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MÉTODO SIMPLIFICADO PARA RELACIONAR CONCENTRAÇÃO DE 

DBO, VAZÃO E OS CONCEITOS DE PERMÂNECIA E RISCO. 

Fernando Weigert Machado1 , Federico A. Schmidt 2, Thaís do Nascimento Ferreira 3 Cristovão 

Vicente Scapulatempo Fernandes4; Monica Ferreira do Amaral Porto 5 

RESUMO --- O enquadramento representa a condição ideal que se pretende alcançar em termos de 
concentração de parâmetros, sendo previstas, metas progressivas intermediárias para a sua 
efetivação. Os valores máximos de concentração devem ser obedecidos nas condições da vazão de 
referência, vazão utilizada como base no processo de gestão. A problemática atual dos órgãos 
gestores de recursos hídricos é além de estabelecer critérios técnicos para definir a vazão de 
referência, relacioná-la com os parâmetros de concentração. Este trabalho apresenta dentro do 
escopo do projeto Bacias Críticas: bases técnicas para a definição de metas progressivas para seu 
enquadramento e a integração com os demais instrumentos de gestão”, realizado pela USP/UFPR e 
financiado pela FINEP/CT-HIDRO, um método simplificado para relacionar DBO e vazão. O 
trabalho é desenvolvido na bacia hidrográfica do Alto Iguaçu. O método proposto permite além de 
relacionar DBO e vazão, associar a concentração de DBO ao tempo de permanência e avaliar o 
risco de violação do enquadramento no longo prazo. Este trabalho também apresenta a avaliação do 
risco de violação do enquadramento no curto prazo, em escala anual. O resultado final são curvas de 
risco de estiagem de até 120 dias aplicadas em qualquer ponto da bacia hidrográfica do Alto Iguaçu. 

 

ABSTRACT ---  The water quality classification plan of a river system is a planning instrument 
recently established by the CONAMA 357/05 federal resolution. The maximum concentration 
values must be related to a reference flow. Indeed, the Brazilian Federal Law does not explore this 
concept clearly. One important challenge refers to the need of criteria to define the reference flow 
but, at the same time, establish eventual variation law to Concentration values of a given parameter. 
This paper presents a first serious attempt to address these issues by introducing a simplified 
method for BOD and reference flows considering the risk of violating the classification plan .The 
final result is the risk analysis for the Metropolitan Area of Curitiba for any specific location of the 
Iguaçu River at The metropolitan area of Curitiba. 

 

 

Palavras-chave: enquadramento, vazão de referência, risco. 

                                                 
1  Bolsista DTI-CNPq, UFPR, Departamento de Hidráulica e Saneamento, Caixa Postal 19011, 81531-990. Curitiba -PR, e-mail: fwm.dhs@ufpr.br. 
2  Bolsista do programa de intercâmbio AUGM, e-mail: schmidt_eo@yahoo.com.ar 
3  Bolsista IC-CNPq, UFPR, Departamento de Hidráulica e Saneamento, Caixa Postal 19011, 81531-990, Curitiba – PR e-mail: thais.dhs@ufpr.br. 
4  Professor Adjunto UFPR, Departamento de Hidráulica e Saneamento, Caixa Postal 19011, 81531-990. Curitiba, PR e-mail: cris.dhs@ufpr.br  
5  Professor a Titular USP, Av. Prof. Lúcio Martins Rodrigues, 120, Cidade Universitária, 05.508-900. São Paulo, SP e-mail:  mporto@usp.br  



 2

 

1 - INTRODUÇÃO 

Conforme a resolução CONAMA 357/05, o enquadramento dos corpos hídricos é definido 

pelos usos preponderantes mais restritivos da água, atuais ou pretendidos. O enquadramento define 

a meta final que pretende ser alcançada em termos da concentração de poluentes, a condição ideal, 

podendo ser fixada metas progressivas intermediárias visando a sua efetivação. 

Para definir as classes do enquadramento e a evolução da qualidade da água no caso das metas 

progressivas intermediárias é prevista a utilização de instrumentos de gestão. 

A resolução CONAMA 357/05 também estabelece que os valores máximos para cada um dos 

parâmetros relacionados em cada uma das classes de enquadramento deverão ser obedecidas nas 

condições da vazão de referência, defina como a vazão do corpo hídrico utilizada como base para o 

processo de gestão. 

Uma problemática atual para os órgãos gestores é além de definir a vazão de referência, 

relacioná-la com os parâmetros de concentração, uma vez que tratam de variáveis fisicamente muito 

dinâmicas. A vazão depende do regime pluviométrico da bacia hidrográfica, do uso e ocupação do 

solo e sobre influência na sua série histórica, para uma mesma seção transversal, de ações de 

captação de água e lançamento de efluente em pontos diferentes e a construção de barragens para o 

abastecimento de água, irrigação, regularização e geração de energia. Os parâmetros de 

concentrações têm influência do uso e ocupação do solo e das atividades desenvolvidas na bacia 

hidrográfica. A principal influência na série histórica dos parâmetros de concentração é o 

crescimento da população para as bacias hidrográficas urbanas e o aumento das áreas agrícolas 

cultivadas nas bacias hidrográficas rurais. 

Este trabalho apresenta, dentro do escopo do projeto: “Bacias críticas: bases técnicas para a 

definição de metas progressivas para seu enquadramento e a integração com os demais instrumentos 

de gestão”, realizado pela USP/UFPR e financiado pela FINEP/CT-HIDRO, um método 

simplificado para relacionar, neste caso específico, vazão e a concentração de DBO. O estudo de 

caso é desenvolvido na bacia hidrográfica do Alto Iguaçu, para a seção transversal do posto 

fluviométrico Umbarazinho (65017006). A partir desta relação são avaliados os riscos envolvidos 

na definição da vazão de referência.  
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2 – BACIA HIDROGRÁFICA 

O rio Iguaçu, percorre 1.275 km até desaguar no rio Paraná, em Foz do Iguaçu, abrangendo 

68.700 km2 .. A maioria dos estudos hidrológicos da bacia do rio Iguaçu costuma dividi-la em Alto, 

Médio e Baixo Iguaçu. Entretanto, não existe unanimidade sobre os limites dessa divisão, que 

divergem bastante de estudo para estudo. No presente trabalho denomina-se Alto Iguaçu à parte da 

bacia situada na região metropolitana de Curitiba, a montante da estação fluviométrica de Balsa 

Nova (65028000). As bacias designadas por Médio e Baixo Iguaçu são aquelas situadas, 

respectivamente, a montante e jusante da foz do rio Chopim (Chella et  al., 2005). A bacia do Alto 

Iguaçu tem área aproximada de 2.740 km2 e abrange 14 municípios: Quatro Barras, Piraquara, 

Colombo, Curitiba, Pinhais, Almirante Tamandaré, São José dos Pinhais, Fazenda Rio Grande, 

Mandirituba, Campo Magro, Campo Largo, Araucária, Contenda e Balsa Nova. Os municípios de 

Curitiba, Pinhais, Araucária, Fazenda Rio Grande, Balsa Nova e Contenda estão integralmente 

dentro da área de abrangência da bacia (SUDERHSA, 2000). 

No contexto do projeto Bacias críticas (UFPR/USP/FINEP/CT-HIDRO, 2005) foram 

determinados para a Bacia do Alto Iguaçu seis pontos de monitoramento, identificados por  P1, P2, 

P3, P4, P5 e P6, localizados, de montante para jusante, respectivamente: a jusante das estações 

fluviométricas Olária do Estado (65003950) e PR-415 (65009000), na estação fluviométrica BR 

277  (65009000), na estação Umbarazinho (65017006), ETE Cachoeira (65019980), Guajuvirá 

(65025000) e Balsa Nova (65028000). Para a aplicação do método simplificado proposto 

selecionou-se o ponto de monitoramento P3, Umbarazinho (65017006), localizado na porção 

central da bacia hidrográfica do Alto Iguaçu com  1300 Km² e com a maior série histórica de dados 

de qualidade de água disponíveis. Os dados de qualidade da água foram disponibilizados pela 

SUDERHSA. A FIGURA 1 a seguir apresenta as sub-bacias dos pontos de monitoramento e suas 

respectivas localizações.  

 

3 – RELAÇÃO ENTRE A CONCENTRAÇÃO DBO E VAZÃO 

A primeira tentativa do processo de investigação da relação entre vazão e concentração foi 

linear, no entanto os coeficientes de correlação foram muito baixos, em médias menores que 10%, 

um indicativo de inexistência da relação entre estas duas grandezas. Para verificar esta hipótese 

aplicou-se o teste t de Student (Spiegel, 1993). A partir deste teste é possível analisar a existência da 

dependência entre a população de duas variáveis. Conclui-se que apesar dos coeficientes de 

correlação mostrarem-se baixos, o teste t de Student mostrou existir uma relação entre a população 

de vazão e DBO.  
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Comprovada estatisticamente a existência da relação entre DBO e vazão, o desafio torna-se 

determinar a função matemática que melhor defina esta relação. Vários testes foram realizados 

envolvendo funções logarítimicas e regressão linear múltipla, no entanto em nenhum dos casos os 

resultados foram satisfatórios.  Neste trabalho é apresentada uma proposta empírica e simplificada 

 

 

 
 

FIGURA 1 – Sub-bacias dos pontos de monitoramento no contexto do projeto Bacias Críticas. 
 

 

para relacionar vazão e concentração de DBO através da curva de permanência que envolve as 

seguintes etapas: 

a. Separa-se as vazões da curva de permanência a cada cinco por cento: Q95, Q90, 

Q85, ........até Q5 

b. Para cada vazão determina-se um intervalo definido por uma vazão com 

permanência 2,5% pontos maior e menor. Exemplo: Para a vazão Q95 tomou-se as 

vazões Q97, 5 e  Q92,5. 
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c. Para este intervalo de vazões determina-se o número amostras de DBO 

disponíveis.  

d. Calcula-se a média das amostras de DBO para cada intervalo de vazões.  
 

A FIGURA 2 a seguir apresenta graficamente um exemplo das etapas apresentadas 

anteriormente para a estação fluviométrica Umbarazinho (65017006). 
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FIGURA 2 - Determinação das faixas de vazões e o cálculo da DBO média para a estação 

fluviométricas Umbarazinho (65017006). 
 

Para uma vazão de 30% de permanência, Q30, igual a 27,6 m³/s, tomou-se as vazões Q27,5  e  

Q32.5, respectivamente iguais a  29,48 m³/s e 25,99 m³/s. As amostras de concentração de DBO 

observadas para esta faixa são (TABELA 1): 
 

TABELA 1 – Amostras de DBO observadas para a faixa de vazões Q27,5  e  Q32.5. 

Vazões (m³/s) DBO (mg/l) 
26,06 15,0 
26,50 17,0 
26,89 4,0 
28,00 5,0 
28,17 4,0 
28,79 13,0 
29,10 20,0 
29,20 10,0 
Média 11,0 
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A média dos valores de concentração de DBO é 11,00 mg/l, logo a DBO para a vazão com 

30% de permanência é considerada igual a 11,0 mg/l. 

 A FIGURA 3 a seguir apresenta o resultado final de concentrações de DBO para toda a faixa 

de vazões da curva de permanência a cada cinco por cento de permanência conforme estabelecido. 

Observa-se que quanto menor a vazão maior a concentração de DBO. 
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FIGURA 3 – Concentração de DBO todas as faixas de vazões da curva de permanência 
estabelecidas na estação fluviométricas Umbarazinho (65017006). 

 

Pôde-se observar na FIGURA 2 uma grande variação dos valores das amostras de DBO para 

a mesma faixa de vazão.   

Considerando-se os dados amostrais de DBO para cada faixa assuma a distribuição 

estatística de Student (igual à distribuição de Gauss, mas para pequenas amostras, N<30),  avaliou-

se os intervalos de confiança da média para 95% de confiança. O resultado é apresentado na 

FIGURA 4 a seguir. 
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FIGURA 4 – Intervalo de confiança das concentrações médias de DBO para cada faixa de vazões 

da curva de permanência. 
 

Observa-se na FIGURA 4, além dos limites de confiança, são utilizados, para validar o processo, 

alguns pontos amostrais coletados em campo durante as campanhas do projeto Bacias Críticas.  É 

importante observar também que o período determinado para a execução das campanhas 

proporcionou a observação de concentrações durante eventos extremos de vazão, cheias e estiagem. 

Outras observações específicas são: 

 

i. O intervalo de confiança para a vazão de referência com 95% de permanência 

apresentou limites extremos devido à pequena quantidade de amostras de concentração 

de DBO para o cálculo da média. 

ii. Em relação à classe do rio, pode-se observar que para a seção transversal da estação 

Umbarazinho (65017006), cerca de 68% do tempo esta fora de classe e 32% em classe 3, 

ou seja, fora do enquadramento de acordo com a portaria 20/1992 da SUREMA. 

4 – RISCO 

O método simplificado proposto permite além de determinar a concentração de DBO para 

cada vazão de tempo de permanência, associar a própria concentração de DBO ao tempo de 

permanência em questão. Isto significa, em termos de gestão dos corpos hídricos, poder determinar, 

no longo prazo, qual a percentagem de dias de que dada concentração de DBO será violada. Esta 

avaliação pode ser simplificada conforme apresentado na FIGURA 5 a seguir: 



 8

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

5101520253035404550556065707580859095

Permanência

D
B

O
 (m

g/
O

2)

Media SUDERHSA Limites

 
 

FIGURA 5 – Relação entre vazão, tempo de permanência e concentração de DBO para a estação 
fluviométrica Umbarazinho (P3). 

 

Na FIGURA 5 a linha preta é resultado do ajuste estatístico da concentração de DBO para 

cada tempo de permanência. Este ajuste não significa em imprecisão do modelo, pois a curva esta 

posicionada dentro do limites do intervalo de confiança e o coeficiente de correlação (R²) é 

satisfatório e igual 0,79.  

É a partir da curva ajustada e do tempo de permanência que se define a percentagem de dias 

que dada concentração ocorra. Para um tempo de permanência qualquer, por exemplo, 60%, obtém-

se na FIGURA 5 a concentração de 15 mg/l de DBO. O tempo de permanência, no caso de 

concentrações, significa o tempo em que dado evento é igual ou menor ao valor de referência, neste 

caso, significa que durante 60% do tempo ter-se-á concentrações iguais ou menores de que 15 mg/l 

e conseqüentemente, durante 40% do tempo, concentrações maiores que 15 mg/l. Para um longo 

prazo, por exemplo, 20 anos, pode-se estender esta análise e concluir que durante 60% do tempo ou 

4380 dias a concentração será menor ou igual que 15 mg/l e 40% do tempo ou 2920 dias a 

concentração será maior que 15 mg/l. No entanto, é importante observar que a ocorrência das 

concentrações é um evento aleatório, ocorrendo na prática, durante longo prazo, variações entre 

concentrações acima e abaixo de 15 mg/l, persistindo durante algum tempo acima e algum tempo 

abaixo.  Nestas circunstâncias, não basta em termos de gestão, conhecer apenas o número de dias de 

que a concentração seja maior que uma concentração pré-definida, que é informação obtida da 

avaliação do tempo de permanência, mas sim, avaliar, quando esta estiver acima da concentração 

pré-defina, durante quantos dias está poderá persistir e com que freqüência, risco ou probabilidade 
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anual poderá ocorrer. A FIGURA 6 a seguir apresenta qual a probabilidade de cada uma das vazões 

e conseqüentemente concentração ocorra em um ano qualquer durante o intervalo de sete dias 

seguidos. 

De forma semelhante à FIGURA 5 e para exemplificar, determina-se um tempo de 

permanência e avalia-se o número de dias do longo período e o risco ou probabilidade de ocorrência 

em um ano qualquer. O tempo de permanência escolhido aqui é igual a 90%. Para este tempo a 

concentração é igual a 28 mg/l. Em 20 anos, longo prazo, durante 730 dias a concentração será 

maior que 28 mg/l e se esta for à restrição de não atendimento, estar-se-á violando esta restrição. 

Como comentado os 730 dias ocorrerão de forma aleatória e pouco provavelmente isoladamente. 

Logo se deve avaliar o risco que esta ocorra durante um certo número de dias. A partir da FIGURA 

6, o risco ou probabilidade que esta concentração ocorra durante sete dias seguidos em um ano 

qualquer é igual a 84%. 
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FIGURA 6 – Relação entre vazão, tempo de permanência, concentração de DBO e riscos de 
ocorrência durante sete dias seguidos para o ponto de monitoramento Umbarazinho (P3). 
  

 O risco ou a probabilidade de que cada evento ocorra foi calculado a partir da série de 

vazões.  Para a duração de sete dias seguidos calcularam-se as médias móveis das vazões de sete 

dias para todos os anos e para cada ano selecionou-se o menor valor da média móvel. Todas as 

séries de vazões de todos os pontos de monitoramento foram preenchidos mensalmente e 

desagregados diariamente obtendo-se séries de 1964 a 2004, tem-se então 41 médias móveis 

(Fátima de Sá et al., 2006). Ordenando estas da menor para a maior calcula-se o tempo de 

recorrência e probabilidade de que cada uma ocorra num ano qualquer. A segunda etapa para se 

chegar no resultado apresentado na FIGURA 6 consistiu em comparar os valores das vazões de 
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cada tempo de permanência com as 41 menores médias móveis de cada ano com duração de sete 

dias e determinar a probabilidade. O que se propõem é, por exemplo, para a vazão com 90% de 

permanência, determinar qual a probabilidade que uma vazão com valor igual aquela vazão com 

90% de permanência ocorra durante sete dias seguidos. Este processo é repetido para outras vazões 

chegando-se ao resultado da FIGURA 6. A utilização da vazão para a avaliação da probabilidade de 

que dada concentração seja violada e ocorra, neste caso, durante sete dias, não significa uma 

limitação, uma vez que vazão, tempo de permanência e concentração de DBO estão relacionados 

conforme o método simplificado proposto. 

 É pertinente e conhecido que da violação de uma restrição possa ocorrer por um período 

maior de sete dias. As FIGURAS 7 e 8 a seguir apresentam os resultados para a probabilidade de 

ocorrência das vazões e concentrações em períodos de 30 dias e 60 dias de duração calculados de 

forma igual a aquela apresentada na FIGURA 6. 
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FIGURA 7 - Relação entre vazão, tempo de permanência, concentração de DBO e riscos de 

ocorrência durante 30 dias seguidos para o ponto de monitoramento Umbarazinho (P3). 
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FIGURA 8 - Relação entre vazão, tempo de permanência, concentração de DBO e riscos de 

ocorrência durante 60 dias seguidos para o ponto de monitoramento Umbarazinho (P3). 

  

 Pode-se observar nas FIGURAS 6, 7 e 8 que a probabilidade ou risco de certo evento 

ocorrer durante certo número de dias diminui sobre dois aspectos: com o aumento do tempo de 

permanência ou diminuição das vazões e sobre o aumento do número de dias de certo evento 

persistir. Pode-se observar também que vazões muito altas, com tempo de permanência menores 

que 30% são apresentadas com probabilidade de ocorrência igual a 100%.  Na prática isto não 

ocorre, vazões altas e com tempo de permanência muito baixo ocorrem com tempo de recorrência 

maiores que 1 ano e logo com probabilidade menor que 100%.  A simplificação adotada se refere 

aos objetivos do projeto que aborda para o enquadramento situações críticas, durantes vazões 

baixas. Durante estas vazões há pouca água para diluição e um conseqüente aumento das 

concentrações. Soma-se a este fato a pequena quantidade de dados disponíveis para as vazões mais 

altas. 

  

5 – CURVAS DE ESTIAGEM 

Sobre os resultados apresentados nas FIGURAS 6, 7 e 8 deve-se avaliar a sua aplicabilidade 

prática. Neste enfoque encontram-se duas limitações: os resultados apresentados são apenas para 

vazões com 7, 30 e 60 dias de duração e estão separados em três figuras.  

 A FIGURA 9 a seguir apresenta a generalização dos resultados apresentados nas FIGURAS 

6, 7 e 8.  
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CURVAS DE ESTIAGEM
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FIGURA 9 – Relação entre vazão, duração de estiagens e probabilidade ou risco de ocorrência – 

Umbarzinho (P3). 

 

 A FIGURA 9 apresenta as curvas de probabilidade as quais relacionam em cada ponto vazão 

com tempo de duração. Pode observar que para uma mesma probabilidade, à medida que se 

aumenta o número de dias da duração do evento aumenta-se a vazão.  Entre duas curvas também 

ocorre algo semelhante, para uma mesma duração, á medida que se aumenta à probabilidade de 

ocorrência aumenta-se a vazão. As probabilidades das curvas cobrem toda a faixa de probabilidade 

entre 10% e 100% variando de 10 em 10.   

 A FIGURA 9 foi obtida da seguinte forma: i) da série de vazões conhecida determinou-se 

para todos os anos as menores vazões médias de 7, 30, 60 e 120 dias de duração em cada ano, igual 

ao realizado para obtenção das  FIGURAS 6, 7 e 8 acrescentando aqui vazões com 120 dias de 

duração. Ao todo são quatro séries de vazões médias com 41 dados; ii) Ordenaram-se estas séries 

dos menores valores para os maiores e determinaram-se o tempo de recorrência e probabilidades; 

iii) Em cada série, para cada probabilidade, 10, 20, 30 até 100% de probabilidade, observou-se as 

vazões médias de 7, 30, 60 e 120 dias. O resultado desta última etapa é apresentado na TABELA 2 

a seguir. A partir destes resultados obteve-se a FIGURA 9. 

 

TABELA 2 – Valores nominais de vazão relacionados à probabilidade de ocorrência com o número 

de dias de duração. 
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Dias 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

7 2.84 4.11 4.57 4.91 5.56 6.1 7.31 8.31 10.01 12.27
30 4.72 5.61 6.18 6.55 7.38 8.49 9.43 10.05 11.81 18
60 5.83 6.63 8.25 9.07 9.63 10.9 11.83 14.16 17.94 27
120 6.94 10.83 11.46 12.97 14.26 15.26 16.94 20.45 23.34 37.38  

 

 A partir da FIGURA 9 pode-se para qualquer par de valores de vazão e duração determinar 

um ponto e a probabilidade de ocorrência. Na definição de um ponto intermediário em duas curvas 

de probabilidade define-se a probabilidade pela interpolação linear entre as duas curvas.   

 Em termos do enquadramento deve-se determinar uma vazão de referência na qual se admite 

que abaixo desta dada vazão se aceita que o rio esteja fora do enquadramento. Através da curva de 

permanência pode-se avaliar no longo prazo durante quanto tempo, ou detalhes, quantos dias este 

rio estará fora do enquadramento.  Como comentando anteriormente a ocorrência de vazões é um 

efeito aleatório e a ocorrência de eventos de vazões baixas é casual, no entanto com duração de 

alguns dias seguidos. Através da FIGURA 9 pode-se para n durações determinar qual a 

probabilidade de ocorrência ou o risco de ocorrência em um ano qualquer. 

 A FIGURA 9 foi obtida para o ponto P3, Umbarazinho. Uma forma de generalizar ainda 

mais a avaliação de vazões, tempo de duração e risco é apresentado na FIGURA 10. 

 

CURVAS DE ESTIAGEM - VAZÃO ESPECÍFICA MÉDIA
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FIGURA 10 - – Relação entre vazão específica, duração de estiagens e probabilidade ou risco de 

ocorrência – Umbarzinho (P3) 
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A FIGURA 10 é semelhante à FIGURA 9 diferenciando pela utilização de vazões específicas a qual 

permite, conhecidas as áreas de drenagem, avaliar os riscos para quaisquer tempos de duração em 

qualquer ponto da bacia.  

 

6 –CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

O objetivo deste trabalho foi, diante da problemática atual da definição de critérios técnicos 

para determinação da vazão de referência, estabelecida na resolução CONAMA 357/05 como 

instrumento do processo de gestão, e de relacioná-la com os parâmetros de concentração, propor 

uma metodologia simplificada para relacionar, neste caso, vazão e concentração de DBO.  

A metodologia proposta relaciona vazão e concentração de DBO através da curva de 

permanência. Este processo permite além de associar valores de vazão a valores de concentração de 

DBO, associar concentrações de DBO ao tempo de permanência e a partir desta, definido o 

enquadramento pelo uso mais restritivo ou permissível e dos valores máximos de concentração por 

classe, determinar a vazão de referência que atenda o enquadramento, o número de dias que o 

enquadramento será violado no longo prazo e o risco que a violação ocorra durante um número de 

dias n, no máximo 120 dias, em um ano qualquer.  

No caso específico do Alto Iguaçu, na seção transversal Umbarazinho (XXX), utilizada 

neste trabalho por estar localizada na porção central da bacia hidrográfica e apresentar a maior 

quantidade de dados de qualidade de água para a aplicação do método proposto, foi observado que 

durante 100% do tempo o enquadramento do rio Iguaçu, definido em classe 2 conforme portaria 

SUREMA 20/1992, é violado. Neste caso o enquadramento deverá ser efetivado através de metas 

progressivas intermediárias e a vazão de referência para o enquadramento deverá ser determinada, 

além da avaliação dos riscos de violação, em conjunto com as restrições orçamentárias. 

 Os resultados obtidos por este trabalho foram satisfatórios. A principal contribuição é 

fornecer uma ferramenta simples que permita os órgãos gestores estabelecer critérios para a 

definição da vazão de referência. Através do método proposto pôde-se generalizar curvas de 

estiagem aplicáveis em toda a bacia hidrográfica do Alto Iguaçu. As curvas de estiagem permite ao 

órgão gestor, de maneira rápida e prática, avaliar os riscos de violação do enquadramento em um 

ano qualquer na definição da vazão de referência.  

É importante observar que a validação do método proposto foi realizada de forma simples, 

através de um número limitado de amostragem de vazão e concentração de DBO em campo, sendo 

consistente para os próximos estudos, além de um número maior de amostras aplicar novos métodos 
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para validação da metodologia proposta. Uma melhor validação também poderá ser obtida pela 

multiplicação da aplicação deste método em outras bacias hidrográfica. Neste caso, deve-se 

ressaltar que bons resultados somente serão alcançados a partir de uma avaliação sólida e 

consistente da base de dados hidrológicos. Reconstituição das séries de vazões e análise dos dados 

da bacia a nível local são fatores chaves neste estudo. Isto é facilmente justificável uma vez que 

todo o método proposto e o conceito de risco e violação de restrição de concentração estão 

embasadas nos conceitos de tempo de permanência e tempo de retorno das vazões.  

Para trabalhos futuros recomenda-se uma análise de sensibilidade dos resultados obtidos 

pelo método proposto considerando os efeitos da dinâmica da bacia hidrográfica nas séries de vazão 

e DBO além da investigação da relação entre vazão e outros parâmetros de concentração. 
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