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AVALIAÇÃO HIDROMETEOROLÓGICA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO 
RIO CAPIM (PA) 

Fábio Monteiro Cruz1; Aline Maria Meiguins de Lima1; Aline Silva Vieira1; Suzyanne Nogueira 
Bandeira1; Natália Drielly Ferreira Pinheiro1; Ana Letícia Melo dos Santos1; João de Athaydes 

Silva Júnior1; Antônio José da Silva Sousa1; Benedito Evandro Barros da Silva1 

RESUMO --- As atividades humanas modificam os padrões naturais do ciclo hidrológico podendo 
comprometer a disponibilidade hídrica das bacias hidrográficas. Neste sentido o estudo dos 
processos e componentes hidrológicos, em especial chuva e vazão, passa a ter caráter estratégico 
uma vez que o eficiente gerenciamento de recursos hídricos depende em primeiro nível da 
elucidação do comportamento hidrológico das bacias hidrográficas. Realizou-se uma avaliação 
hidrometeorológica da bacia hidrográfica do rio Capim (PA), com base na investigação do 
comportamento espacial dos processos chuva e vazão, como forma de contribuir para o 
gerenciamento de recursos hídricos da bacia. O estudo demonstrou que o clima geral da bacia 
contribui com altos índices pluviométricos à mesma gerando superávit hídrico, mesmo 
apresentando zonas de menor ocorrência de chuvas. Assim como, evidenciou-se que há uma 
substancial disponibilidade hídrica superficial na bacia, que deve ser compreendida ponderando-se 
as limitações de densidade de dados disponíveis atualmente na unidade fisiográfica estudada. 

ABSTRACT --- Human activities modify the natural patterns of the hydrological cycle may 
compromise the availability of watersheds. In this sense the study of hydrological processes and 
components, particularly rainfall and runoff, is replaced by a strategic nature since the efficient 
management of water resources depends on the first level of the elucidation of the hydrologic 
behavior of watersheds. We carried out an assessment of the hydrometeorological Capim River 
basin (PA), based on the investigation of spatial behavior of rainfall and runoff processes, in order 
to contribute to the management of water resources of the watershed. The study showed that the 
general climate of the basin contributes to the same high rainfall generating surplus water, even 
with areas of lower rainfall. As such, it became clear that there is a substantial surface water 
availability in the basin, which must be understood considering the limitations of currently available 
data density in the physiographic unit studied. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A adequada gestão dos recursos hídricos depende substancialmente do conhecimento sobre o 

comportamento hidrológico das bacias hidrográficas (FIOREZE; OLIVEIRA; FRANCO, 2008). 

Euclydes (2005) afirma que o conhecimento sobre os regimes de precipitação e vazão é 

fundamental para a elucidação do comportamento hidrológico das bacias hidrográficas. A 

importância, nesta perspectiva, em se tomar a bacia hidrográfica como unidade básica de estudo 

decorre de suas características, notadamente as físicas e climáticas, estarem intimamente 

relacionadas à produção de água (RENNÓ, 2004). 

As atividades humanas são capazes de modificar a paisagem e alterar os processos 

hidrológicos naturais ocorrentes nas bacias hidrográficas. Tais alterações podem ocorrer no âmbito 

qualitativo através do lançamento de cargas poluidoras que podem depreciar as características 

químicas das águas levando a impactos nos ecossistemas aquáticos, ou no quantitativo podendo 

modificar o balanço hídrico seja pela retirada vultosa de água dos mananciais seja pela redução de 

processos hidrológicos pela modificação da paisagem, tais como desmatamento e 

impermeabilização dos solos. 

Neste contexto, o gerenciamento de recursos hídricos, que perpassa primeiramente pelo 

estudo dos componentes e processos hidrológicos que ocorrem nas bacias hidrográficas, tem papel 

fundamental, visto que segundo Cruz (2001) ele visa solucionar conflitos resultantes do uso 

intensivo da água, resultado do crescimento econômico e populacional, bem como assegurar que a 

água, recurso natural, finito e insubstituível à vida, se mantenha com oferta adequada e preserve as 

funções hidrológicas, biológicas e químicas dos ecossistemas. 

O presente trabalho constitui uma avaliação hidrometeorológica da bacia hidrográfica do rio 

Capim, por meio da investigação do comportamento dos componentes hidrológicos chuva e vazão 

na área de drenagem da bacia, de forma a contribuir com a sustentabilidade do processo de 

gerenciamento de recursos hídricos da mesma. 

 

 

 



________________________________________________________________________________ 
XIX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos  3 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

A área de estudo compreendeu a bacia hidrográfica do rio Capim em sua totalidade, 

implicando no fato de que foram estudados processos hidrológicos ocorrentes tanto no Estado do 

Pará quanto no Maranhão dado que se trata de uma bacia transfronteiriça (dominialidade federal). 

Entretanto, é válido ressaltar que devido ao fato da maior área de drenagem da bacia estar presente 

no Estado do Pará (35.737 Km2), em detrimento ao Maranhão (1.535 Km2), o primeiro possui maior 

representatividade na determinação do comportamento hidrológico da bacia em questão. 

A bacia do rio Capim possui área de drenagem de aproximadamente 37.262 Km2, abrangendo 

importantes municípios paraenses, tais como: São Domingos do Capim (foz da bacia), Aurora do 

Pará, Ipixuna, Paragominas e Rondon do Pará (figura 01). Há uma significativa diversidade de 

atividades sendo desenvolvidas na bacia que podem exercer sinergeticamente forte influência na 

modificação dos processos hidrológicos regionais, onde se pode citar a mineração de bauxita, 

agricultura intensiva de soja, indústrias de diversos segmentos e pecuária.  

 

Figura 01: Municípios paraenses da bacia do rio Capim 

 

A presença de terras indígenas no alto curso da bacia é um fator importante para a 

manutenção dos processos hidrológicos na unidade podendo agir como atenuante aos efeitos 
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negativos sobre a disponibilidade hídrica que as outras atividades citadas podem produzir, em 

decorrência da presença de grandes áreas de cobertura vegetal inalterada.  

Quanto aos usos não-consuntivos da água (que não alteram o balanço hídrico) aquele de 

maior importância na bacia é a navegação, dado que o rio Capim oferece grande possibilidade de 

logística fluvial para o escoamento de cargas com destino a região nordeste paraense, ou mesmo 

exportação de produtos regionais para outros países. 

2.1 Banco de dados hidrometeorológico 

 

Como meio de viabilizar a avaliação proposta foi necessário consolidar um banco de dados de 

monitoramento de chuva e vazão da região de interesse. Tal banco foi obtido através do domínio 

HIDROWEB, que faz parte do Sistema Nacional de Informações de Recursos Hídricos da Agência 

Nacional de Águas (SNIRH/ANA). As séries históricas de monitoramento consistidas das estações 

fluviométricas (vazão) e pluviométricas (chuvas), presentes na bacia e no entorno desta (caso das 

pluviométricas), foram identificadas e baixadas em formato Microsoft Access, perfazendo um total 

de trinta postos de monitoramento (ANA, 2011). Do total de postos pluviométricos, oito encontram-

se na área da bacia e vinte encontram-se no entorno; enquanto que ambos os postos de controle 

fluviométrico utilizados estão dentro dos limites da bacia. 

Dados gerais das estações pluviométricas e fluviométricas utilizadas podem ser observados 

nas tabelas 01 e 02, respectivamente. 

Tabela 01: Informações gerais das estações pluviométricas 

ESTAÇÃO PLUVIOMÉTRICA CÓDIGO  LAT LONG 
ANOS DE 

OBSERVAÇÃO 
ACAMP. MENDES JÚNIOR 247008 -2,3469 -47,7392 10 

ACARÁ 148009 -1,9608 -48,2036 25 
BOM JESUS DO TOCANTINS 548002 -5,0553 -48,6247 7 
CACHOEIRA TRACAMBEUA 349001 -3,51 -49,2092 23 
COLÔNIA SANTO ANTÔNIO 147011 -1,6553 -47,4919 23 

FAZENDA JAUARÁ 247003 -2,0283 -47,7392 23 
FAZENDA MARINGÁ 348001 -3,1606 -48,1 23 
FAZENDA PLANALTO 347002 -3,4519 -47,4689 23 

FAZENDA PORTO ALTO 248004 -2,6333 -48,2167 3 
FAZENDA SÃO RAIMUNDO 247004 -2,4261 -47,5328 23 

GOIANÉSIA 349002 -3,8283 -49,0992 20 
GURUPIZINHO 347001 -3,7422 -47,4975 26 

JATOBAL 449000 -4,55 -49,55 7 
KM ZERO - PA-70 447001 -4,2944 -47,5581 24 

LIGAÇÃO DO PARÁ 447003 -4,1136 -47,5456 17 
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NOVA IPIXUNA 449003 -4,9114 -49,0731 7 
NOVA JACUNDÁ 449001 -4,4631 -49,1178 11 

PA 256 - RIO ACARA MIRIM 248006 -2,7333 -48,2667 15 
PA 256 - RIO CAPIM 247006 -2,7333 -48,2667 16 

PARAGOMINAS 247007 -2,9833 -47,4667 15 
PARAGOMINAS CPRM 347000 -3,0059 -47,3399 24 

RONDON DO PARÁ 448000 -4,7822 -48,0644 25 
SANTA MARIA DO PARÁ 147018 -1,655 -47,4919 17 

SÃO DOMINGOS DO CAPIM 147008 -1,6769 -47,7703 30 
TAILÂNDIA 348002 -2,9481 -48,9553 11 

TAUIRI 348000 -3,5 -48,8333 11 
TOMÉ-AÇU 248003 -2,4214 -48,1492 21 

Tabela 02: Informações gerais das estações fluviométricas 

NOME CÓDIGO  LAT LONG ANOS DE OBSERVAÇÃO 
FAZENDA MARINGÁ 31680000 -3,154444 -48,085833 23 

BADAJÓS 31700000 -2,512778 -47,768056 35 

A figura 02 ilustra a distribuição espacial das estações pluviométricas e fluviométricas 

utilizadas. 

 

Figura 02: Estações de monitoramento utilizadas 
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2.2 Ferramentas de análise hidrogeoestatística 

 

Para as análises espaciais dos processos hidrometeorológicos ocorrentes na bacia, e confecção 

dos produtos cartográficos, foram utilizadas bases de dados geográficos em formato vetorial 

(shapefile); disponibilizados pela CPRM (Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais), ANA 

(Agência Nacional de Águas) e SEMA/PA (Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Pará); em 

projeção UTM DATUM SAD-69 e o sistema de informações geográficas ArcGIS 9.2. Os 

procedimentos de análise estatística das séries de chuva e vazão, por sua vez, foram realizados por 

meio do aplicativo Hidro 1.2, também disponível para download no domínio HIDROWEB, e 

planilhas em ambiente Microsoft Excel, com programação especialmente realizada para fins de 

obtenção de parâmetros hidrológicos estatísticos. 

2.3 Análise espacial da distribuição da precipitação 

 

  A intensidade e forma com que se distribuem as precipitações ao longo da bacia do rio 

Capim foram estudadas com base no parâmetro climatológico precipitação total anual média. As 

séries históricas de precipitação das estações selecionadas para a análise foram tratadas 

estatisticamente no Hidro 1.2, obtendo-se a média do total anual de precipitação registrado em cada 

estação, em altura de chuva (mm). Com os dados de precipitação total anual média de cada estação 

calculados, organizou-se então uma planilha contendo além deste dado as informações de 

localização geográfica, nome e código das estações. 

A seguir, foi realizado procedimento de importação da planilha em um projeto específico do 

SIG ArcGIS 9.2, sendo gerado então um arquivo shapefile de feição pontual que incorporou todas 

as informações da planilha de origem. 

Como forma de se espacializar os dados pontuais de precipitação total anual das estações 

pluviométricas era necessário utilizar métodos estatísticos confiáveis que pudessem modelar essa 

variável de forma espacialmente distribuída. Com base em consulta à literatura específica optou-se, 

enfim, pelo uso de processo de interpolação pelo método da Krigagem (MELLO et al., 2003; 

CARVALHO; VIEIRA; GREGO, 2009; VIOLA et al., 2010; BARBOSA, 2006). Note-se que em 

função da qualidade do modelo de interpolação depender diretamente do número de pontos com 
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dados disponíveis optou-se por utilizar não somente as oito estações presentes na bacia neste 

procedimento, mas também as demais dispostas ao redor da mesma. 

De acordo com Cardoso, Marcuzzo e Mello (2011) no método da Krigagem a variação 

espacial da variável estudada é quantificada por um semivariograma que é um gráfico da dispersão 

da semivariância, que por sua vez é uma medida da dispersão, a metade da variância. O 

semivariograma é utilizado para analisar a dependência espacial entre as amostras. 

Para o procedimento de interpolação utilizou-se o toolbox Spatial Analyst Tools e a 

ferramenta Kriging em Interpolation, por meio da qual foi gerado um arquivo em formato raster 

representando o comportamento espacial da variável estudada. Como forma de melhor se observar a 

disparidades regionais do clima foi realizado procedimento de reclassificação da base em seis 

diferentes classes com limites de intervalo semelhantes, tendo sido representadas graficamente em 

um gradiente que vai do vermelho intenso (região mais seca) até o azul intenso (região mais 

chuvosa). 

Para efeito de análise optou-se também por setorizar a bacia em três zonas, com base na 

delimitação das áreas de drenagem orientadas pela localização dos postos de controle 

fluviométricos, isto é, a bacia foi dividida em setor A (baixo curso), setor B (médio curso) e setor C 

(alto curso), conforme demonstrado na figura 03. 

 

Figura 03: Setores de alto, médio e baixo curso da bacia 
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2.4 Disponibilidade hídrica superficial da bacia 

 

O estudo do comportamento do regime de vazões da bacia teve o objetivo de estimar a 

disponibilidade hídrica regional. Em função de haver uma baixíssima densidade de estações de 

controle fluviométrico alocadas na bacia do rio Capim tornou-se inviável determinar a sua 

disponibilidade hídrica por meio de procedimentos de regionalização hidrológica, em virtude de não 

haverem registro de regime de vazões com distribuição e séries históricas suficientes para 

identificar regiões hidrologicamente homogêneas ou heterogêneas na bacia. 

A alternativa foi estimar um valor global de vazão específica para a bacia, que foi obtida a 

partir do cálculo da média ponderada das vazões Q95 específicas com base nas respectivas áreas de 

drenagem, relativas a cada uma das estações fluviométricas utilizadas. A vazão específica 

representa a normalização do regime de vazões de uma dada bacia hidrográfica com base em sua 

área de drenagem, ou seja, é associada uma dada produção de água por unidade de área. 

A vazão Q95 nada mais é que a vazão com permanência em 95% do tempo, que representa um 

cenário de seca severa onde a disponibilidade hídrica pode ser drasticamente comprometida, sendo 

por esta razão bastante utilizada como vazão de referência nos procedimentos de controle 

hidrológico pelos órgãos gestores de recursos hídricos. Desta forma, optou-se por utilizar a vazão 

Q95 como critério de estimativa da disponibilidade hídrica superficial em virtude do órgão gestor de 

recursos hídricos do estado do Pará (SEMA/PA) utilizá-la como vazão de referência nos 

procedimentos de decisão quanto à concessão de outorga de direito de recursos hídricos de 

dominialidade paraense. Ressaltando que, conforme anteriormente exposto, apesar de se tratar de 

uma bacia que abrange os Estados do Pará e Maranhão, é no primeiro que se encontra a maior 

extensão da bacia, justificando-se assim a escolha pela vazão de referência Q95. 

A vazão Q95 de cada uma das estações foi obtida diretamente da curva de permanência de 

vazões através de operacionalização de rotina específica, já presente no aplicativo Hidro 1.2. Em 

seguida com base na área de drenagem das estações, previamente calculadas por meio de operação 

de geoprocessamento no ArcGIS 9.2, calculou-se a vazão específica de cada estação, conforme 

equação abaixo: 

Qesp = Q95/Ad (m3/s.Km2)        (1) 

Onde, 
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Q95 - vazão com 95% de permanência no tempo; 

Ad - área de drenagem da estação fluviométrica. 

Os dados utilizados no cálculo da vazão específica de cada estação fluviométrica e da vazão 

específica global da bacia são apresentados na tabela 03. 

Tabela 03: Dados das estações fluviométricas para a definição da vazão específica 

ESTAÇÃO CÓDIGO  Q95 (m
3
/s) ÁREA DE DRENAGEM (Km 2) 

BADAJOS 31700000 220 33540 

FAZENDA MARINGÁ 31680000 155 26722 

A variabilidade sazonal do regime de vazões (m3/s) das duas estações fluviométricas 

utilizadas no estudo podem ser observadas nas figuras 04 e 05. 

BADAJÓS 31700000 (Importado, Consistido, Média Diária, 05/1971 - 12/2006)

1971 - 2006
31/12/200631/12/200401/01/200301/01/200102/01/199902/01/199703/01/199503/01/199304/01/199104/01/198905/01/198705/01/198506/01/198306/01/198107/01/197907/01/197708/01/197508/01/197309/01/1971

V
az

ão
 (

m
3/

s)

1678,0

1628,0

1578,0

1528,0

1478,0

1428,0

1378,0

1328,0

1278,0

1228,0

1178,0

1128,0

1078,0

1028,0

978,0

928,0

878,0

828,0

778,0

728,0

678,0

628,0

578,0

528,0

478,0

428,0

378,0

328,0

278,0

228,0

178,0

128,0

 

Figura 04: Regime anual de vazões da estação fluviométrica Badajós. 

FAZENDA MARINGA 31680000 (Importado, Consistido, Média Diária, 10/1982 - 12/2005)

1982 - 2005
31/12/200501/01/200401/01/200202/01/200002/01/199803/01/199603/01/199404/01/199204/01/199005/01/198805/01/198606/01/198406/01/1982

V
az

ão
 (

m
3/

s)

1354,5

1304,5

1254,5

1204,5

1154,5

1104,5

1054,5

1004,5

954,5

904,5

854,5

804,5

754,5

704,5

654,5

604,5

554,5

504,5

454,5

404,5

354,5

304,5

254,5

204,5

154,5

104,5
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Figura 05: Regime anual de vazões da estação fluviométrica Fazenda Maringá 

A disponibilidade hídrica global da bacia (m3/s) foi definida então como sendo o produto da 

área de drenagem total e a vazão específica global da bacia hidrográfica (média ponderada das 

vazões específicas das estações fluviométricas). 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O mapa da distribuição das classes de precipitação por zonas da bacia do rio Capim reportou a 

configuração apresentada abaixo (figura 06): 

 

Figura 06: Precipitação total anual média da bacia do rio Capim 

A precipitação total anual na bacia possui grande amplitude variando de 1469 a 2730 mm, do 

que se pode inferir que a sazonalidade apresenta influência em diferentes ordens ao longo dos 

setores da bacia, que se materializa na identificação de regiões climáticas bastante distintas. 

O setor C (baixo curso) é o que apresenta os menores índices de precipitação anual visto que 

predominam espacialmente as classes que de forma conjunta representam um intervalo que vai de 

1469 a 2099 mm anuais. Note-se, porém que na região sudoeste do setor já ocorrem maiores níveis 

de precipitação variando de 2100 a 2519 mm, o que pode estar refletindo a influência das massas de 



________________________________________________________________________________ 
XIX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos  11 

 

ar úmidas produzidas pela evaporação das águas do lago de Tucuruí, dado a relativa proximidade 

deste reservatório. 

É válido também ressaltar que em função da presença de grandes áreas de terras indígenas, 

com florestas densas no alto curso da bacia, a logística de acesso não favorece a alocação de postos 

de monitoramento pluviométrico neste setor havendo, portanto, poucos pontos de monitoramento 

instalados o que certamente tendenciou o modelo de krigagem gerado e a distribuição das classes 

climáticas evidenciadas nesta região, em particular. 

O setor B, por sua vez, representa uma zona intermediária entre os setores A e B uma vez que 

não constitui uma região nem seca nem úmida, absolutamente. As áreas cobertas pelas classes 

individuais de precipitação mantêm um virtual equilíbrio não possuindo nenhuma classe 

predominância total. 

As precipitações variam conjuntamente neste setor, entre as classes evidenciadas, de 1680 a 

2730 mm, que são quase os extremos climáticos observados havendo, entretanto, uma clara 

tendência no aumento das precipitações no sentido sul-norte da bacia. 

O setor A, como se pode observar da figura 04, é a região mais úmida da bacia possuindo 

somente a presença das duas classes de maior precipitação, variando em conjunto de 2310 a 2730 

mm anuais. Este quadro ocorre em função da sinergia de diversos fatores, isto é, somam-se para 

tanto a proximidade do oceano atlântico e de uma intrincada rede hidrográfica interior que contribui 

significativamente com o aporte de umidade regional para a atmosfera (fato favorecido pelos ventos 

alíseos de nordeste e sudeste), produzindo condições favoráveis a ocorrência de grandes eventos de 

precipitação sazonal; o fato deste setor estar localizado bastante próximo ao equador em uma zona 

de baixa pressão onde as condições atmosféricas favorecem a ascendência e formação de nuvens 

carregadas de umidade, que posteriormente se condensam; e também o deslocamento sazonal da 

zona de convergência intertropical (ZCIT) para essa região gerando precipitações que se prolongam 

por grandes períodos. 

A vazão específica de cada uma das estações fluviométricas utilizadas nos procedimentos de 

estimativa da disponibilidade hídrica da bacia é apresentada na tabela 04, abaixo: 
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Tabela 04: Vazões específicas 

ESTAÇÃO CÓDIGO  VAZÃO ESPECÍFICA (m 3/s.km2) 

BADAJOS 31700000 0,006559 

FAZENDA MARINGÁ 31680000 0,005800 

 

A vazão específica global da bacia calculada com base na média ponderada das vazões 

específicas das duas estações, acima descritas, reportou a relação de 0,006223 m3/s. Km2. Note-se 

que em função de não haver uma substancial disparidade nos valores de vazão específica das duas 

estações fluviométricas o valor oriundo da média ponderada pode ser uma boa aproximação da 

produção de água na bacia em função de sua área de drenagem, fato corroborado por Tonello et al. 

(2006) que afirma que a área da bacia hidrográfica tem influência sobre a quantidade de água 

produzida como deflúvio. 

A área total de drenagem da bacia, calculada por meio de operação de geoprocessamento no 

SIG ArcGIS 9.2, é de aproximadamente 37.262 Km2. Logo a disponibilidade hídrica superficial da 

bacia estimada é da ordem de 231,87 m3/s. 

Apesar deste valor em uma primeira análise parecer baixo dado à dimensão continental da 

bacia, deve-se ter em mente que ele é bastante elevado se considerar-se que o mesmo é 

representativo de um cenário de seca severa, visto que a vazão normalizada e utilizada no cálculo da 

disponibilidade hídrica regional é uma vazão mínima de referência (Q95), e que, portanto subestima 

a disponibilidade hídrica média natural dos sistemas hídricos. 

A fim de se prover meios seguros de garantir o atendimento aos usos múltiplos da água e seu 

uso sustentável na unidade fisiográfica estudada é absolutamente necessário se projetar este cenário 

mais crítico, uma vez que da ocorrência de um evento extremo desta magnitude tomando-se estes 

critérios nos procedimentos de harmonização da relação demanda/oferta hídrica, os prejuízos 

podem ser substancialmente minimizados. 

Entretanto, deve-se ponderar que o valor obtido é produto de uma aproximação estatística 

sujeita a erros de diversas naturezas, desde aquisição dos dados hidrológicos nos postos de 

monitoramento até o preenchimento de falhas nas séries históricas, além de não haver ainda uma 

rede adensada em magnitude suficiente que permita ter confiabilidade máxima na estimativa da 

disponibilidade hídrica. Ao contrário, o adensamento da atual rede de monitoramento tanto 

fluviométrico quanto pluviométrico na bacia é necessária como forma de fornecer melhores 
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condições para o desenvolvimento de outras pesquisas de natureza hidrometeorológica, com foco 

no gerenciamento de recursos hídricos na bacia investigada. 

4 CONCLUSÃO 

 

A precipitação se distribui de maneira irregular na bacia do rio Capim, variando 

substancialmente no sentido norte-sul. No setor de alto curso ocorrem os menores níveis 

pluviométricos, em detrimento ao baixo curso onde diversos fatores de natureza física e geográfica 

contribuem para os altos índices de precipitação historicamente registrados. Porém, mesmo a região 

mais seca da bacia apresenta elevados índices pluviométricos, se comparados aos registrados no Sul 

do Pará ou Nordeste Brasileiro. Logo, o cenário geral do clima da bacia é de superávit hídrico, fato 

que certamente contribui para os processos hidrológicos de transformação chuva-vazão e a 

disponibilidade hídrica superficial regional evidenciada. 

A disponibilidade hídrica superficial estimada da bacia, mesmo projetando um cenário de 

escassez, é bastante elevada, entretanto, deve-se observar que o baixo nível de dados de 

monitoramento da bacia foi determinante neste processo, de forma que a confiabilidade da 

estimativa está sujeita a erro. Soma-se a isso também, o fato das retiradas dos sistemas hídricos da 

bacia, feitas pelos setores usuários de recursos hídricos instalados tais como a agricultura de grão e 

a mineração de bauxita, não terem sido contabilizadas no balanço hídrico, o que certamente levaria 

a redução da disponibilidade calculada. 

Por fim, de maneira geral o adensamento da rede de monitoramento pluviométrico e 

fluviométrico da bacia do rio Capim é estratégico e fundamental para a realização de trabalhos 

posteriores que venham a prover contribuições para o gerenciamento sustentável dos recursos 

hídricos da bacia, uma vez que as dimensões continentais da mesma e o baixo nível de adensamento 

de postos de controle são fatores que limitam bastante este processo no cenário atual. 
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