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RESUMO --- O recurso natural água é a principal fonte de insumos para a maioria dos processos 
antrópicos. Com a evolução da ocupação do homem na bacia hidrográfica sem planos, visando o 
seu desenvolvimento, houve a modificação das suas características físicas e ambientais. A tendência 
ao longo do tempo é alterar a distribuição das suas disponibilidades hídricas, em quantidade e 
igualdade, no espaço e no tempo. Essas, somadas às mudanças climáticas mundiais, têm alterado o 
regime hídrico da bacia, tornando a hidrologia da calha fluvial mais irregular. Tal fato influencia na 
qualidade de vida dos biomas e da população, assim como na operação de empreendimentos 
localizados na bacia hidrográfica degradada. Estes empreendimentos passam a operar em condições 
hidrológicas diferentes das previstas em seus projetos originais devido ao comprometimento das 
disponibilidades hídricas. Esses problemas causam perdas financeiras assim como externalidades de 
difícil mensuração. Este trabalho propõe uma ferramenta de análise das disponibilidades hídricas 
em bacias hidrográficas, tendo em vista subsidiar Tomadas de Decisão que auxiliem no 
planejamento da implantação dos Sistemas de Recursos Hídricos nestas Unidades de Gestão. 
 

ABSTRACT --- The natural resources water is the main source of input for the majority of the 
man’s  processes. With the evolution of the occupation of the man in the watershed without plans, 
aiming at its development, had the modification of its physical and ambient characteristics. The 
trend throughout the time is to modify the distribution of its hydrics availabilities, in amount and 
equality, the space and the time. These, added to world-wide the climatic changes, have modified 
the hydric regimen of the watershed, having become the hydrology of the suits fluvial more 
irregular. Such fact influences in the quality of life of biomas and the population, as well as in the 
operation of enterprises located in the degraded watershed. These enterprises start to operate in 
different hydrology conditions of the foreseen ones in its original projects had to the compromising 
of the hydrics availabilities. These problems cause financial losses as well as externalidades of 
difficult measurement. This work considers a tool of analysis of the hydrics availabilities in 
watershed, in view of subsidizing Taken of Decision that assist in the planning of the implantation 
of the Systems of Hydric Resources in these Units of Management. 

Palavras-chave: Degradação de Bacias Hidrográficas, Deterioração Hidrológica, Indicadores de 
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1 - INTRODUÇÃO 

Os regimes de chuvas (clima) locais são influenciados pela coordenadas geográficas de 

localização da bacia assim como pelas suas condições de relevo. Fatores climáticos mundiais 

representados pelo Efeito Estufa e El Nino/La – Nina tendem a influenciar o clima local das bacias, 

principalmente quanto a ocorrência de eventos pluviométricos extremos. As condições da bacia (B) 

são influenciadas principalmente pelo aumento do antropismo em detrimento da redução das 

coberturas florísticas. As disponibilidades hídricas (O), resultado da relação expressa em (1), 

caracteriza o balanço hídrico entre os deflúvios de infiltração (I) e do escoamento superficial (ES) 

da bacia ocorrido no período chuvoso do ano hidrológico. Para Bacias Naturais florestadas I>>ES, e 

neste caso, o tempo que a água fica retida na bacia é alto, para um evento pluviométrico qualquer. 

No caso extremo, numa Bacia Rural-Urbana, o balanço hídrico, para o mesmo evento de chuva, se 

inverte, I<<ES. Consequentemente, o tempo de permanência da água na bacia para o mesmo evento 

pluviométrico é baixo. Portanto, são fatores próprios da bacia que modelam este balanço hídrico 

ente I e ES, para quaisquer eventos pluviométricos. Estes fatores são representados pelo antropismo 

da bacia, realizado ao longo do tempo sem planejamento.  

O processo evolutivo de ocupação de uma bacia ao longo do tempo segue a tendência: de 

inicio a bacia natural florestada é gradativamente ocupada (desmatamentos), dando lugar às áreas de 

pastagem. Preservam-se as matas de topo, ficando o restante da bacia com ocupação de pastos e 

pequenas áreas irrigadas, e, nestas condições, a bacia é caracterizada como Bacia  Rural, com o 

predomínio de ocupações agro-pastoris, iniciando assim o primeiro ciclo de modificação do regime 

fluvial do rio que drena a bacia. No contexto da urbanização, a cultura agro-pastoril com o tempo dá 

lugar ao uso intensivo de uma mono-cultura (por exemplo, a soja). Em paralelo, núcleos 

urbanísticos vão surgindo: praças, igrejas, residências, comércios, etc. Neste estágio, surgem as 

pequenas cidades ribeirinhas, pois as condições sócio-econômicas da bacia favorecem a 

emancipação das cidades ou centros urbanos de origem. Desta forma, ao longo do tempo, algumas 

poucas cidades do passado (matrizes) dão lugar à várias cidades ribeirinhas. A bacia, neste estágio, 

está caracterizada como uma Bacia Rural-Urbana, e a ocupação do seu solo está dividida por matas 

de topo nas áreas de encostas mais aclivosas, por atividades agro-pastoris nos locais com cotas 

intermediárias; e por agro-indústriais distribuídas de forma dispersa, assim como atividades urbanas 

das cidades ribeirinhas  nos locais mais planos . Neste estágio, a pressão pelo uso da água e pelo 

lançamento de esgotos é intensificado, e o ciclo do regime hidrológico está mais alterado. Portanto, 

as modificações, no tempo, das condições de equilíbrio homeostático da bacia, tendem à alterar o 

ciclo do regime hidrológico do curso d’água que a drena, ou seja, as disponibilidades hídricas da 

bacia, tendem à deterioração, principalmente devido a alteração no balanço hídrico entre I e ES.            
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A degradação das bacias hidrográficas brasileiras, conforme tendência descrita, foi feita de 

forma variável ao longo do tempo e espaço, sendo as suas atratividades disponíveis (recursos 

naturais, localização, clima) e seus aspectos políticos de desenvolvimento interior, os principais 

agentes propulsores que deram o seu ritmo de crescimento e exploração (degradação). Tal fato, 

associado às mudanças climáticas mundiais, que tendem a afetar o clima local das bacias, justifica o 

incremento e intensificação da heterogeneidade nas disponibilidades de água superficial do 

Território Nacional (diferentes índices de perenidade: em alguns lugares escassez e em outros, 

abundância), comprometendo os cursos d’água das bacias. 

O presente trabalho analisa indicadores de degradação do regime hidrológico da bacia, tendo 

em vista subsidiar Tomadas de Decisão que auxiliem no planejamento da implantação dos sistemas 

de recursos hídricos – SRH’s nestas unidades de gestão. 

2 – REGIME HIDROLÓGICO NATURAL DOS CURSOS D’ÁGUA 

2.1 – Fatores da Bacia à Analisar 

 O regime hidrológico de um rio que drena uma bacia depende da interação dos fatores 

abaixo, que devem ser interpretados de forma conjunta: 

a) Regime pluviométrico (P): (P) vai definir o clima da bacia e será função da localização 

geográfica (coordenadas) e relevo. Estes fatores terão influência sobre o tipo de precipitação da 

bacia. Ou seja, se numa bacia ocorrem os três tipos de precipitação pluviométrica, os índices de 

chuva tendem a ser altos. O clima local pode também ser influenciado por reservatórios, pois estes 

aumentam o índice de umidade local (Neto, 2006), com tendência à incrementar os processos de 

precipitação pluviométrica. O clima local pode também sofrer influência dos agentes globais, estes 

representados pelo Efeito Estufa e EL-NINO/LA-NINA, que alteram os índices de evaporação e 

umidade local. Os eventos pluviométricos críticos da bacia estão relacionados à esta influência, 

períodos de anos secos (TAS) e úmidos (TAU) de uma série hidrológica. O clima da bacia também 

caracteriza seu ano hidrológico, este sendo dividido nos períodos chuvoso (TC) e de estiagem (TE), 

que no Brasil, em geral, correspondem respectivamente aos períodos de outubro – março e abril – 

setembro;  

b) Relevo (T): (T) da bacia influi na concentração do escoamento superficial (ES). Quanto mais 

inclinado for o relevo da bacia maior será o (ES); 

c) Geologia (G): A geologia influi principalmente sobre a infiltração (I) da água. Bacias mais 

impermeáveis apresentam maior (ES);  

d) Rede de Drenagem (RD): A forma de distribuição da rede de drenagem da bacia é visualizada 

pela sua ramificação, e bacias menos ramificadas tendem a concentrar (ES) em menor tempo; 
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e) Declividade do Talvegue(i): A declividade do talvegue interfere na velocidade do escoamento da 

água na calha. Rios com elevado (i) concentram rapidamente o (ES);  

f) Forma de contorno da bacia (F): A (F) influi sobre o regime fluvial principalmente nas enchentes. 

As bacias mais arredondadas apresentam em geral menor defasagem das enchentes e concentram 

mais ES na calha; 

g) Estrutura do Solo (S): As características de (S) da bacia influem na infiltração (I) da água da 

chuva. Solos arenosos apresentam maior capacidade de (I);  

h) Revestimento Vegetal (CF): A camada do solo superficial de uma bacia florestal , constituída 

pelo húmus e pela zona de atuação das raízes, apresenta grande capacidade de absorção de água, 

conseqüentemente reduzindo (ES) e aumentando (I); 

i) Antropismo (A): A redução da (I) e a maximização do (ES) são fenômenos observados a partir do 

mau uso do solo da bacia devido a urbanização e a sua impermeabilização. Como conseqüência, (A) 

tende a concentrar (ES) em menor tempo. 

2.2 – Ciclo Hidrológico: Importância e Alterações 

A Hidrologia Clássica conceitua o ciclo hidrológico como sendo o “percurso que a água 

realiza, em seus diferentes estados físicos, no sub-solo ( profundidade de até 4Km, na superficial 

terrestre, e na atmosfera ( altitudes de 10 a 14 Km; Troposfera), configurando um circuito fechado “ 

(Souza, 1974 ). Portanto o equilíbrio das fases do ciclo hidrológico se repercute na manutenção do 

regime hidrológico do rio e das disponibilidades hídricas da bacia. 

A hidrologia ambiental conceitua o ciclo hidrológico na bacia hidrográfica pela análise do Sistema 

(Ottoni 2001): 
→→

= OBXI
~

 
(2)

onde: 
→

I =INPUT= Deflúvio Pluvial (DP) da bacia (clima da bacia); 
~
B =são os Fatores que 

caracterizam a bacia; 
→

O  = corresponde às Disponibilidades Hídricas da bacia (DF, água útil).      

Avaliando-se o sistema acima, conclui-se:  

a) que (
→

I ) de uma bacia varia no tempo, a partir das suas condições locais (definindo TC e TE), e 

de mudanças climáticas globais (definindo TAS e TAU de uma série hidrológica longa); 

b) quanto a 
~
B , o antropismo (A) representa o principal fator que tende à alteração a partir da 

redução da cobertura florística (CF). Estas alterações em 
~
B  modificam as fases do (ES) e (I) do 

ciclo hidrológico, ou seja, (ES) gradativamente tende a ficar maior que (I); 
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c) a partir da relação de 
→

I  em 
~
B , simultaneamente em (TC), e como conseqüência das 

intervenções e consequentes modificações de 
~
B , 

→

O  (DF de calha) gradativamente tende: c-1) ao 

rebaixamento no nível do lenço freático, e, por conseqüência, a vazão e N.A. do rio que drena a 

bacia em (TE) vai também deplecionar; c-2) O excesso de água que se escoa superficialmente (ES) 

em (TC) tende a promover a ocorrência de enchentes repetitivas e por vezes críticas; c-3) a água 

escoada superficialmente em (TC) pode ser considerado como perda, pois ela vai fazer falta em 

(TE) no ano hidrológico em que houve o evento pluviométrico (DP). 

A Hidrologia Ambiental utiliza os conceitos das “Mesetas Homeostáticas” para caracterizar o 

nível de equilíbrio homeostático da bacia, de acordo com as pressões de ocupação que ocorrem no 

seu espaço físico ao longo do tempo (∆T), conforme figura 1. 

 
Figura 1-Mesetas Homeostáticas (Fonte: Ottoni 2007) 

 Os Patamares de cada equilíbrio homeostático se referem aos diferentes cenários da bacia ao 

longo da sua ocupação no tempo (∆T). Em cada Patamar a estabilidade ambiental, neste trabalho 

representado pelo regime hidrológico da bacia, é bem definido, conforme figura 2 a seguir, onde se 

verificam os hidrogramas representativos para cada cenário ambiental da bacia, para o mesmo 

evento de chuva. 
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Figura 2-Regime Hidrológico característico da Ocupação no tempo de uma Bacia 

Hidrográfica.(Fonte: Ottoni 2007) 

Observa-se assim que, para o mesmo evento de chuva (
→

I ; DP), as condições de 

disponibilidades hídricas referidas ao balanço hídrico entre (ES) e (I) (
→

O ; DF) tendem também à 

alteração, sendo o estágio de Bacia Urbano-Industrial o cenário ambiental em que as condições de 

disponibilidades hídricas são mais críticas, ou seja ES=90-100% e I=0-10%. Esta bacia apresenta 

regime hidrológico irregular (flutuações hidrológicas), e as enchentes e estiagens são críticas e 

extremas. Opostamente, para a bacia natural, ES+0-20% e I=80-100%. Nestas bacias, o regime 

hidrológico é estável, e ela não apresenta problemas de disponibilidades hídricas. 

2.3 – Indicadores de Regime Hidrológico  

O regime hidrológico de um curso d’água em uma dada seção da bacia é a sucessão de 

estágios de seus N.A.’s e Q’s ao longo do tempo. Ele resulta da ação dos eventos pluviométricos o 
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nos fatores próprios da bacia (
~
B ). Desta ação, ou seja, equação 1, resulta o regime do rio, este 

sendo caracterizado pelas suas disponibilidades hídricas. As curvas cronológicas de níveis d’água 

(Cotagrama) e vazão (Hidrograma) obtidas em uma Seção Fluviométrica representam o regime 

fluviométrico do rio que drena a bacia. O antropismo (A), comprometendo ao longo do tempo as 

condições naturais das coberturas florestais da bacia representa o principal fator de alteração de 
~
B , 

que acaba por comprometer as suas disponibilidades hídricas (DF). Ou seja, com o tempo, os 

resultados das vazões drenadas na calha fluvial se alteram, e o Hidrograma tende a ficar pontudo, 

indicando a predominância do (ES) sobre (I), para quaisquer eventos de chuva. Para um ano 

hidrológico qualquer, nas condições em que ES>I (Bacia Rural-Urbana), a bacia perde água dos 

Deflúvios Pluviais (DP) ocorridos em (TC), e as vazões de calha em (TE) tendem à redução, uma 

vez que o lençol freático foi pouco abastecido. Com o tempo, a economia hídrica da bacia 

degradada está comprometida. Os resultados deste comprometimento são as ocorrências, freqüentes 

das águas nocivas das enchentes em (TC) e das carências hídricas nas estiagens (TE). A situação 

hidrológica critica se dá quando a clima da bacia está sob influência dos fenômenos globais do El 

Nino/La Nina. Estes fenômenos justificam os períodos de anos secos (TAS) e úmidos (TAU) de 

uma serie hidrológica longa. Nestas condições, o regime hidrológico da bacia é crítico, com a 

ocorrência das maiores secas e enchentes, dependendo da localização da bacia. Os projetos das 

obras hidráulicas dos Sistemas de Recursos Hídricos adotam os dados hidrológicos destas séries 

críticas – TAU e TAS – para seus dimensionamentos. 

Os indicadores de regime hidrológico relacionam as vazões características extremas de 

enchente (Q5%) e de estiagem (Q95%) com a vazão média do rio. Portanto, para obtê-los deve-se 

dispor da Curva de Permanência de Vazões Decrescentes de uma série hidrológica levantada em um 

Posto Fluviométrico. Esta curva representa a freqüência de ocorrência dos eventos de calha fluvial. 

Os Indicadores, ou Coeficientes de Perenidade, refletem as condições da bacia aos eventos 

extremos de enchente, estiagem, de amplitude, e medianos, conforme abaixo: 

• O Coeficiente de Perenidade de Enchente “P”, que é a relação entre as vazões máxima e 

média; 

média

máxima
Q

Q
P =  

(3)

• O Coeficiente de Perenidade de Estiagem “p”, que é a relação entre as vazões mínima e 

média; 

mínima

média
Q
Q

p =  
(4)
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• O Coeficiente de Amplitude Máxima de vazões “m”, que é o produto dos coeficientes “P” e 

“p”, que resulta da relação das vazões máxima e mínima; 

mínima

máxima
Q
Q

pPm =∗=  
(5)

• A relação entre a vazão média e a vazão modal (Q50%) também é considerado como um 

indicador de regime hidrológico (Razão) 

50Q
QR =  

(6)

Quanto mais regular for o regime hidrológico do curso d’água (Bacia Natural), mais próximo 

da unidade são os resultados dos indicadores P, p, m e R, ou seja, as vazões extremas de estiagem 

(Q95%), de enchente (Q5%), assim como a mediana Q50, são mais próximas da vazão média. 

2.4 – Indicadores Hidrológicos para Avaliação da Degradação da Bacia  

Conforme referido anteriormente, a medida que a bacia vai sendo ocupada, modificando seus 

cenários de paisagem ambiental, ao longo do tempo (∆t) (figura 1), de Bacia Natural, para Bacia 

Rural,  Bacia Rural-Urbana e Bacia Urbano-Industrial, para um mesmo evento de chuva (DP), ES 

aumenta e I diminui (figura 2), e os Indicadores de regime refletem está mudança conforme figura 3 

abaixo. Se DP é constante, a vazão média da série tende à não se alterar. 

 
Figura 3 – Mudanças dos Indicadores do Regime Hidrológico no tempo em Função de 

Alterações dos Cenários de Paisagem Ambiental da Bacia 

Os rios que drenam bacias pesadamente urbanizadas (bacias impermeabilizadas), caso dos 

grandes centros urbanos (Rio de janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, etc.), são bacias bastante 

suscetíveis às enchentes e estiagens, conforme Hidrograma 4 (Bacia Urbano-Industrial). Percebe-se 

assim que os indicadores sinalizam a suscetibilidade da bacia às condições de enchentes e estiagens, 

podendo os mesmos serem, assim, utilizados para análise de incertezas hidrológicas que podem 

comprometer a economia hídrica da bacia e os Sistemas de Recursos Hídricos nela implantados.   
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3 Análise dos Indicadores de Regime Hídrico como Fator de Influência na Eficiência de 

Aproveitamentos Hidrelétricos em Operação 

As análises relativas à evolução da ocupação das bacias hidrográficas apresentadas no item 

anterior podem ser comprovadas quando analisamos a evolução dos indicadores de regime 

hidrológico dos rios em um determinado espaço de tempo (∆t). 

Como este trabalho pretende demonstrar a evolução dos Indicadores de Regime Hidrológico 

como fator de influência na eficiência hidrológica de Aproveitamentos em operação, foram 

analisadas as seções de determinados rios que configuravam a vazão total afluente em reservatórios 

de acumulação hídrica plurianuais (Aproveitamentos   Hidro-Energéticos). 

Para tal análise, foi necessária a utilização de séries históricas de vazão. Estes dados 

hidrológicos estão disponíveis no sitio “HidroWeb Sistema de Informações Hidrológicas” 

(http://hidroweb.ana.gov.br/ ) este ligado à Agencia Nacional de Águas – ANA de cunho federal e o 

“SIGRH Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos” (www.sigrh.sp.gov.br/ ), sitio 

ligado ao governo do estado de São Paulo. Porém, existe um número limitado de séries históricas, e 

estas geralmente apresentam, na sua maioria, poucos anos de dados para análise, além de possuir 

períodos grandes de falhas e níveis de consistência baixo. Como o número e variedade de séries 

históricas é baixa, não foi possível na maioria dos casos o preenchimento das falhas contidas nas 

séries ou mesmo a confecção de séries mais longas.  

Este fato inviabiliza quaisquer análises complexas que necessitem de séries históricas longas 

de vazão. Por este motivo, para a realização das análises deste trabalho, foram enviados pedidos às 

Concessionárias responsáveis pelos Aproveitamentos Hidro-Energéticos analisados, para que estas 

fornecessem as séries históricas de vazão para análise, de modo a contribuir para a veracidade dos 

resultados alcançados ao final. 

Para a realização do trabalho, foram selecionados ao todo dez Aproveitamentos Hidro-

Energéticos de acumulação hídrica, sendo que quatro Aproveitamentos podem ser considerados 

“isolados”, e seis sofrem algum tipo de regularização. A regularização pode se dar da forma total, 

como é o caso do complexo Moxotó – Paulo Afonso IV, que sofre regularização do reservatório de 

Sobradinho, ou pode ser parcial, como no caso do reservatório de Furnas, que recebe a vazão 

regular da Usina de Camargos. Esta vazão representa apenas uma parte das vazões que afluem ao 

reservatório. A seguir são apresentadas nas figuras 5 e 6 a localização dos Aproveitamentos 

analisados. 
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Figura 5 – Localização dos aproveitamentos analisados na bacia hidrográfica do São Francisco e do 

Atlântico, trecho leste (Fonte: ESRI ArcExplorer™ (1997)) 

 
Figura 6 – Localização dos aproveitamentos analisados na bacia hidrográfica do rio Paraná (Fonte: 

ESRI ArcExplorer™ (1997)) 
 

 Para fins de análise e comparações de resultados, serão obtidos os Indicadores de Regime 

Hidrológico (IRH’s) para três situações distintas. No primeiro caso serão obtidos os IRH’s e as 

vazões características para série histórica completa com o intuito de servir como parâmetro 

comparativo. Depois serão calculados os IRH’s utilizando dados hidrológicos relativos aos períodos 

antes (fase de projeto) e depois (fase de operação) dos Aproveitamentos Hidro-Energéticos. 
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4 – RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.1 - Estudo de Caso: Resultado dos Indicadores de Regime Hidrológicos dos Aproveitamentos 

Hidro-Energéticos em Operação 

4.1.1 – Análise do clima local 
 Na tabela 1 é mostrado o clima local onde estão implantados os Aproveitamentos em 

análise. 

Tabela 1 – Dados de Evaporação dos Reservatórios Analisados  

Usina Hidrelétrica 
Evaporação 

real 
(mm/ano) 

Evaporaçã
o Liquida 
(mm/ano) 

Evapora
ção 

Lago 
(mm/ano)

Vazão de 
evaporação 
Calculada 

TAS Projeto 

Vazão de 
evaporação 

Calculada TAS 
Operação 

década 1980 

Vazão de 
evaporação 

Calculada TAS 
Operação 

década 2000 

UHE Caconde 540 454 994 0,05 0,11 0,11
UHE Camargos 540 273 813 0,29 0,49 0,49
UHE Ilha Solteira 540 524 1064 6,95 13,85 13,91
UHE Foz do Areia 540 275 815 0,77 1,59 1,83
UHE Funil 540 310 850 0,28 0,50 0,49
UHE Furnas 540 363 903 5,18 9,41 9,06
UHE Moxotó/Paulo 
Afonso IV 574 1502 2076 1,32 5,18 4,92

UHE Santa Branca 540 282 822 1,69 2,60 2,61
UHE Sobradinho 574 1947 2521 22,84 103,24 102,15
UHE Três Marias 540 429 969 3,58 6,78 5,99

 

 Analisando a tabela, verifica-se: 

a) Que os Aproveitamentos geram vazões de evaporação consideráveis; 

b) Estas vazões de evaporação tendem a alterar o clima local; 

c) O aumento da vazão media para alguns rios assim se justifica, com exceção dos 

Aproveitamentos localizados na região NE, onde existem muitos usos da água (irrigação, 

cerca de 60% consultivo), justificando a redução da vazão média, e os localizados no rio 

Paraíba do Sul, onde a vazão média praticamente se manteve, devido a este curso d’água ter 

suas vazões controladas  desde a década de cinqüenta.    

4.1.2 – Vazões Características e Indicadores de Regime Hidrológico (IRH’s)  
 

Utilizando a metodologia apresentada no item 2, confeccionaram-se as curvas de Permanência 

de vazões para as seções dos Aproveitamentos, obtendo-se as vazões características e os 

Indicadores de Regime Hidrológico (IRH’s), conforme tabelas de 2 a 11 a seguir: 
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Tabela 2 – Indicadores de Regime Hidrológico da UHE Caconde 
Vazões características [m³/s] (2) Indicadores de Regime Hidrológico [Ad.] (3)

Usina 
(1) Tipo 

(4) 

Série 
Histórica 
Completa 

(5) 

Série 
Histórica 

de 
Projeto 

(6) 

Série 
Histórica 

de 
Operação 

(7) 

Indicador 
(8) 

Série 
Histórica 
Completa 

(9) 

Série 
Histórica 

de 
Projeto 

(10) 

Série 
Histórica 

de 
Operação 

(11) 
                
Q5 126,00 118,45 119,30 P 2,34 2,29 2,16
Q25 70,00 64,25 71,50 p 2,99 3,04 3,26
Q50 42,00 38,00 41,00 M 7,00 6,97 7,02
Q75 28,00 26,00 28,00 Qm/Q50 1,28 1,36 1,35
Q95 18,00 17,00 17,00         

UHE 
Caconde 

Qm 53,81 51,62 55,34         
  

Tabela 3 – Indicadores de Regime Hidrológico da UHE Camargos 
Vazões características [m³/s] Indicadores de Regime Hidrológico [Ad.] 

Usina 
Tipo 

Série 
Histórica 
Completa 

Série 
Histórica 

de 
Projeto 

Série 
Histórica 

de 
Operação

Indicador
Série 

Histórica 
Completa 

Série 
Histórica 

de 
Projeto 

Série 
Histórica 

de 
Operação

                
Q5 301,40 283,00 280,55 P 2,22 2,24 1,95
Q25 174,00 162,00 162,00 p 2,47 2,38 2,95
Q50 106,00 99,00 104,50 M 5,48 5,34 5,76
Q75 76,00 72,00 70,00 Qm/Q50 1,28 1,27 1,37
Q95 55,00 53,00 48,70         

UHE 
Camargos 

Qm 136,04 126,16 143,55         
 

Tabela 4 – Indicadores de Regime Hidrológico da UHE Foz do Areia 
Vazões características [m³/s] Indicadores de Regime Hidrológico [Ad.] 

Usina Tipo 
Série 

Histórica 
Completa 

Série 
Histórica 

de 
Projeto 

Série 
Histórica 

de 
Operação

Indicador
Série 

Histórica 
Completa 

Série 
Histórica 

de 
Projeto 

Série 
Histórica 

de 
Operação

                
Q5 1590,30 1343,10 1438,55 P 2,44 2,26 1,95
Q25 821,00 731,00 785,00 p 3,78 3,69 4,30
Q50 512,00 468,00 491,00 M 9,25 8,36 8,40
Q75 311,00 285,75 306,75 Qm/Q50 1,27 1,27 1,50
Q95 171,95 160,75 171,35         

UHE 
Foz do 
Areia 

Qm 650,55 593,00 736,88         
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Tabela 5 – Indicadores de Regime Hidrológico da UHE Funil 
Vazões características [m³/s] Indicadores de Regime Hidrológico [Ad.] 

Usina 
Tipo 

Série 
Histórica 
Completa 

Série 
Histórica 

de 
Projeto 

Série 
Histórica 

de 
Operação

Indicador
Série 

Histórica 
Completa 

Série 
Histórica 

de 
Projeto 

Série 
Histórica 

de 
Operação

                
Q5 499,20 524,10 465,95 P 2,19 2,24 2,09
Q25 292,00 298,00 284,00 p 2,65 2,52 2,75
Q50 187,00 187,50 185,00 M 5,80 5,64 5,75
Q75 127,75 129,75 123,00 Qm/Q50 1,22 1,25 1,20
Q95 86,00 92,95 81,00         

UHE 
Funil 

Qm 228,12 234,45 222,59         
 

Tabela 6 – Indicadores de Regime Hidrológico da UHE Furnas 
Vazões características [m³/s] Indicadores de Regime Hidrológico [Ad.] 

Usina 
Tipo 

Série 
Histórica 
Completa 

Série 
Histórica 

de 
Projeto 

Série 
Histórica 

de 
Operação

Indicador
Série 

Histórica 
Completa 

Série 
Histórica 

de 
Projeto 

Série 
Histórica 

de 
Operação

                
Q5 2168,25 1999,95 2328,50 P 2,34 2,26 2,44
Q25 1240,25 1184,25 1298,75 p 3,00 2,86 2,89
Q50 709,00 680,00 755,00 M 7,02 6,45 7,06
Q75 477,75 467,75 487,00 Qm/Q50 1,31 1,30 1,26
Q95 308,95 309,85 330,00         

UHE 
Furnas 

Qm 926,68 885,37 954,22         
 

Tabela 7 – Indicadores de Regime Hidrológico da UHE Ilha Solteira 
Vazões características [m³/s] Indicadores de Regime Hidrológico [Ad.] 

Usina Tipo 
Série 

Histórica 
Completa 

Série 
Histórica 

de 
Projeto 

Série 
Histórica 

de 
Operação

Indicador
Série 

Histórica 
Completa 

Série 
Histórica 

de 
Projeto 

Série 
Histórica 

de 
Operação

                
Q5 11388,70 10722,50 12287,55 P 2,16 2,16 2,11
Q25 7056,25 6448,25 7937,50 p 2,54 2,53 2,53
Q50 4172,00 3952,50 4672,00 M 5,49 5,47 5,35
Q75 2914,00 2724,75 3187,00 Qm/Q50 1,26 1,26 1,25
Q95 2073,95 1958,75 2295,45         

UHE 
Ilha 

Solterira 

Qm 5270,75 4963,11 5817,67         
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Tabela 8 – Indicadores de Regime Hidrológico da UHE Moxotó/Paulo Afonso 4 
Vazões características [m³/s] Indicadores de Regime Hidrológico [Ad.]

Usina 
Tipo 

Série 
Histórica 
Completa 

Série 
Histórica 

de 
Projeto 

Série 
Histórica 

de 
Operação

Indicador
Série 

Histórica 
Completa 

Série 
Históric

a de 
Projeto 

Série 
Históric

a de 
Operaçã

o 
                
Q5 6728,95 6662,55 6880,15 P 2,41 2,36 2,50
Q25 3992,00 4132,00 3716,75 p 3,29 3,21 3,50
Q50 1972,00 1988,00 1950,50 M 7,92 7,58 8,75
Q75 1260,00 1277,25 1197,75 Qm/Q50 1,42 1,42 1,41
Q95 850,00 879,30 786,75         

UHE 
Moxotó/P
aulo A.4 

Qm 2792,72 2826,14 2750,18         
 

Tabela 9 – Indicadores de Regime Hidrológico da UHE Santa Branca 
 

 
 

Tabela 10 – Indicadores de Regime Hidrológico da UHE Sobradinho 
Vazões características [m³/s] Indicadores de Regime Hidrológico [Ad.] 

Usina 
Tipo 

Série 
Histórica 
Completa 

Série 
Histórica 

de 
Projeto 

Série 
Histórica 

de 
Operação

Indicador
Série 

Histórica 
Completa 

Série 
Histórica 

de 
Projeto 

Série 
Histórica 

de 
Operação

                
Q5 6334,75 6334,75 6023,65 P 2,26 2,31 2,51
Q25 4036,00 4036,00 3031,75 p 3,12 3,05 2,72
Q50 2078,00 2078,00 1745,50 M 7,06 7,06 6,81
Q75 1316,75 1316,75 1227,00 Qm/Q50 1,35 1,32 1,38
Q95 897,75 897,75 884,80         

UHE 
Sobradinho 

Qm 2800,27 2739,94 2403,80         
 

 
 
 
 
 
 

Vazões características [m³/s] Indicadores de Regime Hidrológico [Ad.] 

Usina 
Tipo 

Série 
Histórica 
Completa 

Série 
Histórica 

de 
Projeto 

Série 
Histórica 

de 
Operação

Indicador
Série 

Histórica 
Completa 

Série 
Histórica 

de 
Projeto 

Série 
Histórica 

de 
Operação

                
Q5 160,00 160,65 158,45 P 2,00 2,08 1,95
Q25 97,00 91,00 99,00 p 2,11 2,07 2,06
Q50 69,00 67,00 70,00 M 4,21 4,30 4,01
Q75 53,00 50,00 54,00 Qm/Q50 1,16 1,15 1,16
Q95 38,00 37,35 39,55         

UHE 
Santa 

Branca 

Qm 80,13 77,32 81,45         
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Tabela 11 – Indicadores de Regime Hidrológico da UHE Três Marias 
Vazões características [m³/s] Indicadores de Regime Hidrológico [Ad.] 

Usina 
Tipo 

Série 
Histórica 
Completa 

Série 
Histórica 

de 
Projeto 

Série 
Histórica 

de 
Operação

Indicador
Série 

Histórica 
Completa 

Série 
Histórica 

de 
Projeto 

Série 
Histórica 

de 
Operação

                
Q5 1849,20 1832,75 2037,75 P 2,69 2,64 2,98
Q25 940,25 986,25 923,00 p 4,44 4,01 4,41
Q50 453,50 469,50 453,50 M 11,93 10,61 13,15
Q75 271,75 290,00 274,50 Qm/Q50 1,52 1,48 1,51
Q95 154,95 172,75 155,00         

UHE 
Três 

Marias 

Qm 687,43 693,14 684,22         

4.2 - Análises dos Resultados Obtidos 

Conforme referido anteriormente, a análise dos Indicadores de Regime Hidrológico dos 

cursos d’água tem como objetivo evidenciar as conseqüências da degradação ambiental da bacia. 

 Analisando-se os resultados obtidos para o rio Pardo (Tabela 2), na seção do rio que 

representa a vazão total afluente ao reservatório da UHE Caconde, pode-se constatar que este 

apresentou um aumento da vazão média na ordem de 7,2 % quando comparados os valores das 

vazões características calculadas para o período de projeto e de operação. O aumento também é 

verificado para as vazões especificas Q05, Q25, Q50 e Q75, que apresentaram índices de aumento 

na ordem de 0,72%, 11,28%, 7,89% e 7,69% respectivamente, sendo que somente a Q95 

permaneceu inalterada. Em função desta variação das vazões, foi constatado uma diminuição do 

indicador de enchente (P), significando que o rio está menos suscetível a eventos de enchentes. 

Porém, para esta mesma seção, foi constatado um aumento do indicador de estiagem (p) na ordem 

de 7,2 %, sinalizando para um aumento na tendência do rio para eventos de estiagem. Foi verificado 

também um aumento no indicador de amplitude (m) em torno de 0,71%, significando um ligeiro 

aumento na amplitude de eventos enchente/estiagem. 

Observando-se os resultados para o rio Grande, na seção que representa a vazão total afluente 

ao reservatório da UHE Camargos, contata-se que este rio apresentou um aumento da vazão média, 

para os períodos de projeto e operação, em torno de 13,78%. O aumento se verifica também para 

uma das vazões características calculadas, a Q50, que apresentou um aumento de 5,5%. As demais 

vazões características calculadas apresentaram diminuição ou mantiveram seus valores comparando 

os períodos distintos de análise. Analogamente ao rio Pardo, o rio Grande na seção analisada 

apresenta uma diminuição do indicador hidrológico de enchente (P) e um aumento no valor do 

indicador hidrológico de estiagem (p). Este aumento foi em torno de 23,85% e, como no caso 
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anterior, significa que o rio está atualmente mais suscetível à ocorrência de eventos de estiagem. 

Este aumento também foi verificado para o indicador de amplitude máxima (m), porém com um 

valor absoluto menor de 7,89%. 

No caso dos resultados apresentados pelo rio Iguaçu na seção correspondente à afluência ao 

reservatório da UHE Foz do Areia, verificou-se um aumento do valor correspondente à vazão 

média, quando comparado os dois períodos distintos em analise, na ordem de 24,26%. Houve 

também aumento para as demais vazões características Q05, Q25, Q50, Q75 e Q95, sendo os 

mesmos da ordem de 7,10%, 7,39%, 4,91%, 7,34% e 6,59%, respectivamente. No que diz respeito 

aos IRH’s, os resultados mais uma vez foram parecidos com os outros rios apresentados 

anteriormente, onde ocorreu uma diminuição do indicador hidrológico de enchente (P) e um 

aumento do indicador de estiagem (p) e amplitude (m). Os aumentos verificados foram de 

respectivamente de 16,58% e 0,48%. 

Já os resultados observados para o rio Paraíba do Sul na seção representativa do total das 

vazões afluentes à UHE Funil ocorreu o contrário dos outros rios até agora analisados, ou seja, uma 

diminuição da vazão média. Esta diminuição também é verificada para todas as outras vazões 

características calculadas. Este fato pode ser explicado pelo fato do rio Paraíba do Sul apresentar 

desde muito cedo (década de 50/60) um controle de vazões com regularização a montante da seção 

analisada (UHE Santa Branca), correspondente ao total das vazões afluentes à UHE Funil, não 

desconsiderando o aumento das demandas hídricas a montante da seção analisada e nem a 

influência da ocupação antrópica na bacia hidrográfica. Nos resultados obtidos para os IRH’s o 

comportamento do rio Paraíba do Sul, mesmo com a redução das vazões características, se 

manteve igual aos demais rios analisados, ou seja, redução do indicador de enchente (P) e o 

aumento dos indicadores de estiagem e amplitude, que foram de respectivamente 8,95% e 2,02%. 

Os indicadores de regime hidrológicos para o rio Paraíba do sul na seção correspondente ao total 

das vazões afluentes ao Aproveitamento de Funil deveriam teoricamente não apresentar aumentos, 

como os apresentados para os indicadores de estiagem e amplitude, devido ao fato deste 

reservatório se apresentar regularizado pela UHE Santa Branca. A grande distância existente entre 

os dois aproveitamentos pode ter influído no resultado esperado.   

Para se realizar as analises relativas aos resultados obtidos para o reservatório da UHE 

Furnas, tem-se que lembrar que este reservatório apresenta algumas características próprias 

relevantes. Destas características, as mais importantes para o tipo de estudo que este trabalho se 

propõe a realizar, são o fato deste reservatório ser abastecido por mais de um rio importante (rio 

Grande, rio Sapucaí e rio Verde) e o fato deste reservatório sofrer regularização parcial por parte 

do reservatório da UHE Camargos. Feitas as devidas considerações, pode-se constatar analisando 

os resultados apresentados para o reservatório da UHE Furnas, que este apresentou um aumento da 
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vazão média da ordem de 7,77% e ocorreram também aumentos para todas as outras vazões 

características calculadas, sendo de 16,43% para o Q05; 9,66% para o Q25; 11,03% para o Q50; 

4,12% para o Q75; e 6,50% para o Q95. Para os resultados dos indicadores de regime hidrológico, o 

comportamento de Furnas se apresentou distinto dos demais analisados até agora. Ele apresentou 

aumento em todos os IRH’s, significando que a região em que o reservatório se insere está mais 

sucessível às enchentes e estiagens. Os aumentos foram de 8,03% para o indicador de enchente (P), 

1,20% para o indicador de estiagem (p) e 9,32% para o de amplitude (m). 

Analisando os resultados obtidos para o rio Paraná na seção correspondente ao total das 

vazões afluentes ao Aproveitamento de Ilha Solteira, pode-se constatar que o rio apresentou um 

aumento da vazão média, comparando os dois períodos distintos analisados, da ordem de 17, 22%. 

Foram constatados também aumentos em todos os valores calculados das vazões características, 

sendo eles de 14,60% para o Q05; 23,09% para o Q25; 18,20% para o Q50; 16,96% para o Q75; e 

17,19% para o Q95. Para os resultados dos IRH’s o rio não apresentou nenhum aumento, fato que 

pode ser explicado pelo fato deste trecho do rio sofre regularização de vazões por aproveitamentos 

localizados a montante da UHE Ilha Solteira. Este fato já era esperado, sendo confirmado com os 

resultados do rio Paraná na seção analisada. 

Para a realização das análises relativas ao rio São Francisco na seção correspondente ao 

total das vazões afluentes à UHE Moxotó/Paulo Afonso IV, como realizado com Furnas, devem 

ser feitas algumas considerações. Os aproveitamentos de Moxotó e de Paulo Afonso IV, quando 

analisados separadamente, podem ser considerados Aproveitamentos a fio d’água. Isto que dizer 

que eles não dispõem de reservatórios para regularizar as vazões. Porém, se for analisado 

Moxotó/Paulo Afonso IV como um complexo, é visível a formação do reservatório que possui 

volume de armazenamento considerável. Analisando os resultados obtidos, pode-se constatar para o 

rio São Francisco na seção analisada que este apresenta uma redução da vazão média, quando 

comparado os dois períodos distintos de análise, da ordem de 2,69%. O rio também apresentou 

reduções na maioria das vazões características calculadas: 10,05% para o Q25; 1,89% para o Q50; 

6,22% para o Q75; e 10,52% para o Q95. Somente para o Q05, representado pela vazão de 

enchente, o rio apresentou um aumento na ordem de 3,27%. Para os resultados obtidos dos IRH’s, o 

rio apresenta aumento dos três indicadores sendo de 6,12% para o indicador de enchente (P), 8,76% 

para o indicador de estiagem e de 15,41% para o de amplitude. A variação apresentada pelas vazões 

características juntamente com os valores dos IRH’s, comprovam o comprometimento hidrológico 

do rio evidenciado pelo aumento da ocorrência de enchentes e estiagens. O fato do reservatório em 

análise sofrer regularização de reservatórios a montante (UHE Três Marias e Sobradinho) pode 

vir a influenciar nos valores obtidos para os indicadores, tendendo a reduzir os valores calculados. 
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Porém, como no caso da UHE Funil a distancia pode ser um fator determinante do grau desta 

influência. 

O rio Paraíba do Sul já foi analisado para o trecho correspondente à vazão total afluente ao 

Aproveitamento de Funil. Na análise foi comentado que o trecho de Funil sofre regularização da 

UHE Santa Branca. A seção do rio Paraíba do Sul correspondente ao total das vazões afluentes 

da UHE Santa Branca é o trecho a ser agora analisado. Este trecho fluvial sofre também influência 

direta da regularização Aproveitamento de Paraibuna. Analisando-se os resultados obtidos para o 

rio Paraíba do Sul, contatou-se que o rio apresenta um aumento da vazão média da ordem de 

5,34%, sendo este aumento também para as outras vazões características 8,79% para o Q25; 4,48% 

para o Q50; 8,00% para o Q75; e 5,89% para o Q95. A vazão de cheia Q5 apresentou redução de 

1,37%. Quanto aos valores obtidos para os IRH’s, conforme era esperado, em função da 

regularização e da curta distância entre os Aproveitamentos de Paraibuna e Santa Branca, houve 

a redução de todos os IRH’s, enfatizando o efeito regularizador dos Aproveitamentos em “cascata”. 

O reservatório da UHE Sobradinho é o segundo da “cascata” do rio São Francisco a 

realizar a regularização das vazões para os Aproveitamentos a jusante. O primeiro é o reservatório 

de Três Marias que também realiza a regularização. Porém a distância entre os dois 

Aproveitamentos pode ser considerada grande, sendo a influência da regularização minimizada. 

Analisando-se os resultados obtidos para o rio São Francisco na seção equivalente à vazão total 

afluente ao reservatório da UHE Sobradinho, pode-se constatar que o rio apresenta uma redução 

do valor da vazão média da ordem de 12,27%. Esta redução também se comprova para todas as 

outras vazões características analisadas: 4,91% para o Q05; 24,88% para o Q25; 16,00% para o 

Q50; 6,82% para o Q75; e 1,44% para o Q95. Quanto aos IRH’s, o comportamento do rio São 

Francisco na seção analisada é o oposto dos outros rios, apresentando um aumento de 8,39% para o 

indicador de enchente (P) e apresentando redução para os indicadores de estiagem e de amplitude, 

entendendo-se assim que o rio está mais suscetível à ocorrência de eventos de enchentes. 

O aproveitamento hidrelétrico de Três Marias é o primeiro aproveitamento da “cascata” do 

rio São Francisco, sendo por isso considerado “isolado”. Analisando-se os resultados obtidos para 

a seção do rio São Francisco correspondente à vazão total afluente ao reservatório de Três Marias 

pode-se verificar que o rio apresenta, da mesma forma que na seção da UHE Sobradinho e da 

UHE Moxotó/Paulo Afonso IV, uma redução do valor da vazão média quando comparados os 

períodos distintos de análise. A redução da vazão média pode ser quantificada como sendo da 

ordem de 1,29%,e esta redução também se verifica para várias das vazões características analisadas, 

que apresentaram reduções de: 6,41% para o Q25; 3,41% para o Q50; 5,34% para o Q75; e 10,37% 

para o Q95. Apenas para a Q05 que o rio apresenta um aumento de 11,19%. Para os resultados 

relativos aos indicadores de regime hidrológico, o rio apresenta aumento para todos os indicadores, 
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sendo de 12,64% para o indicador de enchente (P), 10,02% para o indicador de estiagem (p) e de 

23,92% para o indicador de amplitude (m). Estes aumentos significam que o rio na seção analisada 

está muito comprometido do ponto de vista ambiental, com chances às ocorrências de enchentes e 

estiagens. 

5 – CONCLUSÕES 

Em relação a  metodologia descrita no trabalho, conclui-se que ela evidenciou dois pontos: 

para os Aproveitamentos localizados no Nordeste ocorreram diminuição das vazões características 

(irrigação, evaporação) e a bacia do rio São Francisco apresentou-se maior propensão à ocorrência 

de enchentes. Já para os Aproveitamentos do Sul e Sudeste ocorreu um aumento das vazões 

características (mudanças do clima local) e as bacias apresentaram-se com maior chance de 

ocorrência à eventos de estiagens. Não se pode esquecer que os Indicadores são calculados em 

função basicamente da vazão média, pois ela é o numerador em um caso (estiagem) e o 

denominador em outro caso (enchente). Por esse motivo, variações muito grandes do valor da vazão 

média, para mais ou para menos na comparação entre períodos históricos distintos, pode vir a 

amortecer a representatividade do Indicador. 

 Os resultados obtidos comprovam os fatos que já estão ocorrendo atualmente, onde os 

eventos climáticos críticos se tornam cada vez mais freqüentes, ocasionando prejuízos à população 

e aos empreendedores que possuem investimentos em regiões que sofrem com estes eventos. A 

metodologia apresentada deve servir como uma ferramenta para subsidiar a implantação de estudos 

ou intervenções em bacias degradadas, visando a redução das incertezas das disponibilidades 

hídricas que, atualmente, já influem nos Aproveitamentos em operação. Estas incertezas afetam a 

economia do Aproveitamento e o tempo de retorno do capital investido. Portanto, a proposta deste 

trabalho é analisar a economia hídrica de bacias degradadas levando em conta, a partir desta análise, 

subsidiar a Tomada de Decisão do investidor.  
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