 3,5 mm ano
-1

 na precipitação média 

anual, sendo, para este período, Pmédia = 1275mm, (Δabs) = 59,2mm e (Δrel) = 4,14%. 
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Figura 20. Distribuição da precipitação (A) e (B) vazão média na bacia hidrográfica do rio São 

Francisco, antes e depois da construção da hidroelétrica de Xingó. 

 

A vazão apresentou comportamento similar à precipitação, com uma vazão média de 

2752m
3
 s

-1 
no período

 
de 1980 a 1994 com uma tendência de decrescimento estimada em        

-111,7m
3
 s

-1
 ano

-1
, Δabs = -1563,8m

3
 s

-1 
e Δrel = - 80,31. No período de 1995 a 2012, a vazão 

média foi de 1841m
3
 s

-1
, a qual cresceu a uma taxa estimada de 11,8m

3
 s

-1
 ano

-1
. Observa-se, 

portanto, que mesmo com resultados similares de precipitação média anual os valores de 

vazão média do segundo período são bem inferiores quando comparados com o primeiro 

período, sendo esta redução um reflexo do aumento na evaporação decorrente dos 

reservatórios de acumulação implantados ao longo do rio São Francisco, bem como em 

virtude do crescimento da exploração econômica (principalmente irrigação) na bacia 

hidrográfica. Estudos realizados por Maneta et al., (2009) demostram que a vazão retirada 

para fins de irrigação no rio São Francisco antes de chegar ao reservatório de Sobradinho 

corresponde a cerca de 90m
3
 s

-1
 no período chuvoso e 122,2m

3
 s

-1 
no período

 
seco. 

O valor médio da vazão máxima anual, no período de 1980 a 1994, foi de 6584 m
3
 s

-1
 

com uma tendência de decréscimo de -181,7 m
3
 s

-1
 ano

-1
, apresentando comportamento 

oposto àquele relativo ao período de 1995 a 2012 (Figura 21A), quando foi observada uma 
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tendência de acréscimo (67,9 m
3
 s

-1
ano

-1
), sendo o valor médio da vazão máxima anual, neste 

período, de 3090 m
3
 s

-1
, valor este 53% menor que o período de 1980 a 1994, mesmo tendo a 

precipitação média similar. 

A vazão mínima com sete dias de duração (Figura 21B) teve um declínio no período de 

1980 a 1994 (-44,5 m
3
 s

-1
 ano

-1
), o mesmo pode ser observado para o segundo período 1995 a 

2012 com tendência de declínio (-11,8 m
3
 s

-1
 ano

-1
). O valor médio da vazão mínima no 

período de 1980 a 1994 foi de 1785 m
3
 s

-1
 e de 1394 m

3
 s

-1
 de 1995 a 2012, apresentando, 

portanto, no segundo período, um valor 21,9% inferior ao do primeiro período. 

 

Figura 21. Distribuição da vazão máxima e mínima na bacia hidrográfica do rio São Francisco, antes e 

depois da construção da hidroelétrica de Xingó. 

 

Na Figura 22 é possível observar que os maiores coeficientes de escoamento superficial 

ocorrem, em geral, no período anterior a construção da hidroelétrica de Xingó. Para todo o 

período estudado os valores do coeficiente de escoamento superficial ficaram abaixo de 0,16 

mostrando que a maior parte do volume precipitado não é convertida em escoamento 

superficial. O valor médio no período de 1980 a 1994 (0,1) foi superior ao calculado para o 

período de 1995 a 2012 (0,075) mostrando uma redução de 25% no coeficiente de escoamento 

superficial. Um dos motivos para este comportamento pode ser explicado pelo decréscimo da 
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precipitação associado ao aumento da evaporação ocasionado pela construção da hidroelétrica 

de Xingó e o aumento das outorgas concedidas nos últimos anos. Estudos de Pereira et al , 

2007  nos principais afluentes  do rio São Francisco mostraram um aumento no coeficiente de 

escoamento superficial quando comparado os períodos de 1950 a 1976 e 1979 a 2000, devido 

principalmente o incremento na precipitação média no segundo período. 

 
Figura 22. Distribuição do coeficiente de escoamento e vazão específica na bacia hidrográfica do rio 

São Francisco, antes e depois da construção da hidroelétrica de Xingó. 

 

 
 

Pode ser observado na Figura 22 um comportamento similar da vazão específica com o 

coeficiente de escoamento superficial apresentado uma correlação polinomial y = - 0,0051x
2
 

+ 0,0633x - 0,0664, e R
2 

= 0,73.  Assim como no coeficiente de escoamento superficial os 

valores da vazão específica foram maiores no primeiro período analisado 1980 a 1994 com 

valor médio 4,52 L s
-1

 km
-2

 e 3,02 s
-1

 km
-2

 no segundo período analisado 1995 a 2012, com 

redução de 33% na vazão específica. Em trabalho realizado por Pruski et al., (2004) foram 

encontrados valores de vazão especifica 4,34 s
-1

 km
-2

 quando analisado as vazões medias de 

1950 a 1999. O coeficiente de escoamento superficial médio variou de 0,10 para 0,075 

comparando os dois períodos estudados. Normalmente o coeficiente de escoamento 

superficial varia de uma média anual 0,25 a 0,45 para as regiões úmidas brasileiras caindo 

para valores de 0,10 a 0,2 no semiárido.  

 

4.3.2. Resultados dos indicadores de alteração hidrológica (IAH) 

 

Os resultados de IHA para o baixo rio São Francisco encontram-se nas Tabelas 8 e 9, 

onde é possível visualizar todos os parâmetros e os desvios-padrão correspondentes 

calculados por período. As diferenças relativas variaram para os parâmetros individuais de - 

92 % (duração de pulso baixo - Grupo 4) para  + 42% (mínimo anual data juliana - Grupo 3), 

a diferença média absoluta para os cincos grupos sofreram variação nas características 
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hidrológicas em 19% ( grupo 5: taxa e frequência das condições de alteração das vazões) para 

57% ( grupo 4: frequência e duração dos pulsos).  

Tabela 8. Resultados dos indicadores de alterações hidrológicas (IAH) para o baixo rio São Francisco, 

estação de Pão de Açúcar período anterior e posterior a hidroelétrica de Xingó.  

 

Vazão média 

 (m3 s-1) 
 Coeficiente de variação 

IHA GRUPO 
pré-

impacto 

pós-

impacto 

Desvio pré-

impacto 

pós-

impacto 

Desvio C.V  

Magnitude % Magnitude % 

Grupo 1: magnitude mensal         

Janeiro 3650 1805 -1845 -51 0,45 0,17 -0,29 -63 

Fevereiro 4323 2145 -2178 -50 0,59 0,46 -0,14 -23 

Março 4495 1995 -2501 -56 0,74 0,44 -0,30 -40 

Abril 3908 1768 -2139 -55 0,62 0,15 -0,47 -76 

Maio 2631 1794 -836,1 -32 0,40 0,19 -0,21 -54 

Junho 2138 1630 -508 -24 0,24 0,16 -0,09 -36 

Julho 1991 1652 -339,1 -17 0,17 0,17 -0,01 -4 

Agosto 2048 1699 -349 -17 0,16 0,14 -0,02 -11 

Setembro 2073 1823 -250 -12 0,15 0,15 0,00 -1 

Outubro 2152 1945 -207,1 -10 0,14 0,16 0,01 9 

Novembro 2353 1936 -417,1 -18 0,21 0,16 -0,04 -20 

Dezembro 2824 1881 -942,6 -33 0,41 0,15 -0,26 -64 

Média de variação do grupo    31    33 

Grupo 2: Magnitude e duração dos (extremos anuais)       

1-dia mínimo 1590 1304 -285,5 -18 0,22 0,15 -0,06 -30 

3-dias mínimo 1710 1351 -359,1 -21 0,22 0,16 -0,05 -24 

7-dias mínimo 1813 1395 -418,6 -23 0,19 0,17 -0,02 -12 

30-dias mínimo 1899 1470 -429,2 -23 0,18 0,15 -0,03 -16 

90-dias mínimo 1962 1573 -388,5 -20 0,17 0,16 -0,01 -8 

1-dia máximo 7026 3090 -3936 -56 0,45 0,52 0,06 14 

3-dias máximo 6919 3021 -3899 -56 0,46 0,53 0,07 14 

7-dias máximo 6686 2881 -3805 -57 0,46 0,52 0,06 12 

30-dias máximo 5824 2539 -3285 -56 0,53 0,41 -0,12 -22 

90-dias máximo 4598 2204 -2395 -52 0,54 0,27 -0,27 -50 

Dias com vazão zero 0 0 0 0 0 0 0 0 

Índice de escoamento base 0,6648 0,7622 0,0974 15 0,18 0,13 -0,05 -28 

Média de variação do grupo    36    21 

Grupo 3: Tempo de extremos anuais       

Mínimo anual (data juliana) 196,1 142,6 53,57 29 0,31 0,22 -0,08 -27 

Máximo anual (data juliana) 49,81 338,6 77,2 42 0,11 0,24 0,13 121 

Média de variação do grupo    35    74 

Grupo 4: Frequência e duração de pulso a altos e baixos     

Contagens de pulsos baixos 0 0,77   0,00 4,24   

Duração de pulsos baixos 0 2,42 0      

Duração de pulsos altos 1,5 0,11 -1,38 -93 1,14 2,91 1,77 155 

Contagens de pulsos altos 35,13 27,5 -7,63 -22 0,54 0,80 0,26 49 

Média de variação do grupo    57    102 

Grupo 5: Taxa/Frequência das condições de alteração da vazão      

Taxa de subida 141,9 101,5 -40,43 -28 0,23 0,29 0,07 30 

Taxa de decida -133,8 -95,82 38 -28 -0,19 -0,24 -0,06 30 

Numero de reversas 155,5 153,9 -1,611 -1 0,09 0,08 0,00 -3 

Média de variação do grupo    19    21 
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Tabela 9. Resultados dos valores médios, mínimos e máximo para todos indicadores de alterações 

hidrológicas no baixo rio São Francisco, estação de Pão de Açúcar período anterior e posterior a 

hidroelétrica de Xingó.  

 Período pré-impacto (1979 -1994) Período pós-impacto (1995-2012) 

 Vazão (m3 s-1) Vazão (m3 s-1) 

IHA GRUPO med min máx. med min máx. 

Grupo 1: magnitude mensal 3650 1619 6767 1805 1326 2549 

Janeiro 4323 1616 9156 2145 1124 5579 

Fevereiro 4495 1507 12270 1995 1112 5097 

Março 3908 1455 9862 1768 1330 2407 

Abril 2631 1306 4632 1794 1266 2557 

Maio 2138 1302 2920 1630 1129 2083 

Junho 1991 1406 2454 1652 1030 2261 

Julho 2048 1371 2402 1699 1056 2131 

Agosto 2073 1537 2577 1823 1130 2349 

Setembro 2152 1616 2593 1945 1152 2518 

Outubro 2353 1621 3435 1936 1175 2521 

Novembro 2824 1732 5460 1881 1190 2401 

Dezembro 3650 1619 6767 1805 1326 2549 

Grupo 2: Magnitude e duração dos (extremos anuais)     

1-dia mínimo 1590 1102 2175 1304 934 1651 

3-dias mínimo 1710 1143 2218 1351 964,7 1715 

7-dias mínimo 1813 1221 2227 1395 997 1758 

30-dias mínimo 1899 1299 2379 1470 1028 1810 

90-dias mínimo 1962 1343 2467 1573 1047 2031 

1-dia máximo 7026 2461 13640 3090 2167 8090 

3-dias máximo 6919 2326 13620 3021 2051 7940 

7-dias máximo 6686 2188 13580 2881 1982 7207 

30-dias máximo 5824 2049 12920 2539 1831 6200 

90-dias máximo 4598 1901 9895 2204 1681 4371 

Dias com vazão zero 0 0 0 0 0 0 

Índice de escoamento base 0,66 0,47 0,81 0,76 0,57 0,90 

Média de variação do grupo 1590 1102 2175 1304 934 1651 

Grupo 3: Tempo de extremos anuais     

Mínimo anual (data juliana) 196,1 2 361 142,6 16 314 

Máximo anual (data juliana) 49,81 2 363 338,6 18 363 

Grupo 4: Frequência e duração de pulso a altos e baixos    

Contagens de pulsos baixos 0 0 0 0,7778 0 14 

Duração de pulsos baixos    2,43 2,43 2,42 

Duração de pulsos altos 1,5 0 5 0,1111 0 1 

Contagens de pulsos baixos 35,13 9 64 27,5 12 43 

Média de variação do grupo  1027     

Grupo 5: Taxa/Frequência das condições de alteração da vazão     

Taxa de subida 141,9 83,51 224,7 101,5 57,27 155,4 

Taxa de decida -133,8 -185 -88,85 -95,82 -142,3 -62,88 

Numero de reversas 155,5 135 190 153,9 134 184 

 

A magnitude da vazão em qualquer intervalo de tempo é simplesmente o conteúdo de 

água em movimento que passa por um local fixo, por unidade de tempo. A magnitude pode 

ser referida tanto à descarga absoluta ou relativa. Máximas e mínimas magnitudes de vazão 

variam entre os rios, conforme o clima e o tamanho das suas bacias hidrográficas 

(STEWARDSON e GIPPEL 2003; ROCHA., 2010). Os resultados de variabilidade da 
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magnitude mensal (Grupo 1) apresentaram altos valores de alteração do regime do rio no 

período pós-barramento, principalmente para os meses de janeiro, fevereiro, março e abril 

com desvio de magnitude de -51%, -50%, -56% e -55%, sendo que em nenhum mês 

observado foi encontrada vazão média mensal maior no período posterior a construção das 

barragens  (Tabela 8, Figura 23A, 23B e 23C). A redução também ocorreu para vazão mínima 

e máxima em todos os meses avaliados, com maior taxa de alteração hidrológica nos meses de 

fevereiro -30%, outubro -28% e dezembro -31% para mínima e janeiro -62%, março -58% e 

abril -75% para máxima.  Durante todo o ano hidrológico as vazões diminuíram sendo que as 

maiores alterações ocorreram nas vazões máximas (Figura 23C). As alterações anuais foram, 

respectivamente, -31%, -21% e -35% para vazão média, mínima e máxima, que indicam que a 

vazão do rio São Francisco diminuiu mais que trinta por cento nos últimos 18 anos. É 

importante salientar que a redução nas vazões mínimas observada no estudo é algo 

preocupante, pois o objetivo da regularização de um rio é elevar estes valores para aumentar a 

disponibilidade de água em períodos de seca ou menor disponibilidade. Para melhor 

visualização alguns valores de vazão mensal foram selecionados para mostrar as alterações de 

condição mensal de água, o que indicou magnitude de alteração no baixo rio São Francisco.  

 

Figura 23. Taxa de alteração hidrológica para vazões médias, mínimas e máximas na bacia 

hidrográfica do rio São Francisco, antes e depois da construção da hidroelétrica de Xingó. 

 

Do ponto de vista ecológico, períodos de baixas vazões podem representar 

oportunidades para recrutamento de espécies de plantas riparias, em regiões onde ocorrem as 

inundações anuais (POFF et al., 1997). Aquelas espécies que ocupam as partes mais baixas, 

da calha fluvial, que periodicamente se mantinham secas, podem ter sido eliminadas. Outro 

aspecto importante nessa alteração, diz respeito à utilização por algumas espécies, de 

ambientes que se mantinham em ressecamento neste período dentro da várzea, principalmente 

como fontes de alimento (predação) ou abrigo (Rocha., 2010). 
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 Com relação à magnitude e duração das condições extremas anuais (Grupo 2), os 

resultados mostraram maior alteração nos eventos extremos médios -38% e máximos -34% 

quando comparados  com extremos mínimos -14% no período pós-barramento (Tabela 8). Na 

Figura 24 é possível observar os valores para a taxa de alteração de todos os parâmetros 

estudados. Os valores médios anuais, com duração de 1 dia, 3 dias, 7 dias, 30 dias e 90 dias 

consecutivos, sofreram grande aumento quando comparados os dois períodos de estudo. Os 

valores mínimos anuais, ao contrário, se mantiveram dentro da variabilidade aceitável,  onde o 

mínimo de 1 dia e máximo de 1 dia  correspondem a menor e maior  vazão para um dado ano 

hidrológico. O valor médio de máximo de 1 dia, 3 dias, 7 dias, 30 dias e 90 dias sofreram 

redução de -56,02%; -56,33%; -56,91%; -56,40 e -52,06% respectivamente comparando-se o 

período anterior e posterior a construção da hidroelétrica de Xingó (Figura 23 A) .  

 

 

Figura 24. Taxa de alteração hidrológica para 1 dia mínimo, 3 dias mínimo, 7 dias mínima, 30 dias  

mínima, 90 dias mínima, 1 dia máximo, 3 dias máximo, 7 dias máximo, 30 dias  máximo, 90 dias 

máximo na bacia hidrográfica do rio São Francisco, antes e depois da construção da hidroelétrica de 

Xingó. 

 

As vazões máximas também sofreram grandes variações com valores máximos de 1 dia, 

3 dias, 7 dias, 30 dias e 90 dias respectivamente -40,68%; -41,70%; -46,92%; -52,01 e -

55,82% (Figuras 24A, 24B e 24C,). Os eventos hidrológicos extremos desempenham um 

importante papel na regulação da estrutura e função dos rios, além de afetar os usos e gestão 

dos recursos hídricos pelo homem. A duração de uma específica condição de vazão, muitas 

vezes tem uma significância ecológica. Diferenças na tolerância a prolongada inundação em 

plantas riparias e a prolongadas baixas vazões em invertebrados aquáticos e peixes, permitem 

a essas espécies a persistir em locais onde poderiam de outra forma, ser desalojados por 

espécies dominantes, mas menos tolerantes, entre outros efeitos (POFF et al., 1997).  
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A periodicidade dos eventos extremos (Grupo 3) indica quando os eventos extremos se 

iniciam e quando terminam, os resultados das Tabelas 8 e 9 indicam forte alteração para os 

eventos de extremos máximos, os eventos no período pós-impacto passaram a ocorrer em uma 

época distinta. Eventos de máximo que ocorriam no 49º dia juliano (mês de fevereiro) período 

anterior a hidroelétrica de Xingó passaram a ocorrer no dia 338 º juliano (dezembro). 

Desta forma, os eventos de máximos passaram a ser menos previsíveis e os de mínimos 

passaram a ser mais previsíveis (menor variabilidade), ao contrário do que se observava no 

período natural.  Isso permite a interpretação de que, os eventos de máximas vazões 

aumentaram a sua variabilidade (menos previsíveis), e os eventos de mínimos, passaram 

agora a ser menos variáveis (mais previsíveis), ao contrário do período de regime natural do 

rio. No entendimento de Thomaz et al. (1997), a alteração do regime hidrométrico natural 

(amplitude e periodicidade) é considerada uma das principais causas das alterações 

antropogênicas de planícies de inundação localizadas a jusante de reservatórios. 

A frequência refere-se quantas vezes uma vazão ficou acima de uma determinada 

magnitude e se repete especificamente ao longo de algum tempo. A duração é o período de 

tempo associado com uma condição específica de vazão. A frequência de pulsos mínimos e 

máximos (Grupo 4) teve características distintas de alteração no regime anterior e posterior ao 

barramento  (Tabela 9). A duração de pulsos de máximos simplesmente deixaram de ocorrer; 

os pulsos de mínima vazão ocorreram com maior frequência e duração no período pós-

impacto. Tais características se enquadram perfeitamente naquelas relacionadas ao controle de 

descargas efetuado por barragens, onde as magnitudes de máxima e mínima, e a variabilidade 

média anual são achatadas (ROCHA., 2010). Os ecossistemas aquáticos dependem dos 

regimes hidrológico (ciclos de inundação e seca), são fundamentais para a manutenção de 

uma variedade de comunidade de plantas e animais (CHEN e ZHAO 2011). Modificações nos 

regimes hidrológicos podem alterar a composição, estrutura ou função do sistema aquático, 

mata ciliar e ecossistemas das zonas úmidas através de seus efeitos sobre as características 

físicas do habitat, incluindo a temperatura da água, teor de oxigênio dissolvido, substrato e 

tamanhos de partículas (RICHTER et al. 1996). 

O Grupo 5 está relacionado às variações diárias de  vazão (diminuição ou elevação do 

nível d’água), expressa em média anual. Na Tabela 9 é mostrada a taxa média de elevação 

diária das vazões e taxa média de diminuição diária das vazões. Analisando o período pré-

impacto, nota-se que as variações diárias de vazão apresentaram padrão lento no período 

natural, ou seja, praticamente não ocorreram quedas (ou elevações) súbitas das vazões e as 

variações de subida apresentaram magnitudes maiores do que as de queda.  
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Este aumento e decréscimo do nível das águas tende a produzir, respectivamente, fluxos 

e refluxos de subsuperfície nas margens arenosas. No estágio de subida das águas desenvolve-

se um gradiente do canal fluvial para dentro do material da margem. No estágio de descida o 

gradiente de energia reverte o seu sentido e a água move-se em direção ao canal do rio, 

diminuindo a estabilidade do talude marginal.  Ao longo do dia as flutuações nos fluxos de 

água do rio São Francisco atendem a demanda energética da usina que em geral são 

consideravelmente maiores do que durante a noite ou nos finais de semana (BRANDT., 

2000), e ao longo da temporada chuvosa ocorre à acumulação de água para utilização durante 

o período seco, padrão este também observado nas descargas de água pela UHE Xingó, no rio 

São Francisco. Segundo Holanda, Rocha e Oliveira, (2008) a implantação de grandes projetos 

hidrelétricos na bacia do rio São Francisco, causou alterações no regime hídrico e tem 

provocado, no seu baixo curso, um avanço do processo erosivo, através do solapamento da 

base do talude marginal, devido ao abaixamento do nível d’água e do desmatamento da 

vegetação ripária. Além dos empreendimentos que modificam o regime hidrológico do rio 

pela ação direta na vazão do rio, podem ser consideradas aqui outras formas de impacto no 

regime hidrológico, como aquelas causadas pelo desmatamento e mau uso do solo, 

provenientes da apropriação das vertentes, além dos impactos dos empreendimentos 

industriais e da urbanização mal planejada. Tais processos podem ser relacionados, do ponto 

de vista hidrológico, com uma maior variabilidade na vazão do rio e aumento das descargas, 

mas que são camuflados pelo regime de operação do reservatório. 

 

4.3.3. Resultado dos componentes da vazão Ecológica (CVE) 

 

Os componentes de vazão ecológica (CVE) dividem a magnitude das vazões em cinco 

classificações que ocorrem naturalmente nos rios. Pode ser observado na Tabela 10 e Figura 

25 grandes mudanças no comportamento hidrológico comparando-se os períodos anterior e 

posterior à construção da hidroelétrica de Xingó. No período em estudo foi observado apenas 

um valor de grandes inundações ocorrido em 1979 com duração de 137 dias e vazão de 

13.640 m
3
 s

-1
. A cheia de 1979 foi causada por três séries intensas de precipitações que 

ocorreram entre os meses de janeiro e fevereiro no Alto e no Médio São Francisco 

(ANA/GEF/PNUMA/OEA, 2004). Vários impactos sociais e econômicos foram identificados 

como: inundação da zona urbana de muitas sedes municipais localizadas nas margens do rio, 

além de transtornos e prejuízos à população. A ausência total de registro de grandes 

inundações posterior construção da hidroelétrica de Xingó é reflexo da regularização do rio, é 
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preciso salientar que as grandes inundações são muito importantes para os processos 

ecológicos. 

 
Tabela 10. Resultados dos componentes de vazão ecológica no baixo rio São Francisco, estação de 

Pão de Açúcar período anterior e posterior à hidroelétrica de Xingó.  

Componente da vazão ecológica (CVE) 

Anterior ao Impacto (1979 a 1994) 

Nº de ocorrências 

(dias) 

Nº de ocorrências   

(%) 

Grandes Inundações 137 2,3 

Pequenas Inundações 812 13,9 

Pulso de Alta Vazão 504 8,6 

Vazões Baixas 3791 64,9 

Vazões Extremamente Baixas 600 10,3 

Componente da vazão ecológica (CVE) 

Posterior ao Impacto (1995 a 2012) 

Nº de ocorrências 

(dias) 

Nº de ocorrências       

(%) 

Grandes Inundações 0 0,0 

Pequenas Inundações 16 0,2 

Pulso de Alta Vazão 114 1,7 

Vazões Baixas 4634 70,5 

Vazões Extremamente Baixas 1811 27,5 

 

 Outro componente hidrológico que sofreu grandes modificações foi a ocorrência de 

pequenas inundações com redução de -98,5%, no total foram identificados 828 ocorrências, 

sendo que, 812 (13,9%) foram registrados no período de 1979 a 1994 e 16 (0,2%) no período 

de 1995 a 2012. Esta grande diminuição no número de ocorrências de pequenas inundações é 

decorrente da regularização do regime de fluxo posterior à construção da hidroelétrica de 

Xingó. É preciso salientar que estas inundações permitem que os peixes e outros organismos 

migrem para acessar áreas de várzeas e habitats, tais como canais secundários, lagoas e zonas 

úmidas. Além disso, estas áreas podem fornecer recursos alimentares significativos que 

permitem o crescimento rápido, oferecem refúgio de alta velocidade, água com temperatura 

mais baixa no canal principal, ou ser usado para desova e criação. A regularização do regime 

de vazões pode potencializar condições específicas de conflito de uso entre as demandas 

atualmente existentes como, por exemplo, em situações críticas de disponibilidade, nas quais 

há necessidade de armazenar água para geração de energia reduzindo, assim, a magnitude das 

vazões à jusante das barragens elevando o risco do não atendimento das demandas conforme 

comentado por Collischonn et al. (2006) e Garcia et al. (2007). 

Os pulsos de vazão altos no período pós-impacto apresentaram duração menor do que 

os do período pré-impacto, ou seja, as cheias além de menos intensas tornaram-se também 
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menos duradouras. Esse fato pode acarretar implicações sérias, como influências no tamanho 

dos organismos (que necessitarem de cheias mais duradouras para se desenvolver) e na 

predação (OKAWA, 2009). Foram registrados 504(8,6%) dias com pulso de vazão alta no 

período anterior a construção da hidroelétrica de Xingó e 114 (1,7%), no período posterior. Já 

para vazões baixas foram registrados 3791(64,9%) e 4634(70,5%) respectivamente. Segundo 

Poff et al. (1997) alterações nestes componentes levam rupturas no processo de desova, na 

migração de peixes, modificação na estrutura da cadeia alimentar aquática e invasão de 

espécies ripárias exóticas. 

 

Figura 25. Componentes da vazão ambiental para o baixo rio São Francisco estação de Pão de Açúcar. 

 

Do ponto de vista ecológico, períodos de baixas vazões podem representar 

oportunidades para recrutamento de espécies de plantas ripárias, em regiões onde ocorrem as 

inundações anuais (POFF et al., 1997). Aquelas espécies que ocupam as partes mais baixas, 

da calha fluvial, que periodicamente se mantinham secas, podem ter sido eliminadas. Outro 

aspecto importante nessa alteração, diz respeito à utilização por algumas espécies neste 

período dentro da várzea, principalmente como fontes de alimento (predação) ou abrigo. 

O componente vazão extremamente baixa sofreu um aumento de 62,5% no número de 

ocorrências passando a ser mais frequente no período pós-impacto foram identificados 600 

(10,3%) ocorrências principalmente nos anos de 1987, 1989 e 1990 contra 1811 (27,5%) no 

período pós-impacto com ocorrências principalmente nos anos de 2001,2002, 2003, 2005, 

2008, 2009 e 2011.  A ocorrência de vazões extremamente baixas é importante para     

eliminar as espécies invasoras introduzidas a partir comunidades aquáticas e também 

concentram presas em áreas limitadas beneficiando predadores, porém modificações severas 

no número de ocorrências deste componente pode indicar impactos antrópicos que 

comprometem a fauna e flora aquática, além dos impactos ao outros usos como 
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disponibilidade hídrica para consumo humano, maior penetração da cunha salina com 

modificações de habitas naturais e dificuldade para navegação. 

 

4.4. Conclusões 

 

A utilização dos indicadores de alterações hidrológicas permitiu a verificação de uma 

ampla modificação na hidrologia do baixo rio São Francisco. Os resultados mostraram que as 

principais alterações estão relacionadas à regulação das vazões estabelecida pela operação da 

hidroelétrica de Xingó, implantados ao longo do tempo.  

A precipitação média decresce da nascente para a foz nos dois períodos estudados 1979 

a 1994 e 1995 a 2012 na bacia hidrográfica do rio são Francisco. A precipitação média, 

máxima, vazão mínima de sete dias, coeficiente de escoamento superficial e vazão líquida 

tiveram valores médios superiores antes do início de operação da hidroelétrica de Xingó 1980 

a 1994 quando comparados com o segundo período 1995 a 2012.  

Apesar dos valores de precipitação média entre os períodos estudados 1979 a 1994 e 

1995 a 2012, ser próximo vem ocorrendo uma redução drástica nas vazões devido a operação 

dos reservatórios e aumento da exploração para uso na agricultura irrigada. Ocorreu redução 

de respectivamente, -31%, -21% e -35% para vazão média, mínima e máxima comparando-se 

o período estudado, que indicam que a vazão do rio São Francisco diminuiu mais que trinta 

por cento nos últimos 18 anos. 

A tendência de diminuição da vazão mínima com sete dias de duração e do coeficiente 

de escoamento superficial com o tempo mostra a nítida interferência nas condições de 

escoamento durante os meses com menor incidência de precipitação, decorrente, sobretudo, 

do crescimento do uso da agricultura irrigada na bacia hidrográfica.  

As inundações que ocorriam frequentemente no baixo rio São Francisco passaram a ser 

inexpressivas ocasionando diversos impactos entre eles a redução no número das lagoas 

marginais, abrigo e refugio importante de varias espécies aquáticas. 

A análise da frequência, duração e periodicidade das classes de níveis hidrométricos 

pode também corroborar com as informações advindas dos demais índices. Nesta análise, 

ficou evidenciado que as maiores alterações estiveram relacionadas aos baixos fluxos, 

principalmente relacionados à fase de vazante. Estes índices avaliados indicam importantes 

alterações do regime hidrológico do baixo rio São Francisco, e que exercem alto grau de 

impacto no estado de equilíbrio do rio, pela alteração nos padrões dos processos 

geomorfológicos e ecológicos, principalmente nos ambientes do sistema rio-planície fluvial.  
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Pesquisas futuras devem investigar o papel das alterações climáticas e atividades 

antrópicas nas alterações hidrológicas no baixo rio São Francisco. As tendências da população 

densidade e atividades agrícolas nesta área estão crescendo e podem ainda implicar em 

alterações hidrológicas mais graves. Investigação dos ecossistemas, tais como amostragem de 

peixe, iria fornecer uma visão mais completa na relação entre alterações hidrológicas e 

degradação do ecossistema. Os regimes de vazões devem ser investigados utilizando modelo 

hidrológico para melhorar a nossa compreensão do ciclo hidrológico. O comitê da bacia 

hidrográfica do rio São Francisco deve manter o estudo no regime no plano de gerenciamento 

de recursos hídricos para evitar possíveis degradações do ecossistema. 
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CAPÍTULO 5 - VAZÕES ECOLÓGICAS SAZONAIS PARA O BAIXO RIO SÃO 

FRANCISCO 

 

VASCO, Anderson Nascimento do. Indicadores de alteração hidrológica: O declínio das 

vazões no baixo rio São Francisco. São Cristóvão: UFS, 2015. (Tese – Doutorado em 

Desenvolvimento e Meio Ambiente). 

 

 

Resumo: As vazões ecológicas têm o objetivo garantir as condições mínimas de manutenção 

de ecossistemas aquáticos, o seu conhecimento é fundamental para se determinar a 

disponibilidade hídrica, visando uma gestão sustentável dos recursos hídricos. A 

regularização do rio São Francisco para produção de energia elétrica juntamente com o 

aumento da demanda por água para fins de irrigação e abastecimento publico, tem provocado 

conflitos entre os diversos usuários. Visando diminuir esses conflitos e nortear subsídios aos 

órgãos gestores do Estado, garantindo aos diferentes usuários o acesso à água bem como a 

sustentabilidade do manancial. Efetuou-se um estudo comparativo entre diferentes métodos 

para propor critérios de vazão ecológica no baixo São Francisco, buscando selecionar aquelas 

que melhor se adaptam à realidade da região e propondo adaptações que levem a uma maior 

aplicabilidade. Foram utilizadas oito metodologias classificas em hidrológicas e hidráulicas: 

vazões associadas às permanências de 95% e 90%, método das vazões anuais mínimas de 7 

dias - Q7, média mínima de sete dias com período de retorno de dez anos - Q7,10, método da 

mediana das vazões mensais,  método de Tennant ou Montana, componente de vazão 

ecológica (CVE) e método do perímetro molhado. No estudo foram utilizadas séries históricas 

de vazões diárias da estação fluviométrica (Pão de Açúcar-AL) no período de 1994 a 2013. 

Os valores estimados pelos métodos de componente de vazão ecológica e Q7 com base 

mensal, evidenciando um aumento considerável na manutenção dos recursos hídricos no 

baixo rio São Francisco quando comparados com as estimativas de vazões ecológicas com 

base no período anual. Foi possível verificar que as vazões com base mensal é mais 

apropriada por apresentar as características intrínsecas de cada mês, oferecendo mais 

segurança aos órgãos ambientais dimensionando com maior exatidão a vazão disponível em 

cada período do ano.  

 

Palavras-Chaves: Disponibilidade hídrica, Vazão de referência sazonal e Recursos Hídricos. 

 

Abstract: The ecological flows are intended to ensure the minimum conditions for 

maintaining aquatic ecosystems, knowing them is crucial to determine water availability, to 

ensure a sustainable management of water resources. The regularization of the river for 
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electricity production along with the increasing demand for water for purposes of irrigation 

and public supply in the lower of São Francisco river, has caused conflicts among the various 

users. Aiming to reduce these conflicts and give subsidies to the State manager agencies 

assuring different users access to water and the sustainability of the stock, comparative study 

was performed using different methods to propose ecological flow criteria in the lower of  São 

Francisco, trying to select those that best fit to the reality of the region and proposing 

adaptations that lead to greater applicability. Eight methodologies classified in hydrological 

and hydraulic were used: associated flow with stays of 95% and 90%, method of seven days 

minimum annual flow Q7,  seven days minimum average with ten years of returning period – 

Median method of monthly flows, Tennant or Montana method and instream flow component 

(IFC) method and the wetted perimeter. In the study was used the historical series of daily 

flows measurement station (Pão de Açúcar -AL) from the period of 1994 to 2013. The values 

estimated by instream flow component methods and Q7 on a monthly basis, showing a 

considerable increase in maintenance of water resources in the lower São Francisco river 

when compared with the estimates of instream flows based on the annual period. It could be 

observed that the flow on a monthly basis is more appropriate to present the intrinsic 

characteristics of each month, offering more security to environmental agencies scaling more 

accurately the available flow for each period of the year. 

 

Key-Words: Water availability and flow of seasonal references and Water Resources. 

 

5.1. Introdução 

 

A crescente demanda de água para satisfazer os múltiplos usos da sociedade humana 

tem contribuído para o aumento de seu consumo e, consequentemente, conflitos entre 

usuários em diversas bacias hidrográficas do Brasil. Estes diversos usos podem ser 

concorrentes, gerando conflitos entre setores usuários e, também, ocasionando impactos 

ambientais. O seu gerenciamento é uma necessidade e tem o objetivo ajustar as demandas 

econômicas, sociais e ambientais por água em níveis sustentáveis, de modo a permitir, sem 

conflitos, a convivência dos usos atuais e futuros da água.  

A disponibilidade e qualidade dos recursos hídricos são essenciais à manutenção do 

equilíbrio ambiental de qualquer sistema fluvial. A variabilidade temporal e espacial da água, 

a demanda mundial crescente e o avanço da poluição hídrica vêm agravando as condições dos 

mananciais (VESTENA et al., 2012). Dado esse cenário, a grande questão colocada aos 

estudiosos de recursos hídricos é qual a vazão ou volume necessário que os rios devem 
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possuir a fim de manter condições ambientais suficientes para a sobrevivência das 

comunidades aquáticas e ribeirinhas (RICHTER., 1997).  

Segundo Poff et al .,1997 o regime hidrológico natural é o ideal para o ecossistema, o 

qual está adaptado a tal regime. Porém, ao considerar a água como recurso hídrico, tem como 

objetivo atender às demandas humanas impossibilita a manutenção dos regimes hidrológicos 

naturais (SILVA e FERREIRA, 2005). Assim há que se buscar um critério para a definição 

dos limites máximos de exploração dos recursos hídricos, de modo a manter a qualidade dos 

ecossistemas aquáticos em níveis compatíveis com o conceito de sustentabilidade. 

Esses percentuais representam os limites máximos de utilização da água na seção do rio. 

São as chamadas ecológicas, na medida em que estabelecem as vazões mínimas que devem 

permanecer no corpo hídrico, atendidos os usos múltiplos e as exigências da biota. A vazão 

ecológica é a demanda necessária de água a manter num rio de forma a assegurar a 

manutenção e a conservação dos ecossistemas aquáticos naturais (MEDEIROS, SOUSA e 

RIBEIRO, 2011). A vazão ecológica traduz-se principalmente na proteção da biota presente 

nos corpos d’água, com a manutenção da integridade dos processos naturais que se dão entre 

o meio físico e o biológico, além de vinculada às variações do regime hidrológico natural. 

Com isso, torna-se cada vez mais necessário o desenvolvimento e aprimoramento de métodos 

e técnicas que permitam calcular as vazões ecológicas (REIS, NAGHETTINI e DEUS, 2007). 

O tema da vazão ecológica vem recebendo atenção crescente no Brasil, como 

demonstram os muitos trabalhos publicados Pelissari e Sarmento, 2001; Benneti, Lanna e 

Cobalchini, 2003; Gonçalves et al., 2003; Marques et al., 2003 e Santos et al., 2003, muito 

embora  poucos trabalhos têm abordado outros aspectos do regime hidrológico, além das 

vazões mínimas.  

As metodologias desenhadas para avaliar vazões ecológicas sintonizadas com os 

avanços teóricos da ecologia de rios, surgiram somente nas décadas de 1970 e 1980. No 

entanto, a existência de inúmeros métodos para a determinação dessas vazões torna o 

processo mais complexo, sendo que a maior parte ainda utiliza o tradicional critério de vazão 

ecológica como um valor único, válido para todos os anos e para todas as estações do ano 

(COLLISCHONN et al. 2005). Estudos mais recentes verificaram que adotar um valor único 

de vazão mínima não é suficiente para manter as condições naturais pré-existentes e que as 

variabilidades naturais dos sistemas hídricos são muito importantes para o desenvolvimento 

das comunidades aquáticas (POFF et al., 1997; RICHTER et al ., 2003). 

Os métodos para determinar vazão ecológica têm sido classificados em categorias 

distintas, refletindo a variação da complexidade na sua aplicação (SARMENTO, 2007). 
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Atualmente, os métodos de determinação da vazão ecológica podem ser classificados nos 

seguintes grupos: hidrológicos, hidráulicos, habitats e holísticos (LANNA E BENETTI, 2000; 

BENETTI, LANNA e CABALCHINI, 2003). A escolha do método e o resultado de 

aplicações dependem do objetivo do estudo, podendo restringir-se a definições de volume 

hídrico não alocáveis em rios em algum período do ano ou como também servir ao 

gerenciamento hídrico em bacias hidrográficas (THARME, 2003; ACREMAN e DUNBAR, 

2004).  Há que se considerar ainda, a disparidade entre os resultados apresentados por 

diferentes metodologias atualmente utilizadas.  

Mais recentemente, estudos elaborados por pesquisadores brasileiros, também passaram 

a criticar as simplificações adotadas, aplicando outras metodologias e sugerindo outros 

critérios de determinação para as vazões remanescentes, principalmente no que se diz respeito 

às vazões ecológicas utilizando também o conceito de hidrograma ecológico.  Destacam-se: 

Pelissari et al., 2001; Collischonn et al., 2005; Cruz,  2005; Farias Júnior, 2006; Assis dos 

Reis, 2007; Sarmento, 2007 e Amorim, 2009. 

Desse modo, a determinação da vazão ecológica por mais de um método e critério 

fornecerá informações com mais credibilidade como parâmetro orientador na manutenção e 

conservação do ecossistema fluvial possibilita o uso mais correto e racional dos recursos 

hídricos. O objetivo deste estudo é determinar as vazões ecológicas no baixo rio São 

Francisco por diferentes métodos hidrológicos e hidráulicos que poderá nortear o 

gerenciamento eficaz do recurso hídrico, de tal forma que se promova uma gestão das águas 

que atenda às necessidades humanas e proteja a integridade ecológica do ecossistema 

aquático. 

 

5.2. Procedimento metodológico 

 

5.2.1. Caracterização da área de estudo 

 

O baixo rio São Francisco ocupa uma área de 25.417,26km², equivalente a 7% da área 

total da bacia hidrográfica do São Francisco, correspondendo à menor porção dentre as quatro 

subdivisões fisiográficas (Figura 26). Está situado no trecho entre a cidade de Paulo Afonso, 

Estado da Bahia (BA) e a sua foz, perfazendo um total de 210km no sentido oeste-leste. Para 

efeito do presente estudo, aborda-se o baixo curso exclusivamente no trecho entre Canindé do 

São Francisco - onde está localizada a barragem de Xingó - e a foz do rio São Francisco, no 

Oceano Atlântico.  



103 

 

 

 

 

Figura 26. Bacia hidrográfica do rio São Francisco, destaque para trecho estudado. 

 

O rio São Francisco é utilizado na região para diferentes finalidades sociais e 

econômicas como abastecimento de água para populações urbanas (inclusive a cidade de 

Aracaju e várias outras cidades do Estado de Sergipe e Alagoas, situadas dentro ou fora da 

bacia hidrográfica), diluição de efluentes domésticos, abastecimento de agricultura irrigada, 

com plantio de culturas perenes ou de ciclo curto, pesca, aquicultura, ecoturismo, navegação e 

exploração da hidroeletricidade através da Usina de Xingó, da Companhia Hidrelétrica do São 

Francisco - CHESF. O vale do baixo curso do São Francisco, pela sua configuração 

perpendicular em relação ao litoral, atravessa os vários domínios morfoclimáticos da região, 

que apresentam uma perceptível zonação no sentido W/E, do mais árido ao litorâneo úmido 

(VARGAS, 1999). 

 

5.2.2. Escolha da série histórica 

 

Foi selecionada a estação fluviométrica de Pão de Açucar com dados consistidos de 

vazões diárias de 01/01/1995 a 01/01/2013, o que abrange, portanto 19 anos. O recorte 

temporal para estudo foi escolhido para representar as condições posteriores ao impacto da 

hidroelétrica de Xingó com vazão media calculada para o período de 2243m
3
 s 

-1
. As vazões 

naturais para determinação da vazão ecológica não foram consideradas no estudo por alguns 

motivos.  O primeiro é que a variação temporal do regime natural anterior à construção das 
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barragens para o atual (a partir de 1994 quando o rio é totalmente regularizado) na área de 

estudo engloba muitas variáveis, tais como desmatamento de áreas de floresta, alteração no 

uso e ocupação do solo na bacia hidrográfica, alteração no regime de precipitações.  

O segundo motivo é que a operação dos reservatórios interligados como ocorre no rio 

São Francisco cria uma incompatibilidade de interesses humanos e ecológicos. Para (Okawa., 

2009) nessa situação, o conflito pelo uso da água deve ser quantificado e discutido por todas 

as partes envolvidas, para que se entre em consenso quanto à forma de operação dos 

reservatórios a montante, visto que a legislação brasileira não é específica sobre o tema e o 

cenário brasileiro encontra-se em período de transição de conceitos e definição de 

metodologias para determinação de vazões ecológicas. 

Outro motivo é que os valores de vazão são obtidos “olhando para o passado”, por meio 

da série histórica de vazões, em uma tentativa de “prever o futuro” por meio da definição de 

vazões ecológicas. Ao propor esta análise, o hidrólogo presume que o passado se repetirá no 

futuro ou que o futuro será ao menos parecido com seu passado. Esse pressuposto conduz a 

um elevado grau de incerteza na prescrição de um hidrograma ecologicamente aceitável 

(COLLISCHONN et al., 2005). 

Portanto, nem sempre a quantidade de água presente no regime natural será a melhor 

opção para o sistema atual. Ainda assim, recomenda-se que o regime natural deva servir como 

base e a vazão ecológica deva ser, tanto quanto possível, parecido com o hidrograma natural 

(RICHTER et al., 2003; COLLISHONN et al., 2005), ou seja, propor que o hidrograma 

ecológico seja parecido com o hidrograma natural ainda é a melhor forma de se iniciar um 

estudo hidrológico com a finalidade de determinar os requerimentos de fluxo de um 

ecossistema aquático. 

 

5.3.3. Critérios de vazão ecológica utilizados  

 

A vazão de um determinado rio tem como característica básica uma grande 

variabilidade temporal e espacial. Dessa forma, para analisar uma determinada série histórica 

de dados fluviométricos é necessário utilizar alguns valores estatísticos que resumem, em 

grande parte, o seu comportamento hidrológico. No presente estudo, a série histórica de 

vazões considerou o ano civil, a fim de garantir a independência dos valores amostrais de 

vazão, como apontado por Tucci (2000).  

Os métodos aplicados neste estudo foram selecionados baseados na quantidade e 

qualidade de dados disponíveis em cada estação fluviométrica, limitando-se aos métodos 
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hidrológico e hidráulico. É importante salientar que mesmo o método hidrológico e 

hidráulico, que exigem poucas informações e geralmente são de fácil aplicação, podem se 

tornar complexos e cobertos de incertezas na ausência ou na baixa qualidade de dados. Os 

métodos escolhidos foram: vazões associadas às permanências de 95% e 90%, método das 

vazões anuais mínimas de 7 dias - Q7, média mínima de sete dias com período de retorno de 

dez anos – Q7,10, método da mediana das vazões mensais,  método de Tennant ou Montana, 

Componente de vazão ecológico (CVE) e método do perímetro molhado.  

Para determinação da vazão ecológica, foram realizadas algumas adaptações nos 

métodos citados acima, visto que a maioria, na sua concepção, recomenda valores fixos de 

vazão durante todo o ano hidrológico. Este é um aspecto importante a ser abordado e 

incrementado nas metodologias mais usuais, já que, a utilização de um único valor de vazão 

ecológica não representa as variações sazonais que ocorrem naturalmente no ambiente 

aquático.   

Foram realizadas algumas idealizações ao aplicar os métodos acima citados, como: 

adotar o ano hidrológico igual ao ano cronológico e escolher quais os dados hidrológicos 

poderiam ser utilizados, baseados na abordagem de cada método. Como a estação 

fluviométrica estudada não mantêm a variação temporal natural e a magnitude das vazões de 

pico, então foi dado enfoque maior as vazões mínimas. Para tanto, utilizou-se como balizador 

superior a vazão média mensal e como balizadores inferiores a vazão mínima histórica 

mensal. Dessa forma, a avaliação estatística dos dados de vazão do baixo rio São Francisco e 

a vazão ecológica foram determinadas por meio da aplicação dos seguintes métodos 

hidrológicos: 

 

a) Curva de permanência (Q95% e Q90%) 

 

Este método utiliza valores da curva de permanência para estabelecer vazões ecológicas 

em uma base mensal ou anual. A curva de permanência é calculada através dos dados 

históricos de vazões, os quais são ordenados de forma crescente. A permanência de cada 

vazão observada é o percentual de vezes em que ela foi igualada ou superada. As 

determinações das vazões de permanência foram feitas a partir dos registros de vazões diárias 

de 01 de janeiro de 1995 a 31 dez de 2013. Analogamente ao cálculo da Q7,10, é desejável 

dispor de uma série histórica representativa e com a menor ocorrência de falhas possível. Os 

registros de vazão diária foram classificados em ordem decrescente, pois irão formar a curva 

de duração ou curva de permanência das vazões do posto fluviométrico considerado. A 

permanência de cada vazão pode ser expressa por: 
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                                                                                                                         Equação (1) 

 

Em que: 

n o número de elementos da amostra formada pelos registros de vazão diária e m a posição do 

elemento amostral considerado na série.  Por meio da curva de duração, são determinadas de 

forma imediata as vazões de permanência Q95% e Q90%. 

 

b) Vazão de permanência Q7 e Q7,10 

 

Esta vazão é obtida computando-se as médias móveis das vazões médias diárias com 

janelas de 7 dias ao longo de um ano hidrológico. A mínima dessas médias móveis é retida. O 

processo é repetido para cada ano hidrológico da série histórica, obtendo-se uma série de 

valores mínimos de vazões médias em 7 dias consecutivos, para cada ano. Estas vazões são 

ordenadas em ordem crescente de magnitude, sendo estimadas suas probabilidades 

cumulativas de ocorrência e períodos de retorno. Desta tabela pode-se determinar a vazão 

mínima de 7 dias com período de retorno de 10 anos. O método assume que valores abaixo 

dele pode gerar uma tensão ecológica, por conseguinte, é considerado em alguns países como 

o Brasil aplicável para calcular um fluxo ecológico (BENETTI, LANNA e COBALCHINI., 

2003). 

a)  Procedimento para cálculo de Q7 anual e mensal 

Passo 1: Cálculo das vazões médias de 7 dias, dentro de um determinado mês;  

Passo 2: Das 12 vazões mínimas de sete dias, de um determinado ano, é obtida a vazão 

mínima desses valores;  

Passo 3: Do período de medição da estação fluviométrica, obtém-se, assim, a Q7 anual 

mínima, da referida estação.  

Passo 4: Para determinação da vazão médias de 7 dias com base mensal foi restringido o 

conjunto de dados para cada mês estudado. 

 

b) Estabelecimento de tempo de retorno de 10 anos  

Para a análise do tempo de recorrência de 10 anos, utilizou-se cinco curvas de distribuição de 

probabilidades teóricas explicadas no capítulo 3 para encontrarmos um melhor ajuste das 

vazões Q7 anuais às probabilidades obtidas por Log Pearson 3, Pearson, Normal, Log Normal 

e Weilbull; a vazão que apresentou o melhor ajuste foi escolhida para determinar a vazão de 

referência. 
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c) Método de Tennant 

 

O método de Tennant ou de Montana foi desenvolvido por TENNANT (1976), em 

Montana (EUA), e é um dos métodos hidrológicos mais utilizados em todo o mundo 

(BENETTI, LANNA e COBALCHINI 2003; REIS, 2007).  Nele a vazão ecológica 

recomendada é calculada com base na vazão média de longo termo (QMLT), calculada para o 

local do aproveitamento hidráulico, em que são utilizadas diferentes percentagens para o 

período seco e para o período chuvoso (TENNANT, 1976). O método foi desenvolvido a 

partir de observações sobre habitats e vazões feitas durante 10 anos nos estados americanos de 

Montana, Nebraska e Wyoming (TENNANT, 1976).  

O método recomenda diversas vazões ecológicas, para os períodos chuvosos e secos, 

que variam com o grau de conservação do ecossistema desejado. Originalmente, baseado na 

vazão média histórica anual, supõe-se que o valor igual a 30% desta vazão permite garantir 

condições satisfatórias de profundidades, larguras e velocidades no rio. Porém, mesmo 

havendo uma divisão entre período chuvoso e estiagem, esta não é suficiente, visto que, 

nesses períodos, geralmente, ocorre uma expressiva variação temporal da vazão. Neste 

trabalho, alterou-se o referido método recomendando as vazões baseadas em porcentagens das 

vazões médias mensais, em vez de vazões médias anuais.  Entretanto, para efeito de cálculo 

foram adotadas as modificações utilizadas por Farias Júnior (2006), na qual as porcentagens 

elaboradas por Tennant são as mesmas, porém aplicadas para a vazão média estimada em 

cada mês e não para a vazão média anual, visando garantir vazões sazonais, para representar 

um regime de escoamento natural.  

Nessa metodologia são considerados o histórico de vazões médias anuais e as estações 

do ano. Segundo Sarmento (2007) supõe-se que vazões superiores a 30% da QMLT são 

suficientes para manter condições satisfatórias de profundidade, largura e velocidades para a 

maior parte das espécies no período seco. Ao passo que valores inferiores a 10% da QMLT 

caracterizam uma situação crítica (degradação severa) onde ocorreria dificuldade de passagem 

ou concentração de peixes em trechos específicos. 
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Tabela 11. Regime de vazões recomendado pelo Método de Tennant (TENNANT, 1976). 

Condição do Rio  Vazão / Recomendação - Vazão Média (m
3
 s

-1
) 

Flushing ou máxima 200% da vazão média anual 

Períodos / Hidrológicos Período Seco (abr – set)  Período Úmido (out – mar) 

Faixa ótima 60% 100% 

Excepcional 40% 60% 

Excelente 30% 50% 

Boa  20% 40% 

Regular ou em Degradação 10% 30% 

Má ou mínima 10% 10% 

Degradação Severa 10% a zero 10% a zero 

 

O método de Tennant tem sofrido diversas modificações que visam adaptar melhor o 

regime de vazões ecológicas calculado ao regime natural de vazões em diversas regiões 

diferentes daquela para a qual o método foi desenvolvido (BENETTI, LANNA e 

COBALCHINI 2003; REIS, 2007; SARMENTO, 2007). Para cálculo da vazão média de 

longo termo, ou QMLT, foi determinada para o trecho estudado o software SisCAH, versão 

1.0. A partir dos dados obtidos no software e da tabela desenvolvida por TENNANT (1976) 

determinou-se os valores de vazão remanescente pelo método. No trabalho, adotou-se a 

sugestão de REIS (2007), onde o autor salienta que na tabela elaborada por TENNANT 

(1976), o período seco e chuvoso do ano é sazonalmente oposto em relação aos da região 

Sudeste do Brasil. Portanto, na aplicação desse método para rios dessa região brasileira, deve-

se atentar para essa inversão sazonal. Neste trabalho além da vazão média de longo termo 

(QMLT) foram calculadas as vazões mensais para definir a sazonalidade das vazões 

ecológicas. 

  

d) Método Range of Variability Approach (RVA)  

 

O propósito do RVA é fornecer uma estrutura para a gestão dos rios a fim de restaurar 

ou manter a variabilidade natural dos regimes hidrológicos para recuperação/conservação dos 

ecossistemas aquáticos. Na aplicação do método caracterizam-se as vazões diárias para um 

período de registro refletindo regimes hidrológicos naturais (não alterado pelo efeito 

antrópico) utilizando 32 indicadores de alteração hidrológica obtidos com o método IHA – 

Indicadores de Alteração Hidrológica, abordado no capítulo 4. Seleciona-se uma extensão da 

variação desses parâmetros para formular metas iniciais de vazão ecológica para a gestão do 

rio.  As metas de vazão ecológica são utilizadas para a gestão de estratégias (operações de 

reservatórios e derivações de águas), refinadas como indicado pelo monitoramento ecológico 

de longo termo e como requerido para a conservação dos ecossistemas aquáticos. O método 
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utiliza observações hidrológicas, constando basicamente dos seguintes passos: caracterizar a 

variação de vazão utilizando 32 parâmetros ecológicos; selecionar a vazão de gestão desejada 

com base nesses parâmetros; projetar um sistema de gestão que atenderá ao desejado; 

implementar o sistema de gestão e monitorar os seus efeitos; repetir a caracterização 

anualmente e comparar os novos valores àqueles desejados na gestão; incorporar nova  

informação de monitoramento e revisar seu sistema de gestão ou o RVA desejado quando 

necessário.  Alguns pesquisadores consideram o RVA uma metodologia holística, pois pode 

ser aplicado nas fases pré e pós-construção de barragens, o que é um fator positivo.   

 

e) Método do perímetro molhado  

 

O método do perímetro molhado é o mais simples desta linha de metodologia, aplicado 

a um local específico. Este método não inclui uma representação explícita do habitat aquático. 

Para obter a vazão ecológica é necessário estabelecer a relação entre a vazão e o perímetro 

molhado. O perímetro molhado de um curso d’água é definido como o comprimento da linha 

de intersecção da superfície molhada do canal com a seção transversal normal a direção do 

escoamento. As principais vantagens do método do perímetro molhado são: (a) ele é 

relativamente de simples uso; (b) é exigida pouca informação. As desvantagens são: (a) ele 

recomenda somente uma vazão de base ambiental mínima; (b) O método é para um local 

específico. Esse método admite a existência de uma relação direta entre o perímetro molhado 

e a disponibilidade de habitat para a ictiofauna. São definidas seções transversais em locais 

onde se julga haver uma grande variação do perímetro molhado com a mudança na vazão, 

geralmente locais com velocidades altas e profundidades baixas (zonas de rápidos).  

Posteriormente são realizadas medições de profundidade e velocidade, para no mínimo 

três vazões, podendo recorre-se à simulação hidráulica. A partir da simulação hidráulica 

define-se um gráfico que relaciona o perímetro molhado com a vazão, então se identifica o 

principal ponto de inflexão da curva, a partir do qual o aumento da vazão traduz-se num 

aumento pouco significativo do perímetro molhado e numa rápida deterioração das condições 

de habitat. A vazão referida no ponto de inflexão é a vazão recomendada, considerando como 

pressuposto que a vazão ecológica obtida nas zonas de corredeiras é igualmente adequada 

para os outros tipos de habitat.  
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Análise dos critérios de vazão ecológica 

 

 

De posse dos valores da vazão ecológica foi feita a análise do impacto do uso dos 

critérios, considerando-se tanto os valores estimados em uma base anual, com os valores 

obtidos para cada um dos 12 meses. Foi realizada a análise da amplitude de variação da 

diferença relativa (DR%) entre vazões ecológicas mensais e anuais, calculadas utilizando a 

equação 2. 

      
              

      
 x 100                                                                                   equação (2) 

 

Em que:  

DR% = diferença relativa (%);  

Qmensal = vazão estimada em base mensal (m³ s
-1

); e  

Qanual = vazão estimada em base anual (m³ s
-1

).  

 

5.3. Resultados e discussão 

5.3.1. Vazão ecológica método da Curva de Permanência Q90 e Q95 

 

É possível observar nas (Figuras 27A e 27B) os valores calculados para vazão ecológica 

utilizando os critérios da vazão Q90 e Q95 a base mensal e anual, ao se estabelecer as vazões 

ecológicas, percebe-se uma pequena diferença entre os valores utilizados com base anual 

comparados com a vazão proposta nos testes mensais. Os valores da Q90% com base anual 

mostram-se mais restritivos, nos meses de abril, setembro, outubro, novembro e dezembro 

quando comparados coma a vazão com base mensal com redução de -2,7; -7,9; -14,4; -11,3 e 

-7,1%, já os valores calculados da Q95 com base anual mostram-se mais restritivo, apenas nos 

meses de abril e maio. Apesar da pouca variação quando comparados o cálculo de vazão com 

base anual e mensal seu entendimento é muito importante para gestão dos recursos hídricos.   
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Figura 27. Representação gráfica da vazão ecológica determinada pelo método da curva de 

permanência Q90 (A) e (B) Q95 na estação fluviométrica Pão de Açúcar- AL. 

 

5.3.2. Método da vazão média mínima de 7 dias (Q7 e Q7,10) 

 

Nas (Figuras 28A e 28B) pode ser observada a comparação dos valores calculados para 

vazão ecológica utilizando os critérios da vazão Q7 e Q7,10 com base mensal e anual, ao se 

estabelecer as vazões ecológicas, percebe-se um maior incremento na diferença entre os 

valores utilizando a base anual comparados com a vazão proposta nos testes mensais. O valor 

da Q7,10 com base anual mostram-se mais restritivo, para todos os meses estudados. Como já 

era esperado os valores da vazão média mínima de 7 dias foram maiores quando comparados 

com a Q7,10 ficando muito próximo aos valores das vazões médias, isto implica numa maior 

disponibilidade hídrica para comunidades aquáticas.  
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Figura 28. Representação gráfica da vazão ecológica determinada pelo método da Q7,10 (A) 

e (B) Q7 na estação fluviométrica Pão de Açúcar- AL. 
 

As vazões estabelecidas pelo Método da vazão média mínima de 7 dias com período de 

recorrência de 10 anos ( Q7,10) são consideradas por Stalnaker et al. (1995) muito baixas 

para as necessidades dos organismos aquáticos. Uma alternativa a vazão Q7,10 é a adoção do 

valor médio das mínimas vazões móveis de 7 dias selecionadas cada ano. Este é um dos 

critérios adotados na Inglaterra (BENETTI, LANNA e COBALCHINI,. 2003). 

 

5.3.3. Método de Tennant ou Montana 

 

Para determinação da vazão ecológica utilizando o método de Tennant ou Montana foi 

utilizada a série histórica de vazão média de longo termo (QMLT) no período de 1995 a 2013. 

Diferentemente das metodologias abordadas anteriormente os resultados encontrado para o 

método de Tennant implica numa grande variação nos valores de vazão ecológica para cada 

mês, implicando numa melhor representação das sazonalidades das vazões, aproximando-se 

do fluxo do rio após sua total regularização.  Os diferentes valores de vazões ambientais 

determinados pelo método Tennant segundo as condições do rio com valor obtido da 

percentagem das vazões médias mensais para o período úmido e seco é apresentado na Tabela 

12.  
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Tabela 12. Recomendação de vazões mensais mínimas pelo método de Tennant para 

diferentes percentagens – estação Pão de Açúcar, série histórica de 1931 a 2013.  

Período Meses 

Condição do rio 

Período (seco) 

Faixa 

ótima 

(60%) 

Excepcional 

(40%) 

Excelente 

(30%) 

Boa 

(20%) 

Degradação 

(10%) 

Min 

(10%) 

Condição do rio 

Período (Úmido) 

Faixa 

ótima 

(100%) 

Excepcional 

(60%) 

Excelente 

(50%) 

Boa           

(40%) 

Degradação 

(30%) 

Min       

(10%) 

Máxima (200%)  
      

úmido Janeiro 3459 1730 1038 865 692 519 173 

úmido Fevereiro 4036 2018 1211 1009 807 605 202 

úmido Março 3750 1875 1125 938 750 563 188 

úmido Abril 3379 1690 1014 845 676 507 169 

seco Maio 3349 1005 670 502 335 167 167 

seco Junho 3120 936 624 468 312 156 156 

seco Julho 3180 954 636 477 318 159 159 

seco Agosto 3280 984 656 492 328 164 164 

seco Setembro 3514 1054 703 527 351 176 176 

seco Outubro 3745 1123 749 562 374 187 187 

seco Novembro 3657 1097 731 549 366 183 183 

úmido Dezembro 3638 1819 1091 910 728 546 182 

 

Para efeito de comparação foi utilizado como base o critério: condição “excelente” 

vazão correspondente a 30% no período seco e 50% no período úmido da (QMLT) calculada 

pelo método de Tennant permite garantir condições satisfatórias de profundidades, larguras e 

velocidades no rio (BENNETI, LANNA e COBALCHINI, 2003). A vegetação aquática não é 

afetada, mas as populações de macroinvertebrados ainda são, mesmo em condições de 

temperatura mais favoráveis do que o cenário anterior. Entretanto essa situação não causa 

prejuízo expressivo às espécies piscícolas.  

Quando foi utilizado este critério pode ser observado que os valores de vazão 

ecológica no período seco ficaram muito abaixo dos valores das vazões mínimas históricas, já 

os valores do período úmido ficaram acima da vazão média.   Para efeito de comparação foi 

utilizado como base o critério: Boa (20% da QMLT no período seco e 40% da QMLT período 

úmido). Essa faixa é considerada por muitos autores como suficiente para manter níveis 

adequados de sobrevivência (BENNETI, LANNA e COBALCHINI, 2003), onde a redução de 

habitat não é tão considerável, os parâmetros físico-químicos são mantidos em níveis 

satisfatórios para a maioria das espécies, a população de macroinvertebrados é levemente 

afetada, mas não pondo em risco a produção de peixes, e a vegetação ripícola não é afetada 

(REIS, 2007). Além disso, foi utilizado como critério de suficiência pela ANA no plano 

decenal (2004-2013) de recursos hídricos da bacia do rio São Francisco (SARMENTO, 2007). 

Os valores encontrados por este método ficaram abaixo das vazões mínimas históricas para 
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todos os meses analisados o que indica uma vazão muito baixa para manutenção das 

comunidades aquáticas.  

As vazões superiores a 60% da vazão média anual garantem condições ótimas de 

habitat. Esse cenário é muito importante para suceder períodos de estress hídrico, quando há 

prejuízo ou perda de espécies piscícolas.  A vazão correspondente a condição mínima 10% da 

vazão média anual é a vazão instantânea mínima que permite garantir, por um curto intervalo 

de tempo, condições mínimas de habitat necessárias à sobrevivência da maior parte das 

espécies aquáticas, já que implica numa significativa diminuição da profundidade, largura e 

velocidade do rio, que por sua vez provoca, dentre outros impactos, o aumento da temperatura 

da água.  

 

5.3.4. Método Range of Variability Approach (RVA) 

  

Para determinar a vazão ecológica pelo método da RVA foi utilizada a vazão 

correspondente ao percentil 10%. Os resultados encontrados pelo método da RVA estão muito 

acima dos valores definidos atualmente no baixo rio São Francisco, essas vazões estabelecidas 

em 1300 m³/s com solicitação de redução pela Operadora Nacional do Sistema Elétrico 

(ONS) para 1100 m³ s
-1

 . O propósito do RVA é fornecer uma estrutura para a gestão dos rios 

e restaurar ou manter a variabilidade natural dos regimes hidrológicos para conservação dos 

ecossistemas aquáticos. Shiau (2004), utilizou RVA para a determinação da vazão ecológica 

após a construção de um vertedor lateral denominado Taitung na bacia hidrográfica do rio 

Peinan, na Tailândia, com objetivo de atender às variações das vazões existentes anteriores à 

construção do vertedor com a mesma frequência dessas vazões. O uso do RVA, garante aos 

gestores esforços para manter valores anuais de cada parâmetro hidrológico dentro de um 

intervalo alvo que define em parte ou a totalidade da gama natural de variabilidade nos 

parâmetros (HU et al., 2008).  No caso do baixo rio São Francisco a adoção de vazões que 

aproxime-se da vazão natural é muito difícil pois a construção dos reservatórios em cascata 

modificou drasticamente a sazonalidades da vazões. As intervenções realizadas pelo setor 

elétrico conseguiu colocar as vazões mais baixas no período que era para o rio estar cheio e 

esses pedidos de redução de vazão estão acontecendo exatamente no verão.  
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Figura 29. Representação gráfica da vazão ecológica determinada pelo método da RVA na estação 

fluviométrica Pão de Açúcar- AL. 

 

 A meta RVA para cada parâmetro hidrológico geralmente é baseada em níveis 

percentis selecionados ou um simples múltipla dos desvios padrão de parâmetros para as 

vazões naturais ou pré-impacto do regime hidrológico. O objetivo da gestão não é fazer com 

que o rio atinja a faixa alvo cada ano; pelo contrário, é para atingir a faixa alvo na mesma 

frequência como ocorreu no regime fluxo natural ou pré-impacto (Richter et al., 1998).  

 

5.3.5. Método do Perímetro Molhado 

 

O método do perímetro molhado não se adequou bem a seção escolhida na bacia 

hidrográfica, uma vez que os resultados obtidos foram muito superiores à vazão da média 

mensal, evidenciando a estiva de valores altos. As possíveis causas para o mau desempenho 

desse método são as variações significativas na seção transversal nos períodos chuvosos (em 

consequência do leito arenoso) e a utilização de dados oriundos de vazões médias diárias e 

não de vazões instantâneas. Nota-se que a curva obtida ilustrada na Figura 30, apresenta uma 

pequena inflexão para uma vazão em torno de 2280m³ s
-1

, a partir deste ponto, tem-se uma 

variação menos significativa do perímetro molhado em relação ao aumento da vazão, sendo 

este, portanto, o índice de habitat para a seção. Portanto, de acordo com o método do 

perímetro molhado, a vazão ecológica para o trecho de estudo é QPM = 2280m³ s
-1

. 
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Figura 30. Representação gráfica da vazão ecológica determinada pelo método do perímetro molhado 

na estação fluviométrica Pão de Açúcar- AL. 

 

A definição da vazão ecológica pela metodologia do perímetro molhado é muito 

simples. Contudo, a escolha do principal ponto de inflexão da curva é muito subjectiva. A 

impossibilidade da medição da descarga líquida para um trecho crítico, como preconiza o 

método, implicou a utilização das informações já existentes e, consequentemente, da seção 

transversal. Foram utilizados dados da estação fluviométrica de Pão de Açúcar-AL e a curva 

chave fornecida pela Chesf.  

 

5.3.6. Comparação das vazões ecológicas mensais e anuais por diferentes métodos 

 

Mesmo tendo conhecimento que os métodos utilizados não consideram parâmetros 

ecológicos, pôde-se observar quais são os mais condizentes e os menos representativos da 

realidade no baixo rio São Francisco. Esses métodos podem ser aplicados num grande número 

de lugares e fornecem uma primeira estimativa da provável quantidade de água necessária 

para manter o ecossistema em determinadas condições.   Na tabela 13, é possível observar os 

resultados para vazões ecológicas determinadas com base mensal e anual para os métodos os 

quais foram baseados em duas categorias: métodos hidrológicos (Q90; Q95; Q7; Q7,10, 

Tennant e RVA) e hidráulicos (Perímetro Molhado), além das vazões médias mensais, 

mínimas históricas mensais e vazão operacional recomendada pela CHESF. Apesar dos vários 

problemas destacados nos Capítulos 3 e 4 devido a redução das vazões no baixo rio São 

Francisco, esta situação foi agravada nos últimos três anos, pois tornaram-se recorrentes as 

autorizações que a Agência Nacional de Águas (ANA) e o Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente (IBAMA) têm dado ao setor elétrico, através do Operador Nacional do Sistema 

(ONS) e da Companhia Hidrelétrica do São Francisco (CHESF) permitindo a redução, a 

jusante da barragem de Sobradinho, da vazão mínima de 1.300m
3
. s

-1 
para apenas 1.100m

3
. s

-1
 

(CBHFS, 2013).  Pode-se observar na tabela 13 que o valor da vazão ecológica determinado 

por onze dos métodos aplicados ficou acima da vazão definida pela Chesf 1100m
3
 s

-
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o método Tennant ou Montana obteve valores abaixo das vazões definidas para todos os 

meses estudados.  

 

Tabela 13. Comparação entre os valores de vazão calculados para diferentes métodos hidrológicos e 

hidráulicos no baixo rio São Francisco. 

Método 

 
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Vazão 

operacional 

(CHESF) 

1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 

Q90% 

 (mensal) 
1281 1253 1214 1317 1275 1238 1257 1288 1390 1475 1434 1281 

Q90% 

 (anual) 
1380 1380 1380 1380 1380 1380 1380 1380 1380 1380 1380 1380 

Q95% 

(mensa) 
1124 1120 1121 1229 1208 1153 1047 1074 1141 1164 1168 1124 

Q95% 

(anual) 
1171 1171 1171 1171 1171 1171 1171 1171 1171 1171 1171 1171 

Q7 

(mensal) 
1647 1782 1727 1589 1618 1517 1533 1585 1722 1840 1822 1736 

Q7 

(anual) 
1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 

Q7,10 

(mensal) 
1198 1136 1199 1242 1223 1156 1176 1241 1302 1392 1389 1333 

Q7,10 

(Anual) 
1062 1062 1062 1062 1062 1062 1062 1062 1062 1062 1062 1062 

Tennant  

(Boa) 
692 807 750 676 335 312 318 328 351 374 366 728 

Tennant  

(excelente) 
865 1009 938 845 502 468 477 492 527 562 549 910 

Perímetro 

molhado 
2280 2280 2280 2280 2280 2280 2280 2280 2280 2280 2280 2280 

RVA p10% 

(mensal) 
1428 1423 1435 1493 1488 1399 1426 1498 1528 1677 1555 1550 

RVA p10% 

(Anual) 
1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 

Qmédia 1730 2018 1875 1690 1675 1560 1590 1640 1757 1872 1829 1819 

Qmínima 

(histórica) 
1040 1047 987 1086 1147 953 934 960 980 1040 1088 1054 

 

Estes resultados reforçam os impactos causados pela regularização do rio e a redução 

das vazões, com a prerrogativa enchimento de reservatório para geração de energia sem levar 

em consideração estudos prévios e os danos ambientais causados no baixo São Francisco. 

Dentre os principais danos ambientais devido a redução da vazão no baixo rio São Francisco 

demostradas nos capítulos anteriores pode ser citado: grandes modificações no canal principal 

do rio, assoreamento de largas faixas principalmente pela formação de barras arenosas 

(croas), tornando-o raso e oferecendo grandes dificuldades para navegação, a pesca foi 

reduzida seja pela interrupção do ciclo normal de reprodução dos peixes (lagoas marginais, 

cheias anuais, etc.), seja pela grande retenção de nutrientes nas barragens, resultando na 
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extinção de espécies e na redução do estoque pesqueiro, além dificultar a captação de água 

para consumo humano devido o baixo nível do rio (CBHFS, 2013).  

O método Q90 e Q95 baseado em dados mensais de vazão apresentaram valores 

superiores à vazão mínima histórica mensal e à vazão operacional (1100 m
3
 s

-1
,) e inferiores 

às vazões médias mensais, habilitando-o como um aceitável estimador inicial da vazão 

ecológica. Um aspecto essencial para este método, como comentado anteriormente, é que a 

série histórica de vazão utilizada seja representativa. A vazão obtida por esses métodos foram 

18,9% e 3,58% maior que a vigente no local. 

O método da Q7,10 com base mensal e anual resultaram em valores próximos à vazão 

operacional determinada pela Chesf   e superiores à vazão mínima histórica. Os valores 

estimados variaram ao longo do ano e corresponderam a 71,5 e 60,9% da vazão média mensal 

respectivamente, mostrando-se menos conservador. Os valores estimados para o método da 

Q7 e RVA com base mensal sempre se mantiveram superiores aos demais métodos, 

correspondendo a 95,7 e 85% da vazão média mensal, indicando ser o método mais 

conservador dentre os estudados. 

O método Tennant modificado obteve os menores valores de vazões ecológica 

correspondentes a 20% da QMLT período seco e 40% da QMLT. Esses valores se 

mantiveram inferiores as vazões mínimas históricas em todos os meses. Esses valores baixos 

são explicados pela característica do regime hidrológico natural do rio, onde as precipitações 

não têm uma forte influência na composição da vazão. A maior parte da vazão do rio vem do 

escoamento base aliados a regularização do rio. 

A aplicação do método perímetro molhado obteve valor 2280m
3
 s

-1
, superiores à vazão 

média para todos os meses da série histórica estudada. A forma da aplicação e as 

características da seção transversal estudada contribuíram para aumentar as incertezas dos 

resultados, já que utilizaram-se vazões médias diárias, em vez de vazões instantâneas, para a 

determinação do ponto de inflexão; e o ponto de inflexão não foi bem caracterizado, 

possivelmente devido ao formato vertical das paredes laterais do leito. 

 

5.4. Conclusões  

 

O valor definido pela (CHESF) atualmente como vazão operacional (1100 m
3
 s

-1
), 

quando comparadas com os métodos estudadas nesse capítulo apresentou valores inferiores 

para 10 (dez) das 13 (trezes) metodologias analisadas, outro fator importante é que a definição 

de um valor único de vazão ecológica (base anual) implica em graves problemas ecológicos, 
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pois assume-se que o sistema apresenta comportamento hidrológicos muito semelhante 

durante todo o ano, algo que não ocorre naturalmente. A adoção de valores sazonais e a 

melhor forma de representar as condições naturais do rio e minimizar os impactos a montante 

do barramento.  

Das metodologias analisadas é possível inferir que a Q7 e RVA mensal revelaram-se 

mais conservadora para todo o ano hidrológico. O método do perímetro molhado obteve 

valores muito acima da vazão média mensal não sendo representativo para consideração da 

vazão ecológica na região. A faixa boa e excelente do Método de Tennant mostrou-se muito 

abaixo da vazão mínima histórica implicando em valores muito restritivos para conservação 

do ecossistema. 

 

5.5. Recomendações 

 

A necessidade de se manter uma vazão mínima presente nos cursos d’água após usos e 

derivações importantes como abastecimento público, e geração de energia elétrica, constitui 

um problema crítico no Brasil e principalmente em locais onde existem diversos conflitos 

pelo uso da água. A vazão mínima garantida é um conceito relativamente novo no Brasil, que 

vem sendo evocado com frequência, devido às alterações no regime hidrológico a jusante de 

aproveitamentos hidráulicos e derivações, com a consequente perturbação e destruição dos 

ecossistemas aquáticos, bem como a perda do patrimônio natural.  

Há carência de metodologias desenvolvidas especificamente para aplicação em rios de 

regiões tropicais, como os brasileiros. Tais rios apresentam características bem diferentes dos 

rios de regiões de clima temperado, onde a maior parte das metodologias para determinação 

de vazões foram desenvolvidas e aplicadas. Grandes são as dificuldades de aplicação de 

metodologias em que a vazão ambiental seja variável ao longo do tempo, principalmente em 

regiões em que existe a carência de dados hidrológicos, biológicos e ecológicos no Brasil. 

Investimentos na área de monitoramento das variáveis com grande influência nos fatores 

físicos dos rios são eminentes, para que se possa sonhar com uma apropriada gestão ambiental 

de águas. A legislação brasileira se apresenta incipiente quanto à tentativa de assegurar a 

sustentabilidade ecológica dos rios. Em outros países, a situação não se mostra tão diferente, 

embora apresente uma visão ambiental maior que a concepção sanitarista aplicada nos estados 

brasileiros.  

Os métodos utilizados para definição das vazões ecológicas neste trabalho mostraram-se 

de fácil aplicação, entretanto, baseiam apenas em dados de séries históricas de vazão, na 
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quantidade de água, sem considerar a biota do rio e do ecossistema do seu entorno. Portanto, 

novos estudos sobre a vazão ecológica devem ter por base também o conhecimento da biota 

do curso d´água e suas relações. Os conhecimentos prévios das vazões ecológicas e dos 

processos envolvidos proporcionam subsídios que fundamentam a tomada de decisões e 

ajudam num planejamento e manejo do uso racional dos recursos hídricos, permitindo 

adequar os fatores socioeconômicos aos ecológicos. 
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ANEXOS I 

 

 

ANEXO 1 - Precipitação média para bacia hidrográfica do rio São Francisco períodos anterior 

e posterior a construção da hidroelétrica de Xingó. 

Código da Estação 

Pluviométrica 
Latitude Longitude 

Precipitação 

(mm)  

(1980 a 1994) 

Precipitação 

(mm)  

(1995 a 2013) 

737023 -7° 44’ 20”                                      -37° 38’ 54” 720,39 831,75 

737027 -7° 52’ 40” -37° 58’ 21” 735,30 609,36 

837038 -8° 55’ 15” -37° 49’ 50” 474,95 476,25 

838000 -8° 32’ 21” -38° 11’ 34” 537,41 503,47 

838002 -8° 14’ 23” -38° 31’ 40” 630,64 509,19 

838004 -8° 45’ 54”   -38° 57’ 38” 471,57 428,09 

838021 -8° 36’ 23”   -38° 34’ 43” 551,41 481,52 

838031 -8° 00’ 20” -38° 14’ 41” 695,21 661,12 

839009 -8° 15’ 46” -39° 50’ 50” 472,77 501,58 

839013 -8° 05’ 32” -39° 34’ 27” 664,79 568,79 

839014 -8° 10’ 40” -39° 43’ 53” 546,14 547,85 

839031 -8° 37’ 23” -39° 14’ 21” 487,77 492,90 

839034 -8° 31’ 13” -39° 38’ 27” 473,97 488,24 

840010 -8° 36’ 58” -39° 59’ 58” 456,99 483,52 

840015 -8° 59’ 56”   -40° 16’ 23” 527,61 488,91 

936076 -9° 58’ 22” -37° 00’ 12” 594,25 651,56 

937013 -9° 23’ 34” -37° 59’ 39” 478,89 501,40 

937018 -9° 45’ 09” -37° 26’ 48” 583,10 554,90 

937023 -9° 37’ 34” -37° 45’ 22” 458,33 501,67 

937031 -9° 06’ 20” -37° 07’ 54” 713,07 554,63 

937032 -9° 22’ 22” -37° 14’ 43” 493,08 778,58 

939017 -9° 07’ 21” -39° 56’ 11” 405,92 477,67 

940018 -9° 33’ 35” -40° 38’ 48” 477,60 453,13 

940024 -9° 24’ 20”   -40° 30’ 12” 447,53 413,18 

940025 -9° 29’ 27” -40° 12’ 16” 498,95 437,65 

940028 -9° 40’ 36” -40° 36’ 14” 427,53 469,26 

1036005 -10° 17’ 60”   -36° 33’ 23” 1135,20 1170,43 

1036007 -10° 24’ 23” -36° 25’ 34” 1059,73 1109,45 

1036048 -10° 12’ 55”   -36° 49’ 26” 723,10 822,41 

1042012 -10° 59’ 11” -42° 20’ 32” 553,45 595,00 

1142017 -11° 19’ 43” -42° 18’ 18” 693,40 608,41 

1142020 -11° 21’ 22”   -42° 16’ 25” 639,74 615,91 

1143002 -11° 33’ 48”   -43° 16’ 31” 760,65 790,76 

1143010 -11° 20’ 29” -43° 49’ 40” 791,57 857,41 

1144005 -11° 36’ 50” -44° 09’ 27” 822,68 881,23 

1144014 -11° 58’ 46” -44° 52’ 38” 931,86 955,80 

1145001 -11° 02’ 52” -45° 12’ 07” 1008,77 973,66 

1145004 -10° 59’ 33” -45° 31’ 36” 842,30 1129,97 

1145013 -11° 53’ 46” -45° 36’ 43” 1172,94 1118,43 

1145014 -11° 51’ 09”   -45° 07’ 20” 985,93 935,14 

1242015 -12° 00’ 13” -42° 37’ 42” 708,83 816,90 

1242016 -12° 15’ 07” -42° 45’ 46” 586,12 583,23 

1243000 -12° 52’ 10” -43° 22’ 53” 755,98 782,90 

1243011 -12° 10’ 50”   -43° 13’ 24” 711,10 746,90 

1244011 -11° 09’ 16” -45° 00’ 33” 1016,38 981,76 

1244019 -12° 23’ 21” -44° 55’ 56” 1144,27 1122,51 

1245004 -12° 08’ 05” -45° 06’ 15” 933,41 1044,79 

1245005 -12° 24’ 41” -45° 07’ 13” 1092,38 942,12 

1245007 -12° 25’ 50” -45° 05’ 09” 1115,18 1054,64 

1343008 -13° 17’ 33” -43° 54’ 33” 749,55 822,43 
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1344002 -13° 16’ 40” -44° 33’ 32” 984,65 989,44 

1344013 -13° 42’ 38” -44° 37’ 57” 1074,20 1040,32 

1344014 -13° 20’ 11” -44° 39’ 08” 944,32 918,19 

1344015 -13° 34’ 00”   -44° 18’ 22” 955,97 894,93 

1344016 -13° 27’ 03” -44° 33’ 56” 1014,93 949,40 

1344017 -13° 24’ 02” -44° 11’ 51” 927,83 918,75 

1346006 -13° 45’ 07” -46° 08’ 24” 1206,24 1341,96 

1443001 -14° 45’ 24” -43° 55’ 56” 836,78 771,37 

1443002 -14° 18’ 16”   -43° 46’ 05” 753,38 816,01 

1444000 -14° 18’ 49” -44° 27’ 37” 889,39 912,52 

1444001 -14° 25’ 52” -44° 28’ 54” 905,04 883,29 

1444003 -14° 44’ 51” -44° 24’ 40” 1033,80 999,53 

1444004 -14° 15’ 57” -44° 09’ 26” 719,26 848,54 

1444005 -14° 16’ 50” -44° 24’ 34” 894,38 894,45 

1444017 -14° 16’ 06” -44° 31’ 18” 962,01 922,17 

1543002 -15° 20’ 28” -43° 40’ 31” 851,93 765,70 

1543013 -15° 46’ 32” -43° 16’ 47” 787,46 749,41 

1544012 -15° 56’ 58”   -44° 52’ 05” 1040,69 1020,46 

1544017 -15° 35’ 52”   -44° 23’ 25” 911,63 863,53 

1544018 -15° 01’ 21”   -44° 03’ 13” 842,24 765,64 

1544019 -15° 55’ 49”   -44° 00’ 15” 970,65 955,59 

1546000 -15° 55’ 28”   -46° 06’ 35” 1204,47 1158,81 

1546001 -15° 36’ 57” -46° 24’ 54” 1133,59 1158,82 

1546005 -15° 48’ 03” -46° 55’ 29” 1422,21 1483,64 

1643020 -16° 19’ 20”   -43° 42’ 54” 952,31 888,43 

1644027 -16° 12’ 23”   -44° 25’ 31” 875,50 971,78 

1644028 -16° 42’ 09”   -44° 07’ 02” 1093,83 1004,44 

1645000 -16° 22’ 18” -45° 04’ 58” 1076,89 998,96 

1645002 -16° 16’ 54” -45° 24’ 51” 1063,29 868,34 

1645003 -16° 16’ 07” -45° 14’ 16” 1027,24 1059,01 

1645005 -16° 08’ 01”   -45° 44’ 32” 1162,35 1005,91 

1645007 -16° 54’ 32” -45° 22’ 43” 1145,63 972,54 

1645009 -16° 39’ 25” -45° 04’ 51” 1057,26 1004,45 

1645013 -16° 48’ 26” -45° 01’ 49” 1175,81 1073,59 

1646000 -16° 49’ 47” -46° 19’ 20” 1028,97 1195,88 

1646001 -16° 21’ 05” -46° 53’ 23” 1361,93 1258,65 

1646003 -16° 31’ 47” -46° 43’ 16” 1364,21 1282,54 

1647008 -16° 12’ 32” -47° 13’ 57” 1443,62 1272,94 

1744009 -17° 35’ 37” -44° 42’ 58” 1164,41 949,67 

1744010 -17° 53’ 24” -44° 34’ 36” 1146,20 1159,06 

1745001 -17° 06’ 40” -45° 26’ 16” 1273,77 1132,58 

1746001 -17° 01’ 51” -46° 00’ 49” 1240,62 1152,15 

1746002 -17° 15’ 19” -46° 28’ 26” 1433,53 1268,73 

1746006 -17° 39’ 49” -46° 21’ 18” 1238,81 1178,28 

1746007 -17° 30’ 10” -46° 34’ 18” 1376,09 1279,62 

1747005 -17° 46’ 21” -47° 05’ 55” 1607,38 1496,32 

1843000 -18° 38’ 08” -43° 57’ 57” 1209,13 1106,18 

1843002 -18° 27’ 56” -43° 44’ 35” 1248,81 1219,57 

1844001 -18° 18’ 00”   -44° 13’ 22” 976,25 1047,57 

1844009 -18° 38’ 38”   -44° 02’ 53” 1178,91 1165,74 

1844010 -18° 40’ 17”   -44° 11’ 29” 1138,91 1061,97 

1845002 -18° 27’ 52”   -45° 38’ 48” 1418,20 1307,42 

1845004 -18° 50’ 29” -45° 51’ 05” 1554,50 1519,12 

1845013 -18° 20’ 37” -45° 50’ 12” 1562,78 1351,58 

1845014 -18° 59’ 59” -45° 57’ 58” 1641,89 1581,84 

1845021 -18° 02’ 18” -45° 31’ 25” 1145,46 1172,58 

1846003 -18° 42’ 25”   -46° 02’ 13” 1452,93 1310,31 

1846005 -18° 24’ 45”   -46° 25’ 20” 1593,44 1542,99 

1846015 -18° 00’ 18” -46° 54’ 40” 1408,12 1418,58 
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1846016 -18° 02’ 02” -46° 25’ 10” 1552,31 1479,10 

1846017 -18° 38’ 28”   -46° 20’ 04” 1455,71 1369,97 

1943004 -19° 31’ 14”   -43° 44’ 40” 1329,20 1222,64 

1943006 -19° 53’ 35”   -43° 48’ 54” 1248,07 1504,60 

1943009 -19° 41’ 14” -43° 55’ 15” 1236,92 1310,91 

1943010 -19° 54’ 02” -43° 40’ 03” 1458,89 1513,74 

1943022 -19° 56’ 42”   -43° 54’ 45” 1772,36 1743,20 

1943023 -19° 39’ 50”   -43° 41’ 17” 1261,35 1290,19 

1943024 -19° 41’ 23”   -43° 35’ 08” 1555,53 1476,22 

1943035 -19° 13’ 08”   -43° 35’ 17” 1615,86 1522,61 

1943042 -19° 07’ 11”   -43° 50’ 15” 1203,80 1211,67 

1943049 -19° 33’ 41”   -43° 55’ 04” 1162,48 1258,23 

1944004 -19° 57’ 20”   -44° 18’ 24” 1548,36 1377,70 

1944007 -19° 52’ 47”   -44° 25’ 18” 1521,82 1396,64 

1944009 -19° 38’ 04”   -44° 03’ 12” 1259,62 1344,22 

1944010 -19° 16’ 05”   -44° 24’ 06” 1318,41 1245,76 

1944011 -19° 43’ 41”   -44° 48’ 24” 1432,09 1210,80 

1944020 -19° 00’ 47”   -44° 02’ 12” 2068,09 1121,74 

1944024 -19° 14’ 14”   -44° 07’ 23” 1285,10 1227,92 

1944026 -19° 57’ 51”   -44° 27’ 07” 1580,44 1393,64 

1944031 -19° 25’ 24”   -44° 32’ 54” 1265,89 1244,15 

1944049 -19° 25’ 42”   -44° 43’ 11” 1328,51 1280,71 

1944055 -19° 58’ 24”   -44° 11’ 17” 1467,77 1382,56 

1945002 -19° 23’ 41”   -45° 53’ 04” 1508,77 1627,17 

1945008 -19° 44’ 33”   -45° 15’ 18” 1488,73 1503,55 

1945019 -19° 28’ 07”   -45° 36’ 06” 1423,63 1483,57 

1945035 -19° 09’ 47”   -45° 26’ 33” 1344,82 1371,30 

1946000 -19° 52’ 46”   -46° 01’ 58” 2017,40 1623,41 

1946009 -19° 18’ 55”   -46° 02’ 40” 1638,46 1384,99 

2043002 -20° 10’ 45”   -43° 56’ 34” 1636,37 1741,83 

2043004 -20° 08’ 16”   -43° 53’ 33” 1524,33 1672,88 

2043005 -20° 39’ 54”   -43° 46’ 40” 1296,61 1452,27 

2043042 -20° 09’ 53”   -43° 53’ 31” 1607,44 1664,71 

2043043 -20° 07’ 34”   -43° 57’ 01” 1674,25 1675,71 

2044002 -20° 04’ 17”   -44° 34’ 13” 1498,41 1451,59 

2044003 -20° 11’ 32”   -44° 47’ 37” 1401,79 1283,57 

2044006 -20° 08’ 13”   -44° 53’ 31” 1370,95 1363,80 

2044007 -20° 39’ 40”   -44° 04’ 14” 1271,27 1434,41 

2044008 -20° 11’ 52”   -44° 07’ 15” 1324,21 1338,83 

2044009 -20° 37’ 31”   -44° 26’ 00” 1576,55 1506,54 

2044012 -20° 02’ 34”   -44° 02’ 36” 1762,77 1782,61 

2044016 -20° 10’ 09”   -44° 30’ 54” 1545,79 1515,60 

2044019 -20° 03’ 05”   -44° 27’ 06” 1567,95 1468,01 

2044020 -20° 04’ 06”   -44° 29’ 32” 1375,21 1444,47 

2044024 -20° 00’ 27” -44° 19’ 52” 1619,12 1460,85 

2044026 -20° 07’ 47”   -44° 28’ 28” 1560,03 1359,20 

2044041 -20° 06’ 08”   -44° 29’ 05” 1571,34 1484,63 

2044042 -20° 33’ 45”   -44° 52’ 03” 1437,64 1463,98 

2044043 -20° 00’ 01”   -44° 27’ 42” 1509,45 1583,56 

2045001 -20° 01’ 16”   -45° 57’ 58” 1594,18 1477,63 

2045002 -20° 10’ 44”   -45° 42’ 01” 1338,68 1409,78 

2045005 -20° 28’ 20”   -45° 02’ 10” 1497,58 1433,41 

2045010 -20° 17’ 41”   -45° 32’ 34” 1357,37 1426,95 

2045011 -20° 02’ 12”   -45° 32’ 07” 1538,25 1655,43 

2045012 -20° 27’ 43”   -45° 56’ 42” 1495,91 1457,43 

2045013 -20° 05’ 04” -45° 17’ 48” 1498,67 1407,97 

2046007 -20° 06’ 06”   -46° 03’ 18” 1475,28 1530,46 

2046013 -20° 19’ 48”   -46° 21’ 58” 1670,61 1698,14 

 


