ANÁLISE DE PRODECIMENTOS METODOLÓGICOS PARA A FASE DE
DIAGNÓSTICO DO ENQUADRAMENTO DE CORPOS DE ÁGUA EM
PEQUENAS/MICRO BACIAS HIDROGRÁFICAS RURAIS
Karla Libardi Gallina 1* & Edmilson Costa Teixeira 2
Resumo – A Política Nacional de Recursos Hídricos, instituída pela Lei 9433/97, tem como
objetivo central contribuir para o desenvolvimento sustentável regional. Dos instrumentos da gestão
de recursos hídricos, o que apresenta mais estreita relação com a ocupação, uso e manejo do solo,
que são fatores determinantes para o nível de desenvolvimento de uma região, é o enquadramento
de corpos de água. A implementação desse instrumento se dá por trecho de corpos hídricos,
podendo chegar a escala de pequenas/micros bacias hidrográficas. No entanto, o enquadramento
tem sido feito apenas considerando-se as ordens maiores de cursos d’água. Entre os impactos
negativos em não se considerar diretamente as menores escalas para a implementação do
instrumento, têm-se o não envolvimento da sociedade local no processo. Além disso, existem
dificuldades técnicas e operacionais, dentre elas, encontram-se os problemas relacionados à
aplicação de modelos hidrológicos, de estimativas de vazão e de precipitação, etc. Nesse sentido, o
presente artigo tem por objetivo apresentar a análise de procedimentos/roteiros/diretrizes
metodológicos para o diagnóstico de bacias hidrográficas para fins de enquadramento de corpos de
água em pequenas/micro bacias hidrográficas rurais. E conclui-se que a realização de diagnóstico
para fins de enquadramento de corpos de água nessas regiões hidrográficas representa fundamental
importância para a gestão dos recursos hídricos, evitando ações tardias ou ineficientes.
Palavras-Chave – Gestão de Recursos Hídricos, Enquadramento de corpos de água, Pequenas e
Micro Bacias Hidrográficas.

METHODOLOGICAL ANALYSIS OF PROCESSES FOR DIAGNOSTIC
PHASE FRAMEWORK OF WATER BODIES OF SMALL RURAL
WATERSHED
Abstract – The National Policy on Water Resources, established by Law 9433/97, has as main
purpose to contribute to regional sustainable development. Instruments of water management,
which has closer relationship with the occupation, use and management of soil, which are key
factors to the level of development of a region, is the water bodies classification. The
implementation of this instrument is given by stretch of water bodies, reaching the scale of small
watersheds. However, the framework has been done only considering the major orders
watercourses. Among the negative impacts in not considering the smallest scales directly to the
implementation of the instrument, have been non-involvement of the local community in the
process. In addition, there are technical and operational difficulties, among them are the problems
related to the application of hydrological models, estimates of flow and rainfall, etc.. In this sense,
this paper aims to present the analysis procedures / scripts / methodological guidelines for the
diagnosis of watersheds for the purpose of framing of bodies of water in small rural watersheds.
And it is concluded that performing diagnostic purposes framing of bodies of water in these river
basins is fundamental to the management of water resources, avoiding late or inefficient actions.
Keywords – Water Resources Management; Water Bodies Classification; small watersheds.
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INTRODUÇÃO

A crescente demanda de água tem subsidiado uma constante evolução no gerenciamento dos
recursos hídricos. Observa-se que a escassez e os conflitos envolvendo os usos múltiplos da água
são cada vez mais significativos, uma vez que a disponibilidade hídrica quali-quantitativa é um
fator fundamental ao desenvolvimento econômico, social e cultural de uma região (BRITES, 2010).
Na área da gestão de recursos hídricos muitos avanços já foram obtidos, principalmente com
a instituição da Política Nacional de Recursos Hídricos – PNRH (Lei 9433/97), que apresenta o
desenvolvimento sustentável regional como seu objetivo central, adotando a bacia hidrográfica
como espaço geográfico para a sua implementação; além de estabelecer uma série de instrumentos
de gestão de recursos hídricos que visam, entre outros, “assegurar à atual e às futuras gerações a
necessária disponibilidade de água em padrões de qualidade adequados aos respectivos usos” – Art.
2, Inciso I (BRASIL, 1997). Dos instrumentos da gestão de recursos hídricos, o que apresenta mais
estreita relação com a ocupação, uso e manejo do solo, que são fatores determinantes para o nível
de desenvolvimento de uma região, é o enquadramento de corpos de água (TEDESCO, 2009).
Segundo a resolução CONAMA 357/05 (BRASIL, 2005), o enquadramento de corpos de
água refere-se ao “estabelecimento de metas de qualidade da água (classes), as quais devem ser,
obrigatoriamente, alcançados e/ou mantidas em um segmento de corpo hídrico ao longo do tempo,
para garantir aos usuários a qualidade necessária ao atendimento de seus usos”.
A Resolução nº 91 do Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH nº 91/08), dispõe
sobre procedimentos gerais para o enquadramento dos corpos de água superficiais e subterrâneos.
Conforme consta em seu Art. 3º (BRASIL, 2008), a proposta de enquadramento deverá abordar as
etapas de diagnóstico e prognóstico da bacia, propostas de metas relativas às alternativas de
enquadramento e programa de efetivação do enquadramento.
A implementação do Enquadramento se dá por trecho de corpos hídricos, podendo chegar a
escala de pequenas/micros bacias hidrográficas. No entanto, talvez devido ao estágio inicial em que
se encontra a implementação do instrumento no país, o Enquadramento tem sido feito apenas
considerando-se as ordens maiores de cursos d’água, ou seja, dos rios principais, não sendo,
normalmente, realizado enquadramento de seus afluentes, a não ser em situações específicas, como
a dos grandes rios, como o rio Doce, de domínio federal (IGAM,2010). Mesmo sendo afluentes,
nestes casos, tratam de rios de escala de gestão formal de recursos hídricos, não se chegando ao
nível de pequena/micro bacia.
Entre os impactos negativos em não se considerar diretamente menores escalas de
implementação do Enquadramento, tem-se o não envolvimento da sociedade local no processo de
definição “do futuro” da região, cuja decisão afetará diretamente suas vidas.
Todo o processo de enquadramento de corpos hídricos envolve processos decisórios em
diversos níveis, os quais podem ser bastante facilitados se houver informação suficiente, clara e
objetiva para subsidiar a comunidade local envolvida. Com o comprometimento por parte da
comunidade envolvida nas decisões, observa-se um aumento na credibilidade dos resultados, e a
busca para alcançar esses resultados de forma compartilhada se torna mais viável (GONÇALVES,
2008).
Além disso, existem dificuldades técnicas e operacionais para se enquadrar curso d’água na
escala de pequenas / micro bacias hidrográficas, dentre elas, encontram-se os problemas
relacionados à aplicação de modelos hidrológicos, de estimativas de vazão e de precipitação, etc.
No geral, nessa escala geográfica, os resultados da aplicação de tais modelos não são satisfatórios,
principalmente, em termos de precisão, em situações na quais as redes de monitoramento
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hidrológico não são suficientemente densas para esse fim, o que é comum no caso brasileiro
(GOLDENFUM, 2001). Isso se deve, entre outros: aos custos de instalação e manutenção da
instrumentação necessária para o monitoramento de várias pequenas/micro bacias hidrográficas que
integram uma região hidrográfica de gestão formal; e à demanda por equipamentos especializados,
mais sensíveis, para o registro de pequenas vazões (MEDEIROS, 2009). Outra restrição refere-se à
falta de preparação comunitária para atuar em suporte à auto/co gestão de recursos hídricos
(LOPES, 2011).
Face ao exposto acima, o presente artigo tem por objetivo apresentar análise dos
cuidados/diferenças de procedimentos metodológicos para realização de diagnóstico para fins de
enquadramento de corpos de água em pequenas/micro bacias hidrográficas (PMBH).
DIAGNÓSTICO PARA FINS DE ENQUADRAMENTO
PEQUENA/MICRO BACIA HIDROGRÁFICA

DE

CORPOS

DE

ÁGUA

EM

O instrumento Enquadramento possui procedimentos metodológicos estabelecidos para sua
elaboração em escala de gestão formal de recursos hídricos (grandes escalas), incluindo a fase de
avaliações diagnósticas. Esta fase consiste na caracterização geral da bacia, incluindo, entre outros,
a agregação de dados hidrológicos, físicos, bióticos e atividades econômicas, a identificação de
fontes de poluição e dos conflitos (existentes e potenciais), a verificação do nível de participação e
mobilização social local/regional, bem como da articulação institucional. Entretanto, não se tem
disponível o mesmo nível de detalhamento dos procedimentos metodológicos para escalas menores,
a exemplo da pequena / micro bacia hidrográfica (BRITES, 2010; AMARO, 2009).
Assim, o presente artigo procurou identificar na literatura o que se tem de disponível sobre
procedimentos/roteiros/diretrizes metodológicos para aplicação prática a pequenas/micro bacias
hidrográficas rurais, no que se refere a informações relevantes sobre estudos de diagnósticos.
Posteriormente, foi efetuada uma análise desse material, procurando-se verificar quais e o quê de
tais procedimentos/roteiros/diretrizes metodológicos poderiam ser empregados em diagnósticos
para enquadramento de cursos de água em pequenas/micro bacias hidrográficas.
RESULTADOS

A resolução nº 91/08 do CNRH apresenta em seu Artigo 4º as etapas que deverão ser
abordadas para elaboração do diagnóstico para fins de enquadramento de corpos de águas. Assim,
para apresentação dos resultados do presente artigo, utilizou-se como base o parágrafo I caracterização geral da bacia hidrográfica e do uso e ocupação do solo incluindo a identificação
dos corpos de água superficiais e subterrâneos e suas interconexões hidráulicas, em escala
compatível, da referida resolução. Sendo que, o parágrafo I foi subdivido em quatro categorias:
Unidades de Gestão, Hidro-climatologia, Hidrologia e Uso e Ocupação do Solo. E para cada
categoria são apresentadas as particularidades para realizar o diagnostico para fins de
enquadramento de corpos de água em Pequenas/Micro Bacias Hidrográficas (PMBH).
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Tabela 1 – Análise do Art. 4º - Parágrafo I - Resolução CNRH 91/2008
Etapas para
Particularidades para Pequenas/Micro
Caracterização Geral
Bacias Hidrográficas (PMBH)
Definir Unidades de
Gestão
Objetivo desse subitem
é propor uma divisão
das bacias hidrográficas
em unidades de
planejamento e gestão
de recursos hídricos ou
sub-bacias, permitindo a
segmentação dos
estudos para fins de
análise e apresentação.

Na definição das unidades de gestão de uma bacia hidrográfica, aspectos como
hidrografia, relevo, regiões estratégicas, áreas homogêneas, sedes de municípios e
distritos, e a identificação de estações fluviométricas e pluviométricas devem ser
observados e analisados para proposição da divisão em sub-bacias (IGAM, 2011).
No entanto, nem sempre as sub-regiões definidas pela gestão de recursos hídricos
coincidirão com as unidades de gestão adequadas para implementação do
instrumento enquadramento de corpos de água. Visto que, as unidades de gestão
propostas por esse instrumento não se baseiam apenas em questões fisiográficas e
hidrográficas, pois, já que há necessidade de envolver a sociedade da bacia no
processo, aspectos sociais e econômicos também devem ser considerados
(GONÇALVES, 2008). Assim, a realização de mapeamentos sobre o entendimento
da dinâmica social da região podem garantir eficácia nas ações de implementação do
enquadramento de corpos de água.
Assim, ao se definir as unidades de gestão em regiões de PMBH com base na análise
da dinâmica social, além de garantir maior participação da sociedade local, também
poderá assegurar eficiência ao processo de coleta de informações/dados. Uma vez
que, por se tratar de regiões pequenas e, às vezes, com pouca expressão econômica
regional, o volume de informações sobre a região poderá ser pequeno, e muitas
vezes, não estarão disponíveis e/ou catalogados. Sendo necessário efetuar a busca de
informações em fontes primárias, ou seja, com a própria comunidade.
As figuras 1 e 2 apresentam mapas de uma mesma região hidrográfica, a bacia do
córrego Sossego, que possui aproximadamente 65 km2 de área de drenagem. No
mapa da esquerda (figura 1), a microbacia está dividida em seis sub-bacias, e na
elaboração dessa proposta de divisão foram considerados apenas critérios físicos e
hidrológicos do local. Já na figura 2, a mesma região está representada/dividida em
12 comunidades. No entanto, a elaboração do mapa da figura 2 foi subsidiada por
estudos sobre a dinâmica social da região, e com isso, percebe-se que as sub-regiões
identificadas pelos estudos físicos, nem sempre, são suficientes para representar toda
diversidade da região, e efetuar uma divisão em unidades de planejamento que
possam garantir a efetivação da gestão de recursos hídricos. Estudos como Quarentei
(2010), apresentam resultados em que o entendimento da dinâmica social local
contribuiu na gestão de conflitos pelo uso da água na região.

Figura 1 – Mapa da Microbacia Hidrográfica
do Córrego Sossego, Itarana/ES - adaptado
de Lopes(2011) .
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Caracterizar a Hidroclimatologia
Objetivo é identificar
características
hidrológicas e
climatológicas da região

O clima pode ser definido a partir da análise estatística das variáveis meteorológicas,
observadas ao longo de décadas. A Organização Meteorológica Mundial (OMM)
define um período de 30 anos para as observações meteorológicas; como
precipitações, evaporação, umidade, ventos e temperatura; de ocorrência tanto na
atmosfera quanto na superfície terrestre. O clima está diretamente relacionado à
disponibilidade hídrica, existindo uma forte relação entre as variáveis
meteorológicas e as fases do ciclo hidrológico: precipitação, interceptação,
evapotranspiração, infiltração, escoamento superficial e escoamento subterrâneo
(IGAM, 2011).
Assim, para efetuar a caracterização hidroclimatológica de uma região hidrográfica,
é necessário realizar consultas às estações climatológicas e pluviométricas
existentes; tanto as estações instaladas dentro dos limites de abrangência da bacia,
como também aquelas no seu entorno. No Brasil, as redes de monitoramento
hidrológico não são, normalmente, densas o suficiente para abranger a escala das
PMBH. Pois essas redes foram concebidas para fornecer informações ao setor de
geração de energia elétrica, explicando-se, assim, o reduzido número de postos de
monitoramento em bacias com menos de 500 km² (GOLDENFUM, 2001). Como
observado por Santos & Hernandez (2013), o monitoramento de microbacias
hidrográficas ainda é pouco usual no Brasil, ou seja, praticamente não é feito. Com
isso, há a necessidade de incentivar estudos sobre o comportamento hidrológico de
pequenas bacias hidrográficas para, entre outros pontos, avaliar a sua real
disponibilidade hídrica, principalmente, durante o período de estiagem.
Nesse sentido, a baixa densidade da rede hidro-climatológica brasileira pode
acarretar dificuldades na caracterização e monitoramento hidrológico em pequenas e
micro bacias hidrográficas, principalmente quanto à precisão dos dados fornecidos.
Para exemplificar o exposto acima, a figura 3 apresenta a localização das estações
pluviométricas da microbacia do córrego Sossego. Ao analisar o mapa, observa-se
que existem seis estações pluviométricas nas proximidades da região hidrográfica,
no entanto, nenhuma estação está inserida nos limites da microbacia.

Figura 3 – Localização das estações pluviométricas microbacia do córrego Sossego.

Como as áreas de PMBH geralmente não coincidem com os locais das redes de
monitoramento permanentes de pluviometria e fluviometria, a literatura (SILVEIRA
e TUCCI, 1988) aponta que a estimativa do comportamento hidrológico nessas
regiões seja realizado por meio de regionalização de vazões e interpolação de dados.
No entanto, não se observa grandes discussões sobre a eficácia desses métodos,
principalmente quanto a precisão dos dados. Assim, na grande maioria dos casos, os
dados hidro-climatológicos obtidos para caracterização de PMBH não condizem
com a realidade local, o que dificulta a implementação satisfatória de instrumentos
da política de Recursos Hídricos, como o enquadramento de corpos de água.
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Caracterizar a
Hidrologia
Visa identificar, mapear
e caracterizar os
principais sistemas
hídricos, tais como:
limites e área de
drenagem da bacia e das
sub-bacias; o rio
principal e seus
principais formadores e
afluentes; lagoa, lagos e
reservatórios; saltos
(desnível e vazão) e
reservatórios
subterrâneos de água.

Para remodelagem da malha hidrográfica de pequenas e micro bacias hidrográficas a
um nível mais exato, Albuquerque (2010) recomenda a utilização de um Modelo
Numérico de Terreno (MNT), mapas em escalas igual ou inferior a 1:25.000, além
de ferramentas que facilitam a criação, manipulação e exibição das feições e corpos
hídricos, como Arc Hydro 9, Arc Hydro Toolset, que serão exibidas dentro do
ambiente ArcMap. Assim, torna-se possível a identificação de corpos hídricos
menores que são relevantes para a realização de diagnóstico para fins de
enquadramento de corpos de água na escala de PMBH.
Para salientar como a diferença de escala na elaboração de mapas de hidrografia
pode interferir na identificação de corpos hídricos de uma mesma região, são
apresentadas as figuras 4 e 5. No mapa da esquerda (figura 4), apresenta-se a
caracterização da hidrologia do Rio Santa Joana, em escala de 1.350.000. Nessa
escala só é possível localizar a rede hidrográfica principal, os córregos e rios
menores pertencentes a bacia hidrográfica não são identificados. Já na figura 5, o
mapa foi elaborado na escala de 1:25.000, e apresentada a hidrografia da microbacia
do córrego Sossego, afluente do rio Santa Joana. Ao analisar esse mapa, pode-se
observar vários córregos e a existência de sub-bacias, o que não foi possível
identificar na figura 4, devido a questões de escala.

Figura 4 –Hidrografia Sub-bacia rio Santa Joana

Figura 5 –Hidrografia microbacia do
córrego Sossego

Assim, a identificação dos corpos hídricos na escala de PMBH poderá ser possível
com a utilização de mapas em escala menores. No entanto, devido ao problema
apresentado anteriormente, referente a baixa densidade da rede de monitoramento
hidro-climatológica brasileira, nem sempre será possível caracterizar todas as
informações hidrológicas de PMBH. Sendo assim, em alguns casos, será necessário
propor campanhas de monitoramento para que o diagnóstico subsidie efetivamente o
enquadramento dos corpos de água.
Identificar os tipos de
uso e ocupação do solo

As características do solo e seus diferentes usos influenciam diretamente a qualidade
da água das bacias hidrográficas. Segundo Gomes et al. (2007) é de se esperar que a
dinâmica de uso e ocupação do solo afete a variabilidade de alguns atributos físicos
do solo, principalmente aqueles que herdam influência do manejo, caso da densidade
e matéria orgânica.
De acordo com resultados apresentados por Vanzela et al (2009), áreas ocupadas por
matas favorecem o aumento da vazão específica em virtude da maior cobertura,
estabilidade e capacidade de infiltração de água no solo. Promovendo assim, a
redução da intensidade do escoamento superficial, o que contribui para a melhoria da
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qualidade da água. De maneira geral, as áreas habitadas (área urbana e moradias
rurais), agricultadas (culturas perenes, perenes irrigadas e anuais) e as matas
degradadas, contribuem para a redução da vazão específica e da qualidade de água
em função da alteração na intensidade do escoamento superficial.
Nesse sentido, quanto mais preciso for a identificação dos tipos de uso e ocupação
do solo de uma região hidrográfica a ser enquadrada, maior será a precisão das
análises sobre compatibilidade da qualidade das águas e seus respectivos usos.
No exemplo a seguir, figuras 6 e 7, apresenta-se a caracterização do uso e ocupação
do solo de uma mesma região hidrográfica em escalas distintas de gestão de recursos
hídricos. A figura 6 representa a caracterização em escala formal de gestão de
recursos hídricos (bacia do rio Santa Joana), enquanto a figura 7 expõe a
identificação do uso e ocupação dos solo em escala local de gestão de recursos
hídricos (microbacia do córrego Bananal).
Ao observar a figura 7, a microbacia está identificada com 23 diferentes tipos de uso
e ocupação do solo. No entanto, ao analisar essa mesma região no mapa da figura 6
(Bacia do rio Santa Joana), por questões de escala, não é possível identificar toda
essa diversidade de uso e ocupação.

Figura 12 –Uso e cobertura do solo sub-bacia do
rio Santa Joana

Figura 13 –Uso e cobertura do solo sub-bacia
do córrego Bananal

Desse modo, quando a área de estudo diminui, chegando ao nível de pequena e
micro bacias hidrográficas, a escala de detalhamento é reduzida e a heterogeneidade
dessas regiões fica em evidência (SILVEIRA e TUCCI, 1988). Conforme
apresentado acima, o uso e ocupação do solo exerce influencia direta sobre a
qualidade e quantidade de água de uma bacia hidrográfica, assim, quanto mais
detalhado estiver a sua identificação maior será a possibilidade de se realizar com
precisão o diagnóstico para enquadramento de corpos de água.
CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao analisar os dados acima, conclui-se que a realização de diagnóstico para fins de
enquadramento de corpos de água em PMBH pode ser de fundamental importância para a gestão
dos recursos hídricos, evitando ações tardias ou ineficientes em determinadas regiões. Uma vez que
oferece a possibilidade de se formar bases sólidas de conhecimento sócio-ambiental na área de
estudo, pois confere ao gestor uma visão ampla do grau de comprometimento do corpo hídrico,
possibilita a identificação das fontes e dos tipos de poluição, além de incentivar o envolvimento da
sociedade local no processo de gestão de recursos hídricos.
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