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Resumo – O presente artigo tem como objetivo identificara cota que deve ser ultrapassada pelo rio 
Vacacaí para que ocorra o transbordo às lagoas marginais. A conexão rio-lagoa decorrente do 
transbordo tem dentre seus efeitos ecológicos migrações e trocas de energia entre a biota destes 
ambientes. Para estimativa da cota de referencia foi utilizado o perfil transversal do ano de 2004 da 
Estação fluviométrica Ponte São Gabriel. A data do levantamento topográfico da seção antecede as 
duas datas de coleta de peixes da espécie Austrolebias Paucisquama, considerada em extinção, as 
quais foram realizadas em uma lagoa marginal da bacia, em setembro de 2004 e junho de 2005 
respectivamente. Foi adotada a cota de 4 metros como possível altura de conexão entre o rio e a 
referida lagoa. Verificou-se que as cotas superiores a esta estimativa ocorreram nos anos de 2003 e 
2004. Já no ano de 2005 os transbordos ocorreram após a segunda coleta de peixes. A partir da 
relação cota e vazão disposta na curva chave pôde-se estipular a vazão mínima de 50 m³/s para a 
manutenção da cota de transbordo simulada no presente trabalho. Além das análises anteriores, 
foram efetuadas comparações utilizando a cota de transbordo plotada entre os períodos Pré (1977-
1992) e Pós (1993-2007) construção da barragem de irrigação VAC-04, utilizada para suprir 
deficiência hídrica nesta região para o cultivo de arroz. 

Palavras-Chave – Lagoas Marginais, Cotas de Transbordos e Barragem. 
 

 
DETERMINATION OF THE VACAI RIVER OVERFLOR STAGE FOR 

MAINTENANCE OF ITS MARGINAL PONDS 
 
Abstract –This article aims to identify the stage to be exceeded by the river Vacacaí to occur the 
overflow to its marginal ponds. The river-pond connection due to the overflow causes ecological 
effects as migration and energy exchanges between the biota of these environments. To estimate the 
referential stage it was used the transverse profile of the 2004 of the Bridge St. Gabriel Gauge 
Station. The measurement date precedes the two sampling dates of fish species Austrolebias 
Paucisquama, which are considered endangered. Such samples were collected in a marginal pond of 
that basin in September of 2004 and June of 2005.  It was taken 4 meters of height as a possible 
stage of connection between the river and its pond. It was found that the upper height than such 
estimative occurred in the years of 2003 and 2004. Already in 2005 the overflow occurred after the 
second collection of fishes. From the relation between the stage and discharge in the rating curve it 
is possible to estimate the minimum flow of 50 m³ / s to maintain the overflow stage plotted in this 
work. In addition to the previous analyzes, comparisons were made using the overflow stage plotted 
in periods pre (1977-1992) and post (1993-2007) of the construction of irrigation dam VAC-04, 
which is used to water supply in that region in rice farming. 

Keywords – Marginal ponds, Levels of transfer, and Dam. 
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INTRODUÇÃO 

 

Parte das faixas tropicais e subtropicais da América do Sul é ocupada por amplos sistemas 
hidrológicos, o que geralmente ocasiona a formação de extensas áreas de inundação.  As enchentes 
vêm sendo consideradas como as principais forças controladoras da biota nos sistemas de planícies 
alagáveis, segundo Neiff et al., (1990) e Richter et al., (1997). Essas planícies de inundação 
ocorrem em trechos de rios com baixas declividades e topografia plana das áreas terrestres 
adjacentes sendo que a geomorfologia e o regime de flutuação do nível da água determinam lagoas 
temporárias ou permanentes descreve assim, Petracco (2006). 

As lagoas marginais ou planície de inundação de rios meândricos (sinuosos, com curvas) 
ocorrem na combinação de processo de erosão e deposição de matérias. Em geral, em períodos de 
secas as lagoas não possuem ligação com o rio adjacente, mas em épocas de chuvas, durante 
período de inundação, ocorre esta conexão, ocorrendo trocas de microorganismos, entre o canal do 
rio e a planície inundável. Sendo importantes para o berçário de espécies de peixes e reservatórios 
de várias formas de vidas, esses locais acabam sendo protegidos das perturbações Antrópicas e 
predatória (Alves et al., 2009).  

 Ferrer (2008) encontrou espécimes de peixes Austrolebias Paucisquama, do gênero 
Austrolebias Alexandri considerada em extinção. em uma lagoa marginal temporária da bacia do rio 
Vacacaí (30º22’27” S e 53º33’42” W), localizada no município de São Sepé (RS) nas proximidades 
do rio Jacuí, do qual o mesmo é afluenteA lagoa tinha uma profundidade observada de 50 cm. Os 
peixes foram coletados em duas análises, a primeira em setembro de 2004 e a segunda em junho de 
2005, correspondendo ao inverno e outono. Esta área inundável está localizada próxima a rodovia 
federal (BR 290), distante de qualquer fluxo permanente de água doce na altitude de 154 metros, 
sendo que o Rio Jacuí está na cota de 150 metros. Este ambiente entrava-se quase que 
completamente coberta com vegetação emergente, servindo como pasto para gado, na localidade. 

Segundo Mezomo (2009), algumas barragens construídas no Rio Grande do Sul, suprem as 
deficiências hídricas, principalmente da cultura de arroz, como a construção das barragens 
chamadas VACs: 04, 06 e 07, ao longo do Rio Vacacaí, essa deficiência ocorre principalmente entre 
os meses de dezembro até meados de março, cuja captação seja nos excedentes hídricos aparecem 
durante maio a outubro, período abrange dois meses da ocorrência da piracema. Além disso, Godoi  
et. al.  (2009) afirmam que há indícios que o rio Vacacaí teve sua biota ribeirinha e regime pulsátil 
afetados pela construção e funcionamento da barragem de irrigação VAC04, uma vez que, após o 
inicio de operação da barragem (no ano de 1993) houve aumento do tempo de permanência de 
inundações em cotas mais baixas e diminuição nas cotas mais altas. 

Deste modo, o presente trabalho teve como objetivo a identificação da altura ou cota da 
lâmina liquida do Rio Vacacaí, nas proximidades do Posto São Gabriel que possibilite o transbordo 
e a conexão com as lagoas marginais, visando assim, que se este transbordo ocorra neste local de 
análise, poderá ocorrer nas demais lagoas ao longo da desta bacia, assim como ocorreu nas 
proximidades do Rio Jacuí, no Posto de São Sepé permitindo o deslocamento de algumas espécies 
peixes encontradas por Ferrer (2008).  
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MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Local de Estudo 

 

A bacia Hidrográfica do Rio Vacacaí, está localizada na porção centro- ocidental do Estado 
do Rio Grande do Sul entre as coordenadas geográficas 29º35’ a 30º45’ de latitude Sul e 53º04’ a 
54º34’ de longitude Oeste. Abrange as Províncias Geomorfológicas Depressão Central e Escudo Sul 
Rio-Grandense. Possui área de 11.077,34 km² (SEMA-RS, 2011).  

As informações sobre a seção hidrográfica de estudo, são provenientes da Estação 
Fluviométrica do Posto de São Gabriel disponível no site da Agência Nacional de Águas – (ANA), 
código de registro 85470000, localizada sob a latitude 30º21’35”, longitude 54º18’38”. Com 
altitude 81,56 m e abrangência da área de drenagem de 965 km2 pertencente à sub bacia do Rio 
Jacuí, Bacia Vacacaí (ilustradas na Figura 1). Pode-se observar na figura 1 a localização da estação 
na ponte de São Gabriel em relação à bacia hidrográfica do Vacacaí, e da bacia em relação ao 
Estado do Rio Grande do Sul, bem como, da barragem VAC 04, que tem em seu regime de 
operações um dos objetos de estudo do presente trabalho. 

 

 
Figura 1 - Localização da Área de Estudo. Fonte: Dulac (2011). 

 

Foi admitido que as cotas de transbordo de referência do rio Vacacaí para ocorrer à conexão 
com as lagoas marginais encontram entre as latitudes de 29º45’ e 30º45’ Sul e as longitudes de 
54º30’ e 53º15’ Oeste, em toda a área da Bacia do Rio Vacacaí, abrangendo aproximadamente 
11.077,34 Km² (SEMA-RS, 2011). 

 

Metodologia Aplicada 

 

Utilizando os dados das cotas transversais ano 2004 do rio Vacacaí, visa-se descobrir em 
que cota ou altura da lâmina da água ocorre o transbordo e permita a conexão do rio com as lagoas 
marginais. A partir da determinação desta cota é possível identificação dos prováveis períodos de 
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conexão do rio com as lagoas, considerando que as inundações ocorreram nos períodos 
antecedentes a setembro de 2004 e junho 2005 (as espécies Austrolebias Paucisquama encontradas 
por Ferrer (2008). A série utilizada para tal verificação compreendeu as séries diárias de vazões dos 
anos dede 2003, 2004 e 2005. Devido a barragem VAC 04 (funcionamento a partir de 1993), 
utilizada para subsidiar o cultivo do arroz na região e estar localizada a montante a lagoas marginais 
em estudo, foi realizado avaliações de possíveis mudanças nas cotas de transbordo do rio Vacacaí 
nos períodos pré e pós Construção. Para este propósito, o perfil transversal utilizado é do ano 1996, 
sendo o registro mais próximo a esta construção, permanecendo a cota de 4 metros, como a altura 
mínima de transbordo. 

 Para a determinação da curva chave utilizou-se os dados de cotas e as respectivas vazões, 
aplicou-se o modelo de regressão polinomial (2º grau) com o auxilio do software Excel, obtendo um 
coeficiente de determinação R2 de 0,96.  Foi aplicada a equação de Gringorten (1963) para as 
análises de freqüências das  vazões máximas  entre os anos de 1977 a 2007.As equações 1 e 2 
determinam a probabilidade de um evento de cheia ser igualado ou superado e seu respectivo tempo 
de retorno podem ser descritos desta forma:  

P(q>Q) = (m -0,44) / (n+0,12)                                                                                               (1) 
Onde: m= ordem das máximas vazões; n = total de dados analisados;  
 
Tempo de Retorno (TR) = 1/P                                                                                               (2) 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Transbordo dos anos de 2004 e 2005 

 

Pelo fato, de ocorrer trocas de microorganismos e favorecer o deslocamento da biota 
aquática durante as conexões entre os rios e lagoas, como espécies de peixes citadas por Ferrer 
(2008) no Rio Jacuí (RS); Smith (1999) no Rio Socorocaba (SP) e Sant’Ana (2006) no Rio Ibituva 
(PR), pode-se dizer que estas conexões que ocorrem em um determinado local, poderão ocorrer em 
toda área da Bacia em estudo, desde que apresentem as mesmas características em relação a 
declividade e um relevo com poucas variações de cotas.  

Com dados da seção transversal do ano de 2004 pode-se obter o perfil transversal do curso 
hídrico na seção com as respectivas cotas: de transbordo cerca de 4 metros, devido à mudança da 
declividade nas laterais; e 10 metros, a altura máxima descrita neste perfil. Esses dados da estação 
do Posto São Gabriel, foram obtidas nas proximidades de umas das pontes de acesso a cidade, 
devido este fato, é possível verificar cotas laterais altas e uma seção com bom encaixe. Em função 
do porte da ponte, na construção mesma, necessitou de aterramento nas laterais. Na figura 2, é 
apresentado o perfil da seção transversal demonstrando as cotas estimadas no rio Vacacaí no posto 
São Gabriel.  
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Figura 2. Perfil Transversal Ano 2004 do Rio Vacacaí. 

 

Estima-se que ao longo deste curso hídrico apresenta falhas laterais, e não apresenta 
exatamente este perfil descrito na figura 2. Justifica-se a utilização da cota de transbordo de 4 
metros a fim de atingirem as lagoas marginais. Com a determinação deste limite de transbordo e 
comparados com as cotas diárias destes respectivos anos, abaixo, é possível verificar que período 
que possa ter ocorrido às conexões.  Em relação à primeira coleta realizada por Ferrer (2008) ter 
sido dia 15 setembro 2004, acredita-se que as conexões podem ter ocorrido em 2003 ou até mesmo 
no ano de 2004.  No ano de 2003, a relação dos meses com cotas superiores a 4 metros foram 
março, maio, junho, julho e dezembro. Pelo fato que o período de piracema ocorre entre 1º de 
outubro a 31 de janeiro para a maioria das espécies no Rio Grande do Sul, mas em alguns casos, 
antecede esta data, há maior possibilidade de que a conexão tenha ocorrido no mês de dezembro. O 
comportamento da série de cotas do ano de 2003 em relação à cota de transbordo é apresentado na 
Figura 3. Cotas diárias de 2003 e 2004. 

 

 
Figura 3. Cotas Diárias de 2003 e 2004. 

 

No ano de 2004, há registros de duas únicas conexões que ocorreram nos dias 12 e 13 do 
mês de setembro, indicando que neste período também pode ter ocorrido à transposição dos peixes 
para as lagoas marginais, antecedendo a 1ª coleta de Ferrer (2008). Assim, há possibilidades dos 
peixes encontrados por Ferrer (2008) terem se deslocado em uma única conexão ocorrida somente 
em setembro de 2004 (observada na figura 3) e parte dos indivíduos serem coletados na primeira 
amostra neste mês, e outra parcela ter permanecido e reproduzido nestas lagoas, vindo ser coletadas 
na segunda análise ocorrida em junho de 2005, sem a necessidade de uma conexão intermediária.   
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Em relação ao ano de 2005, percebe que as conexões ocorreram nos meses de setembro e 
outubro, dois meses após a segunda coleta descrita por Ferrer (2008) no mês de junho, aumentando 
a probabilidades das conexões terem ocorrido nos dia 12 e 13 de setembro de 2004.  A relação das 
cotas do ano de 2005 é apresentada na figura 4 juntamente com a curva chave de 1977 à 2006.  

 

 
Figura 4. Cotas de vazão de 2005 e curva-chave da seção 1977 até 2006. 

 

A partir dos dados disponibilizados pela Agência Nacional das Águas (ANA) entre os 
anos 1977 a 2006, formulou-se á curva chave do rio Vacacaí no posto de São Gabriel, apresentada 
na figura 4. Esta curvas-chave obtida, evidência bons ajustes no polinômio de segundo grau, sendo 
possível estimar que a vazão dos 4 metros, cota necessárias para o transbordo do rio para as lagoas 
marginais, seja em torno de 50 m3/s. 

 

Cotas Pré e Pós Barragem VAC - 04 

 

Para a realização das análises de influências da implantação da Barragem VAC-04 nas cotas 
de inundação do rio Vacacaí, utilizou-se de novas cotas transversais do ano de 1996. Este ano com 
registros de dados da seção transversal mais próximo da construção desta barragem.  

A primeira verificação visual que se tem; é a mudança do perfil transversal deste ano em 
relação a 2006, e a diminuição da área do fundo de 48,00 m para 24,00 m de escoamento e 
aumento da cota máxima de transbordo de 6,00 m para 10,00 m. Essas mudanças são 
características dos efeitos do carreamento e sedimentação de materiais, podendo ocasionar a 
mudança do curso hídrico tanto neste ponto, como ao longo da bacia hidrográfica com o passar dos 
anos. Mantendo a afirmação que a cota de transbordo seja de 4,00 metros realizou-se a comparação 
entre os meses de outubro de 1977 a dezembro de 1992, período de Pré- construção e janeiro 1993 
a janeiro de 2000 Pós Barragem VAC-04. Na figura 5, apresenta o novo perfil transversal do Rio 
Vacacaí em 1996.  
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Figura 5. Perfil Transversal Ano 1996 do Rio Vacacaí. 

 

Abaixo, são apresentadas nas figuras 6 e 7 as cotas no períodos pré (10/1977- 12/1992) e pós 
(01/993- 01/2007) construção da barragem. Nestas visualiza-se as mudanças nos padrões de regime 
hidrológico pós-barramento, em que observa-se uma diminuição de cotas máximas. Isto indica uma 
menor frequência de conexões do rio com as lagoas marginais. 

Em relação ao período pré barragem todos os anos apresentaram pulsos com cotas 
superiores a 4 metros, as menores ocorrências foram registrados nos anos de 1981 (seis transbordos) 
e 1989 (três transbordos).   

 

 
Figura 6. Cotas diárias dos anos Pré Barragem VAC-04 do Rio Vacacaí. 

 

Em relação ao período pós barragem, a partir de 1993, todos os anos apresentaram 
diminuição nos pulsos de cotas superiores a 4 metros. Os anos com maiores ocorrências de 
transbordo são 1998, 2000, 2001 e 2002, já 2006 não houve nenhuma relação de transbordo. Entre 
os 31 anos analisados, somente o ano de 2006 registrou cota inferiores a 4 metros, sendo 
possivelmente o único ano sem conexão do Rio Vacacaí com as lagoas marginais. 
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Figura 7. Cotas diárias dos anos Pré Barragem VAC-04 do Rio Vacacaí. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Verificou que as conexões ocorridas nos ano de 2003 e 2004, foram responsáveis pelo 
carreamento da espécie Austrolebias Paucisquama, encontrada nas duas coletas anuais realizadas 
por Ferrer (2008), em setembro 2004 e junho de 2005. Em relação ao ano da segunda coleta, foi 
estabelecido que as conexões ocorridas fora após o mês de junho, que automaticamente é 
descartado, a influências destes transbordos para o carreamento daquele ano, mas possivelmente 
para 2006.  A pesar da diminuição das máximas cotas no período Pré Barragem, entre as cinco 
maiores vazões registradas entre 1977 a 2007 encontram-se três anos analisados estão entre as 
máximas vazões neste período, 2001, 1998 e 2001. Em relação ao ano de 2006, não houve 
conexões, a máxima cota registrada foi de 3,80 metros e vazão aproximada de 40 m3/s.  Os 
resultados deste trabalho indicam a diminuição da frequência de conexões entre lagoas marginais e 
o rio principal, acarretando consequência como a: menor disponibilização de acesso a áreas de 
possível menor ação antropogênica, influenciando processo da piracema, por exemplo.  
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