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ESTUDO DA POTENCIALIDADE HÍDRICA DA AMAZÔNIA
MARANHENSE ATRAVÉS DO COMPORTAMENTO DE VAZÕES
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Costa3 & Cláudio José da Silva de Sousa4

RESUMO --- O principal objetivo deste trabalho é apresentar uma proposta de valores de vazões
de referência, para o período recessivo na região amazônica maranhense. Através da análise média
mensal das vazões de estações existentes por bacia hidrográfica da região, pode-se ter uma idéia
preliminar da disponibilidade hídrica. A partir das médias mensais das vazões foram plotadas
Curvas de Permanência das Vazões. Destas foram obtidos valores associados à permanência de
90% (Q90) para a série anual e (Q90) para o trimestre mais seco. Através das vazões médias
mensais do ano mais recente por estação foram elaboradas curvas relacionando descarga x tempo.
Destas curvas extraiu-se o Qo, correspondente à vazão inicial do período recessivo. Posteriormente,
calculou-se o fluxo de base (Q) para 60, 90 e 120 dias após o inicio de recessão. Por conseguinte,
foram estimados valores de referência de vazão para o período recessivo, para fins de outorga de
uso da água nas bacias hidrográficas da região amazônica maranhense. 

Palavras-chave: Potencialidade Hídrica, Amazônia, Maranhão

ABSTRACT --- The objective of this work is to set a proposal of outflow reference values, for the
recession period in the Amazon region of Maranhão state. Through the analysis of monthly data of
precipitation (PRE) and potential evapotranspiration(ETP) estimatives by Thornthwaite (1948)
method, were generated tables and graphs of the monthly average behavior of PRE and ETP. Based
on monthly average data of outflows of the Corda gauge station, a preliminary vision of WRA was
obtained,as well as its huge yearly variation. From the monthly outflows were produced duration
Curves of Outflows. Of these curves were obtained 90% duration flow (Q90), for an annual period,
and (Q90) for the driest trimester,the base-flow. Based on monthly average outflows of 2005, a
stream hydrograph discharge versus time was elaborated.From the produced curve a Qo
parameter,the flow at the recession start,the recession constant(a),and the baseflow recession
equation was extracted. Later, the baseflow (q) for 60, 90 and 120 days after the recession started
was calculated. Measurements of outflow in the Amazon region of Maranhão state completed the
study,givig its own WRA.
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1 INTRODUÇÃO

O Estado do Maranhão dispõe de uma significativa rede hidrográfica, com 4.027 Km2 de águas

interiores. As principais bacias hidrográficas, dos rios Itapecuru, Mearim, Munim, Parnaíba,

Tocantis e Gurupi, juntamente com as pequenas bacias do Norte, correspondem à totalidade da área

do Estado. No entanto, o Estado possui poucas informações e pesquisas voltadas ao setor dos

recursos hídricos, e especificamente, estudo sobre os aspectos quantitativos relacionados à vazão de

seus mananciais, o que compromete o gerenciamento desses ecossistemas aquáticos, submetidos a

uma progressiva ocupação de áreas em suas bacias hidrográficas, de forma não planejada. 

Os estudos de disponibilidade hídrica para efeito de outorga, por exemplo, não contemplam, na

sua maioria, levantamentos precisos da potencialidade hídrica da bacia hidrográfica, para uma

retirada segura das vazões requeridas.O que normalmente se realiza, segundo Silva (2003), “são

medições únicas da vazão no ponto de captação, no período mais seco do ano”. Este procedimento

torna-se insuficiente, se considerarmos que dentro dos períodos secos, pode haver anos mais secos

que o ano em que se fez a medida da vazão. Desta forma, torna-se imprescindível desenvolver

metodologias que levem em consideração o nível de informações existentes na área ou local de

captação, especificamente da bacia hidrográfica, e que levem em consideração a caracterização

fisiográfica e climatológica, como, por exemplo, o tamanho da área de drenagem ou se a região em

questão encontra-se no subumido seco ou não, se existem séries históricas de vazão, etc.

Diante do acima exposto, este trabalho tem por objetivo apresentar uma proposta de valores de

vazões de referência, para o período recessivo nas bacias hidrográficas da região amazônica

maranhense, mais especificamente na área de atuação do PPBIO (Programa de Pesquisa em

Biodiversidade) no Maranhão, considerando as bacias hidrográficas do Pericumã, Turiaçu,

Maracacumé, Pindaré, Gurupi e uma pequena porção da bacia do Tocantins. 

2 DOMINIOS HIDROGRÁFICOS

2.1 Bacias Hidrográficas do Bioma Amazônico no Estado do Maranhão

A área do Bioma Amazônico no Estado do Maranhão encontra-se dividido entre as bacias

hidrográficas dos rios: a) genuinamente maranhenses: Pindaré, Turiaçu, Maracaçume, e Pericumã;

b) limítrofes: Tocantins e Gurupi (figura 1). Segundo estudos realizados pela Secretaria do Estado

do Maranhão (SEMA, 1994), as bacias hidrográficas maranhenses possuem as seguintes

características:
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Turiaçu, Maracaçume e Pericumã: Os rios Turiaçu e Maracaçumé são rios de regime

equatorial cujas nascentes são oriundas dos chapadões meridionais do Estado. O rio Turiaçu

nasce nas vertentes da Serra do Tiracambu. A sua bacia, de corformação é de 17.502 Km2 e

percorre 720 Km de extensão de forma regularmente sinuosa em direção à Baía do Turiaçu.

Recebe os rios Paraná e Caxias pela margem esquerda e inúmeros igarapés pela margem

direita. O rio Maracaçume nasce nas bordas da Serra do Tiracambu.

Pindaré: abrange uma área de 40.000Km2, e possui um percurso de 720 Km, que se estende

da nascente na Serra do Gurupi até sua desembocadura na Baía de São Marcos, e tem como

principal afluente o rio Zitiua, com 270Km. 

Gurupi: a bacia do rio Gurupi está contida aproximadamente em 70% no Estado do

Maranhão. O rio Gurupi com uma extensão de 719 Km nasce em território maranhense, e

seus principais afluentes pela margem esquerda encontram-se em território paraense. Após a

contribuição de um de seus afluentes, o Gurupi-Mirim, o rio Gurupi tem sua largura de 40 m

alterada, alcançando 250m e, ao longo do seu percurso, antes da Vila São José do Gurupí,

essa largura pode atingir ate 2 Km. Sua profundidade, em média de 5 m, chega ser quase

insignificante nas áreas sedimentares, atingindo pouco mais de meio metro. Além do

Gurupí-Mirim, recebe águas dos rios Guajará, Rolim, Coaraci-Paraná, Uraim, e Piriá. Sua

bacia em território maranhense é de aproximadamente 12.128 Km2 e extensão de 800 Km.

Tocantins: a bacia do rio Tocantins faz parte da região hidrográfica do Tocantins-Araguaia,

que se localiza quase que integralmente entre os paralelos 2º e 18º e os meridianos de

longitude oeste 46º e 56º. Sua configuração alongada no sentido longitudinal, seguindo as

diretrizes dos dois importantes eixos fluviais – o Tocantins e o Araguaia – que se unem no

extremo setentrional da bacia, formando o baixo Tocantins, que desemboca no rio Pará,

pertencente ao estuário do rio Amazonas.”A bacia do rio Tocantins possui uma vazão média

anual de 10.900m3/s, volume médio anual de 344 Km3 e uma área de drenagem de

767.000Km2 , que representa 7,5% do território nacional; onde 83% da área da bacia

distribuem-se nos Estados de Tocantins e Goiás (58%), Mato Grosso (24%); Pará ( 13%) e

Maranhão (4%), além do Distrito Federal ( 1%). Limita-se com bacias de alguns do maiores

rios do Brasil, ou seja, ao Sul com a do Paraná, a Oeste, com a do Xingu e a leste, com a do

São Francisco. Grande parte de sua área está na região Centro Oeste, desde as nascentes do

rios Araguaia e Tocantins até sua confluência, na divisa dos estados de Goiás, Maranhão e



4
XVIII SIMPOSIO BRASILEIRO DE RECURSOS HÍDRICOS

Pará. Desse ponto para jusante a bacia hidrográfica entra na região Norte e se restringe a

apenas um corredor formado pelas áreas marginais do rio Tocantins (ANEEL, 2007)”.

Figura 1 – Divisão Hidrográfica da Amazônia Maranhense

3 ASPECTOS HIDROLÓGICOS

3.1 Comportamento das Vazões no Bioma Amazônico Maranhense

Para análise dos eventos de vazão, foram utilizados dados mensais de vazão (Q) de 21

estações fluviométricas distribuídas ao longo das bacias hidrográficas na região (figura 1). No

entanto, nem todas as estações encontram-se no território maranhense, como as da bacia dos rios

Tocantins e Gurupi, que são bacias limítrofes. Mas, para efeito do estudo, os dados destas estações

foram considerados. Essas informações foram adquiridas do banco de dados fluviométricos da

Agência Nacional de Águas – ANA.

Posteriormente os dados foram importados para o banco de dados do software HIDRO

(versão 1.0.8), onde foram consistidos automaticamente. Em seguida, os dados médios mensais de

vazão foram tabulados em planilha Excel. Com base nos valores mensais de vazão foram geradas as

curvas de permanência de vazão, que “relacionam a vazão de um rio e a probabilidade de

ocorrerem vazões maiores ou iguais ao valor da ordenada (TUCCI, 2002)”. Através das vazões

médias mensais das estações, considerando a série anual, foi elaborada uma curva, relacionando

descarga x tempo. Desta curva extraiu-se o Qo, correspondente à vazão inicial do período recessivo.

Posteriormente, calculou-se o fluxo de base (Q) para 60, 90 e 120 dias após o inicio de recessão.
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Por conseguinte, foram estimados valores de referência de vazão para o período recessivo, para fins

de outorga de uso da água por bacia hidrográfica.

3.1.1 Bacias dos rios: Maracaçume e Turiaçu

Média Mensal das Vazões

Para análise dos eventos de vazão nestas bacias, foram utilizados os dados mensais de vazão

(Q) da estação Maracaçume, com série histórica de 34 anos de observação e das estações Turi e

Paruá com 34 e 24 anos de observação respectivamente. O comportamento da Q média mensal para

as bacias é sintetizado através de gráficos resumos, figura 2. Por meio deles definem-se dois

períodos: o de cheia, de dezembro a maio; e o recessivo, de junho a novembro.

Verifica-se através dos gráficos, um comportamento regular da vazão, sem picos esporádicos,

resultado consoante ao comportamento das chuvas na Região Norte do Estado. A elevação das

vazões principia no mês de dezembro, 6,53 m3/s (bacia do rio Maracaçume), e 7,37 m3/s (bacia do

rio Turiaçu), e finaliza no mês de maio 157 m3/s (Maracaçume) e 122 m3/s (Turiaçu), período este

obviamente coincidente com a época mais chuvosa da região, de dezembro a maio. Os meses de

março e abril destacam-se com vazões superiores a 140 m3/s. As vazões mínimas se concentram no

período aproximadamente de junho a novembro, estando, portanto, coincidentes com a época

menos chuvosa da região. O mês de agosto apresenta vazões médias abaixo de 5 m3/s.

No quadro 1 é sintetizado o comportamento médio mensal das vazões. Verifica-se que a

média aritmética das vazões para a série anual é de 63,68 m3/s (bacia do rio Maracaçume), e 50,04

m3/s (bacia do rio Turiaçu). O valor médio da vazão para o trimestre mais seco, correspondente ao

período de outubro a dezembro, é de 4,34 m3/s (Maracaçume), e 6,53 m3/s (Turiaçu).No trimestre

de cheia, de março a maio, é de 170 m3/s e 123,47 m3/s, para as bacias do rio Maracaçume e

Turiaçu, respectivamente.
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Bacia do rio Maracaçume Bacia do rio Turiaçu

Figura 2 – Comportamento Médio Mensal das Vazões

Quadro 1 – Média Mensal das Vazões

Bacia Hidrográfica do rio Maracaçume

Meses Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Média 29,5 98,8 163 190 157 63,9 28,9 13,4 6,67 3,73 2,77 6,53

Máxima 92,4 213 326 355 325 156 67,7 30,7 12,2 7,04 5,56 22,6

Mínima 4,46 27,5 63,7 94,2 60,7 23,4 13,7 6,79 3,44 1,91 1,36 1,65

MA: Média aritmética das vazões (série anual) = 63,68 m3/s

MTMS: média do trimestre mais seco (agosto a outubro) = 4,34 m3/s

MTC: média do trimestre de cheia (março a maio) = 170 m3/s

Bacia Hidrográfica do rio Turiaçu

Meses Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Média 29,5 65,45 108,4 140,4 121,6 58,95 30,4 16,83 9,425 6,48 5,735 7,37

Máxima 64,3 117,5 164 187,2 171 97,35 50,2 26,6 13,75 9,58 10,06 19,58

Mínima 10,01 28,23 65,15 96,3 73,65 34,85 20,31 11,3 6,695 4,67 3,593 3,457

MA: Média aritmética das vazões (série anual) = 50,04 m3/s

MTMS: média do trimestre mais seco (agosto a outubro) = 6,53 m3/s

MTC: média do trimestre de cheia (março a maio) =  123,47 m3/s

Curva de permanência das vazões
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A partir das séries históricas de vazões de 34 anos (1972 a 2006), Estação Maracaçumei,

localizada no rio Maracaçume, e de 24 anos (1972 – 2006), Estação Turi, localizada no rio Turiaçu,

e utilizando-se o Sistema de Informações Hidrológicas HIDRO (versão 1.0), gerou-se a curva de

permanência das vazões para o rio principal de cada bacia. Esta curva relaciona a vazão e a

probabilidade de ocorrerem vazões maiores ou iguais ao valor observado na ordenada, ou seja, ela

fornece a percentagem de tempo que uma dada vazão é igualada ou superada num período histórico

definido (SILVEIRA, 2003). A curva de permanência pode ser estabelecida com base em valores

diários, mensais, semanais e até anuais. Neste caso, utilizou-se de valores mensais. Através da

curva foi extraído o valor de Q90, que corresponde a 90% de permanência mensal das vazões na

estação em estudo.Verifica-se que a vazão correspondente a Q90% para a série anual da Estação

Maracaçume é de 4,24 m3/s, e para a Estação Turi é de 6,34 m3/s. O índice Q90% para o trimestre

mais seco é de 0,456 m3/s (Estação Maracaçume) e de 1,87 m3/s (Estação Turi), figura 3 e 4.

Bacia do rio Maracaçume Bacia do rio Turiaçu

Figura 3 - Curva de Permanência das Vazões, Série Histórica

Q90% = 4,24 m3/s Q90% = 6,34 m3/s
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Bacia do rio Maracaçume Bacia do rio Turiaçu

Figura 4 - Curva de Permanência das Vazões, Trimestre mais seco

Determinação da curva do fluxo de base

Considerou-se ainda para este estudo, a curva do Fluxo de Base (figura 5), que corresponde à

descarga da água subterrânea para o manancial superficial, num período sem excesso de chuva.A

curva do fluxo de base foi construída tomando-se as vazões médias mensais da série anual de cada

bacia hidrográfica, que foram dispostas no eixo das ordenadas. Os meses correspondentes a tais

vazões foram dispostos no eixo das abscissas. O início do período recessivo foi considerado no

final do mês de julho, Qo = 28,9 m3/s (bacia do Maracaçume) e Qo = 39 m3/s (bacia do rio

Turiaçu), conforme o comportamento pluviométrico da região, cuja estação seca se inicia a partir

do mês de junho.

Q90% = 0,456 Q90% = 1,87 m3/s
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Bacia do rio Maracaçume Bacia do rio Turiaçu
Figura 5– Curva do Fluxo de Base

De acordo com Fetter (2001), o cálculo da vazão do fluxo de base (Q), que é a vazão inferida

para o período recessivo pode ser calculado a partir da equação 1 abaixo.

Q = Qo.e-at  

(1)

Onde: Q = fluxo de base em qualquer período após o inicio da recessão (m3/s); Qo = fluxo de

base no começo da recessão (m3/s); a = constante de recessão da estação (dias-1); t = tempo desde

o início da recessão (dias). A constante de recessão da estação (a) é calculada pela seguinte equação

(2):

a = -{(1)/(t.lnQ/Qo)} (2)

O cálculo da constante de recessão das bacias (a) foi obtido a partir da diferença das vazões

médias de setembro (Q) e julho (Qo), ou seja, num período de 60 dias (t) após o período da

recessão, obtendo-se o valor de a = 0,024437 (bacia do Maracaçume) e a = 0,02756 (bacia do rio

Turiaçu). Em seguida calculou-se o fluxo de base (Q) para 60, 90 e 120 dias após o inicio da

recessão, obtendo-se os valores abaixo (quadro 2), que indicam os fluxos de base para os meses de

setembro, outubro e novembro, que devem ser levados em consideração para o atendimento de

possíveis demandas do uso da água, sendo:

Quadro 2 – Vazão de Referência

Bacias / Q (m3/s)
Q90

(Série anual)

Q90TMS

(Trimestre mais

seco)

Q

(Setembro)

Q

(Outubro)

Q

(Novembro)

Maracaçume 4,24 0,456 6,67 3,204 1,53

Turiaçu 6,34 1,87 7,46 3,26 1,43
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Comparando-se a vazão Q90% da série anual, com a vazão de referência Q90% do trimestre

mais seco, e ainda com as vazões do fluxo de base do período recessivo, de setembro a novembro,

verifica-se que a liberação de água para o Sistema de Outorga e Obras Hídricas deve ser

realizada de maneira diferenciada, ou seja, recomenda-se para o primeiro semestre a adoção do

índice Q90 da serie anual, enquanto que para os meses de recessão, deve-se considerar a vazão do

fluxo de base do mês de novembro, no intuito de preservar a sustentabilidade hídrica nas bacias

dos rios Maracaçume e rio Turiaçu.

3.1.2 Bacias dos rios: Pindaré e Gurupi

Média Mensal das Vazões

Para análise dos eventos de vazão nestas bacias, foram utilizados os dados mensais de vazão

(Q) das estações Ponte Br 222, Alto Alegre, Esperantina e Pindaré Mirim para a bacia do rio

Pindaré e, as estações Canindé, Alto Bonito e Faz. Rural Zebu para a bacia do rio Gurupi. O

comportamento da Q média mensal para as bacias é sintetizado através de gráficos resumos, figura

6. Por meio deles definem-se dois períodos: o de cheia, de dezembro a maio; e o recessivo, de

junho a novembro. Verifica-se através dos gráficos, que o comportamento das vazões nestas bacias

é consoante ao comportamento das bacias dos rios Maracaçume e Turiaçu, ou seja, a elevação das

vazões também principia no mês de dezembro e finaliza no mês de maio, e as vazões mínimas se

concentram no período de junho a novembro, traduzindo o comportamento das chuvas na Região

Norte do Estado, como anteriormente citado. 

Bacia do rio Pindaré Bacia do rio Gurupi
Figura 6 – Comportamento Médio Mensal das Vazões
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O quadro 3 sintetiza o comportamento médio mensal das vazões. Verifica-se para a bacia do

rio Pindaré, que a média aritmética das vazões para a série anual é de 88,22 m3/s, e o valor médio

da vazão para o trimestre mais seco, de setembro a novembro, é de 17,99 m3/s e para o trimestre de

cheia, de março a maio é de 215,60 m3/s. Para a bacia do rio Gurupi, verifica-se que o trimestre

mais seco concentra-se no período de outubro a dezembro, com vazão média de 97,82 m3/s.

Coincidente com a bacia do rio Pindaré, o período de cheia, de março a maio, apresenta vazão

média de 538,78 m3/s.

Quadro 3 – Média Mensal das Vazões

Bacia Hidrográfica do rio Pindaré

Meses Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Média 56,27 114,2 206,8 247 193 90,72 47,16 27,69 19,79 16,81 17,4 21,69

Máxima 104,7 190,2 293 328,9 282,4 137,3 69,27 36,59 23,9 20,13 23,61 36,97

Mínima 25,71 68,09 139,3 182,3 122,4 63,41 34,27 21,01 16,92 14,64 14,17 15,68

MA: Média aritmética das vazões (série anual) = 88,22m3/s

MTMS: média do trimestre mais seco (setembro a novembro) = 17,99 m3/s

MTC: média do trimestre de cheia (março a maio) = 215,60 m3/s

Bacia Hidrográfica do rio Gurupi

Meses Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Média

172,6

7

283,3

3

459,0

0

597,6

7

559,6

7

291,6

7

180,8

0

137,8

7

113,7

7 98,50 93,60

101,3

7

Máxima

267,6

7

403,6

7

667,3

3

874,0

0

705,3

3

410,0

0

222,4

3

165,1

7

131,4

3

112,4

3

108,6

3

130,0

0

Mínima

114,7

3

188,8

3

332,6

7

527,3

3

389,6

7

201,9

0

153,6

0

121,6

7

104,9

3 92,13 88,37 89,70

MA: Média aritmética das vazões (série anual) = 257,49 m3/s

MTMS: média do trimestre mais seco (agosto a outubro) = 97,82 m3/s

MTC: média do trimestre de cheia (março a maio) =   538,78 m3/s

Curva de permanência das vazões

A partir da série histórica de vazões das estações Pindaré Mirim (série histórica de 33 anos),

juntamente com os dados da estação Alto Bonito (serie histórica de 34 anos), tratados pelo Sistema

HIDRO gerou-se a curva de permanência das vazões para os rios Pindaré e Gurupi. Através das

figuras 7 e 8, verifica-se que a vazão correspondente a Q90%, para a série anual da Estação Pindaré
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Mirim é de 19 m3/s, e para a Estação Alto Bonito é de 111 m3/s O índice Q90% para o trimestre

mais seco é de 10,6 m3/s (Estação Pindaré Mirim), e 94,4 m3/s (Estação Alto Bonito). 

Bacia do rio Pindaré Bacia do rio Gurupi

Figura 7 - Curva de Permanência das Vazões, Série Histórica

Bacia do rio Pindaré Bacia do rio Gurupi

Q90% = 19 m3/s Q90% = 111 m3/s

Q90% = 10,6 m3/s Q90% = 94,4 m3/s
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Figura 8 - Curva de Permanência das Vazões, Trimestre mais seco

Determinação da curva do fluxo de base

Para a construção da curva do fluxo de base para as bacias dos rios Pindaré e Gurupi, foi

considerado como início do período recessivo, o final do mês de julho. Os índices são Qo = 47,16

m3/s (bacia do Pindaré) e Qo = 180,80 m3/s (bacia do Gurupi), figura 9.

Bacia do rio Pindaré Bacia do rio Gurupi
Figura 9- Curva do Fluxo de Base

Para o período de 60 dias (t) após o período da recessão, foram obtidos os valores de a =

0,014476 (bacia do rio Pindaré) e a = 0,007720698 (bacia do rio Gurupi). Em seguida calculou-se o

fluxo de base (Q) para 60, 90 e 120 dias após o inicio da recessão, obtendo-se os valores abaixo

(quadro 4), que indicam os fluxos de base para os meses de setembro, outubro e novembro, que

devem ser levados em consideração para o atendimento de possíveis demandas do uso da água,

sendo:

Quadro 4 – Vazão de Referencia

Bacias / Q (m3/s)
Q90

(Série anual)

Q90TMS

(Trimestre

mais seco)

Q

(Setembro

)

Q

(Outubro)

Q

(Novembro)

Pindaré 19,0 10,6 19,78 12,81 8,30

Gurupi 111,0 94,4 113,76 90,24 71,59
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Comparando-se a vazão Q90% da série anual, com a vazão de referência Q90% do trimestre

mais seco, e ainda com as vazões do fluxo de base do período recessivo, de setembro a novembrto,

verifica-se que a liberação de água para o Sistema de Outorga e Obras Hídricas, conforme as

bacias dos rios Maracaçume e Turiaçu, para o primeiro semestre dever ser a adoção do índice

Q90TMS, pois este oferece maior restrição ao uso da água, enquanto que para os meses de

recessão, deve-se considerar a vazão do fluxo de base do mês de novembro, no intuito de preservar

a sustentabilidade hídrica nas bacias dos rios Pindaré e Gurupi.

3.1.3 Bacia do rio Tocantins

Média Mensal das Vazões

Para análise dos eventos de vazão nesta bacia, foram utilizados os dados mensais de vazão

(Q) das estações: Peixes, São Felix, Ipueiras, Descarrego, Itaguatins, Miracema do Tocantins, Porto

Nacional, Tocantinopoles, Tupirantins e São Salvador, com séries históricas de acordo com o

quadro 1. O comportamento da Q média mensal para a bacia é sintetizado através de gráfico

resumo, figura 10. Por meio dele define-se dois períodos: o de cheia, de outubro a março; e o

recessivo, de abril a setembro.

Figura 10 – Comportamento Médio Mensal das Vazões
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O quadro 5 sintetiza o comportamento médio mensal da vazão na bacia. Verifica-se, que a

elevação das vazões principia no mês de outubro (1.959 m3/s), e finaliza no mês de maio

(4.493m3/s), período este obviamente coincidente com o inicio da época chuvosa na região. Os

meses de fevereiro e março destacam-se com vazões superiores a 5.000 m3/s. As vazões mínimas se

concentram no período aproximadamente de junho a setembro, estando, portanto, coincidentes com

o início do período seco na Região Centro Oeste do Estado. O mês de setembro apresenta vazões

médias abaixo de 1.000 m3/s.

Quadro 5 – Média Mensal das Vazões
Vazões

(m3/s)
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Média 4693,90 5487,20 5372,40 4493,20 2574,90 1634,50 1283,80 1063,70 991,30 1253,10 1959,90 3343,80

Máx. 7901,10 8060,00 7971,10 6392,40 3749,90 2007,50 1473,20 1193,60 1129,10 1733,60 3036,00 5740,40

Mín. 2740,00 3653,20 3574,60 3162,30 1886,30 1362,70 1128,80 952,80 891,40 927,90 1304,70 2028,10

MA: Média aritmética das vazões (série anual) = 2.845, 98 m3/s

MTMS: média do trimestre mais seco (agosto a outubro) = 1.102,70 m3/s

MTC: média do trimestre de cheia (fevereiro a abril) = 5.117,60 m3/s

Curva de permanência das vazões

A partir da série histórica de vazões de 10 estações fluviométricas (quadro 6), e utilizando-se

o Sistema HIDRO, gerou-se a curva de permanência das vazões para cada estação. As curvas foram

estabelecidas com base em valores mensais. Através de cada curva foi extraído o valor de Q90.

Mesmo procedimento foi realizado para os valores do trimestre mais seco verificado em cada

estação. Foi extraído o valor de Q90TMS, que corresponde a 90% de permanência das vazões para

o trimestre mais seco. 

Quadro 6 – Resumo do Comportamento da Vazão de Permanência

Estações / Q (m3/s)
Q90

(Série histórica)

Q90 (Trimestre mais

seco)
Trimestre mais seco

São Felix 1085 995 Julho a setembro

São Salvador 293 270 Julho a setembro

Peixes 632 575 Julho a setembro

Ipueiras* 772 754 Agosto a outubro

Porto Nacional 471 390 Agosto a outubro

Miracema do Tocantins 590 481 Agosto a outubro

Tupiratins 985 851 Agosto a outubro
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Tocantinopoles 1199 1064 Setembro a nov.

Descarrego 1186 1374 Agosto a outubro

Itaguatins* (Estações com serie histórica
inferior a 10 anos)

1520 1277 Julho a setembro

MÉDIA 873,3 803,1

Determinação da curva do fluxo de base

A curva do fluxo de base foi construída tomando-se as vazões médias mensais das estações,

que foram dispostas no eixo das ordenadas. Os meses correspondentes a tais vazões foram dispostos

no eixo das abscissas. O início do período recessivo foi considerado no final do mês de julho (Qo =

1283,80 m3/s), figura 11.

Figura 11 – Curva do Fluxo de Base

O cálculo da constante de recessão da estação (a) foi obtido a partir da diferença das vazões

médias de setembro (Q) e julho (Qo), ou seja, num período de 60 dias (t) após o período da

recessão, obtendo-se o valor de a = 0,004309. Em seguida calculou-se o fluxo de base (Q) para 60,

90 e 120 dias após o inicio da recessão, obtendo-se os valores abaixo, que indicam os fluxos de

base para os meses de setembro, outubro e novembro, que devem ser levados em consideração para

o atendimento de possíveis demandas do uso da água, sendo: Q para o mês de setembro: 991,3

m3/s; Q para o mês de outubro: 871,08 m3/s; Q para o mês de novembro: 765,443 m3/s.
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Comparando-se a vazão Q90% da série anual, com a vazão de referência Q90% do trimestre

mais seco de cada Estação (quadro 5), e ainda com as vazões do fluxo de base do período

recessivo, de setembro a novembro, verifica-se que a liberação de água para o Sistema de

Outorga e Obras Hídricas nas seções devem ser realizada segundo a seguinte recomendação, ou

seja, durante o ano deve-se adotar o índice Q90TMS para todas as Estações, pois este oferece

maior restrição ao uso da água, enquanto que para os meses de recessão, as Estações: São Felix,

Tupirantins, Tocantinopoles, Descarrego e Itaguatins devem considerar a vazão do fluxo de base

do mês de novembro, no intuito de preservar a sustentabilidade hídrica nas seções de captação,

conforme apresenta o quadro 7.

Quadro 7 – Vazão de referência/Estações

Estações / Q (m3/s)
Q90

(Série histórica)

Q90 (Trimestre

mais seco)

Q

Set

Q

Out

Q

Nov

São Felix 1085 995 991,3 871,08 765,443
Tupiratins 985 851 991,3 871,08 765,443
Tocantinopoles 1199 1064 991,3 871,08 765,443
Descarrego 1186 1374 991,3 871,08 765,443
Itaguatins* 1520 1277 991,3 871,08 765,443

3.1.4 Bacia do rio Pericumã

Média mensal das vazões

Das estações estudadas, verificou-se que a Estação Pinheiro (código 32900000), da bacia do

rio Pericumã, apresentava apenas o resumo de descarga das vazões. Neste caso, trataram-se os

dadosde forma a obter o comportamento médio mensal das vazões. Após a tabulação verificou-se

que ao longo da série de apenas 5 anos alternados, ocorriam falhas nos meses de janeiro, fevereiro,

setembro, outubro e dezembro. Para o preenchimento destas falhas, utilizou-se o método da

regressão linear de acordo com Tucci (2002), obedecendo aos seguintes critérios, ou seja:

Escolheu-se entre as estações localizadas na bacia do rio Maracaçume e Turiaçu, que são as mais

próximas da bacia do rio Pericuma, e com características físico-bioticas semelhantes, a que melhor

apresentasse coeficiente de correlação linear (r). Para o cálculo do coeficiente, utilizou-se o método

dos mínimos quadrados (MARTINS, 2005). Entre as estações, a que melhor apresentou correlação,

embora, imperfeita positiva, com o coeficiente de correlação (r) de 0,943771 foi a Estação

Maracaçume, conforme o gráfico da figura 12.
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Figura 12 – Correlação entre as estações Maracaçume e Pinheiro

Após preenchimento das falhas, gerou-se o gráfico das médias mensais das vazões para a

bacia do rio Pericumã (figura 13).

Estatística de
regressão

R múltiplo 0,771
R-Quadrado 0,594
R-quadrado
ajustado 0,554
Erro padrão 47,022
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Figura 13– Comportamento Médio Mensal das Vazões da Bacia do rio Pericumã

(Dados consistidos)

Observou-se que o comportamento médio mensal das vazões na bacia do rio Pericumã, após

preenchimento das falhas, diferenciava-se das demais bacias, principalmente, no período recessivo,

quando deveria haver uma maior homogeneidade nos valores (figura 14).  Ressalta-se que o

preenchimento realizado nestes meses tomou como base apenas uma única estação, a Estação de

Maracaçume, com uma série histórica de 36 anos, que foi a que melhor apresentou correlação com

a Estação Pinheiro do rio Pericumã. O ideal seria se houvesse mais estações para a estimativa das

vazões nos meses falhados na Estação Pinheiro, já que esta estação, com apenas 5 anos, mesmo

após preenchimento, não representa de maneira significativa o comportamento médio mensal da

vazão No entanto, observa-se que de maneira geral, o comportamento da vazão assemelha-se com o

das bacias dos rios Maracaçume e Turiaçu, ou seja, o período de  cheias concentra-se entre os

meses de dezembro a maio; e o recessivo, de abril a novembro.
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Bacia do rio Maracaçume Bacia do rio Pericumã

Figura 14 – Comparação do Comportamento Médio Mensal das Vazões: Maracaçume x Pericumã

4 CONCLUSÃO

A região do PPBIO/MA apesar de localizar-se em uma região com características climáticas

de clima úmido, com pequena ou nenhuma deficiência de água, apresenta restrições sazonais com

relação ao uso das águas em suas bacias. As condições climáticas associadas ao comportamento

físico-biotico da área são determinantes quanto às restrições que devem prevalecer para o uso e

ocupação do espaço físico nas bacias, de forma sustentável, evitando desdobramentos negativos que

impliquem gastos permanentes e crescentes para recuperação dos recursos naturais, notadamente

solos e reservas hídricas. De acordo com o comportamento climático do Estado, mais ao norte da

região do PPBIO/MA, ocorre um período médio de estiagem nos meses de julho a mais ou menos o

mês de dezembro. Com o decréscimo sazonal das chuvas a partir de julho e elevadas taxas de

evapotranspiração potencial, a água armazenada no solo se esgota em dois meses. Na região Centro

Oeste, o excedente hídrico médio ocorre nos meses de fevereiro a abril. A partir de maio inicia-se a

estação de precipitação efetiva negativa, ou seja, quando ocorre retirada de água do solo,

estendendo-se ate dezembro (HIDROCLIMA/NEMRH, 1997)”. 

A constituição litológica das bacias em pauta é naturalmente favorecedora do processo de

escoamento superficial das águas pluviais, em razão do alto percentual de materiais argilosos e

silticos no meio poroso do ambiente sedimentar, bem como, na região noroeste maranhense, a

ocorrência ampla de rochas ígneas e metamórficas e seus produtos de decomposição, também é

determinante para o processo. Cabe aqui destacar a necessidade de mapear em detalhe os ambientes

geológicos relacionados às Formações Barreiras e Sambaiba, assim como outras unidades em cuja

constituição litológica a fração areia seja dominante, visando a criação de áreas estratégicas para o

processo de recarga das reservas hídricas subterrâneas.Em situação semelhante podem ser
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destacadas as ocorrências de terraços fluviais do Quaternário, com conecção hidráulica mais

imediata com as calhas fluviais. 
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