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AVALIAÇÃO DE CARGAS AFLUENTES AO RESERVATÓRIO DE FOZ DO 
AREIA NAS BACIAS DOS RIOS JANGADA E PALMITAL 

Ellen Christine Prestes1, Tânia Lúcia Graf de Miranda2, Nicole Machuca Brassac3, 
Ingrid Illich Müller 4 & Paulo Sérgio Pereira5 

RESUMO --- Reservatórios hidrelétricos estão sujeitos a processos de eutrofização, um problema 
ambiental que traz prejuízos à manutenção dos usos múltiplos da água. A avaliação da qualidade da 
água e o monitoramento sistemático destes ecossistemas trazem informações relevantes no 
diagnóstico do corpo receptor. O reservatório de Foz do Areia é um corpo hídrico que vem sofrendo 
com o processo de eutrofização, com aportes de nutrientes oriundos de cargas pontuais e difusas de 
sua bacia de contribuição. Cargas afluentes ao reservatório de Foz do Areia foram quantificadas a 
partir dos tributários Jangada e Palmital, bem como do rio Iguaçu, de março/08 a fevereiro/09. O 
cálculo de cargas totais indicou que o rio Iguaçu é o principal contribuinte de cargas de nitrogênio e 
fósforo ao sistema, seguido dos rios Jangada e Palmital. Por outro lado, apesar de o Iguaçu 
continuar a ser o principal contribuinte com base em cargas específicas, para a variável nitrogênio 
total o rio Jangada também apresentou cargas similares ao rio Iguaçu, e para o fósforo total, 
observou-se que o rio Palmital apresenta valores compatíveis. Estes dados contribuem para o 
delineamento de ações de gestão voltadas para micro-bacias, constituindo-se em instrumento de 
auxílio de tomada de decisão pelos gestores do reservatório. 

ABSTRACT --- Hydroelectric reservoirs are subject to processes of eutrophication, an 
environmental problem that brings damage to the maintenance of multiple uses of water. The 
assessment of water quality and systematic monitoring of these ecosystems provides relevant 
information in the diagnosis of the water body load. Foz do Areia Reservoir is a lake that has 
undergone eutrophication, with nutrients inputs from point and diffuses loads of its basin of 
contribution. Tributaries loads to Foz do Areia Reservoir were quantified from the rivers Jangada, 
Palmital and Iguaçu, from March’08 to February’09. The results of total loads indicated that the 
Iguaçu river is the main contributor of nitrogen and phosphorus loads, followed by the rivers 
Jangada and Palmital. In the other hand, although the Iguaçu river continues to be the main 
contributor of specific loads, the Jangada river also showed similar loads for the variable total 
nitrogen according to its drainage area. For total phosphorus specific loads, it was observed that the 
Palmital river presents values compatible to the river Iguaçu. These data contribute to the design of 
management actions aimed to micro-basins and is a tool to aid decision making by managers of the 
reservoir. 
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1 -  INTRODUÇÃO 

Reservatórios são ecossistemas aquáticos de extrema importância estratégica uma vez que são 

utilizados para diversos e variados usos, sendo o aproveitamento hidrelétrico um dos que mais se 

destacam no contexto energético brasileiro. Uma vez que a demanda de energia elétrica vem 

crescendo nos últimos anos no país, a manutenção da qualidade da água destes sistemas se torna de 

extrema importância, tanto para a continuidade da operação das usinas como para a manutenção dos 

usos múltiplos da água, tais como recreação, abastecimento, pesca e navegação. 

Os reservatórios hidrelétricos freqüentemente estão sujeitos a processos de eutrofização, uma 

vez que a formação da represa conduz a uma redução de velocidade de escoamento, aumento do 

tempo de residência da água e entrada de nutrientes ao sistema (Tucci e Mendes, 2006). 

O processo de eutrofização, que é o aumento da concentração de nutrientes nos ecossistemas 

aquáticos, tem como conseqüência o aumento da produtividade do meio e as águas se tornam 

propícias à proliferação excessiva de algas. Os problemas gerados em função das florações de 

cianobactérias trazem prejuízo à manutenção dos usos múltiplos da água, como as atividades de 

recreação e de balneabilidade no entorno do lago, além dos problemas de saúde pública, uma vez 

que cianobactérias podem produzir toxinas que afetam seres humanos bem como toda a biota 

(Brassac et al., 2008; Straskraba e Tundisi, 2000). 

A determinação da qualidade da água de reservatórios através de um monitoramento 

permanente é fundamental para a compreensão dos processos de integração que ocorrem entre os 

usos da bacia. A qualidade de água de reservatórios é um tema central para o gerenciamento, 

estimulando o aprimoramento do monitoramento, a elaboração de um banco de dados, a aplicação 

de modelos ecológicos e matemáticos e a implantação de sistemas de suporte à decisão (Rebouças 

et al., 2002; Tundisi e Tundisi, 2008). 

A avaliação das características de qualidade de água da rede hidrográfica afluente aos 

reservatórios é uma importante ferramenta para a detecção de impactos ambientais ocorridos nas 

bacias de drenagem. No caso de grandes represamentos fluviais, a contribuição de pequenos ou 

médios tributários, em termos de volume, provavelmente é pouco significativa, porém, seu papel na 

organização espacial do sistema pode ser importante se este provém de áreas com diferentes tipos 

de ocupação urbana e rural (Ferrareze et al., 2005). 

Desta forma, a determinação da carga de poluentes que chegam a um sistema e a identificação 

de afluentes que contribuem com os maiores aportes de cargas são ferramentas importantes para a 

definição de estratégias de recuperação, conservação e manejo dos reservatórios (Sendacz et al., 

2005). 

O reservatório da UHE Governador Bento Munhoz da Rocha Neto – UHE Foz do Areia, no 

estado do Paraná, é palco de eventos esporádicos de florações de cianobactérias. Desde 2003 a 
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COPEL mantém um monitoramento constante de qualidade da água do reservatório e do rio 

represado, com base em parâmetros químicos, físicos e biológicos. Reuniões e grupos de trabalho 

têm discutido a problemática ambiental em Foz do Areia, e em 2008 a Concessionária iniciou um 

monitoramento pioneiro da qualidade da água e medição de vazão de rios afluentes ao reservatório, 

no intuito de quantificar as cargas poluentes que aportam no lago através dos principais tributários. 

Este projeto contemplou o monitoramento de onze estações de qualidade da água nos afluentes do 

reservatório, com a realização de análises de matéria orgânica, macro-nutrientes e medição de vazão 

em estações fluviométricas localizadas na região. 

Tendo em vista a discussão ambiental na UHE Foz do Areia, o presente trabalho teve como 

objetivo quantificar as cargas de nitrogênio total e fósforo total aportadas ao reservatório, através 

dos afluentes Jangada e Palmital, que são os primeiros tributários na entrada do reservatório, e 

também do leito principal do reservatório, o rio Iguaçu. A partir desta quantificação buscou-se 

identificar os rios que mais contribuem com o aporte de macro-nutrientes ao reservatório, os quais 

podem ocasionar alterações ambientais que impeçam os usos múltiplos do reservatório. 

 

2 -  MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 -  Área de Estudo 

A área de estudo compreende o reservatório da UHE Foz do Areia, situado no médio Iguaçu, 

no sudoeste do estado do Paraná. O rio Iguaçu nasce nas imediações de Curitiba e é um dos 

principais afluentes do rio Paraná, apresentando grande potencial energético. O reservatório de Foz 

do Areia é o primeiro de uma cascata de cinco usinas hidrelétricas (Foz do Areia, Segredo, Salto 

Santiago, Salto Osório e Salto Caxias). Com a formação do reservatório de Foz do Areia foram 

atingidas áreas dos municípios de Pinhão, sede da usina, Cruz Machado, Bituruna, Porto Vitória e 

União da Vitória (Figura 1). 

No local do barramento, a área de drenagem do rio Iguaçu é de 29.900 km2 e a área formada 

pelo reservatório da usina compreende 142 km2. Na região do empreendimento encontram-se 

diversos tributários principais que drenam para o reservatório. Dentre estes rios, o rio Jangada e o 

Palmital foram selecionados para o presente estudo tendo em vista serem os primeiros tributários 

afluentes ao reservatório, situarem-se em municípios vizinhos e possuírem áreas de drenagem 

distintas. 

O rio Jangada tem sua nascente no estado de Santa Catarina, no município de Caçador, e seu 

curso segue entre os municípios de Bituruna e Porto Vitória, orientando-se no sentido sul-norte até a 

sua foz, na margem esquerda do reservatório. O rio Palmital é formado pelo rio Verde e pelo arroio 

Abarracamento, na parte ocidental da Serra da Esperança, nos municípios de União da Vitória e 
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Cruz Machado. Este corpo de água desenvolve-se na direção sudoeste até sua foz, na margem 

direita do rio Iguaçu. 

 

2.1.1 Estações de amostragem 

Para o monitoramento da qualidade de água e medição de vazão dos rios afluentes ao 

reservatório da UHE Foz do Areia foram definidas onze estações de amostragem de água e estações 

fluviométricas correspondentes, com a realização de campanhas mensais para análises físicas, 

químicas e biológicas no período de março de 2008 a fevereiro de 2009. 

As estações dos rios Jangada e Palmital, juntamente com a estação do rio Iguaçu, foram 

selecionadas para o presente trabalho, conforme localização apresentada na Figura 1 e descrição na 

Tabela 1. 

 

 
Figura 1 – Localização das estações de amostragem de qualidade de água e fluviométricas, na 

região da UHE Foz do Areia 
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Tabela 1 – Localização e descrição das estações de amostragem de qualidade da água 

Estação Localização Área de Drenagem 
(km²) 

Coordenadas 
E             N 

Iguaçu Rio Iguaçu, próx. a Porto Vitória, a jusante 
do Rio Espingarda 24.900 478841 7106942 

Jangada Rio Jangada, a montante do reservatório 1.395,3 472707 7099663 

Palmital Rio Palmital, jusante da barragem de Salto 
do Vau 443,2 477420 7117238 

 

A estação de qualidade da água no rio Iguaçu é coincidente com a estação fluviométrica R5 

Porto Vitória (Código 65365800). A estação fluviométrica Fazenda Maracanã (Código 65415000, 

coordenadas E 485.771 N 7.120.761), é a correspondente da qualidade da água da estação Palmital 

e possui área de drenagem de 323 km². Da mesma forma, a estação fluviométrica Jangada (Código 

65370000, coordenadas E 472.902 e N 7.081.425) é a correspondente para a estação de qualidade 

do rio Jangada, e possui área de drenagem de 1.055 km². 

Os procedimentos de campo e de laboratório seguem literatura técnica específica (APHA, 

AWWA, WEF, 1998) e normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT (NBR-9798; 

NBR-9898). As análises de DBO foram realizadas pelo CEPPA - Centro de Pesquisa e 

Processamento de Alimentos da UFPR, enquanto as análises de fósforo total e nitrogênio total 

foram realizadas pela Divisão de Materiais do LACTEC. 

Os dados de vazão foram obtidos pela COPEL em conjunto com a SUDERHSA, através de 

convênio entre as instituições para coleta permanente de dados e informações hidrológicas na região 

de estudo. A partir das leituras linimétricas realizadas nas estações fluviométricas, as vazões foram 

extraídas das respectivas curvas-chave existentes, para cada data de amostragem. 

 
2.2 -  Metodologia de cálculo de cargas 

Para o cálculo das cargas afluentes ao reservatório da UHE Foz do Areia foram utilizados os 

dados de vazão das estações fluviométricas e as concentrações de fósforo total, nitrogênio total e 

DBO das amostras de água coletadas nas três estações de amostragem. 

Uma vez que as estações fluviométricas Jangada e Fazenda Maracanã localizam-se à 

montante das estações de amostragem de água correspondentes, as vazões nessas foram estimadas 

utilizando-se um fator de correção. O método consiste na transposição de vazão por relação direta 

entre áreas de drenagem, considerando que a vazão específica na estação fluviométrica e na estação 

de amostragem de água é a mesma. Sendo assim, a vazão estimada na estação de amostragem de 

água é proporcional à razão entre as duas áreas de drenagem. 

Devido à diferença na ordem de grandeza da área de drenagem e da vazão entre o rio Iguaçu e 

os demais afluentes do reservatório, foi definido o parâmetro carga específica com o objetivo de 
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normalizar as contribuições dos tributários. A estimativa da carga específica é realizada da mesma 

forma que para cargas totais, porém utilizando a vazão específica em cada ponto. 

 

3 -  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados das análises laboratoriais das amostras das estações de monitoramento 

encontram-se na Tabela 2, juntamente com as vazões determinadas para cada estação, ajustadas 

com o fator de correção quando necessário. 

Tabela 2 – Dados do monitoramento das estações do reservatório de Foz do Areia 

 Data Nitrogênio 
(mg/l) 

Fósforo 
(mg/l) 

Vazão 
(m³/s) 

12/3/2008 1,9 0,12 276,02 
8/4/2008 1,8 0,07 173,43 
7/5/2008 1,4 0,07 1.148,83 
10/6/2008 2,7 0,09 472,33 
15/7/2008 2,3 0,05 266,82 
13/8/2008 2,3 0,13 512,75 
10/9/2008 2,1 0,09 254,11 
7/10/2008 1,9 0,20 759,03 
12/11/2008 0,8 0,07 1.062,75 
9/12/2008 1,3 0,03 314,78 
20/1/2009 1,3 0,13 397,50 

Iguaçu 

11/2/2009 1,2 0,11 289,51 
12/3/2008 1,1 0,02 11,40 
8/4/2008 1,0 0,01 6,65 
6/5/2008 2,0 0,02 37,28 
10/6/2008 1,6 0,02 15,58 
15/7/2008 0,7 0,01 12,52 
12/8/2008 1,3 0,02 13,54 
10/9/2008 1,9 0,02 23,44 
7/10/2008 1,1 0,03 78,69 
11/11/2008 1,1 0,05 78,69 
9/12/2008 0,5 0,01 18,78 
20/1/2009 0,8 0,02 34,78 

Jangada 

11/2/2009 1,0 0,02 12,22 
12/3/2008 0,5 0,03 17,62 
8/4/2008 0,9 0,02 3,68 
6/5/2008 1,1 0,02 20,03 
10/6/2008 0,7 0,02 7,94 
15/7/2008 1,1 0,01 5,21 
12/8/2008 1,1 0,02 10,18 
10/9/2008 1,3 0,02 4,57 

Palmital 

7/10/2008 0,8 0,04 20,77 
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 Data Nitrogênio 
(mg/l) 

Fósforo 
(mg/l) 

Vazão 
(m³/s) 

11/11/2008 1,1 0,04 23,74 
9/12/2008 < 0,5 0,01 4,79 
20/1/2009 < 0,5 0,04 22,63 
12/2/2009 0,7 0,06 12,76 

 

A partir dos dados da Tabela 2 foram determinadas as cargas de fósforo total e nitrogênio 

total dos tributários do reservatório de Foz do Areia, monitoradas ao longo do tempo. 

 

3.1 -  Avaliação de cargas totais 

A seguir serão apresentados os resultados da quantificação de cargas de nitrogênio e fósforo 

no reservatório. A Figura 2 apresenta a distribuição espacial e temporal das cargas de nitrogênio 

total, com resultados em kg/dia. 

 

 
Figura 2 - Distribuição espacial e temporal das cargas de nitrogênio total nos tributários do 

reservatório de Foz do Areia 

A análise dos dados da Figura 2 permite observar, em um primeiro momento, que os valores 

de carga total determinados para os rios tributários são muito inferiores aos do rio Iguaçu, leito 

principal do reservatório. Também se verifica que, durante o período de monitoramento, as 

diferenças nos valores das cargas totais observadas acompanharam as oscilações das vazões 
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registradas em cada estação. Assim, nos meses de maio, outubro e novembro/08 foram verificadas 

as maiores vazões e cargas do período. 

Em relação à distribuição de cargas observa-se que as contribuições mais significativas de 

nitrogênio total foram registradas nas estações do rio Iguaçu, com aportes mínimos superiores a 

26.000 kg/dia e máximos registros da ordem de 70.000 e 120.000 kg/dia nos meses de outubro e 

novembro/08, respectivamente. 

O rio Jangada apresentou cargas de entrada mais elevadas que o rio Palmital, em todo o 

período monitorado, sendo que os aportes se situaram entre 575 kg/dia (fevereiro/09) e 7.479 kg/dia 

(outubro/08). A estação do rio Palmital foi a que apresentou as menores contribuições de cargas de 

nitrogênio ao sistema, com aportes variando entre 207 kg/dia e 2.256 kg/dia (dezembro/08 e 

novembro/08, respectivamente). 

A Figura 3 apresenta os aportes de fósforo total registrados nos afluentes do reservatório de 

Foz do Areia. A partir da análise da distribuição de cargas observa-se que as mesmas encontram-se 

distribuídas de forma mais homogênea nos tributários, com a maior parte das cargas situadas na 

faixa de 10 a 100 kg/dia; a exceção se verifica nos meses de maio, outubro e novembro, em que 

houve uma grande diferença de cargas entre os rios. 

 

Figura 3 - Distribuição espacial e temporal das cargas de fósforo total nos tributários do reservatório 
de Foz do Areia 
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As contribuições mais significativas foram registradas nas estações do rio Iguaçu, que 

apresentaram cargas mínimas superiores a 1.000 kg/dia, sendo o valor máximo registrado de 13.000 

kg/dia em outubro/08. 

 O rio Jangada apresentou aportes de fósforo variando entre 6 kg/dia e 64 kg/dia, e apenas em 

outubro e novembro/08 foram verificados aportes de 204 kg/dia e 340 kg/dia, respectivamente. Já 

no rio Palmital foram determinadas cargas com valores mínimos de 4 kg/dia e carga máxima de 84 

kg/dia. 

As maiores precipitações verificadas no período de monitoramento ocorreram nos meses de 

maio, outubro e novembro, com grande volume de chuva medido nos dias antecedentes à coleta, 

conforme registros das estações pluviométricas. A variação das cargas apresenta uma relação direta 

com as medidas de descargas líquidas. Sabendo-se que maiores vazões também estão associadas às 

precipitações que ocorrem na área de drenagem do setor, pode-se inferir que o aporte devido aos 

escoamentos da bacia é significativo. 

 

3.2 -  Avaliação de cargas específicas 

Para uma avaliação mais detalhada do aporte de cargas ao reservatório pelos seus tributários, 

foram calculadas as cargas específicas que aportam no sistema. A estimativa das cargas específicas 

permite avaliar a contribuição de cada tributário, incorporando-se aos valores de cargas totais 

obtidos a influência da área de drenagem. 

A exposição dos dados em forma de carga específica permitiu visualizar os aportes de todos 

os afluentes do reservatório em uma escala compatível, ao contrário do que se observou para as 

cargas totais, em que as escalas de grandeza para os tributários e o rio Iguaçu eram muito díspares. 

A Figura 4 apresenta a distribuição de cargas específicas de fósforo afluentes ao reservatório 

de Foz do Areia. De acordo com a figura, as cargas apresentaram grande variação espacial, com 

aportes elevados nos meses de outubro e novembro. O principal aporte de cargas ao sistema 

continuou sendo procedente do rio Iguaçu durante o período monitorado. Entretanto, o rio Palmital 

se destacou como importante contribuinte de cargas, com cargas similares à do rio Iguaçu nos 

meses mais quentes (março/08, janeiro/09 e fevereiro/09). Em comparação com o rio Palmital, o rio 

Jangada apresentou maior aporte no período monitorado apenas no mês de outubro/08, com carga 

de 0,24 kg/dia.km². 

A maior parte das cargas específicas de fósforo encontra-se na faixa de 0,01 a 0,05 kg/dia.km² 

(10 a 50 g/dia.km²), sendo que o maior registro de carga específica foi verificado no rio Iguaçu em 

novembro/08, com valor de 0,70 kg/dia.km²  
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Figura 4 – Distribuição temporal das cargas específicas de Fósforo Total nos tributários do 
reservatório de Foz do Areia para o período de amostragem 

A variação temporal e espacial das cargas específicas de nitrogênio no período monitorado é 

apresentada na Figura 5. Nos meses de maio, outubro e novembro (alta pluviosidade) foram 

verificados os maiores aportes específicos em todos os rios monitorados. 

É possível identificar o rio Iguaçu como o principal contribuinte de nitrogênio ao reservatório, 

contribuindo com as maiores cargas em sete meses avaliados. O rio Jangada também apresenta 

cargas significativas de nitrogênio, sendo responsável pelo maior aporte nos demais meses 

monitorados. Em relação à freqüência das cargas, cerca de 58% não ultrapassaram o valor de 

0,10 kg/dia.km². 
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Figura 5 – Distribuição temporal das cargas específicas de nitrogênio total no reservatório de Foz 
do Areia para o período de amostragem 
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De uma maneira geral, os resultados indicam que as cargas específicas dos rios Palmital e 

Jangada foram similares ou até superiores em algumas datas às determinadas para o rio Iguaçu. As 

cargas específicas trazem informações a respeito da situação ambiental da bacia contribuinte, pois a 

determinação de cargas distribuídas pela área de drenagem da estação monitorada torna possível a 

comparação entre as bacias tributárias menores com o trecho monitorado do rio Iguaçu, que drena 

uma área muito maior. 

Fazendo-se uma comparação entre as cargas totais e específicas, é possível observar que, em 

relação às cargas totais, o rio Iguaçu apresentou cargas muito superiores as dos tributários para as 

variáveis analisadas. Tomando como base as cargas medianas dos três rios, o rio Iguaçu apresentou 

carga mediana de nitrogênio de 49.564 kg/dia, e os rios Jangada e Palmital contribuíram, 

respectivamente, com um aporte de 1.389 kg/dia e 630 kg/dia. Para as cargas de fósforo total, o rio 

Iguaçu apresentou carga mediana de 3.267 kg/dia, e os rios Jangada e Palmital cargas de 26 kg/dia e 

25 kg/dia, respectivamente. 

Em relação às cargas específicas, para o nitrogênio total o rio Iguaçu continua sendo o 

principal contribuinte de cargas, com aporte mediano de 1,13 kg/dia.km², seguido dos rios Palmital 

e Jangada, com aportes de 0,06 kg/dia.km² e 0,02 kg/dia.km², respectivamente. Para as cargas de 

fósforo total, o rio Iguaçu apresentou carga mediana de 1,99 kg/dia.km², e os rios Palmital e 

Jangada cargas de 1,73 kg/dia.km² e 1,32 kg/dia.km², respectivamente. 

Todos os resultados descritos anteriormente podem ser resumidos na Figura 6, que apresenta a 

distribuição percentual de cargas totais e específicas para os três rios estudados em termos de cargas 

medianas, durante o período monitorado.  
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Figura 6 – Distribuição temporal das cargas específicas de nitrogênio total no reservatório de Foz 
do Areia para o período de amostragem 
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Dentro do projeto de avaliação de cargas afluentes ao reservatório de Foz do Areia outras 

estimativas também foram realizadas, tal como a quantificação de cargas de matéria orgânica. Com 

o cálculo de cargas de DBO afluentes ao sistema observou-se, primeiramente, que as concentrações 

de DBO determinadas no laboratório para os três rios em estudo não variaram entre si, com a 

maioria dos resultados inferiores a 2,0 mg/l. Uma vez que não há variação significativa de 

concentrações entre os afluentes, há de se esperar que as cargas de DBO calculadas sejam 

resultados exclusivos das vazões de cada estação. Assim, o rio Iguaçu apresenta os maiores aportes 

entre os afluentes em função da grande vazão característica deste rio. Estes resultados das cargas de 

DBO indicam que, para uma avaliação mais profunda, é necessário um tempo de monitoramento 

maior na região. 

 

4 -  CONCLUSÕES 

A avaliação de cargas de fósforo total e nitrogênio total afluentes ao reservatório de Foz do 

Areia através dos tributários Jangada e Palmital e do rio Iguaçu indicou que houve grande variação 

de cargas entre os meses monitorados, sendo que as cargas observadas acompanharam as oscilações 

das vazões registradas em cada estação monitorada. 

Em termos de cargas totais, o rio Iguaçu é o principal contribuinte de cargas de nitrogênio e 

fósforo ao reservatório, seguido dos rios Jangada e Palmital, este último com as menores 

contribuições ao sistema. A análise de cargas específicas, obtidas em função da área de drenagem 

de cada micro-bacia, indicou que o rio Iguaçu continua a ser o principal contribuinte de cargas de 

macro-nutrientes, mas a contribuição dos outros tributários apresenta valores similares aos do rio 

Iguaçu. O rio Palmital apresenta cargas específicas de nitrogênio compatível as do rio Iguaçu, e 

para o caso do fósforo, é o rio Jangada que contribui significativamente com cargas ao sistema. 

As cargas específicas trazem informações a respeito da situação ambiental da bacia 

contribuinte, pois a determinação de cargas distribuídas pela área de drenagem da estação 

monitorada torna possível a comparação entre as bacias tributárias menores com o trecho 

monitorado do rio Iguaçu, que drena uma área muito maior. Estudos acerca das características de 

uso do solo das bacias tributárias que alimentam o reservatório se fazem importantes para 

complementar o diagnóstico já realizado. 

Os resultados deste trabalho contribuem para o delineamento de ações de gestão ambiental 

voltadas para micro-bacias, constituindo-se em instrumento de auxílio de tomada de decisão pelos 

gestores do reservatório. 
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