
 
DETERMINAÇÃO DA VAZÃO ECOLÓGICA EM UM TRECHO DE RIO 

UTILIZANDO O MÉTODO DO PERÍMETRO MOLHADO 

Robélia Gabriela Firmiano de Paulo1 , Paulo dos Santos Pompeu2 & Bruno Rabelo Versiani2 

RESUMO --- Estabelecer um valor para a vazão ecológica envolve definir, com base nas 
características dos rios, a quantidade necessária de água para manutenção da biota aquática. Para 
isso são utilizados métodos hidráulicos, hidrológicos, de classificação de habitats, holísticos e 
outros. Alguns desses métodos são direcionados para manter a qualidade da água a jusante de um 
empreendimento sem qualquer análise biológica.  O presente artigo pretende analisar a aplicação do 
Método do Perímetro Molhado que é baseado em critérios hidráulicos e a disponibilidade de 
habitats para a ictiofauna. Ele foi aplicado para um trecho do rio Araguari, onde encontra-se 
instalado parte do Aproveitamento Hidrelétrico de Capim Branco I – AHECB I. Para a aplicação do 
Método do Perímetro Molhado foi utilizado como auxílio o programa computacional HEC RAS, 
que armazenou 37 seções batimétricas do trecho e simulou a variação da vazão. Os resultados 
obtidos mostram que o Método do Perímetro Molhado define um valor de vazão ecológica maior do 
que os métodos usualmente utilizados, como o Método de Tennant e o de Curva de Permanência. 

 
ABSTRACT --- The establishing of a value for the minimal flow involves defining, taking in 
account the characteristics of the rivers, the necessary amount of water for maintenance of the 
aquatic biota. Many methods have been used based on hydraulic, hydrologic, habitats classification, 
holistic approaches and others parameters. Some of these methods intend to maintain satisfactory 
water quality downstream, without any biological analysis. The present work aims to analyze the 
the Wet Perimeter methodology, which is based on hydraulic criteria linked to the availability of 
habitats for the aquatic fauna. The method was applied to the stretch of Araguari river, between the 
powerhouse and the dam of the Capim Branco Power Plant - AHECB I. To aply the Wet Perimeter 
methodology, the HEC-RAS software was used as a tool to store and simulate the water level and 
flood of 37 cross-sections. The results show that the Wet Perimeter methodology defines an 
ecological flow value greater than other usually used methods, like Tennant and Flow Duration 
Curve. 
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1 – INTRODUÇÃO 

Ao longo da História, os rios têm provido a base para o desenvolvimento sócio-econômico. A água 

é usada para propósitos domésticos, industriais, agricultura e geração de energia; rios oferecem 

rotas para a navegação e a pesca é um recurso tradicional (Petts, 1989). Os rios possuem 

características hidrológicas, morfológicas, químicas e ecológicas bastante variáveis. São 

características dinâmicas, algumas de difícil medição, influenciadas pela sazonidade climática e 

localização geográfica (Benetti et al, 2003). 

Vazão ecológica é aquela que atende às exigências da biota enfocada, seja mantendo as condições 

existentes antes da intervenção humana, seja para garantir condições estabelecidas, que busquem 

mitigar os impactos dessa intervenção (Santos et al., 2003). No entanto, a definição de vazão 

ecológica a ser mantida em trechos de rio no Brasil, tem-se baseado apenas em métodos de 

hidrologia estatística, com pouco significado biológico. A base da vazão residual tem sido a 

manutenção da qualidade da água em termos de assimilação de esgotos, visando atender a limites de 

concentração de substâncias na classe em que o corpo d’água foi enquadrado. 

O Método do Perímetro Molhado é uma técnica que utiliza critérios hidráulicos, para definir vazão 

ecológica, mas que se baseia na existência de uma relação direta entre o perímetro molhado e a 

disponibilidade de habitats para a ictiofauna (ANA, 2004). Na aplicação do Método do Perímetro 

Molhado é possível identificar seções críticas no rio para a passagem de peixes, principalmente 

durante a Piracema. 

O Método do Perímetro Molhado foi aplicado em um trecho de rio onde são conhecidas as seções 

batimétricas e a variação da vazão. 

2 – REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Vazão de restrição é a vazão correspondente às restrições ambientais e hidráulicas operativas, para 

cada trecho de rio. A vazão de restrição inclui em seu bojo a denominada vazão mínima ecológica, 

ou seja, a vazão mínima necessária num curso d'água para garantir a preservação do equilíbrio 

natural e a sustentabilidade dos ecossistemas aquáticos (ANA, 2004). 

Segundo a Política Nacional de Recursos Hídricos, os recursos hídricos são bens de domínio 

público escassos, cuja gestão deve ser conduzida de forma integrada, participativa e articulada entre 

os diversos órgãos gestores e setores usuários, para que sejam asseguradas condições quantitativas e 

qualitativas adequadas de fornecimento de água para as atuais e futuras gerações (ANA, 2004). 

Os Planos de Bacia Hidrográfica devem estabelecer qual é a vazão ecológica como parte de um 
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processo de planejamento de recursos hídricos. Esse plano inclui o diagnóstico da situação atual dos 

recursos hídricos; balanço entre disponibilidades e demandas futuras dos recursos hídricos, em 

quantidade e qualidade, com identificação de conflitos potenciais; aumento da quantidade e 

melhoria da qualidade dos recursos hídricos disponíveis; prioridades para outorga de direitos de uso 

de recursos hídricos, etc. Os Planos de Recursos Hídricos são elaborados por bacia hidrográfica, por 

Estado e para o País (Brasil, 1997). 

Não existem dois rios similares e nenhuma teoria é capaz de englobar as inúmeras interações 

biofísicas e respostas aos distúrbios naturais e humanos que fazem cada rio único (Stanford et al., 

1996). No entanto, alguns conceitos gerais devem ser aplicados. Os ecossistemas são espacialmente 

heterogêneos em variadas escalas, sendo que seus processos essenciais dependem desta 

heterogeneidade (Meyer, 1995). Assim, processos físicos são fundamentais na estruturação de 

cursos d’água porque produzem a variabilidade de habitat que está relacionada diretamente com a 

diversidade de espécies (Angermeier e Karr, 1994; Barbour et al., 1999).  

Em ambientes aquáticos, processos que determinam a heterogeneidade, que também pode ser 

entendida como diversidade estrutural do ambiente, estão intimamente ligados ao regime fluvial, 

que determina variáveis como profundidade, velocidade da corrente, tipo de substrato e forma do 

canal (Angermeier, 1997). Benetti et all (2003) apontam os quatro mais importantes fatores físicos 

para os organismos aquáticos: corrente, substrato, temperatura e oxigênio, cujas características 

encontram-se no Quadro 1. 

Quadro 1: Fatores físicos mais importantes para os organismos aquáticos 
Adaptado de Benetti et all (2003) 

 
Fatores físicos Características 

Corrente Afeta a distribuição de muitas espécies de organismos aquáticos que habitam zonas mais 
lentas ou mais rápidas dos rios. 
É importante para o transporte de nutrientes e a remoção de dejetos. 

Substrato Em leitos de rios de áreas montanhosas e nascentes é comum encontrar como substrato, 
pedras e pedregulhos. Estes por sua vez são importantes para a desova de muitas espécies 
que os utilizam para proteger seus ovos da correnteza e dos predadores. 
Leitos arenosos definem os substratos em rios em áreas planas e de foz.  
A disponibilidade de substratos adequado influencia grandemente a distribuição e 
abundância de peixes.   

Temperatura Afeta o metabolismo dos organismos, a disponibilidade de alimentos, seu consumo e 
conseqüentemente exposição a predadores.  
A faixa de variação da temperatura da água deve ser viável para a sobrevivência dos 
organismos. 

Oxigênio Fator limitante da vida nos ecossistemas aquáticos. 
Depende das correntes que têm o papel fundamental de renovar a água provendo o 
necessário gradiente na concentração de oxigênio dissolvido requerido para a 
sobrevivência dos peixes.  
Muitos organismos não conseguem satisfazer suas necessidades de oxigênio em vazões 
baixas e altas temperaturas. 
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O regime fluvial também está relacionado ao ciclo sazonal de inundações, que também exerce 

considerável efeito sobre o fluxo de matéria orgânica, sedimento e produção de biomassa (Junk e 

Welcome, 1990). A regularização de vazões de um rio pode resultar em problemas de degradação 

mais intensos para os ecossistemas de uma planície de inundação do que os danos causados por seca 

ou cheias extremas. A vazão mínima para proteção ambiental deve ser necessária para que sejam 

preservadas as condições de pulso hidrológico, transporte de sedimentos e nutrientes, 

sincronicidade com o ciclo das espécies silvestres da fauna e da flora e a taxa de perturbação 

necessária à renovação e funcionamento dos ecossistemas associados ao curso da água. 

O Plano de Bacia Hidrográfica do Lima, realizado pelo Ministério do Ambiente e do Ordenamento 

do Território de Portugal, apresenta, como critério importante subjacente à definição do Regime de 

Caudais Ambientais – RCA, para cada local, a consideração de que o regime modificado a ser 

introduzido deve ser semelhante ao natural. Por exemplo, os períodos de vazões máximas devem 

coincidir com os picos de cheia em regime natural, mesmo que a intensidade e duração das cheias 

passem a ser inferiores (Portugal, 2002). 

Collischonn et all (2005) descreveu a classificação dos métodos para determinar vazão ecológica 

conforme apresentado no Quadro 2. 

Quadro 2: Classificação dos métodos que determinam vazão ecológica 
Fonte: Adaptado de COLLISCHONN et all, 2005 

Grupo Método Características 
 
 

Métodos 
Hidráulicos 

 
Método do Perímetro 
Molhado 
Método das Regressões 
Múltiplas 

Relacionam características do escoamento com 
necessidades da biota aquática. Têm maior 
consideração ecológica que os métodos hidrológicos, 
mas para sua correta aplicação, os métodos 
hidráulicos necessitam de relações específicas para a 
região em estudo.  

 
Método de 

Classificação de 
Habitats 

 

 
Método Idaho 
Método IFIM 

 
Métodos 
Holísticos 

 
Método da Construção de 
Blocos (BBM) 

Contemplam várias etapas, incluindo uma 
identificação das características físicas e ambientais 
do local em estudo, um plano de estudo elaborado por 
uma equipe multidisciplinar, chegando até a análise 
de diferentes alternativas antes da tomada de decisão. 
Podem considerar aspectos econômicos, valorando a 
disposição a pagar pela preservação ambiental e os 
benefícios gerados pelo uso da água, em busca do 
ponto ótimo da quantificação da vazão ecológica. 

 
 
 

Métodos 
Hidrológicos 

Método Q7,10
Análise da Curva de 
Permanência 
Método de Tennant 
Método da Mediana das 
Vazões Mensais 
Método da Área de Drenagem 

Não analisam o aspecto ambiental, apenas presumem 
que a manutenção de uma vazão de referência, 
calculada com base em alguma estatística da série 
histórica, possa acarretar em benefício ao 
ecossistema. A principal vantagem destes métodos 
está na pequena quantidade de informações 
necessárias para sua implementação, em geral apenas 
a série histórica de vazões. 

O Método do Perímetro Molhado está inserido no grupo de Métodos de Classificação Hidráulica e é 

baseado na relação entre os parâmetros hidráulicos e vazões. Consiste no estabelecimento de uma 

relação entre a vazão e as características físicas do curso de água, nomeadamente o perímetro 
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molhado, a velocidade e a profundidade do escoamento, com base em uma ou mais seções 

transversais do curso de água. Um dos aspectos mais importantes deste tipo de método é a seleção 

das variáveis que sejam diretamente afetadas pela variação da vazão e que constituam um fator 

limitante para as espécies piscícolas ou outras espécies aquáticas (Alves e Henriques, 1994). 

A recomendação da vazão mínima é feita, nos Métodos de Classificação Hidráulica, a partir das 

curvas de variação da variável ou variáveis hidráulicas em função da vazão, segundo dois critérios: 

i) Critérios de manutenção das características físicas do habitat, tendo-se em consideração as 

diferenças existentes entre as características do habitat para a vazão em análise e para a vazão de 

referência, vazão para a qual se considera existirem condições favoráveis para as espécies aquáticas; 

ii) Critério do ponto de inflexão, que consiste em encontrar o ponto na curva de resposta da variável 

hidráulica em função da vazão onde se verifica uma variação acentuada da inclinação da curva 

obtida no gráfico. A vazão correspondente a este ponto é considerada como a vazão abaixo da qual 

a qualidade de habitat é significativamente degradada (Sale e Loar apud Alves e Henriques, 1994).  

O Método do Perímetro Molhado está fundamentado na existência de uma relação direta entre o 

perímetro molhado e a disponibilidade de habitats para a ictiofauna. O Perímetro molhado pode ser 

definido como uma porção do leito do rio em contato com a água, em uma determinada seção 

transversal. Esse método assume que a necessidade de desova e passagem de peixe em um rio são 

garantidas quando é mantida uma vazão mínima que é determinada em curva relacionando 

perímetro molhado e vazão (Lanna e Benetti, 2000). 

Na aplicação deste método, inicialmente são definidas seções transversais em locais onde se julga 

haver grande variação da superfície do corpo d’água, ou no maior número de seções possíveis. A 

seguir, são realizadas medições de profundidade e vazão. Posteriormente, a partir da curva chave 

(cota x vazão) é construído um gráfico que relaciona as grandezas perímetro molhado e vazão 

(ANA, 2004). Identifica-se então o principal ponto de inflexão da curva, em que o aumento da 

vazão recomendada traduz-se em um aumento pouco significativo do perímetro. Este ponto de 

inflexão decorre do fato de que enquanto a diminuição de vazão ainda mantém o rio preenchendo 

sua calha principal, mudanças na cota pouco afetam o perímetro molhado (Santos et all., 2003). A 

partir do momento em que menores vazões acarretam a exposição de áreas de leito do rio, pequenas 

mudanças na cota influenciam significativamente esta grandeza hidrológica.  

O Método do Perímetro Molhado é o terceiro método mais utilizado nos EUA para quantificar 

vazões ecológicas para os rios (ANA, 2004). Esta técnica tem sido aplicada principalmente em rios 

que apresentam seções transversais relativamente largas, retangulares e pouco profundas. 

Processos baseados na relação entre parâmetros hidráulicos e vazão, embora requeiram dados de 
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campo, estabelecem relações muito simples entre as variáveis hidráulicas associadas á geometria do 

canal com a vazão. Têm a vantagem de incorporar a relação entre a vazão e o habitat total para a 

fauna aquática. Todavia, têm sido criticados por oferecerem valores arbitrários e por não considerar 

as preferências de habitat das espécies ao longo do seu ciclo de vida. Este método foi aplicado em 

Portugal, no Rio Lima. No entanto, sendo um processo de grande exigência ao nível de trabalho de 

campo, dado que se torna necessário estudar a relação das espécies com o micro e o macro-habitat, 

devem ser designados locais-chave para esse fim (Portugal, 2002). 

Segundo Gippel e Stewardson (1998) o ponto de inflexão na curva é determinado subjetivamente, 

não levando em conta a escala dos eixos, o que pode ocasionar inconsistência na seleção do local do 

ponto de quebra da curva, conforme mostra a figura 1. Também há complicações quando o ponto de 

quebra na curva não é definido ou onde ocorrem múltiplos pontos de quebra. Os autores sugerem 

que sejam utilizadas ferramentas matemáticas para identificar o ponto de inflexão.  
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Figura 1: Influência da escala dos eixos na aplicação do método do perímetro molhado 
Fonte: Adaptado de Gippel e Stewardson (1998) 

Textos de análises geométricas definem que inflexão num ponto ocorre onde ocorre a tangente da 

curva, onde a primeira derivada aumenta em um lado do ponto e diminui do outro ou onde a 

segunda derivada no ponto é igual a zero. Nenhumas dessas condições necessariamente ocorrem na 

curva vazão x perímetro molhado. A quebra na curva vazão x perímetro molhado corresponde a um 

raio em um ponto onde a curvatura é máxima ou onde é visível a mudança na declividade da curva 

sendo que nem sempre é possível definir um ponto distinto de quebra. 

A relação perímetro molhado x vazão é função da geometria do canal e da forma com que a vazão 

aumenta com a profundidade. Em canais retangulares e trapezoidais, com o fundo plano, o 

perímetro molhado aumenta rapidamente com o aumento da profundidade da água a partir de zero. 
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Depois que o fundo é inundado, a profundidade e o perímetro molhado aumentam em menor 

proporção. A vazão também aumenta com a profundidade da água.  

A relação da vazão com a geometria do canal pode ser expressa através da equação 3.3, equação de 

Manning  (Baptista et al, 2003). 

2
1

3
2

***1 DRhA
n

Q =                                          (3.3) 

na qual: 

Q = vazão (m3/s) 

n = coeficiente de rugosidade de Manning 

A = área transversal do escoamento (m2) 

Rh = raio hidráulico (m) 

D = declividade 

O Rh é obtido pela equação 4.4 a seguir. 

Pm
ARh=                        (3.4) 

na qual: 

Pm = perímetro molhado (m) 

Uma limitação para a aplicação da abordagem do método do perímetro molhado é que ele 

recomenda apenas um valor de vazão ecológica. O ideal é que um regime de escoamento deveria 

ser especificado levando-se em consideração os períodos de cheia e seca (Gippel e Stewardson, 

1998). 

3 – MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 - Caracterização Hidrográfica 

A bacia do rio Araguari abrange uma área de aproximadamente 21.856 Km². Ela é formada pelas 

áreas de aproximadamente 20 municípios do estado de Minas Gerais. O rio Araguari possui uma 

extensão de 475 km. Nasce no Parque Nacional da Serra da Canastra, no município de São Roque 

de Minas.  

Além do abastecimento de água para alguns municípios, o rio Araguari apresenta um potencial 

energético que já está sendo explorado, com a construção das Usinas Hidrelétricas de Nova Ponte e 
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de Miranda, distantes 80 e 20 km da cidade de Uberlândia, respectivamente e também, a 

implantação das Usinas Hidrelétricas de Capim Branco I e II, distantes a 20 e 48 km da cidade de 

Uberlândia, respectivamente (Ferrete et all, 2005). A figura 2 mostra a localização do AHE Capim 

Branco I, no rio Araguari entre os municípios de Uberlândia e Araguari. 

 
Figura 2: Localização e acesso ao AHE Capim Branco I 

Fonte: CEMIG, 2005 

 

3.2 - Caracterização do Trecho do Rio Araguari 

A concepção de arranjo típica das Pequenas Centrais Hidrelétricas - PCHs, onde a barragem se situa 

distante da casa de força, pressupõe a formação de um “trecho curto-circuitado” do rio, chamado 

Trecho de Vazão Reduzida - TVR. A definição da vazão remanescente neste trecho não deve se 

resumir a um exercício de parametrização de vazões, mas contemplar uma análise dos usos 

múltiplos da água, atendendo demandas sanitárias, ecológicas e de outros usos da água, conforme as 

características de cada local  (Santos et all, 2003). 

Devido ao arranjo geral do AHE Capim Branco I, o rio Araguari apresenta um trecho curvo com  

9,0 km de extensão, entre o eixo da barragem (a jusante do vertedouro) e a casa de força (canal de 

fuga). O aproveitamento do desnível será feito direcionando parte das águas do rio através de um 

túnel de adução (de 1,2 km de extensão), localizado a montante da barragem até a casa de força. 

Desta forma mesmo em época de chuvas a maior parte do fluxo do rio será desviado pelo túnel de 

adução para a casa de força. Essa configuração implicará em uma redução de vazão no trecho de 9,0 

km, denominado de Trecho de Vazão Reduzida (figura 3), e que terá seu escoamento mantido, 

segundo a projetista, com uma vazão mínima de 7 m3/s. 
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A bacia hidrográfica incremental de contribuição para o TVR é de 75,9 km2 e sua extensão 

corresponde a 2% da extensão total original do rio. Neste trecho serão construídos diques, mantendo 

o espelho e a boa qualidade da água nas seções do trecho. Por serem diques de soleiras livres haverá 

ainda a possibilidade de comunicação entre as seções.  

 

Início do TVR (a 

jusante da barragem) 

Fim do TVR 

(no canal de fuga) 

Figura 3: Trecho de  Vazão Reduzida 

Antes da redução da vazão, foi realizado o levantamento batimétrico de 37 seções deste trecho, no 

qual serão aplicados o Método do Perímetro Molhado. 

3 - Estimativa dos Perímetros Molhados utilizando o software HEC RAS 

O software de modelagem hidrodinâmica HEC-RAS elaborado pelo Hydraulic Engineering Corps 

dos Estados Unidos é utilizado para estimar os níveis de inundação (Hidrologic Engineering Center, 

1995).  Neste software foram utilizados como dado de entrada os 37 levantamentos batimétricos, 

obtidos durante o enchimento do reservatório do AHE Miranda, em agosto de 1987 pela Companhia 

Energética de Minas Gerais - CEMIG (CEMIG / POTAMOS, 1998). Os dados dessas seções foram 

transportados para o modelo HEC RAS visando aumentar a precisão dos cálculos da simulação 

hidrológica no trecho de vazão reduzida.  

A figura 4 apresenta o perfil longitudinal do trecho obtido pelo HEC RAS. 

Foram simulados eventos com valores de vazão variando de 5 m3/s até 600 m3/s. Essa amplitude 

engloba  o valor da vazão residual (7 m3/s) e  média histórica (359 m3/s).  Para cada simulação foi 

determinada a relação perímetro molhado / vazão. 
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Figura 4: Perfil do TVR armazenado no software HEC RAS 

4 – RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Após a aplicação do Método do Perímetro Molhado as seções foram agrupadas de acordo com a 

semelhança da curva. O eixo das abcissas, correspondente ao valor de vazão, foi mantido invariável 

para todas as seções para evitar problemas com escala. Já o eixo das ordenada, teve sua amplitude 

definida pelo programa Excel de acordo com a variação do perímetro molhado. As seções 

batimétricas variam de 1 a 37, não sendo utilizadas seções interpoladas pelo HEC RAS. 

Na seção 5 (figura 5) realizou-se um ajuste de uma curva polinomial aos pontos. A tangente da 

curva (ponto de maior curvatura) corresponde a um valor de vazão variando na faixa de 300 < Q < 

316 m3/s, conforme se verifica na figura 6. Adotando o valor médio como a vazão ecológica, tem-se 

um valor de 308 m3/s. As demais seções onde foi feito o ajuste polinomial, são: 8, 14, 24, 25 e 28. 

 

Figura 5: Seção batimétrica 05 armazenada no HEC RAS 
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Método do Perímetro Molhado

PM = 2E-09Q4 - 3E-06Q3 + 0,001Q2 + 0,0741Q + 22,404
R2 = 0,998
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Figura 6: Curva obtida em EXCEL a partir de dados simulados  no HEC RAS – seção 05 

 

Na seção 6, ilustrada na figura 7, a taxa de crescimento do perímetro molhado em relação a vazão é 

maior no intervalo correspondente a 280 < Q < 315 m3/s. O valor adotado como vazão ecológica, 

nesta seção, corresponde a uma vazão de 315 m3/s (ponto de quebra definido), conforme se verifica 

na figura 8.  As seções que também apresentaram ponto de quebra bem definido são: 7, 9, 10, 

11,13,17, 18, 19, 20, 22, 23, 26, 27, 29, 32, 33, 34, 36 e 37. 

A seção 12 (figura 9) apresenta dois pontos de quebras. Na faixa de vazão 5<Q< 400 m3/s é 

possível fazer um ajuste logarítmico dos pontos. A maior curvatura corresponde a uma faixa de 

vazão que vai de  170 < Q < 220 m3/s.  

 

 
Figura 7: Seção batimétrica 06 armazenada no HEC RAS 
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Figura 8: Curva obtida em EXCEL a partir de dados simulados  no HEC RAS – seção 06 

 

 
Figura 9: Seção batimétrica 12 armazenada no HEC RAS 

 

O gráfico da figura 10 apresenta os ajustes. Adotando-se a média dos valores tem-se que a vazão 
ecológica é de 195 m3/s. Este valor representa que a partir dele a taxa de variação do perímetro 
molhado cresce em menor proporção do que a taxa de variação da vazão. Por outro lado a taxa de 
variação do perímetro molhado é quase nula a partir de Q = 485 m3/s. As seções que também 
apresentam dois pontos de quebra são: 15 e 35.  
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Método do Perímetro Molhado

PM = 16,723Ln(Q) - 21,069
R2 = 0,9665
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Figura 10: Curva obtida em EXCEL a partir de dados simulados no HEC RAS – seção 12 

 

Ocorreram seções em que o valor da vazão ecológica foi adotada como sendo correspondente ao 

ponto de maior curvatura. A figura 11 corresponde a seção 30 e a relação perímetro molhado versus 

vazão para a mesma encontra-se na figura 12. O valor da vazão ecológica para essa seção é de 75 

m3/s. A seção 31 foi analisada de forma semelhante. 

 

 

Figura 11: Seção batimétrica 30 armazenada no HEC RAS 
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Figura 12: Curva obtida em EXCEL a partir de dados simulados no HEC RAS – seção 30 
 

Ocorreram três seções em que os valores obtidos para a relação vazão x perímetro molhado, 

fornecidos pelo programa HEC RAS foram inconsistentes. As razões para isso pode estar em um 

erro nos dados de batimetria ou em erros de digitação na entrada de dados do programa. 

De um total de 37 seções batimétricas foi possível definir o valor vazão ecológica em 29 seções. O 

valor médio de vazão ecológica obtida pelo Método do Perímetro Molhado é de 259,2 m3/s, com 

um desvio padrão de 96,2 m3/s. Este valor corresponde a um perfil semelhante ao da seção 22, cujo 

valor de vazão é de 265 m3/s. O Quadro 3 reproduz os resultados numéricos obtidos para cada 

seção.  

Das 29 seções, somente 25% apresentaram valor de vazão ecológica inferior a 195 m3/s e 75% 

apresentaram um valor de vazão ecológica de 325 m3/s. 

Realizou-se uma análise estatística com fins de obter o número de seções adequadas para se aplicar 

o Método do Perímetro Molhado. Os 29 dados disponíveis foram escritos em papel de mesmo 

tamanho e inseridos em uma urna. Após serem misturados foram realizados 3 sorteios aleatórios. A 

cada dado sorteado eram obtidos a média dos valores das vazões com os dados anteriormente 

sorteados Nos três sorteios obteve-se a partir de 11 dados os valores passam a oscilar em torno da 

média obtida. A figura 13 mostra os resultados da análise. Conclui-se que são necessários 12 seções 

com dados de perímetro molhado para se obter o valor da vazão ecológica pelo Método do 

Perímetro Molhado. 
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Quadro 3: Vazão ecológica obtida nas seções batimétricas 

Seção Vazão Ecológica (m3/s) Seção Vazão Ecológica (m3/s) 

1 * 20 250 

2 * 21 * 

3 * 22 265 

4 * 23 250 

5 308 24 * 

6 315 25 * 

7 240 26 315 

8 200 27 140 

9 480 28 * 

10 370 29 190 

11 240 30 75 

12 195 31 340 

13 325 32 145 

14 225 33 130 

15 365 34 195 

16 420 35 375 

17 150 36 345 

18 295 37 205 

19 170 -- --- 

*locais onde não foi possível definir QPM 
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Figura 13: Definição da quantidade de seções batimétricas 
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5 – CONCLUSÕES 

A dificuldade encontrada na aplicação do Método do Perímetro Molhado está em definir a 
quantidade de seções batimétricas necessárias e obtê-las. Para o trecho estudado do rio Araguari, 
realizar 12 seções batimétricas, onde fossem possíveis aplicar o Método do Perímetro Molhado, 
seriam suficientes para se obter o mesmo resultado obtido com 29 seções batimétricas. 

A diferença entre os valores de vazão obtidos por métodos estatísticos e o método do Perímetro 
Molhado é significativa. O valor de vazão ecológica também varia muito entre seções. Basear-se 
apenas em uma ou poucas seções não confere credibilidade na estimativa de vazão ecológica. Isso 
significa também que não basta atender a apenas um trecho do rio visto que há espécies migradoras 
que podem ser extintas por não conseguirem se deslocar longitudinalmente através do rio. A 
ausência de programas de monitoramento de peixes, não permitiu, até ao presente, a avaliação, 
qualitativa ou quantitativa, da eficácia deste critério. 

Gipell et all (1998) aplicou o Método do Perímetro Molhado em canais com geometrias regulares e 
ainda assim os resultados só foram considerados satisfatórios utilizando-se dados hipotéticos. A 
maioria dos pontos de quebra das curvas ocorreram acima do valor máximo da série de dados. Os 
autores sugerem que o melhor método para definir vazão ecológica é o da Curva de Permanência 
com índice de 95% do tempo.  Em Portugal (2002) é recomendado o uso do Método do Perímetro 
Molhado nos estudos preliminares  até que haja dados suficientes que permita a aplicação do 
Método IFIM. 

Os resultados obtidos são preliminares. É necessária a aplicação do método do Perímetro Molhado e 
a coleta de ictiofauna, em outros locais para subsidiar a validação do método. A princípio o valor 
obtido pelo método pode ser referência de vazão a ser mantida à jusante da casa de força, como 
restrição a geração de energia elétrica.  

Uma exposição do leito do rio pode ocorrer naturalmente de acordo com os valores na época de 
estiagem verificados na série histórica, os quais são inferiores a 265 m3/s. 

No Brasil, o termo vazão ecológica integra as normas da ANA e do IBAMA. Mas há conflito 
também, com normais regionais. Os critérios que definem os valores de vazão causam conflitos 
entre empreendedor e órgãos ambientais, e o que tem prevalecido é um acordo entre eles. 
Geralmente os valores de vazão ecológica vem ficando abaixo do recomendado pelos métodos. 

A adoção de uma metodologia mais abrangente, como a descrita neste texto, implicará em uma 
série de desafios nas atividades de gestão de águas e na pesquisa em Recursos Hídricos e Ecologia. 
Particularmente, existe uma lacuna imensa de pesquisas integradas de biologia e hidrologia que 
permitam responder de forma mais detalhada quais são as relações entre o regime hidrológico e o 
ecossistema. 
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