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RESUMO – A Bacia Escola do Rio do Catu está localizada a aproximadamente 70 km do
Município de Salvador, apresentando características físicas e climáticas representativas do
Recôncavo Norte da Bahia. O presente trabalho apresenta as atividades desenvolvidas nesses
primeiros meses de projeto, que consistiram na escolha e exploração da área de estudo, instalação
dos equipamentos para monitoramento do comportamento da área de estudo, coleta e tratamento
dos dados e apresentação dos resultados já obtidos.

ABSTRACT – The School Basin of Rio Catu is approximately located the 70 km of the Salvador,
showing representative physical and climatic characteristics of the Recôncavo of Bahia. The
objective of this paper is to present the activities developed on those first months of project, that
consisted in the choice and exploration of the study area, installation of the equipments operation
for accompaniment of the behavior of the study area, collects and treatment of the data; and
presentation of the results already obtained.
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1 - INTRODUÇÃO
Que os homens não vivem sem água é um fato inquestionável. Também é fato que a água
disponível para o ser humano vem diminuindo cada vez mais devido à poluição. Então, é
indispensável manter a qualidade e a quantidade dos recursos hídricos atuais, sendo ainda mais
desejável aumentá-los e melhorá-los (KOBIYAMA et al., 2001).
A pouca quantidade de dados hidrológicos nas bacias hidrográficas no Nordeste do Brasil
constituem um grave problema na realização de estudos sobre os recursos hídricos e naturais nessa
região. Nos últimos anos, num esforço que parte do reconhecimento da necessidade de avanço no
nível de conhecimento dos processos hídricos numa região que apresenta sérias limitações na
disponibilidade da água, os processos hidrológicos na região nordestina têm sido objeto de
investigação (FONTES et al., 2007).
A Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais – CPRM há mais de 40 anos opera a rede
básica nacional de estações hidrológicas, possuindo uma experiência incontestável na área de
monitoramento do escoamento superficial. É importante o fortalecimento deste conhecimento e a
realização de experimentos internos buscando aprimorar as técnicas utilizadas e repassar esse
conhecimento adquirido para a sociedade. A criação da Bacia Escola do Rio Catu abrirá um canal
de ligação entre a CPRM, os usuários dos dados coletados, os fabricantes de equipamentos, o meio
acadêmico e a sociedade em geral, buscando alcançar estes objetivos.
No desempenho de nossas atividades temos nos deparado com problemas cruciais que vão
desde a falta de mão-de-obra qualificada até a inadequação de alguns equipamentos
disponibilizados no mercado nacional. Atualmente só dispomos no país de poucas escolas para a
formação de profissionais na área de hidrometria e estas se encontram concentradas na região Sul.
Há grande dificuldade de fixação dos profissionais oriundos destas escolas aqui na região Nordeste.
Daí a importância de se buscar meios para que escolas da própria região passem a ter
condições de também preparar profissionais nesta área. Como esta é uma atividade de atuação
muito restrita, a Bacia Escola do Rio Catu terá como um dos seus objetivos, criar condições para
que o Instituto de Pesquisas Hidráulicas – IPH, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul –
UFRGS, traga sua experiência dando subsídios a implantação de cursos de hidrometria regular em
escolas da região Nordeste.
Como operadora da rede hidrométrica nacional, a CPRM, tem um desafio que é a escolha de
equipamentos adequados para a aferição de parâmetros hidrológicos em regiões as mais
diferenciadas hidrologicamente. Faz-se necessário, para melhor desempenho das atividades, de
oportunidade de testes que investiguem experimentalmente e, sobretudo concorra com sugestões de
aperfeiçoamento da tecnologia a ser usada no monitoramento. As atividades desenvolvidas no
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ambiente do Monitoramento da Rede, pouco se permitem este trabalho experimental. Na Bacia
Escola do Rio Catu, estarão sendo testados variados modelos de um mesmo equipamento,
comparando-os para poder-se escolher com maior segurança, tirar algumas dúvidas quanto ao
funcionamento e possivelmente subsidiar seus desenvolvimentos no país.
A implantação da Bacia Escola de Catu é um projeto da Gerência de Hidrologia e Gestão
Territorial da Superintendência Regional de Salvador da CPRM e tem como objetivo principal
proporcionar, numa única área dotada de infra-estrutura, a capacitação de pessoal, o monitoramento
de variáveis hidrológicas e a avaliação de equipamentos utilizados na coleta dos dados. Além de
disponibilizar a pesquisadores da CPRM e de outras entidades uma estrutura onde possam
desenvolver seus estudos sem a necessidade de efetuar grandes investimentos com instalações
básicas.

2 - IMPLANTAÇÃO E PRIMEIROS RESULTADOS
2.1 – A Bacia Escola do Rio Catu
A Bacia do Rio Catu (Figuras 1 e 2) está situada no Recôncavo Norte, no Estado da Bahia.
Possui uma área de aproximadamente 400 km2, inserida nos municípios de Aramari, Alagoinhas,
Catú e Pojuca. O Rio Catu é um curso d’água perene, corre no sentido noroeste/sudeste, desaguando
no Rio Pojuca a jusante da cidade de mesmo nome, a aproximadamente 70 km de Salvador.

Figura 1 – Localização da Bacia Escola do Rio Catu no Estado da Bahia.
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Figura 2 – Estações de Monitoramento e Municípios na Bacia Escola do Rio Catu.
A área da bacia, com uma precipitação média de 1400 mm anuais, tem usos múltiplos,
destacando-se as atividades: agropecuária, industrial e de exploração petrolífera, além da cultura de
subsistência. Ainda mantém preservado algumas manchas de vegetação nativa, permitindo-se assim
possibilidades múltiplas de estudos hidrológicos.
Um dos motivos da escolha desta bacia deve-se ao interesse demonstrado pelo Instituto
Federal de Educação e Tecnologia Baiano – Campus Catu, em fazer um convênio de parceria
técnica com a CPRM para criação de um pós-curso médio, na área de hidrometria, onde os alunos
que optarem, após conclusão do curso regular do Instituto, possam fazer um curso nessa área.
No período de 13 a 17 de dezembro de 2010, a Superintendência Regional de Salvador da
CPRM realizou no Instituto Federal de Educação e Tecnologia Baiano – Campus Catu, um Curso
de Capacitação em Hidrometria na Bacia Escola de Catu. Os temas ministrados abordaram: a
introdução à hidrometria com noções de hidrologia; georreferenciamento; e monitoramento da
qualidade da água. As aulas constaram de formação teórica e prática.
O curso de capacitação marcou o início oficial das atividades na Bacia Escola de Catu e foi
realizado a partir da iniciativa da Gerência de Hidrologia e Gestão Territorial (GEHITE) da
Superintendência Regional de Salvador (SUREG-SA) junto com a Divisão de Hidrologia Aplicada
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(DIHAPI) e o Instituto Federal de Educação e Tecnologia Baiano – Campus Catu tendo como
público alvo os técnicos da CPRM de Salvador, alunos e ex-alunos do Instituto.
2.2 - Instalações das Estações de Monitoramento
Nas aulas práticas do Curso de Capacitação em Hidrometria foram instaladas a Estação
Pluviométrica IF-Catu (Figura 3) e a Estação Fluviométrica Ponte Rua Nova (Figura 4).

Figura 3 – Estação Pluviométrica IF-Catu Instalada.

Figura 4 – Instalação da Estação Fluviométrica Ponte Rua Nova.
Como se trata de uma Bacia Escola, além de se realizar a implantação de equipamentos de
hidrometria visando o ensino, foi planejada a instalação de estações que permitam o monitoramento
do Rio Catu em toda a sua extensão.
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Assim sendo, no Rio Aramari, um dos formadores do rio Catu, foi instalada a estação do Rio
da Prata (Figura 5), posicionada à montante da cidade de Aramari. Neste ponto estará se
monitorando a quantidade e a qualidade da água antes de passar pela cidade.

Figura 5 – Estação Fluviométrica Rio da Prata.
Já a estação Curtume (Figura 6), instalada a jusante, estará monitorando este mesmo rio após
as cidades de Aramari e Alagoinhas. Com estas duas estações poderemos estudar o impacto que
estes dois centros urbanos têm sobre o rio Aramari. Para o detalhamento no que diz respeito à
qualidade da água, será instalado um ponto de amostragem no limite entre os dois municípios.

Figura 6 – Estação Fluviométrica Curtume.
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No rio Catuzinho, o outro braço formador do rio Catu, foram instaladas as estações Buri
(Figura 7), a montante da cidade de Alagoinhas e Brasilinha (Figura 8) a jusante, com a finalidade
de estudar o impacto causado pelo município de Alagoinhas no Rio Catu.

Figura 7 – Estação Fluviométrica Buri.

Figura 8 – Estação Fluviométrica Brasilinha.
Imediatamente a jusante da confluência entre os rios Aramari e Catu, foi instalada a estação
de nome Alagoinhas (Figura 9), posicionada nas proximidades da ponte na Av. Juracy Magalhães.
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Figura 9 – Estação Fluviométrica Alagoinhas.
Com a instalação destas 05 estações fluviométricas (Figuras 5, 6, 7.8 e 9) estará sendo
monitorada a parte superior (alta) do rio Catu, buscando-se determinar o impacto que este sofre
após atravessar os municípios de Aramari e Alagoinhas.
No município de Catu instalou-se a estação Gravito (Figura 10) localizada a montante da
cidade de Catu, que irá permitir o monitoramento da quantidade e qualidade da água que aflui a um
reservatório utilizado para abastecer a Refinaria Landulfo Alves.

Figura 10 – Estação Fluviométrica Gravito.
Pretende-se instalar mais uma estação fluviométrica nas proximidades do exultório, que terá a
função de mostrar quais as características da contribuição do Rio Catu para a Bacia do Rio Pojuca.
E para o monitoramento pluviométrico planeja-se instalar mais 04 estações distribuídas ao longo da
bacia, privilegiando as cabeceiras dos dois rios.
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O monitoramento da qualidade d’água será realizado em todas as estações fluviométricas
operadas e também em pontos de coleta instalados em cada limite dos municípios dentro da bacia.

2.3 – Primeiros Resultados
Nas Figuras 11 a 15 são apresentados os primeiros resultados dos dados observados nas
estações de monitoramento instaladas na Bacia Escola do Rio Catu.

Figura 11. Dados das Estações IF – Catu e Ponte Rua Nova no Mês de Janeiro de 2011.

Figura 12. Dados das Estações IF – Catu e Ponte Rua Nova no Mês de Fevereiro de 2011.
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Figura 13. Dados das Estações IF – Catu e Ponte Rua Nova no Mês de Março de 2011.

Figura 13. Dados das Estações IF – Catu e Ponte Rua Nova no Mês de Abril de 2011.
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Figura 14. Dados das Estações IF – Catu e Ponte Rua Nova no Mês de Maio de 2011.

F Figura 15. Dados das Estações IF – Catu e Ponte Rua Nova no Mês de Abril de 2011.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O grande desafio de uma área experimental é o controle de todas as variáveis que influenciam
um determinado processo que se quer estudar, devido à inter-relação entre os diversos processos
naturais e a dependência do comportamento da mesma em relação à ação antrópica.
Porém, certo conhecimento da hidrologia possibilita balizar o manejo das bacias hidrográficas
a fim de minimizar impactos ambientais. Em outras palavras, o conhecimento sobre o
comportamento da vazão e da qualidade da água ao longo do tempo nas pequenas bacias, permitirá
estimar a disponibilidade e as alterações das características qualitativas e quantitativas dos recursos
hídricos da área de interesse.
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