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Resumo – O presente artigo descreve os estudos hidrológicos, hidráulicos e de qualidade da água
para suporte á determinação da vazão ambiental do rio Paraguaçu, necessária para atendimento às
demandas do ecossistema aquático e população local, em resposta as alterações causadas pela
operação da usina hidrelétrica instalada no trecho entre a sua foz e o estuário da baía do Iguape.
Esse trecho constitui caso de grande interesse e complexidade por estar diretamente influenciado
pelo comportamento da maré. Neste estudo, o regime hidrodinâmico e o transporte das substâncias
presentes na água foi representada por um modelo, o SisBaHiA, que é um sistema de modelação
numérica da circulação hidrodinâmica e do transporte advectivo-difusivo dos constituintes da água
em rios e estuários. As vazões mensais simuladas pelo SisBaHiA, considerando diferentes
condições hidrológicas e as variações do gradiente de salinidade como parâmetro de qualidade da
água, refletem as condições de diminuição na magnitude das vazões para trechos mais próximos da
barragem e perda da variação sazonal da salinidade para trechos próximos à baía de Iguape nos
meses característicos de cheia. Os resultados deste estudo atestam que a utilidade do SisBaHiA,
como ferramenta de suporte a avaliação da vazão ambiental, em trechos fluvioestuarinos.
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HYDRODINAMIC AND SALINITY CHANGES IN RIVER-ESTUARINE
STRETCH DUE TO THE OPERATION OF A POWER PLANT - CASE
STUDY: PARAGUAÇU RIVER AND IGUAPE BAY
Abstract – This article describes the hydrological studies, hydraulic and water quality to support
the environmental flow determination of the Paraguaçu river, needed to meet the aquatic ecosystem
and the local population demands, in response to the changes caused by the operation of the
hydroelectric plant installed on the stretch between its mouth and the estuary of the Iguape bay.
This stretch is a case of great interest and complexity for being directly influenced by the tidal
behavior. In this study the hydrodynamic regime and the transport of substances in water was
represented by a model, SisBaHiA, which is a numerical modeling system of hydrodynamic
circulation and advection-diffusion transport of the water in rivers and estuaries constituents. The
monthly flow simulated by SisBaHiA, considering different hydrological conditions and changes in
salinity gradient as a parameter of water quality, reflect the conditions of decreasing the flow
magnitude for the stretch nearer the dam and the loss of seasonal variation in salinity for sites near
the Iguape bay during flood season. The results of this study confirm the SisBaHiA ability to
support the environmental flow assessment on the river-estuarine stretch.
Keywords – river-estuarine hydrodynamics, salinity gradient, environmental flow.
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INTRODUÇÃO
Tradicionalmente, em todo mundo, os rios têm sido usados sob a ótica de que a quantidade
que vai para o mar é desperdiçada (O’KEEFFEE e LE QUESNE, 2009), levando a intervenções
antrópicas que induzem à fragmentação e modificação do fluxo natural dos rios. Este
comportamento tem causado perda da função dos rios de transportar água doce, nutrientes,
sedimentos, etc., para trechos de jusante, com graves consequências para as áreas úmidas, os deltas
estuarinos, as comunidades costeiras, humanas e outros animais e a vegetação. De fato, é
reconhecido na literatura (RENÖFÄLT et al., 2010) que as barragens, por exemplo, modificam o
regime de vazão, limitando o fluxo de água nos rios, modificando os ecossistemas e suas dinâmicas
naturais. A operação de uma usina hidrelétrica, por exemplo, tende a reduzir a magnitude da vazão
e diminuir suas variações e a modulação da sazonalidade (ALBER, 2002).
A relação entre vazão liberada pela barragem e as relativas consequências ecológicas e
sociais é o objeto dos estudos de avaliação do regime de vazão ambiental. A determinação de um
regime de vazão ambiental consiste, portanto, na definição do fluxo hídrico, em termos de
quantidade de água e características temporais, que deve ser mantida no rio para que se atinja um
estado ambiental desejado, capaz de manter condições saudáveis para os ecossistemas e para as
pessoas que dependem deles (KING et al., 2008). Por essa razão, a determinação de um regime de
vazão ambiental necessita de estudos aprofundados sobre o funcionamento do rio, para entender as
ligações funcionais entre todos os aspectos hidrológicos e ecológicos do corpo d’água, incluindo
também a componente humana (O’KEEFFEE e LE QUESNE, 2009).
A barragem de Pedra do Cavalo foi construída pelo governo da Bahia em 1985, para
controlar a inundação do rio Paraguaçu nas cidades de Cachoeira e São Félix e suprir o
abastecimento de água para a cidade de Salvador e Região Metropolitana. Em 2005, foi instalada
nessa barragem também uma usina hidrelétrica, com potência instalada de 160 MW, divididos em
duas unidades geradoras de 80 MW cada uma. Nos últimos anos, especialmente após a instalação
da usina, vários problemas surgiram à jusante da barragem, especialmente aquelas denunciadas
pelas populações locais que se queixaram da alteração das condições ambientais e da forte queda na
produção da pesca, afetando seriamente suas condições de vida.
A alteração do fluxo de água doce, a montante, altera o comportamento hidrodinâmico e a
qualidade da água do trecho entre o rio Paraguaçu e a baía do Iguape. A redução no fluxo resulta em
aumento da influencia do comportamento da maré, proporcionando a intrusão salina à montante do
estuário. As características hidráulicas básicas, tais como vazão e velocidade são neste contexto
afetadas pelas forças da maré. A redução da vazão diminui a velocidade e a capacidade de
transporte do rio, facilitando a acumulação de sedimentos transportados do estuário. Mudanças no
fluxo de água doce afeta fortemente a concentração de nutrientes em geral, todos os parâmetros de
qualidade da água. Adicionalmente, a qualidade da água a jusante é influenciada pela intrusão de
água salgada, especialmente alterando sua salinidade, que é um determinante crítico das
características do habitat, tais como a mobilidade, a distribuição das espécies sésseis e a diversidade
da biota aquática. Todas estas alterações afetam os componentes e funções do ecossistema aquático.
Este regime hidrodinâmico é controlado por fluxos em duas direções contrárias, o fluxo
água doce proveniente do rio acima e o fluxo da maré vindo do oceano. Neste estudo, a combinação
dessas forças foi representada por um modelo de simulação hidrodinâmica, o SisBaHiA, que é um
sistema de modelação numérica da circulação hidrodinâmica e da qualidade de água no transporte
advectivo-difusivo dos constituintes presentes em corpos d’água naturais. Esse sistema dispõe de
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capacidade de modelar a turbulência de superfícies livres de corpos d’água com estratificação
vertical não significante. O SisBaHiA permite modelar e simular três aspectos dos processos
dinâmicos: i) o hidrodinâmico, para analisar mudanças no momento que gera variações no nível
d’água e correntes; ii) a qualidade da água, para analisar a dispersão de substâncias e mudanças na
qualidade da água, e iii) o sedimento, para analisar a erosão, o transporte e deposição dos
sedimentos que produzem as mudanças morfológicas ou morfodinâmicas.
O presente artigo descreve os estudos hidrológicos, hidráulicos e da qualidade de água para
suporte à determinação da vazão ambiental do trecho fluvioestuarino rio Paraguaçu, em resposta as
alterações causadas pela operação da usina hidrelétrica instalada no trecho próximo a sua foz e ao
estuário da baía do Iguape.
MATERIAIS E MÉTODOS
Para a caracterização do comportamento hídrico do trecho do rio sob influência de
barramentos, inicialmente foram definidos os períodos anterior e posterior a esta interferência,
distinguindo-se as condições hidrológicas de referência do passado e presente da área de estudo.
Posteriormente, foram definidos os comportamentos característicos de anos secos, anos com
condições hidrológicas médias ou normais, anos úmidos e de anos muito úmidos detalhando
comportamentos médios distintos referentes à magnitude e variabilidade das vazões para essas
situações hidroclimáticas.
O método CHid, proposto por Genz e Luz (2012), foi utilizado para estabelecer a condição
hidrológica de cada ano característico (seco, normal, úmido e muito úmido). Este método consiste
em estabelecer as condições hídricas da bacia com base nas características do escoamento médio
anual comparado com o comportamento da vazão média de longo período. Desta forma, o
comportamento das vazões afluentes ao reservatório de Pedra do Cavalo, advindas da contribuição
da área de drenagem, foi analisado considerando-se os dados observados na estação fluviométrica
Argoim (código Hidroweb-ANA 51350000), e o comportamento no trecho a jusante deste
reservatório, os dados da estação fluviométrica Pedra do Cavalo (código Hidroweb-ANA
51490000).
No que se refere ao comportamento hidrodinâmico do trecho, a jusante da barragem e da
usina, nas condições de referência do presente, este resulta da interação entre os diversos fatores,
como dimensões e forma da calha do rio, das vazões defluentes, liberadas de acordo com a operação
da usina e das marés que se propagam em toda a extensão do trecho, considerando diversas
combinações de vazão defluente e de maré.
Com este objetivo, foram realizadas medições das características hidráulicas e da salinidade
como parâmetro da qualidade de água para a realização das simulações através da utilização de
modelo numérico, gerando as informações sobre o regime do rio e as variações do gradiente de
salinidade para diversas vazões em estudo. O Sistema Base de Hidrodinâmica Ambiental SisBaHiA foi escolhido por realizar modelação do escoamento em duas e três dimensões,
permitindo modelar efeitos de jusante, como marés, admitindo mais de um sentido para o
escoamento, bem como, também, possuir o modelo de qualidade de água baseado no transporte
euleriano advectivo-difusivo dos escalares constituintes da água.
A execução do SisBaHiA requer um conjunto de dados de entrada a exemplo de: vazões
afluentes à montante, levantamento topobatimétrico do canal e informações sobre condições de
contorno, como os níveis das marés à jusante, as fronteiras de contornos terra e aberta (mar) e as
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condições iniciais de concentração da salinidade. Neste sentido, quatro seções transversais
representativas do trecho fluvioestuarino foram identificadas a partir de reconhecimento em campo,
como Pontos Amostrais (PAs) das diferentes características hidráulicas da área em estudo. O trecho
fluvioestuarino, objeto dos estudos, compreende cerca de 20 km à jusante da barragem até a falha
de Maragogipe, no limite oeste da baía do Iguape (Figura 1).

Figura 1. Localização da área de estudo e dos Pontos Amostrais.
As medições das características hidráulicas foram realizadas utilizando-se molinete
hidrométrico e ADCP (Acoustic Doppler Current Profiler), nas quatro seções amostrais (PAs). Os
dados obtidos permitiram obter séries de velocidades e vazões medidas para calibração do modelo
SisBaHiA. As medições horárias foram realizadas em situações de maré de sizígia e de quadratura,
acompanhando os ciclos de maré semidiurna, considerando-se a influência das marés neste trecho
fluvioestuarino do rio.
Para as medições dos parâmetros físico-químicos da qualidade de água foram utilizadas
sondas multiparamétrica e CTD (Conductivity, Temperature e Depth), também nas quatro seções
amostrais (PAs). Os dados de salinidade são obtidos através da relação da condutividade elétrica da
água, que sofre influência da temperatura e pressão na coluna d’água. O valor da salinidade é
apresentado em ‰ (partes por mil). Também, as medições dos parâmetros físico-químicos da
qualidade de água foram realizadas em situações de marés de sizígia e de quadratura,
acompanhando os ciclos de maré semidiurna.
Na calibração do SisBaHiA, foram também utilizados dados secundários de vazões horárias
defluentes da UHEPC, fornecidos pela empresa geradora de energia, que opera a barragem, e dados
relativos aos níveis das marés, fornecidos pela Marinha do Brasil. Séries de vazões médias diárias e
de concentrações de salinidade foram geradas com a simulação do modelo SisBaHiA, para as
condições hidrodinâmicas do trecho fluvioestuarino no passado, período pré barramento, com base
nos hidrogramas afluentes em ano normal, ano seco, ano úmido e ano muito úmido, bem como para
as condições atuais, pós operação da usina, com base nas vazões diárias defluentes da UHEPC.
Posteriormente, foi realizada uma avaliação das alterações no comportamento hidrodinâmico e
variação no gradiente de salinidade do trecho, em cada Ponto Amostral (PA1, PA2, PA3 e PA4),
através da comparação das séries simuladas com as séries observadas.
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RESULTADOS E DISCUSSÕES
Como marcos referenciais para definição dos períodos de análise das alterações no fluxo no
baixo trecho do rio Paraguaçu foram estabelecidos: a implantação da barragem e o início de
operação da usina. Dessa forma, para as vazões a jusante da Barragem, foram analisados os
períodos: 1964 a 1977 – dados da Estação Fluviométrica Pedra do Cavalo 51490000 – trecho com
influência da Barragem de Bananeiras II;– 1985 a 2004 – dados de operação da EMBASA; e 2005
a 2010 – dados de operação da UHEPC.
Como o comportamento de um rio se diferencia em anos secos e úmidos, para uma
descrição mais detalhada da resposta do fluxo às condições hidrológicas diversas, foi estabelecido o
hidrograma médio mensal característico de anos secos, anos com condições hidrológicas médias
(normal), anos úmidos e anos muito úmidos para o período antes da barragem. Estes foram
comparados com a situação atual. A aplicação do método CHid (GENZ e LUZ, 2012) para os dados
de vazões afluentes ao reservatório (estação de Argoim) resultou na classificação das condições
hidrológicas dos anos relativos ao período pré−barramento e pós-barramento até o ano de
implantação da barragem de Apertado, em 1998, aproveitamento que influenciou o escoamento a
jusante. Cabe observar que essa classificação foi realizada considerando o ano hidrológico
característico da bacia (outubro a setembro).
Feita a separação dos anos de acordo com sua condição hidrológica, foram calculadas as
vazões médias mensais, as quais estão representadas nas Figura 3 e Figura 4. A Figura 3 exibe o
regime hidrológico para o período sem a influência da barragem de Pedra do Cavalo. Neste período
é verificada a ocorrência de maior vazão média no mês de fevereiro para ano muito úmido e a
ocorrência, em média, dos menores valores de vazão nos meses de junho e julho para ambas as
condições hidrológicas. A sazonalidade que define o ano hidrológico está caracterizada nos
hidrogramas apresentados para esse período.
Para o período mais recente (2005 a 2010), representado na Figura 4, que demonstra a
influência da operação da UHEPC, ocorreram vazões regularizadas, com valores em torno de 40
m3.s-1, resultando na perda da sazonalidade anual da vazão, impossibilitando a identificação do ano
hidrológico característico da região. Quando comparados os períodos antes e depois da implantação
da barragem de Pedra do Cavalo observa-se ocorrência de vazões com magnitudes inferiores, para o
período pós-barragem, com vazões médias mensais de 70 m3.s-1, enquanto no período anterior
superava o valor de 1300 m3.s-1, no mês de fevereiro em anos de comportamento hidrológico muito
úmido.

Figura 2. Vazão média mensal para período anterior à
implantação da barragem de Pedra do Cavalo

Figura 3. Vazão média mensal para período posterior a
barragem de Pedra do Cavalo

O regime hidrodinâmico do baixo trecho entre o rio Paraguaçu e a baía do Iguape têm sido
alterado a partir da implantação da barragem e, posteriormente, da usina hidroelétrica de Pedra do
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Cavalo. A regularização do fluxo de água doce altera o comportamento hidrodinâmico do trecho e
a qualidade da água. A redução no fluxo resulta em aumento da influencia do comportamento da
maré, na redução do aporte de nutrientes e sedimentos à jusante. As características hidráulicas
básicas, tais como vazão e velocidade e a caracterização das massas d’água são neste contexto
afetadas pelas forças da maré. Neste estudo, a combinação dessas características foi representada
pelo modelo numérico de circulação hidrodinâmica e da qualidade de água para a salinidade, o
SisBaHiA.
Inicialmente, as vazões médias mensais foram simuladas pelo modelo hidrodinâmico para os
quatro Pontos Amostrais, considerando as condições hidrológicas características de ano normal, ano
seco, ano úmido e ano muito úmido, do período anterior a implantação da barragem, e das
condições hidrológicas atuais, após entrada em operação da usina. As vazões simuladas pelo
modelo resultam da combinação dos fluxos de montante, em função das condições hidrológicas, e
de jusante controlado pela dinâmica das marés. Os valores positivos indicam fluxo no sentido
montante para jusante, preponderando a influência das vazões afluentes ao trecho fluvioestuarino, e
os valores negativos indicam fluxo invertido, de jusante para montante, resultado da maior
influência da maré, com escoamento no sentido inverso. O SisBaHiA foi executado sob diferentes
condições fluviais e estuarinas, considerando a variação astronômica das marés.
A Figura 5 representa os hidrogramas das condições hidrológicas de ano normal, seco,
úmido, muito úmido e das condições atuais obtidos pela simulação. Independentemente do período
analisado, as vazões médias mensais apresentaram magnitudes absolutas crescentes no sentido do
estuário, com movimento oscilatório representado pelos valores positivos e negativos.

Figura 4. Vazões calculadas para os Pontos Amostrais – Condições hidrológicas do passado, ano normal,
seco, úmido e muito úmido e condições atuais.

Comparando-se as vazões mensais simuladas para os quatro períodos, anterior a barragem e
o posterior a usina, verifica-se que a forte redução no fluxo de água doce nas condições atuais tem
maior influência no PA1 e, em menor intensidade, no PA2, particularmente nos meses em que
ocorrem as vazões de maior magnitude. Esta situação inverte-se no PA 4, nas proximidades da baía
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do Iguape, onde a influência da operação da usina não é mais percebida. Nos PA 1 e 2, o
hidrograma das condições atuais confirma a perda da sazonalidade média anual causada pela
regularização das vazões defluentes da usina. Os picos de vazão nos meses característicos de cheia,
novembro e dezembro, são atenuados, especialmente no trecho compreendido por estes dois pontos
amostrais. Posteriormente, foi realizada a simulação do modelo de qualidade de água para o
parâmetro de salinidade nos quatro Pontos Amostrais, acoplado aos resultados do modelo
hidrodinâmico para cada condição hidrológica, com o objetivo de simular os processos de dispersão
e difusão dos sais presentes na água no trecho fluvioestuarino.
A Figura 6 representa as concentrações da salinidade nos Pontos Amostrais para as
condições hidrológicas de ano normal, seco, úmido, muito úmido e das condições atuais obtidos
com a simulação. Comparando-se as variações mensais no gradiente de salinidade simulado para os
períodos, anterior a barragem e o posterior a usina, verifica-se que as maiores variações no
gradiente de salinidade para os períodos simulados foram observadas no PA 4 e, as menores
variações, no PA 1 e 2, particularmente nos meses em que ocorreram as vazões de maior
magnitude.

Figura 6. Concentração da Salinidade para os Pontos Amostrais – Condições hidrológicas do
passado, ano normal seco, úmido e muito úmido e condições atuais.

O PA 4, por estar próximo da baía do Iguape, observa-se a predominância da forçante de
maré pelo aumento das concentrações de salinidade, nos períodos com vazões menores, variando de
um ambiente tipicamente límnico para um ambiente mesohalino, alterando a caracterização da
massa d’água. Os PA 1, 2 e 3 são ambientes com domínio da forçante fluvial. Sendo que no PA 3,
foi observada uma alteração da caracterização do ambiente, no período seco, passando este de
ambiente límnico para ambiente predominantemente oligohalino, devido às baixas vazões
observadas no período, o que prevalece a influência da forçante de maré. Entretanto, no PA 4,
observa-se a perda da sazonalidade no período ano atual, por causa da regularização da vazão
defluente da usina, impactando no desenvolvimento das espécies aquáticas que necessitam da
variação de salinidade no ambiente.
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CONCLUSÕES
Os estudos hidrológicos, hidráulicos e da qualidade de água para o suporte à determinação
da vazão ambiental do rio Paraguaçu demonstraram as alterações ocorridas no regime
fluvioestuarino ao longo do trecho entre a barragem e a baía do Iguape quanto a magnitude e
sazonalidade, considerando as condições hidrológicas características de ano normal, seco, úmido e
muito úmido do período anterior a implantação da barragem, e das condições hidrológicas após
entrada em operação da usina. As vazões mensais simuladas para os quatro períodos refletem as
condições de diminuição na magnitude nos meses característicos de cheia, para trechos mais
próximos da barragem, que tem seu fluxo controlado pelas vazões liberadas com a operação da
usina e fraca influência desta operação para os trechos próximos à baía do Iguape que apresentam
fluxo de acordo com o comportamento das marés.
A salinidade é fator determinante para a caracterização e a manutenção dos processos
produtivos do ambiente, e as variações do seu gradiente de concentração são necessárias para a
existência dos processos reprodutivos das espécies aquáticas. Portanto, a perda da sazonalidade do
ambiente, impacta diretamente na produtividade pesqueira no estuário, possibilita o deslocamento
das áreas de desova das espécies, causando impactos sociais às comunidades locais. Corroboram-se,
desta forma as declarações das comunidades locais que relatam a redução da variabilidade da vazão
e da velocidade, a diminuição do aporte de água doce no estuário e a retenção de nutrientes à
montante e a intrusão de água salgada, alterando a salinidade no trecho fluvioestuarino.
Os resultados deste estudo atestam que a utilidade do Sistema Base de Hidrodinâmica
Ambiental - SisBaHiA como ferramenta de suporte a avaliação da vazão ambiental, em trechos
fluvioestuarinos.
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