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RESUMO --- Este trabalho relata a experiência de modelagem hidrológica chuva-vazão para a 
Bacia do Rio Caí, realizada no âmbito da construção do seu Plano de Bacia. Utilizou-se o modelo 
MGB-IPH com uma nova abordagem de distribuição espacial por sub-bacias, ao invés de células 
quadradas. A existência na bacia de um conjunto de 3 reservatórios que regularizam água para uma 
transposição a uma bacia vizinha exigiu que este sistema fosse representado internamente no 
modelo. Com isso, foi possível determinar não só as disponibilidades hídricas e as vazões 
transpostas, mas também as vazões naturais a jusante, subsidiando-se com isso o processo de 
planejamento de recursos hídricos 

ABSTRACT --- The present work reports about the rainfall-runoff hydrological modelling done to 
the Caí river basin, in South Brazil. This modelling effort was carried out in order to subsidize the 
elaboration of its River Basin Plan, according to the Brazilian Water Law. We used the hydrological 
model MGB-IPH with a subbasin-distributed approach, instead of the regular grid approach used in 
former applications of this model. Three reservoirs located at the heads of this basin, which were 
built to divert flows for hydropower generation in a neighbor basin, had to be represented by the 
model. Thus, it was possible to estimate water availability all over the basin, as well as diversion 
amounts, since diverted flows are not monitored. Moreover, the model allowed to estimate natural 
flows which would occur in the absence of the reservoirs and of water diversion.  
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INTRODUÇÃO 

A primeira etapa do Plano da Bacia Hidrográfica do Rio Caí está atualmente sendo elaborada, 

de acordo com o preconizado pela Política Nacional de Recursos Hídricos. Este Plano está sendo 

construído em conjunto pelo Poder Público, técnicos e respectivo Comitê de Bacia (Rio Grande do 

Sul, 2006).  

Esta bacia possui uma particularidade do ponto de vista de recursos hídricos, que é o conjunto 

de três reservatórios do Sistema Salto de geração energética. Situados na porção superior da bacia, 

estes reservatórios garantem o suprimento de água para duas usinas hidroelétricas situadas no rio 

Paranhana, afluente do Rio dos Sinos, caracterizando uma transposição de bacia. 

A falta de conhecimento da disponibilidade hídrica em diversos pontos de interesse na bacia 

acarreta a necessidade da aplicação de um modelo hidrológico chuva-vazão. No entanto, pelo fato 

das estações fluviométricas com dados de vazão se situarem bem a jusante do Sistema, o 

procedimento convencional de calibração, em que se comparam as vazões calculadas diretamente 

com vazões medidas, não é possível, visto que os reservatórios e a transposição alteram a 

magnitude das vazões e sua distribuição ao longo do tempo, sendo que essas alterações se refletem 

nos dados medidos.  

Desta forma, é necessário representar dentro do modelo hidrológico o efeito que os 

reservatórios têm na propagação das vazões da bacia. Uma vez feito isso, pressupondo que o ajuste 

obtido foi satisfatório, é possível retirar os reservatórios e a transposição do modelo e simular 

novamente, obtendo-se assim a série de vazões que ocorreriam na ausência destes usos, 

denominadas vazões naturais. Isto permite estimar os volumes retirados pelo Sistema, uma vez que 

os mesmos não são monitorados regularmente. Dessa forma é possível mensurar qual o impacto 

decorrente da operação do Sistema Salto nas disponibilidades hídricas do rio Caí, nos trechos a 

jusante do sistema. 

Este artigo relata a modelagem hidrológica chuva-vazão realizada, através de uma abordagem 

distribuída por sub-bacias do modelo MGB-IPH. O trabalho pretende prestar uma contribuição ao 

planejamento de recursos hídricos na bacia 

 

Objetivos 

O objetivo principal deste trabalho é determinar quais seriam as vazões que ocorreriam 

naturalmente na Bacia do Rio Caí na hipótese da não existência do Sistema Salto, através de 

simulação hidrológica chuva-vazão e simulação de balanço de reservatórios. Os objetivos 

secundários, que estão diretamente ligados ao objetivo principal, são estimar o uso de água do 

Sistema e avaliar preliminarmente o efeito que o mesmo tem sobre alguns aspectos do regime 

hidrológico natural. 
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Justificativa 

Os resultados derivados deste trabalho têm várias aplicações que justificam a sua realização, a 

saber: 

- influenciam fortemente o balanço hídrico na bacia, peça-chave no processo de planejamento 

dos recursos hídricos na bacia, tendo em vista que atualmente está sendo construído o Plano de 

Bacia do Caí e o Sistema Salto é o principal usuário de água; 

- dão subsídios para a implantação do instrumento de cobrança pelo uso da água, uma vez que 

o mesmo se dá em função das vazões consumidas (transpostas), as quais não são monitoradas; 

- fornecem a base para estudos de vazões e hidrogramas ecológicos, cuja determinação é feita 

a partir do regime ecológico “natural” de um rio. 

 

A BACIA DO RIO CAÍ E O SISTEMA SALTO DE GERAÇÃO DE ENERGIA 

A Bacia Hidrográfica do Rio Caí compreende uma área de 4.983 km2 no nordeste do estado 

do Rio Grande do Sul (Rio Grande do Sul, 2006) que drena para o Rio Jacuí,  abrangendo parcial ou 

totalmente 42 municípios. Há uma diversidade de usos dos recursos hídricos, destacando-se a 

irrigação de arroz e a navegação no seu trecho inferior, a diluição de esgoto doméstico e dos 

efluentes de indústrias metal-mecânicas, alimentícias e coureiro-calçadistas, e a geração de energia, 

preponderantemente através do Sistema Salto, pertencente à Companhia Estadual de Energia 

Elétrica (CEEE). A Figura 1 mostra a bacia do Caí com alguns aspectos de interesse hidrológico. 

 
Figura 1 – Mapa da Bacia do Caí com localização das principais sedes municipais, postos 

fluviométricos com dados de vazão e reservatórios do Sistema Salto 
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Dentro da bacia do Caí, o Sistema Salto é constituído de 3 barragens no trecho superior da 

bacia do Caí, cuja função única é a regularização das vazões para a geração de energia na bacia do 

Rio dos Sinos, através de uma transposição de vazões para o Rio Paranhana. São elas: a Barragem 

do Salto, inaugurada em 1952, a Barragem do Blang, inaugurada em 1957, e a Barragem Divisa, 

inaugurada em 1960. As duas primeiras encontram-se no Rio Santa Cruz, principal afluente do Caí, 

e a última encontra-se no Arroio da Divisa, que deságua na Barragem do Blang, como apresentado 

na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Características dos reservatórios do Sistema Salto situados na bacia do Rio Caí 
Barragem Volume (hm3) Área (km2) Ano de inauguração 

Salto 12,0 2,25 1952 
Blang 50,0 7,60 1957 
Divisa 11,4 1,10 1960 

 

Não há geração de energia no próprio eixo do rio Santa Cruz. Toda vazão regularizada é 

transposta para a bacia do Sinos através de um túnel, cuja tomada de água encontra-se na ombreira 

esquerda da Barragem de Salto. Este túnel tem 2.080 m de comprimento e leva água para a UHE 

Bugres, no Rio Santa Maria, com geração de 11,5MW. A vazão na UHE Bugres é totalmente 

proveniente da Bacia do Caí, não havendo praticamente nenhuma contribuição da própria bacia do 

Sinos, e daí para a UHE Canastra. Esta já recebe vazão natural da bacia do Paranhana, tendo uma 

capacidade de 42,5MW. A UHE Laranjeiras a jusante se encontra desativada. A representação 

esquemática de todo Sistema é mostrada na Figura 2. 

 
Figura 2 – Representação esquemática do Sistema Salto (Fonte: CEEE, 2005) 
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A geração de energia na Bacia vizinha é viável pois, no local da transposição, o Rio Santa 

Cruz passa muito próximo ao divisor de águas, diminuindo custos de adução. Neste ponto o rio já 

conta com uma vazão média significativa. Já no Paranhana, a vazão é baixa, porém as quedas 

líquidas são significativamente maiores, garantindo bom potencial hidroelétrico. 

Atualmente, além do uso para geração de energia, a transposição tem um impacto positivo 

também no uso turístico do Rio Paranhana. O aumento artificial da vazão do rio é importante para a 

prática do rafting, garantindo vazões altas mesmo em períodos secos, bem como para a diluição de 

poluentes ao longo do Rio dos Sinos. 

Não existe um monitoramento da quantidade de água que é transposta de Salto a Bugres. 

Assim, há uma grande incerteza no que diz respeito à vazão efetivamente transposta de 1953 a 

2004, o que dificulta tentativas de modelação. Magna (1997) adotou uma retirada constante de 2,55 

m3/s. O trabalho de Agrar-und Hydrotechnik Gmbh (1970) obteve junto à CEEE a série de vazões 

transpostas de 1956 a 1965, a partir dos quais estabeleceu uma vazão média transposta de 5,15 m3/s 

e a vazão máxima de 9,10 m3/s. Este valor é conflitante com o dado de FEPAM/GTZ, que afirmam 

que a capacidade máxima do túnel Salto-Bugres é de 7,1m3/s. 

O único dado disponibilizado é o registro da vazão turbinada e da vazão liberada pelo 

descarregador de fundo em Bugres, para o ano de 2005. A Tabela 2 mostra o resumo das vazões 

operadas em Bugres, correspondentes à vazão transposta pelo Sistema Salto no ano de 2005. 

 
Tabela 2 – Vazões médias turbinadas e liberadas pelo by-pass em Bugres e a correspondente vazão 

transposta pelo Sistema Salto no ano de 2005  

Mês 
Qturb 

(m3/s) 
Qfundo 
(m3/s) 

Qtotal 
(m3/s) 

Mês 
Qturb 

(m3/s) 
Qfundo 
(m3/s) 

Qtotal 

(m3/s) 
Janeiro 6,8 1,4 8,2 Julho 6,8 3,6 10,4 

Fevereiro 5,0 0,1 5,1 Agosto 6,8 3,7 10,5 
Março 2,4 0,0 2,4 Setembro 7,0 4,0 11,0 
Abril 3,4 0,0 3,4 Outubro 6,8 4,0 10,8 
Maio 6,0 1,4 7,4 Novembro 6,9 3,9 10,8 
Junho 6,2 3,9 10,1 Dezembro 6,9 2,3 9,2 

 

Como se vê, a maioria das vazões totais da Tabela 2 supera a capacidade do túnel Salto-

Bugres, de forma que provavelmente há um aporte de vazões da própria bacia a montante da UHE 

Bugres. Outra hipótese é que as vazões medidas nas estruturas de descarga de Bugres apresentem 

incertezas. De qualquer forma, as vazões da Tabela 2 não parecem condizer com as vazões 

efetivamente transpostas, dificultando a estimativa destas e conseqüentemente das vazões 

remanescentes na bacia.  
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METODOLOGIA 

Modelo hidrológico adotado 

O modelo hidrológico distribuído utilizado é denominado MGB-IPH (Collischonn, 2001 e 

Collischonn et al., 2007), com um módulo de balanço hídrico em reservatório adaptado a partir da 

metodologia descrita por Larentis et al. (2003), usado neste trabalho para representar as três 

barragens que compõem o Sistema Salto dentro da Bacia do Caí. 

O intervalo de tempo de simulação é diário. A calibração automática foi realizada utilizando o 

algoritmo evolutivo multi-objetivo MOCOM-UA, desenvolvido por Yapo et al. (1998), descrito 

também em Collischonn e Tucci (2003). Os resultados da calibração foram avaliados em termos das 

seguintes funções-objetivo: coeficiente de Nash-Suttcliffe, coeficiente de Nash do logaritmo das 

vazões e erro de volume. 

Na aplicação na bacia do Caí, o modelo MGB foi implementado a partir de uma abordagem 

um pouco diferente do que vinha sendo feito em outras aplicações. Ao invés de discretização em 

células quadradas, as unidades de balanço hídrico no modelo são pequenas sub-bacias, definidas 

pela junção de drenagens. Estas sub-bacias foram delimitadas com o uso da extensão ArcHydro do 

software ArcGis, similar às abordagens dos modelos ArcSwat e HecGeoHMS, e são denominadas 

“catchments” na terminologia destas ferramentas. 

A base para gerar esta discretização é a topografia do terreno. Aqui se optou pelo uso do 

MNT com pixel de 90m do Shuttle Radar Topography Mission (SRTM), obtido em 

http://srtm.csi.cgiar.org/, como base para a caracterização fisográfica. O MNT da bacia do Caí, já 

com o contorno da mesma, é mostrado na Figura 3. 

 
Figura 3 - Hidrografia e modelo numérico do terreno (MNT) da bacia do Caí, onde cores mais 

quentes correspondem a altitudes maiores 
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A partir do MNT e com base na hidrografia existente, foram delimitadas 199 unidades de 

balanço hídrico, conectadas entre si através de uma rede hidrográfica simplificada. Estas unidades 

correspondem às células do modelo MGB, que, em outras aplicações, possuíam formato regular. A 

Figura 4 mostra a discretização e a rede topológica de interconexões, ou rede de drenagem 

discretizada. 

 
Figura 4 - Unidades de balanço hídrico (“catchments”) e representação topológica das conexões 

entre células 
 

Esta é a primeira vez em que se usa o modelo MGB-IPH com a abordagem em sub-bacias, ao 

invés de células quadradas. Essa abordagem tem algumas vantagens interessantes, a saber: 

- as áreas das sub-bacias são melhor representadas. A divisão por células quadradas por 

muitas vezes não acompanha fielmente o divisor de águas da bacia (ou das sub-bacias); 

- as direções de fluxo são melhor representadas. Na abordagem por células quadradas, cada 

célula tinha apenas 8 possíveis direções de fluxo, ao passo que na abordagem presente, a rede 

hidrográfica é melhor representada;  

- o tipo e uso do solo das sub-bacias correspondem exatamente ao tipo e uso real existente na 

sub-bacia. Na abordagem por células quadradas, pelo fato de haver excedência de áreas, uma célula 

podia incorporar tipos e usos de bacias vizinhas, apenas para compensação de erros. 

As vantagens listadas são ainda mais importantes no caso da bacia do Caí, que possui a menor 

área entre todas as bacias onde o modelo MGB-IPH já foi aplicado. Nas bacias de grande porte, 

existe uma compensação de erros, fazendo com que os mesmos não sejam tão significativos. Em 

bacias menores, os erros nas áreas decorrentes da divisão em células quadradas passam a ter um 

peso maior. 

As séries de precipitação usadas no estudo são oriundas de 45 postos pluviométricos e foram 

obtidas junto ao banco de dados Hidroweb da ANA (31), do banco de dados Agritempo (3) da 
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EMBRAPA (http://www.agritempo.gov.br/), além de 11 postos operados pela CEEE. A Figura 5 

mostra a localização destes postos, bem como uma representação gráfica da disponibilidade de 

dados em cada década do período de 1941 a 2004, em que a altura da barra corresponde à 

porcentagem de dias sem falhas nas medições da respectiva década. 

 
Figura 5 – Localização dos postos pluviométricos e disponibilidade de dados por década na Bacia 

do Caí 
 

Por fim, para o cálculo da evapotranspiração no modelo, foram usados os dados médios das 

estações climatológicas do INMET nas cidades de Campo Bom, Caxias do Sul e Porto Alegre. 

 

 

Procedimento e hipósteses adotadas 

A bacia do Caí a montante de Salto possui uma área de drenagem de 490 km2. O posto 

fluviométrico de Nova Palmira (87160000) é o primeiro posto a jusante do Sistema Salto, com uma 

área de 2.040 km2. A partir de 1960, quando o Sistema foi completado, a série deste posto é 

tendenciosa, pois não representa toda a vazão gerada na bacia. Assim, o modelo hidrológico 

necessariamente deve incluir o efeito de armazenamento e a transposição de vazões para obter um 

melhor ajuste com as vazões observadas.  

A operação real do Sistema por parte da CEEE é bastante complexa, pois envolve vários 

aspectos, a saber: 

- demanda energética: em períodos de maior demanda, uma vazão maior é transposta para a 

UHE Bugres, na bacia do Sinos; 
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- estação do ano: durante os meses de inverno, os reservatórios são deplecionados para 

aumentar o volume de esperas. Já no verão, o armazenamento é aumentando, aumentando a garantia 

para o caso de estiagens; 

- previsão do tempo: no caso de haver alerta de chuva forte, também se depleciona o 

reservatório, de forma a aumentar o volume de espera. 

Frente a estas dificuldades, a calibração do modelo em Nova Palmira foi feita assumindo-se 

algumas hipóteses e simplificações, quais sejam: 

- os três reservatórios (Divisa, Blang e Salto) foram inseridos nas sub-bacias correspondentes. 

Não foram obtidas as curvas cota-volume dos reservatórios, de forma que as mesmas foram 

estabelecidas apenas com os volumes máximo e mínimo e a altura da barragem (assumindo 

variação linear); 

- a vazão transposta de Salto para UHE Bugres é função linear do armazenamento no 

reservatório de Salto. Quando este está cheio, a vazão transposta é de 7,1 m3/s, que é a capacidade 

do túnel (Magna, 1997); 

- a vazão mínima liberada a jusante de Salto pelo descarregador de fundo foi fixada em 0,5 

m3/s, a partir de informações da CEEE; 

- não foram obtidas informações sobre os descarregadores de fundo das barragens Divisa e 

Blang. A vazão de saída destas estruturas foi considerada função linear do armazenamento, com um 

valor máximo de 5 m3/s em cada; 

- o vertimento nas três barragens foi simulado de forma que todo o volume que excede a 

capacidade do reservatório é vertido ao longo do intervalo de tempo. 

Uma vez calibrado o modelo em Nova Palmira, o modelo foi novamente executado retirando-

se os reservatórios e a transposição e verificando-se o resultado nas vazões médias, máximas e 

mínimas. Da mesma forma, se avaliou as diferenças entre simulações num trecho de rio situado 

logo a jusante do Sistema, onde seus efeitos são mais pronunciados. 

 

RESULTADOS 

Calibração do modelo 

Para a calibração se escolheu o período de janeiro de 1961 a dezembro de 2004. A Figura 6 

mostra uma parte dos resultados da calibração, detalhando os anos de 1977 e 1978 apenas a título de 

exemplo da adequação do modelo. 

Como se pode ver, o ajuste está razoável. Algumas cheias foram subestimadas pelo modelo, 

no entanto a pequena cheia de novembro de 1977 foi bastante bem ajustada. Já os períodos mais 

secos foram satisfatoriamente representados. Em termos de coeficientes de avaliação, ou funções-

objetivo, o modelo em Nova Palmira obteve um coeficiente de Nash-Suttcliffe de 0,75 e um 
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coeficiente de Nash-Suttcliffe do logaritmo das vazões igual a 0,69. Já o erro de volume foi de 

2,2%, mostrando uma ligeira tendência do modelo a superestimar a vazão média de longo período.  

 

 
Figura 6 – Resultados da calibração do modelo hidrológico em Nova Palmira, no rio Caí, período de 

1/10/1977 a 31/12/1978 
 

O ajuste apenas razoável do modelo neste ponto tem duas explicações. Em primeiro lugar, a 

complexidade introduzida na simulação pelo Sistema Salto, cuja operação é praticamente 

desconhecida. Além disso, há poucos dados de chuva na bacia que contribui a este posto, 

contribuindo para a piora dos resultados. 

Para as séries observada e calculada, foram geradas as curvas de permanência, para efeito de 

comparação. As curvas de permanência são mostradas na Figura 7. 

 
Figura 7 – Curvas de permanência observada e calculada em Nova Palmira, referentes ao período de 

1/1/1961 a 31/12/2004 
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A Figura 7 mostra que há uma tendência do modelo superestimar levemente as vazões baixas 

e médias, obtendo um bom ajuste nas vazões altas. Os resultados podem ser considerados bons, de 

forma que o modelo representa bastante bem a disponibilidade hídrica na bacia.  

 

Efeitos da transposição 

O sistema Salto de geração de energia elétrica tem um efeito importante nas vazões do rio 

Santa Cruz a jusante do sistema. A priori, o efeito é causado por duas componentes principais: 

- efeito dos reservatórios sobre as vazões: os reservatórios de Divisa,  Blang e Salto possuem 

uma capacidade de armazenamento total de cerca de 70 hm3. Isto representa um volume equivalente 

a 90 dias da vazão média no Rio Santa Cruz naquele local. Os reservatórios armazenam água em 

períodos de vazão mais alta, permitindo maiores vazões nos períodos de estiagem. Assim, o efeito 

dos reservatórios é basicamente o de diminuir as cheias e aumentar as vazões de estiagem. A 

capacidade de reter grandes cheias é questionável, pois o armazenamento é relativamente pequeno, 

ocorrendo vertimento em grandes eventos. Possivelmente há também uma leve alteração nas vazões 

médias, devido ao aumento da superfície líquida. Esta alteração pode ser positiva ou negativa, 

dependendo do balanço de evaporação potencial e precipitação no local; 

- efeito da transposição de vazões para a UHE Bugres, na bacia do Sinos: a transposição tem 

um único efeito bastante evidente, que é a diminuição das vazões médias a jusante no Rio Santa 

Cruz e conseqüentemente no Rio Caí. Uma diminuição das vazões mínimas não é necessariamente 

esperada a priori, uma vez que o efeito de regularização pode compensar a transposição. 

Em suma, são três os impactos esperados: redução de vazões de cheia, aumento das vazões de 

estiagem e diminuição da vazão média. 

Efeito nas vazões médias: a vazão média de longo período em Nova Palmira é de 46.0 m3/s. 

Esta é a média desde 1960, quando o Sistema Salto foi completado e passou a operar como 

atualmente. O modelo hidrológico considerando o Sistema gerou uma vazão média de 47,1 m3/s, 

um erro de 2.2%. Retirando-se os reservatórios e a transposição, a vazão média no mesmo período 

passou para 55,3 m3/s. Assim, o Sistema Salto acarreta numa redução de 15% na vazão média em 

Nova Palmira. Deve-se ressaltar que, mesmo havendo uma área incremental de 1500 km2 entre 

Salto (500 km2) e Nova Palmira (2000 km2), o impacto ainda é bastante significativo. Considerando 

apenas os reservatórios, sem transposição, a vazão média em Nova Palmira é de 51,5 m3/s, ou seja, 

os reservatórios produzem uma diminuição na vazão média devido ao aumento da superfície 

evaporativa.  

Efeito nas vazões máximas: os reservatórios de Blang e Salto possuem alguma capacidade 

de amortecer cheias, pois mantém constantemente um volume de espera, o qual não é muito grande, 

sendo capaz apenas de reter cheias menores, ou uma parcela da vazão de pico em grandes eventos. 
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A maior cheia registrada em Nova Palmira desde 1953 foi em junho de 1982, com uma vazão de 

1129 m3/s. O modelo hidrológico com o Sistema Salto calculou uma vazão de 1182 m3/s (erro de 

5%). Retirando-se o Sistema Salto, o modelo calculou uma vazão máxima de 1252 m3/s, de forma 

que pode-se considerar que o Sistema Salto reduz um pouco as vazões máximas.  

Efeito nas vazões mínimas: igualmente, os reservatórios do sistema possuem alguma 

capacidade de regularização. Além disso, há um acordo com a CORSAN para que a Barragem de 

Salto libere no mínimo 0,4 m3/s para manter operante o abastecimento a jusante. A vazão superada 

em 95% do tempo em Nova Palmira (Q95) é de 3,5m3/s. Já a Q95 da série calculada pelo modelo é de 

3,8m3/s. A Q95 que seria esperada sem o sistema Salto é de 5,2 m3/s, ou seja, o Sistema Salto 

acarreta uma diminuição nas vazões de estiagem. Por fim, a Q95 que ocorreria caso só existissem os 

reservatórios, porém sem transposição, seria de 5,4 m3/s. Assim, pode-se perceber que os 

reservatórios produzem alguma regularização, porém esta é anulada pela transposição. 

A Tabela 3 sintetiza os efeitos do sistema em Nova Palmira. 

 

Tabela 3 – Síntese dos efeitos do Sistema Salto sobre as vazões em Nova Palmira 

Vazão caracte-
rística (m3/s) 

Observada Simulada com 
Sistema Salto 

Simulada sem 
Sistema Salto 

Impacto do 
Sistema 

Média (QLP) 46,0 47,1 55,3 -15% 

Máxima 
maximorum 1129 1182 1252 

 
-6% 

Q95 3,5 3,8 5,2 -26% 
 

Deve ser ressaltado que existe alguma incerteza nos resultados mostrados, uma vez que o 

coeficiente de Nash-Suttcliffe obtido para a calibração em Nova Palmira não foi muito alto (0,75). 

No entanto, a ordem de grandeza dos impactos parece ter sido bem quantificada. 

A Tabela 3 mostra os efeitos da operação do Sistema em Nova Palmira, pois este é o primeiro 

posto fluviométrico a jusante do Sistema, sendo um local onde é possível aferir os resultados no 

modelo com base em dados medidos. No entanto, como dito, a área incremental entre Salto e Nova 

Palmira é bastante grande, de forma que o impacto relativo nas vazões neste ponto é menor. De 

fato, o maior impacto ocorre no Rio Santa Cruz, logo a jusante dos reservatórios, onde as vazões 

médias, máximas e mínimas são fortemente alteradas.  

Para ilustrar quantitativamente, tomou-se como referência a bacia do Caí até logo a montante 

da foz do Arroio Cará, local onde o Rio Santa Cruz passa a se chamar Caí. O modelo hidrológico 

foi executado com e sem o Sistema, para avaliar os impactos mais significativos. A Figura 8 mostra 

um período das séries simuladas. 
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Figura 8 – Impacto do Sistema Salto sobre as vazões no Rio Santa Cruz, a montante da foz do 

Arroio Cará (566 km2) 
 

Como se vê na Figura 8, neste ponto da bacia o impacto do sistema Salto é bastante 

importante. Em primeiro lugar, há uma diminuição grande das vazões médias. As vazões de 

estiagem também são reduzidas pelo Sistema, porém em períodos de estiagem mais severa e 

prolongada, como no caso do verão de 2003, as vazões de estiagem ficam muito próximas às que 

ocorreriam naturalmente, devido à liberação de uma vazão mínima a jusante de Salto, conforme 

acordo entre a CORSAN e CEEE, e possivelmente da própria interrupção da transposição.  

O efeito de redução de cheias devido à retenção de parte dos hidrogramas nos reservatórios é 

variável. Algumas cheias foram bastante reduzidas, como a cheia de março-abril de 2003. No 

entanto, dependendo da operação do reservatório, o efeito do sistema pode ser pequeno, como 

ocorrido na cheia de julho de 2002. Neste evento, os reservatórios já se encontravam relativamente 

cheios devido a cheias menores ocorridas um pouco antes. Assim, não houve volume suficiente para 

armazenar a cheia maior.  

Em termos de curva de permanência tem-se uma alteração significativa entre a curva que seria 

esperada no Rio Santa Cruz sem o Sistema Salto e a curva com o Sistema. Estas curvas de 

permanência são mostradas na Figura 9. 
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Figura 9 – Curvas de permanência no Rio Santa Cruz a montante do Arroio Cará, obtidas de séries 

simuladas com e sem o Sistema Salto  
 

Como se vê, há uma diminuição significativa em toda a faixa de vazões. A área situada entre 

as duas curvas representa a vazão média perdida pela bacia, tanto pela transposição como pela 

evaporação dos reservatórios. O efeito benéfico na própria bacia (para efeito de controle de cheia) é 

a ligeira diminuição das vazões máximas. 

A Tabela 4 mostra os impactos do Sistema sobre as principais vazões características do Rio 

Santa Cruz. 

 
Tabela 4 – Síntese dos efeitos do Sistema Salto sobre as vazões no Rio Santa Cruz, a montante da 

foz do Arroio Cará 

Vazão característica (m3/s) Simulada com 
Sistema Salto 

Simulada sem 
Sistema Salto 

Impacto do 
Sistema 

Média (QLP) 3,8 11,9 -67% 
Q50 1,4 7,5 -81% 

Máxima maximorum 281,6 337,5 -17% 
Q95 0,2 1,2 -83% 

 

 

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

Neste trabalho, foram determinadas as vazões naturais na Bacia do Rio Caí a jusante do 

Sistema Salto, que transpõe água desta bacia para a Bacia do Sinos. As vazões naturais são aquelas 

que ocorreriam na hipótese da não-existência do Sistema. Automaticamente, se determinaram 

também as vazões transpostas, subsidiando o balanço hídrico na bacia a conseqüentemente toda a 

implantação futura dos instrumentos de gestão. 

Evidentemente, o ideal seria estabelecer as vazões transpostas e remanescentes com base em 

dados medidos logo a jusante. Como estes não estão disponíveis, a simulação hidrológica se torna a 

alternativa mais adequada. 
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Da mesma forma, o posto de Nova Palmira (87160000), tem uma significativa área 

incremental em relação à bacia a jusante do Sistema Salto. A calibração em um posto situado tão a 

jusante pode mascarar os resultados, através de compensação interna de erros do modelo 

distribuído. Porém, por ser o primeiro posto fluviométrico a jusante do Sistema, ainda assim é o 

mais adequado para a análise. 

O Sistema Salto retira, em média, 8 m3/s da Bacia do Caí, através principalmente da 

transposição, mas também do aumento da evaporação resultante da maior superfície líquida.  

A geração de energia normalmente é considerada um uso não-consuntivo. Neste caso, no 

entanto, devido à transposição, o Sistema Salto passa a ser o maior usuário de água na bacia, 

representando cerca de 70% do consumo.  

Outras vazões características a jusante também são afetadas, como já visto. A Q95 sofre uma 

redução de 83%. Já as vazões máximas sofrem menor redução, porque a capacidade de 

armazenamento do Sistema não é muito grande. 

Deve-se ressaltar que, quando se mencionam os impactos da transposição, sempre se refere 

aqui a impactos na bacia do Caí. A transposição gera efeitos benéficos ao aumentar a 

disponibilidade hídrica na bacia do Sinos, que é muito mais comprometida do ponto de vista hídrico 

(o que é ilustrado, por exemplo, pelo episódio da mortandade dos peixes em outubro de 2006).  
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