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RESUMO 

 

 

No semiárido brasileiro reservatórios artificiais de grandes dimensões são utilizados, 
prioritariamente, para abastecimento humano, geração de energia, agricultura 
irrigada e mais recentemente, a piscicultura intensiva, sendo o maior deles o de 
Sobradinho. Na última década o semiáridoapresenta uma forte estiagem, em sentido 
oposto a crescente demanda dos múltiplos usos da água.  Neste contexto, a vazão 
efluente do reservatório de Sobradinho vem tendo reduções consecutivas desde o 
ano de 2013, o que pode afetar a qualidade da água. Contudo, pela maior 
consciência sobre as necessidades ambientais e socioeconômicas das comunidades 
a jusante de barramentos, há a necessidade de se garantir uma vazão mínimaque 
assegure a manutenção do equilíbrio ambiental, conhecida como vazão ecológica. 
Esta pesquisa tem como objetivo estudar o efeito da redução da vazão efluente do 
reservatório de Sobradinho na qualidade da água a jusante, área que inclui os 
pontos de captação do eixo norte e leste do projeto de transposição do rio São 
Francisco, sob o enfoque da vazão ecológica.Foram analisadas ainda a influência 
dos tributários (rios Brígida e Pajeú) e a concentração de metais pesados. Para isso, 
foram coletadas amostras nos períodos seco e chuvoso entre os anos de 2011 a 
2014, e os resultados analisados através das técnicas estatísticas da Análise de 
Componentes Principais (ACP) e análise de variância (ANOVA). Os resultados 
mostraram que não houve um padrão de características distintas entre o período 
seco e chuvoso entre os reservatórios de Sobradinho e Itaparica, e sim uma 
variação temporal com resultados semelhantes por coleta. A redução da vazão 
efluente do reservatório Sobradinho teve um efeito negativo na qualidade da água à 
jusante causando aumento nos parâmetros de turbidez, demanda biológica de 
oxigênio e demanda química de oxigênio nos períodos seco e chuvoso. Apenas no 
período chuvoso, o fósforo total aumentou e o oxigênio dissolvido diminuiu.Como 
medida quantitativa destes efeitos negativos houve aumento no grau de eutrofização 
e piores índices de qualidade de água para os parâmetros de pH, demanda 
bioquímica de oxigênio e fósforo total. Foi vivenciado também como indicativo de 
efeito biológico a redução de macroinvertebrados bentônicos no reservatório de 
Itaparica no período seco.  A redução do percentual do volume útil dos reservatórios 
foi um fator potencializador destes resultados desfavoráveis.Os valores das vazões 
ecológicas obtidos através dos métodos hidrológicos (TENNANT e Q95%) foram 
menores do que a vazão já adotada, logo os efeitos já citados seriam 
potencializados, indicando a fragilidade do uso destes métodos. Em se tratando da 
concentração de metais pesados, a área de estudo apresentou resultado satisfatório 
quanto aos limites especificados na Resolução CONAMA 357/2005.  

 

Palavras-chave: Qualidade de água. Redução de vazão. Vazão ecológica. Projeto 
de transposição. 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

In the Brazilian semi-arid region artificial reservoirs of great dimensions, which the 
largest is Sobradinho, are used primarily for human supply, hydroelectricity 
production, irrigated agriculture and more recently, for intensive fish farming. In the 
last decade, the semi-arid region has suffered a period of severe drought, opposed to 
the increasing demand of the water multiple uses. In this context, Sobradinho 
reservoir outflow has been suffering consecutive reductions since 2013, and this 
could affect water quality. Recently, a bigger importance in considering the 
environmental and socioeconomic needs of communities downstream of dams has 
occurred, and with this to guarantee a minimum flow that ensures the maintenance of 
the environmental balance. This is known as ecological flow. The objective of this 
research is to study the effect of reducing Sobradinho reservoir outflow in the water 
quality downstream, an area that includes the North and East axes  of  São 
Francisco river transposition project. The influence of the tributaries (Brígida and 
Pajeú rivers) and the heavy metals concentration were also analyzed in the study 
area. For this, samples were collected in the dry and rainy periods between the years 
2011 to 2014 (eight samplings), and the results analyzed through the statistical 
techniques Principal Component Analysis (PCA) and analysis of variance (ANOVA). 
The acquired results confirmed that there was no unique distinct characteristics 
between the dry or rainy period in the area along  Sobradinho and Itaparica 
reservoirs, but rather a temporal variation where the results of the monitoring points 
showed similarity by sampling. The reduction of Sobradinho reservoir outflow had a 
negative effect on the downstream water quality,causing an increase in the 
parameters of turbidity, biochemical oxygen demand and chemical oxygen demand 
in both dry and rainy periods. Total phosphorus increased and dissolved oxygen 
decreased only in the rainy season. There was also an increase in the eutrophication 
degree of the area.The reduction of benthic macroinvertebrates in the Itaparica 
reservoir in the dry period was also observed as indicative of biological effect. The 
reduction of reservoir useful volume percentage was a factor that enhanced  these 
unfavorable results. With the flow reductions that occurred after the end of this 
research, these deleterious effects tend to be more intense. The values of the 
ecological flow obtained by the hydrological methods (TENNANT and Q95%) were 
much lower than the actual adopted flow, so the mentioned effects would be worse, 
indicating the fragility of using  these methods. The Pajeú River, the largest tributary 
of Itaparica Reservoir, presented characteristics of electrical conductivity, , 
biochemical oxygen demand, chemical oxygen demand and electric conductivity that 
may contribute negatively to the reservoir water quality.  

 

Keywords: Water quality. Reduction of flow. Ecological flow. Transposition project. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

A água é um recurso básico para a economia, pois é o insumo fundamental da 

produção agrícola, da sobrevivência humana e dos animais, e ainda para a geração 

de energia. A crise hídrica é um problema atual e global, sendo estimado que 25% 

dos rios do mundo se tornem intermitentes antes de chegarem ao oceano, em 

função do consumo da água. Se a retirada de água continuar a crescer nas taxas 

atuais, cerca de 40% dos rios irão secar e 60% da população mundial irá sofrer com 

a falta de água (PASTOR et al., 2014). 

A escassez dos recursos hídricos é uma das principais restrições para o 

desenvolvimento de regiões áridas e semiáridas do mundo, como o Nordeste do 

Brasil, havendo conflitos pela água para os múltiplos usos. 

No semiárido nordestino a ocorrência de distribuição da água não é uniforme, 

tanto espacial quanto temporalmente, sujeita à vulnerabilidade climática e estiagens, 

acarretando sérios prejuízos econômicos e sociais à população. A relação entre a 

chuva e a evaporação apresenta um balanço negativo, o que acarreta situações de 

seca na maior parte do ano e as  altas taxas de evaporação propiciam grande perda 

de água em reservatórios, açudes e canais da região(CIRILO, 2010; MELO, 

2012;ANA, 2014).  

A área de estudo desta pesquisa se localiza na parte do submédio da bacia 

hidrográfica do rio São Francisco, que está dividida em quatro regiões conforme 

descrito na Tabela 1.1.  

Tabela 1.1-Regiões Fisiográficas da bacia do rio São Francisco 

Região 
fisiográfica 

 
Trecho 

% Área 
total 

Distribuição 
da vazão 
média 

Alto Das nascentes (Serra da Canastra) 
à confluência do rio Jequitaí, 
próximo a Pirapora-MG 

16% 42% 

Médio Da confluência com o rio Jequitaí à 
barragem de Sobradinho, entre PE e 
BA 

63% 53% 

Submédio Da barragem de Sobradinho a Belo 
Monte-AL, pouco a jusante da Usina 
hidroéletrica (UHE) Xingó. 

17% 4% 

Baixo De Belo Monte à foz, na divisa  
de AL e SE 

4% 1% 

Fonte: ANA (2004) 
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Observa-se que apesar do submédio representar 17% da área total da bacia 

tem capacidade de contribuir com apenas 4 % da vazão média. Ao longo de sua 

extensão, o rio São Francisco possui sete reservatórios principais de acumulação de 

água para múltiplos usos, construídos prioritariamente para a geração de energia 

elétrica, onde problemas ambientais decorrentes do uso irregular e de ocupações 

inadequadas das margens são comuns.Estes reservatórios são mostrados de forma 

esquemática na Figura 1.1,estando a área desta pesquisa localizada entre os 

reservatórios de Sobradinho e Itaparica (ANA, 2012; FERREIRA, 2015). 

 

 

Figura 1.1: Principais reservatórios situados no rio São Francisco. 

Fonte: ANA (2012) 

 

Desde a década de 1960, a construção destes reservatórios ao longo do rio 

São Francisco promoveu alterações importantes no regime fluvial e na dinâmica 

socioambiental. Nos trechos do Submédio e Baixo, uma das consequências mais 

perceptíveis foi a regularização das vazões, controladas em grande parte pelo 

reservatório de Sobradinho, o que minimizou os efeitos das grandes cheias nas 

regiões a jusante(Martins et al., 2011).  

Contudo,trouxe problemas referentes ao atendimento de demandas de 

abastecimento público, irrigação e vazão ambiental. Segundo relato da comunidade 

que vive a beira do rio em Sergipe, modificou as características da água levando a 

uma menor reprodução de peixes e até a extinção de algumas espécies (SANTANA 

etal.,2016; Martins et al., 2011). 

Área da Pesquisa 
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Para minimizar as grandes secas no Nordeste Brasileiro o governo federal 

elaborou em 2005 o Projeto de Integração do rio São Francisco com as Bacias 

Hidrográficas do Nordeste Setentrional (PISF), com o objetivo de assegurar a oferta 

de água para 12 milhões de habitantes de 391 municípios do Agreste e do Sertão 

dos estados de Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. Neste projeto o 

rio será integrado à região semiárida do nordeste setentrional por meio de dois 

canais: norte e leste, cujos pontos de captação encontram-se dentro da área de 

estudo desta pesquisa. O eixo leste funcionará com 10 m³s-1 de vazão contínua e o 

eixo norte com 16,4 m³s-1(BRASIL, 2014).  

Através das condicionantes da Licença Ambiental deste projeto,emitida pelo 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), 

foi instituído um programa de monitoramento da qualidade da águadenominado 

PBA22. O objetivo deste monitoramento é acompanhar a evolução da qualidade da 

água na área de captação, nos rios, nos açudes existentes receptores, assim como 

nos reservatórios projetados(MIN,2011). 

O planejamento e gestão de reservatórios em cadeia localizados no mesmo 

rio são fundamentais para prevenir e minimizar problemas ambientais nas águas a 

jusante. 

Para a manutenção do equilíbrio ambiental em qualquer sistema aquático, 

não apenas a qualidade da água é essencial. Existe uma quantidade mínima de 

água, denominada vazão ecológica ou ambiental, vital para a manutenção dos 

ecossistemas fluviais. A vazão ecológica é a quantidade de água que deve 

permanecer no leito dos rios para atendimento das demandas do ecossistema 

aquático, para preservação da flora e da fauna relacionada ao corpo hídrico e os 

processosde transporte de sedimentos e nutrientes (MEDEIROS; SOUZA; RIBEIRO, 

2011). 

Há vários métodos para a determinação da vazão ecológica, sendo 

classificados em: hidrológicos (baseados nos históricos do fluxo), hidráulicos 

(geometria hidráulica do curso hídrico), qualidade de água(considera parâmetros 

físico-químicos, vazão e alguns indicadores biológicos), hábitat (combinam as 

características hidráulicas com as preferências de habitat de uma determinada 

espécie de peixe) e holísticos (considera os aspectos ambientais e também a 

http://www.integracao.gov.br/pt/c/document_library/get_file?uuid=8444b696-cf76-41ed-8b4b-84b66923448f&groupId=66920
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participação de todos os atores envolvidos no uso da água). Um indicador biológico 

bastante utilizado nos métodos de qualidade de água são os macroinvertebrados 

bentônicos (zoobentos) (LONGHI;FORMIGA, 2011; SARMENTO, 2007).  

O Banco Mundial publicou em 2009 o relatório “Environmental Flows in Water 

Resources Policies, Plans, and Projects – Findings and Recommendations” (HIRJI; 

DAVIS, 2009), dando ainda mais visibilidade ao tema e firmando o entendimento de 

que a prática de vazões ambientais deve ser planejada desde a concepção de um 

projeto (IHA, 2004).   

No Brasil, as autorizações de uso de recursos hídricos são concedidas 

utilizando-se de um valor único de vazão ecológica, obtido geralmente por métodos 

hidrológicos que não consideram as limitações hídricas nos regimes naturais de 

vazões (a escala espaço-temporal e a variabilidade hidrológica) e os padrões dos 

habitats (MEDEIROS; SOUZA; RIBEIRO, 2011). 

É de se esperar que alterações químicas em um reservatório reflitam nas 

características das águas a jusante e através da qualidade da água, pode se avaliar 

a degradação ambiental (FERREIRA, 2015; TUNDISI;TUNDISI, 2008). 

Os aspectos quantitativos e qualitativos da água são indissociáveis, uma vez 

que a qualidade da água é estabelecida pela sua concentração de substâncias. 

Portanto, o aumento da concentração e consequente comprometimento da 

qualidade, podem acontecer tanto pelo aumento do aporte/geração dessas 

substâncias, quanto pela diminuição do volume de água que as concentra. 

  O regime de vazão determinado pela regularização do rio São Francisco para 

fins de geração de energia, constitui fonte potencial de conflito entre abastecimento 

público, irrigação e vazão ambiental (MARTINS et al., 2011). 

A vazão efluente do reservatório de Sobradinho vem sendo consecutivamente 

reduzida nos últimos anos e o impacto desta redução na qualidade da água é 

desconhecido.No início de sua operação, emnovembro de 1979, a vazão 

regulamentada era de 2060 m3.s-1. A vazão vem sofrendo reduções consecutivas 

desde o ano de 2013, autorizadas pela Agência Nacional de Água(ANA, 2015). 

Neste contexto, é relevante a análise de como o regime de operação do 

reservatório de Sobradinho e consequentemente sua vazão liberada pode influenciar 

o ecossistema e a qualidade da água do rio São Francisco a jusante. 
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Em 2013,a Resolução nº. 442 da ANA,aprovou a redução da descarga 

mínima defluente de 1300 m3.s-1 para 1100 m3.s-1. Esta pesquisa analisou a 

qualidade da água nos períodos de 2011 a 2012 , antes desta redução de vazão, e 

depois entre os anos de 2013 a 2014 para analisar se houve algum impacto na 

qualidade da água causado pela  redução da vazão, incluindo a área que abrange a 

captação dos eixos norte e leste doProjeto de Integração do rio São Francisco com 

as Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional.Os resultados desta análise visam 

atender não apenas a demanda de água, mas também sua qualidade e a 

integridade dos ecossistemas. Também foi estudado, como indicativo biológico, 

dados referentes aos macroinvertebrados bentônicos de um dos pontos de 

monitoramento do reservatório de Itaparica. 

Os dados da qualidade de água utilizados neste pesquisa fazem parte do 

programa de monitoramento PBA 22, coordenado por uma equipe técnica da 

Universidade Federal de Pernambuco.Foram escolhidos oito pontos de 

monitoramento, tendo como critério a localização da área de estudo,  conforme 

Figura 1.1. 

  Diante do exposto, esta pesquisa teve comoobjetivo geral analisar o efeito da 

redução da vazão efluente do reservatório de Sobradinho na qualidade da água a 

jusante,  área que inclui o trecho de captação de água do Projeto de Integração do 

rio São Francisco com as Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional,através da 

variabilidade temporal e espacial de parâmetros físico-químicos, sob o enfoque 

também da vazão ecológica. Para o alcance deste objetivo, os seguintes objetivos 

específicos foram definidos:  

 

1- Analisar o histórico de vazão e percentual de volume útil dos reservatórios de 

Sobradinho e Itaparica;  

2- Analisar os parâmetros físico-químicos da qualidade da água nos pontos 

selecionados, considerando os períodos secos e chuvosos;  

3- Avaliar o efeito da redução da vazão efluente do reservatório de Sobradinho 

na qualidade da água a partir do ano de 2013, identificando possíveis 

alterações e suas causas; 

4- Estudar a qualidade e o estado trófico da água através de índices  

específicos.  
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5- Estudar os métodos de cálculo de vazão ecológica, selecionar o que possui 

adequação aos dados e aplicar a vazão do reservatório de Sobradinho;  

6- Comparar o valor da vazão ecológica calculada com a vazão real; 

7- Analisar a influência de dois rios tributários na qualidade da água do rio São 

Francisco; 

8- Analisar a concentração de metais pesados nas amostras de água. 

Na revisão da literatura realizada ao longo desta pesquisa, foram 

evidenciados trabalhos sobre o efeito de grandes secas na qualidade da água em 

riso e reservatórios. Contudo, não foi evidenciado nenhum estudo sobre os efeitos 

da redução da vazão de um reservatório na qualidade da água a jusante, tanto em 

nível nacional e internacional, reforçando o ineditismo deste tema.  

Esta pesquisa faz parte do Projeto“ Interplay among multiple uses of water 

reservoirs via Innovative Coupling of Substance Cycles in Aquatic and Terrestrial 

Ecosystems” (INNOVATE),que envolveu instituições acadêmicas do Brasil e da 

Alemanha. 

O INNOVATE é um projeto de pesquisa interdisciplinar, participativo e 

internacional, cujo objetivo foi desenvolver uma gestão mais sustentável da bacia 

hidrográfica do rio São Francisco. O projeto científico abordou a complexa situação 

por meio de pesquisas destinadas a propor práticas e alternativas para a gestão 

sustentável dos recursos naturais levando em consideração as dimensões 

ecológicas, socioeconômicas e político-institucionais. O projeto teve um dos focos 

em toda a bacia hidrográfica do rio São Francisco e outro numa porção semiárida da 

bacia hidrográfica o reservatório de Itaparica e a região de seu entorno(SIEGMUND-

SCHULTZE; KÖPPEL; SOBRAL, 2015). 

A autoraé participante do grupo de pesquisa do INNOVATE desde 2012, 

tendo realizado um doutorado sanduíche na Universidade Técnica de Berlin(TUV), 

sob supervisão do Professor Doutor Gunter Gunkel, em 2016, período no qual a 

análise dos dados e os temas relacionados a pesquisa foram aprofundados.Esta 

pesquisa ao trabalhar a interação dos dados físico-químicos com dados biológicos 

contextualiza a interdisciplinaridade do projeto INNOVATE.  
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

Neste capítulo é apresentada a fundamentação teórica sobre os assuntos 

relacionados ao desenvolvimento de pesquisa da tese. Primeiro, são caracterizados 

os aspectos da disponibilidade hídrica no semiárido, seguido dos principais 

conceitos e fundamentos de reservatórios. Em seguida, são abordados os aspectos 

da qualidade(físico-químicos e biológicos) da água, fundamentos de vazão ecológica 

e seus métodos de cálculo. Por fim, são apresentadosos métodos estatísticos e os 

índices de qualidade de água mais comumente utilizados para análises ambientais. 

 

2.1DISPONIBILIDADE HÍDRICA NO SEMIÁRIDO NORDESTINO E OS MÚLTIPLOS 

USOS DA ÁGUA 

 

O Brasil apresenta problemas relacionados à má distribuição da água em seu 

território, havendo tanto escassez quanto abundância, bem como degradação 

hídrica causada pela poluição de origem doméstica e industrial. A distribuição dos 

recursos hídricos superficiais é bastante heterogênea. A disponibilidade hídrica 

superficial no País é de 91.300 m3.s-1, todavia as bacias junto ao Oceano Atlântico, 

que concentram 45,5% da população total, dispõem de apenas 2,7% da 

disponibilidade total. O quadro de escassez se manifesta principalmente no 

Nordeste, na parte do seu território designada como semiárida.Para uma região ser 

enquadrada como semiárida, utilizam-se critérios como precipitação, índice de 

aridez e risco de seca(CIRILO, 2010). 

Os baixos índices de precipitação e a irregularidade de seu regime na região 

Nordeste, junto com o contexto hidro-geológico, contribuem para valores reduzidos  

de disponibilidade hídrica para a região do semiárido. Os rios são, na maioria, 

intermitentes e condicionados ao período chuvoso, quando realmente se tornam rios 

superficiais, ao passo que no período seco parecem se extinguir e na realidade 

estão submersos nas aluviões dos vales, ou baixadas, compondo o lençol freático já 

com pouca reserva de água (ARAUJO, 2011).  
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A Figura 2.1 apresenta os mapas de precipitação média para o período de 

2009 a 2012 em todo o País. 

 

 
Figura 2.1 -Precipitação anual no País- ano civil 2009, 2010, 2011 e 2012  

e média de 1961 a 2007. 

Fonte: ANA(2014) 
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Os dados apresentados nos mapas da Figura 2.1 indicam que em 2012, os 

valores das precipitações no País foram bem abaixo da média histórica em cinco 

regiões hidrográficas: Atlântico Nordeste Oriental, Atlântico Leste, Parnaíba, São 

Francisco e Atlântico Nordeste Ocidental. Na Figura 2.2 seevidencia a anomalia 

negativa na precipitação no semiárido no primeiro trimestre de 2013 (ANA, 2014; 

ANA, 2015). 

 

 
Figura 2.2 - Anomalia de precipitação no semiárido brasileiro no  

primeiro semestre de 2013. 

Fonte: ANA (2014) 

 

Através da Figura 2.3, observa-se que as vazões no reservatório de 

Sobradinho de outubro de 2013 a maio de 2015 apresentam valores menores que a 

média histórica(1931 a 2011). 
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Figura 2.3 -Características das vazões mensais do reservatório de Sobradinho entre 

outubro de 2013 a maio de 2015. 

Fonte: ANA (2015) 

 

A jusante da área da pesquisa, na estação de monitoramento do reservatório 

de Xingó, no rio São Francisco, a vazão média histórica de (1931- 2012) foi de 2.700 

m3.s-1 e nos anos de 2013 e 2014 a média foi de 1500 e 1157 m3.s-1, 

respectivamente, reduções bastante expressivas (ANA, 2014). 

A maioria das atividades quesuportam ao crescimento econômico na região 

do rio São Francisco utilizam água, o que demanda um planejamento integrado de 

gestão hídrica. Em função dos principais usos, pode-se destacar duas vertentes 

principais: geração de energia elétrica e a demanda para a irrigação (ANA, 2013). 

A irrigação para agricultura é o maior uso consultivo e tem gerado grandes 

avanços econômico-sociais na região. A agência de desenvolvimento local do rio 

São Francisco projeta um aumento de 500.000 hectares em desenvolvimento 

agrário na Bacia. Segundo a nova atualização do plano decenal de recursos hídricos 

da bacia Hidrográfica do rio São Francisco (PRH-SF 2016),as disponibilidades 

estimadas são similares às do plano anterior (para as águas superficiais, 

ligeiramente inferiores) e a demanda total de recursos hídricos apresenta um 

crescimento de 68% face à estimativa do PRH-SF 2004-2013, destacando-se a 

irrigação como uso dominante, com 76% das outorgas 

(ROSSITER;VASCONCELOS; CALADO, 2014a; BETTENCOURTet al., 2015).  
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Maneta et al. (2009) elaboraram um modelo semi-distribuído para simular o 

balanço hídrico em 16 sub-bacias do rio São Francisco, gerando a variabilidade das 

demandas da irrigação e a provável redução no fluxo do rio. Ao contrário do que se 

esperava, em anos secos as demandas para irrigação foram mais variáveis nas 

épocas de inverno do que de verão, porque a área plantada era maior no inverno e a 

variabilidade da precipitação é maior. Futuras expansões de irrigação devem ser 

limitadas pelos fluxos nas épocas de inverno. 

Como a demanda por água na região estudada também apresenta tendências 

de crescimento, bem como abrange a área de captação do eixo norte e leste do 

Projeto de Interligação de Bacias do rio São Francisco, é preciso consider que a 

vazão mínima a ser mantida deve garantir a qualidade da água e a manutenção dos 

ecossistemas. 

De acordo com o novo Plano de Recursos Hídricos da bacia Hidrográfica do 

rio São Francisco 2016-2025, o balanço hídrico superficial da bacia demonstra que a 

região do submédio enquadra-se como crítica ou muito crítica na relação 

demanda/Q95%, conforme Figura 2.4. 

 

Figura 2.4 - Balanço hídrico superficial da bacia do rio São Francisco 
Fonte: AGB (2014) 
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O mapa da Figura 2.4 é um indicador baseado na razão entre a vazão de 

retirada para os usos consultivos e a vazão com frequênciaigual a 95% da curva de 

permanência das vazões (Q95%), não levando em consideração a utilização da água 

para energia elétrica, nem o papel dos reservatórios como estrutura de regularização 

dos recursos hídricos superficiais (AGB, 2015). 

Kahil, Diner e Albiac (2016) estudaram abordagens cooperativas para gestão 

da água em condições de escassez e seca, na região semi-árida da Espanha. Os 

resultados forneceram evidências claras que com a cooperação haveria uma 

redução nos custos do efeito da seca. Contudo, ressaltam que a cooperação deve 

ser regulada por agentes públicos, para que haja também a proteção ao 

ecossistema. 

 

2.2 RESERVATÓRIOS -  FUNDAMENTOS E CONCEITOS  

 

Reservatórios são ecossistemas artificiais que apresentam um 

comportamento intermediário entre rios e lagos naturais. Para Sperling (1999), 

reservatórios são ambientes lacustres provenientes do barramento artificial de 

cursos d’água, cujo objetivo é o armazenamento de água, seja para obtenção de um 

volume adequado às diversas utilizações, seja para garantir uma altura de queda 

d’água suficiente para a geração de energia. 

Em todo o planeta, o homem constrói barramentos de rios há milhares de 

anos para formação de reservatórios e esta técnica cresceu bastante no último 

século. Nos últimos dois séculos as dimensões desses sistemas aquáticos artificiais, 

que têm características muito diferentes de lagos e interferem nas bacias 

hidrográficas e nos ciclos hidrológicos, são muito grandes com mais de um km³ de 

volume na maioria e área de inundação de algumas centenas ou milhares de 

quilômetros (ARRUDA, 2015; TUNDISI, 2008).   

Atrelado ao crescimento populacional e econômico, vários reservatórios foram 

construídos na década de 1970. Contudo, a distribuição dos reservatórios ao longo 

dos continentes é bastante diferente, conforme mapa representado na Figura 2.5. 
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Figura 2.5  Reservatórios artificiais no mundo 

Fonte: GWSP Digital Water Atlas (2008) 

 

O gerenciamento dos reservatórios é uma tarefa complexa, que demanda 

equipes interdisciplinares com competência para minimizar impactos, promover a 

otimização de usos múltiplos e gerenciar efetivamente os reservatórios artificiais 

(MELO, 2011). Esta gestão deve apoiar-se em um processo constante de 

monitoramento e avaliação dos mecanismos de funcionamento, em um 

conhecimento profundo da limnologia e na adoção de técnicas inovadoras e 

integradas no funcionamento do sistema. Para tal, o conhecimento das 

características físico-químicas é essencial. 

Pesquisas sobre o impacto da construção de reservatórios na hidrologia do rio 

e no meio ambiente do entorno é importante para a gestão da bacia hidrográfica, 

sendo uma tarefa difícil em função da sua complexidade. Zhang et al.(2010) ao 

estudar o impacto da construção de barragens no regime de vazão, nas partes 

média e superior da bacia hidrográfica do rio Huai, China, concluiu que houve uma 

redução de 2% na vazão média anual da bacia. No ano chuvoso (1991) o impacto 

não pode ser avaliado pois os reservatórios foram abertos para evitar as enchentes. 

No ano seco(1999) a vazão foi bastante reduzida, pois os reservatórios 

permaneceram fechados para estocar água para os diversos usos. A vazão na 

época de enchente aumentou em 8% e na época sem enchente reduziu em 12%. 
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Os reservatórios em áreas tropicais e subtropicais têm sido o foco de 

discussões conflitantes sobre a política ambiental, a proteção natural e o 

desenvolvimento social, devido a sua grande importância para a demanda de água 

potável e agricultura, e também para a energia hidrelétrica (STRASKRABA;TUNDISI, 

2013).  

SegundoSelge eGunkel(2013), do ponto de vista global,ressalta-se que, 

atualmente, há cerca de 29.000 grandes reservatórios nas zonas tropicais(69% do 

total global), sendo importantes para a geração de energia elétrica e prevenção de 

inundações, pois as chuvas ocorrem intensivamente por um curto período de tempo. 

São caracterizados por alta insolação, produtividade primária ao longo de todo o 

ano, baixas concentrações de oxigênio em função das altas temperaturas, intensos 

processos microbiológicos tais como nitrificação e desnitrificação, ocorrência de 

cianobactérias e uma alta tendência a eutrofização (GUNKEL et al.,2015). 

Reservatórios construídos com a finalidade de geração de energia elétrica, 

como os reservatórios de Sobradinho e Itaparica, são em geral de médio a grande 

porte, de alta profundidade e com saídas de água próximas a superficíe, sendo o 

tempo de retenção variável. A biota existente nestes reservatórios é influenciada, 

dentre outros fatores, pelas vazões afluentes, a insolação, a turbidez (e consequente 

luminosidade da água) e a química dos nutrientes. 

Vale ressaltar que reservatórios para fins de geração de energia elétrica, 

podem receber também o termo de “reservatório de regularização” (o nível máximo e 

o mínimo determinam o volume útil), e são diferentes dos reservatórios a fio d’água, 

que têm nível fixo e são formados com o objetivo de garantir uma determinada 

queda para fins de geração hidrelétrica (FERREIRA, 2015).  

Contudo, tem sido difícil viabilizar novos reservatórios no Brasil em função da 

disponibilidade de locais, restrições de natureza socioambiental e dificuldade de 

licenciamento ambiental de usinas hidrelétricas. Essa tendência se contrapõe à 

construção de grandes reservatórios, principalmente nas décadas de 60, 70 e 80 do 

século passado (CAMPOS, 2014). 

Ao longo de um gradiente em direção à barragem, três compartimentos 

podem ser considerados, apresentando características físicas, químicas e biológicas 
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distintas: são as zonas lótica, de transição e lêntica (TUNDISI;TUNDISI, 2008), 

conforme Figura 2.6. 

 

 

Figura 2.6 - Zonas longitudinais de um reservatório idealizado 
Fonte: THORTON; KIMMEL; PAYNE (1990) 

 

A zona lótica(também conhecida como zona do rio), visualizada na Figura 2.6, 

é relativamente estreita, bem misturada e as forças advectivas auxiliam no 

transporte de material particulado. A penetração da luz também é reduzida e 

geralmente limita o crescimento dos produtores primários. Na zona de transição, há 

aumento da sedimentação com subsequente elevação da penetração de luz. A zona 

lêntica (baixa correnteza) fica próxima a barragem, apresentando alta sedimentação 

de partículas orgânicas e penetração da luz suficiente para a produção primária 

(THORTON;KIMMEL;PAYNE,1990). 

Em estudo realizado sobre a distribuição das  espécies e estoques pesqueiros 

dentro do reservatório de Sobradinho, a região lêntica (60% da área), apresentou a 

menor produção, porém com espécies de maior porte. A região de transição (30% 

da área) apresentou 75% dos peixes capturados e extensa região de macrófitas 

associada a vegetação inundada. Na região lótica, ocorreu alta concentração de 

sólidos em suspensão, havendo migração de peixes e reprodução nas lagoas 

marginais. A maior produtividade da zona de transição pode estar associada a uma 

maior produtividade primária, uma vez que a zona eufótica é mais profunda e há 

fontes externas de nutrientes provenientes da zona lótica (PROTANr/CEPED, 1987 

apudPETRERE, 1996). 

A alteração na ictiofauna (conjunto de espécies de peixes que existe numa 

determinada região geográfica), é causada pela mudança do fluxo e maior 

Zona lótica Zona de transição Zona lêntica 
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profundidade, saindo de um ambiente lótico(com correnteza) para um ambiente 

lêntico (sem correnteza).  

Em 2009, um estudo realizado por Barbosa e Soares (2009) afirma que 

apesar do forte impacto provocado por ações antrópicas na bacia do São Francisco, 

algumas áreas ainda apresentam estoques importantes e atividade pesqueira 

intensa. Dentre as espécies nativas da bacia do rio São Francisco, várias 

apresentam importância na alimentação humana, sendo de intensa pesca, das quais 

se destacam as: curimatãs Prochilodus spp., dourado Salminus franciscanus, 

pintado ou surubim Pseudoplatystoma corruscans, matrinxãs Brycon spp., mandi-

amarelo Pimelodus maculatus, mandi-açu Duopalatinus emarginatus, pirá 

Conorhynchus conirostris, piaus Leporinus spp. pacamão Lophiosilurus alexandri, 

piaus Leporinus spp. e Schizodon knerii, traíra Hoplias mcrocephalus, corvinas 

Pachyurus francisci e P. squamipinnis e piranha Pygocentrus piraya.  

Em estudos realizados por Silva (2015a) as espécies de peixes nativos de 

maoir importância econômica no reservatório de Itaparica,entre 2013 e 2014, foram: 

cumatã (Prochilodus argenteus), curvina-bicuda (Pachyurus francisci), piranha 

(Pygocentrus piraya) e pirambeba (Serrasalmus brandtii),sendo cumatã a espécie 

mais influenciada pela vazão afluente do reservatório (apresentou o maior grau de 

significância nas correlações estatísticas). 

Os principais parâmetros hidrológicos para o gerenciamento dos reservatórios 

são: tempo de retenção, variação no nível da água e profundidade média. O tempo 

de retenção(tR) é definido pela razão entre a vazão afluente pelo volume do 

reservatório. Suas alterações interferem nas sucessões espacial e temporal do 

fitoplâncton, na frequência do florescimento de cianobactérias e na composição 

química do sedimento.  

Straskababa e Tundisi (2013) classificam os reservatórios em três grupos, 

segundo o seu tempo de retenção: 

a) tR<=15 dias: Curto (reservatório com correntes longitudinais rápidas); 

b) tR =15 a 365 dias: Médio;  

c) tR>365 dias: Longo. 
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A variação no nível da água pode ser um fenômeno natural e sazonal (em 

função da precipitação e evaporação) ou artificial, ditado pelo regime de operação 

do reservatório. As descargas influem no padrão de circulação da água dos 

reservatórios das hidrelétricas, que possuem uma programação diária de abertura e 

fechamento de suas comportas, vertedouros e descarga de fundo. A relação entre a 

profundidade do reservatório, sua área superficial e a intensidade dos ventos afetam 

os padrões de circulação. Em geral, o local mais profundo de um reservatório fica, 

geralmente,  próximo à barragem (STRASKRABA, 1993).  

A construção de reservatórios apresenta como principais aspectos positivos: o 

armazenamento de águas para água potável nos períodos de seca e produção de 

energia; proteção contra a cheia das áreas a jusante;o aumento de potencial para 

irrigação e aquicultura, o sistema de transporte e recreação. Contudo, tem 

consequências negativas como: perda de espécies nativas de peixes do rio, 

degradação da qualidade hídrica local,aumento da temperatura e redução do 

material em suspensão nas vazões liberadas para jusante, barreira a migração de 

peixes e impactos na biodiversidade aquática do rio e das zonas marginais 

(TUNDISI; TUNDISI, 2008). 

Para reservatórios consecutivos, os efeitos na qualidade da água são 

transferidos para o reservatório a jusante, sendo importante também a contribuição 

dos rios tributários. Numa sequência de reservatórios cada represa elimina parte dos 

nutrientes, ocorrendo a diminuição progressiva das concentrações de fósforo e 

nitrogênio na água (SILVA;GALVÍNCIO; ALMEIDA,2010; STRASKRABA; TUNDISI, 

2013). 

Em estudo realizado por Arruda (2014) em três reservatórios em cascata: Foz 

do Areia, Segredo e Caxias, instalados no rio Iguaçú, no Estado do Paraná, 

evidenciou que a qualidade de água mais alterada foi no primeiro reservatório, 

sendo observada a importância da bacia de contribuição no aporte de poluentes, em 

detrimento do uso do solo do entorno. No último reservatório, o de Caxias, se 

verificou, em geral, uma melhor qualidade de água em todas as estações de 

monitoramento. Ou seja, nesta pesquisa o sistema de reservatórios em cascata 

contribuiu para uma melhoria na qualidade da água a jusante do primeiro 

reservatório. 
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A situação permanente de escassez de água no semiárido leva à 

necessidade de uma gestão compartilhada dos reservatórios, pois a água é um bem 

público e deve-se garantir a democratização dos seus usos e a sua preservação. 

Segundo Campos (2014), a vazão regularizada no reservatório deve ser 

entendida também como um ajustamento da oferta à demanda, tornando possível a 

sobrevivência no semiárido. É necessário adotar regras de retirada, pois se for 

retirada uma quantidade de água muito pequena em relação ao volume afluente, 

aumenta-se o tempo de permanência das águas acumuladas e consequentemente a 

evaporação, reduzindo os benefícios da acumulação. Entretanto, uma retirada acima 

do necessário causará um decréscimo mais rápido do volume armazenado para os 

tempos mais secos. A retirada “ótima” seria aquela onde a frequência de falhas 

fosse a menor possível de acordo com o planejamento da operação do reservatório, 

mas se há um acréscimo na variabilidade da vazão afluente é inevitável uma 

redução do volume regularizado pelo reservatório e um decréscimo no volume 

médio escoado pelo vertedor. 

 

2.3 QUALIDADE DA ÁGUA EM RESERVATÓRIOS 

 

A composição natural das águas superficiais é influenciada por inúmeros 

processos naturais, os quais incluem: geológicos e pedológicos (espécies minerais, 

tipos de solos); químicos (solubilidade dos minerais); geomorfológicos (variações de 

relevo), climáticos (temperatura, precipitação, evaporação) e biológicos (cobertura 

vegetal, presença de organismos). O uso é ocupação do solo também é um fator 

que influencia nas características das águas superficiais, poisa disposição 

inadequada de resíduos domésticos, industriais, de mineração, a utilização de 

pesticidas e fertilizantes constituem as principais fontes de poluição ou 

contaminação dos recursos hídricos. A composição natural e a verificação de 

indícios de poluição ou contaminação das águas podem ser avaliadas por meio de 

parâmetros físicos, químicos e microbiológicos. Esta avaliação é fundamental para 

determinação da adequabilidade das águas em função do uso requerido.  

O termo “qualidade da água” não se aplica ou se restringe à determinação do 

grau de pureza do recurso hídrico, mas também às características desejadas para 

que seus usos pretendidos sejam atendidos. Diferencia-se a qualidade efetiva, 
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relacionada ao uso do solo na bacia, da qualidade de água desejada como o uso 

previsto para tal recurso (ARRUDA, 2014).  

Uma análise geral sobre as regiões hidrográficas brasileiras permite constatar 

que é recorrente o comprometimento da qualidade da água para abastecimento 

público devido ao lançamento de efluentes, sobretudo esgotos domésticos. Diante 

da importância deste setor, fica explicitada uma demanda nacional que se refere ao 

saneamento, envolvendo abastecimento de água, coleta e tratamento de efluentes 

(MMA, 2006).  

O enquadramento dos cursos d’água federais da bacia do rio São Francisco 

foi estabelecido pela Portaria Nº 715/89 do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 

dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), atualmente em vigor. Segundo esta 

portaria, o rio São Francisco na maior parte do seu estirão, incluindo o trecho 

associado ao Projeto de Integração, está enquadrado na Classe 2 

(ROSSITER,VASCONCELOS; CALADO,2014b; ANA, 2004).  

Entre os diversos fatores que influenciam a qualidade das águas do semiárido 

nordestino, foram identificados: as condicionantes físicas e climatológicas, 

representadas pelos aspectos geomorfológicos, a escassez e a má distribuição da 

pluviosidade (acarretam a intermitência da maioria dos rios da região), e o aporte de 

esgotos domésticos, fertilizantes e pesticidas, normalmente carreados pelo 

escoamento superficial e pela lixiviação (BARBOSA et al., 2012).  

De acordo com Arruda (2014) e Esteves (2011), os principais fatores que 

influenciam nas alterações dos parâmetros físico-químicos e biológicos são:  

- Aporte dos tributários;  

- Carreamento de nutrientes das habitações pelas enxurradas, drenagem 

sistemas de irrigação e esgotos domésticos e industriais; e do solo agrícola 

pelas enxurradas (em especial o fósforo, nitrogênio e carbono); 

- Transporte de sedimentos da bacia de drenagem (areia, silte e argila) e 

decomposição da matéria orgânica de plantas e animais (algas, plâncton); 

- Processos advectivos, movimento de dispersão causado pelo escoamento da 

água; 

- Tempo de retenção;  
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- Altura das saídas de água (pela superfície, pelo fundo ou por tomadas de água 

para as turbinas); 

- Processo de estratificação ou turbulência; 

- Controle da vazão, alteração do nível. 

O estudo da qualidade da água dos reservatórios vem sendo objeto de 

pesquisas, que relacionem não apenas os aspectos físico-químicos, mas também 

como as atividades antropogênicas ao entorno contribuem para sua mudança. 

Desse modo, faz-se necessário avaliar os principais parâmetros físico-químicos para 

a qualidade de água em reservatórios, dentre os quais estão: temperatura, turbidez, 

sólidos em suspensão, oxigênio dissolvido, pH, alcalinidade, condutividade elétrica e 

nutrientes. 

A temperatura é um importante fator de controle da qualidade da água no 

reservatório, pois influencia virtualmente todos os processos, tais como a 

estratificação, decomposição, fotossíntese, respiração, reprodução e mortalidade de 

zooplâncton e peixes além dos ciclos químicos como decomposição microbial, 

volatilização e hidrólise. A temperatura raramente varia de forma rápida nos 

ecossistemas aquáticos. Nas regiões tropicais, com temperaturas superiores a 20oC, 

não ocorre uma estratificação térmica muito atenuada (TUNDISI; TUNDISI, 2008). 

De acordo com ANA(2014), a temperatura da água para a região desta pesquisa 

apresentou valores máximos na faixa de 28°C a 30°C. 

A turbidez é influenciada por sólidos em suspensão, organismos 

microscópicos e algas, podendo aumentar nas épocas de chuva, em função do 

carreamento dos sedimentos das margens e áreas adjacentes aos recursos hídricos, 

bem como ressuspender parte dos sólidos sedimentados. Quanto maior a turbidez, 

menor a penetração da luz solar na coluna da água, prejudicando a fotossíntese das 

algas e plantas aquáticas submersas (ARRUDA, 2015).  

Os sólidos em suspensão contribuem para o aumento da turbidez e 

favorecem o processo de sedimentação nos reservatórios, diminuindo 

gradativamente a capacidade de armazenamento. Segundo Arruda (2014), a 

geoquímica da bacia hidrográfica atrelada as atividades antropogênicas e ao 

desmatamento também influenciam no processo de sedimentação de um 
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reservatório. De acordo com critérios internacionais, podem-se classificar os valores 

de produção de sedimentos conforme a Tabela 2.1. 

                     Tabela 2.1 - Valores de produção de sedimentos aceitáveis 

Tolerância Produção de sedimentos em (t.km-2.ano-1) 

Alta 175 

Moderada 70 a 175 

Baixa 35 

                       Fonte: CARVALHOet al.(2000) 

 

A concentração de sedimento na água influencia a penetração da luz solar, 

definindo a zona eufótica da zona fótica. A zona eufótica atrelada a disponibilidade 

de nutrientes, definem a produção primária do reservatório. As interações 

sedimento-água e a própria composição do sedimento geram processos químicos 

que envolvem o metabolismo dos fosfatos, ferro, nitrato, nitrito, amônia e oxigênio 

(GUNKELet al., 2015). 

Do ponto de vista ecológico, o parâmetro oxigênio dissolvido (OD) é uma 

variável extremamente importante, pois é necessário para a respiração dos 

organismos que habitam o meio aquático. Um valor ideal é acima de 7mg.L-1, pois 

para concentrações inferiores a 2 mg.L-1nenhuma vida aeróbia se desenvolve. As 

águas constituem ambientes bastante pobres em oxigênio, em virtude de sua baixa 

solubilidade (AZEVEDOet al., 2017).  

Enquanto no ar a sua concentração é da ordem de 270 mg.L-1, na água, nas 

condições normais de temperatura e pressão, a sua concentração se reduz a 9,17 

mg.L-1. Considerando a faixa de temperatura da água máxima entre 28°C a 30°C, os 

valores mínimos  de oxigênio dissolvido seriam de 7,5 a 7,8mg.L-1, uma vez que a 

temperatura da água e a solubilidade do oxigênio são grandezas inversamente 

proporcionais(ZHANG etal.,2017). 

As principais fontes de OD em reservatório são: a fotossíntese gerada pela 

flora aquática, a absorção da atmosfera e a algumas reações químicas. Já o seu 

consumo se dá prioritariamente pela: decomposição da matéria orgânica, respiração 

das plantas e da fauna, e oxidação da amônia a nitrato, e sua liberação pela redução 

do nitrato a nitrogênio gasoso. 
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O pH, medido pela concentração de íons H+, representa a intensidade ácida 

ou alcalina e influencia na solubilidade de alguns componentes químicos, tais como 

nutrientes (P, N e C) e metais pesados. Para pH> 5,4 há uma maior solubilização 

dos fosfatos, propiciando a produção primária. Em reservatórios com grande 

população de algas, nos dias ensolarados, o pH pode chegar até valores próximos 

de 9, pois as algas, ao realizarem fotossíntese, retiram muito gás carbônico, que é a 

principal fonte natural de acidez da água (ESTEVES, 2011).  

A diminuição dos valores de pH, por sua vez, também pode estar relacionada 

ao aporte de matéria orgânica e nutrientes, principalmente espécies que em 

decomposição gerem  CO2, ácidos minerais e sais hidrolisados. 

A alcalinidade é a medida total das substâncias capazes de neutralizarem 

ácidos presentes na água. Se a água tem uma alta alcalinidade, esta torna-se mais 

estável em relação a variação de pH. 

A condutividade elétrica também é importante, pois mesmo não identificando  

especificamente quais os íons que estão presentes, pode ser relacionada a impactos 

ambientais que ocorram na bacia de drenagem ocasionados por lançamentos de 

resíduos industriais, mineração, esgotos, etc. A condutividade elétrica da água pode 

variar de acordo com a temperatura e a concentração total de substâncias ionizadas 

dissolvidas. Em águas cujos valores de pH se localizam nas faixas extremas (pH> 9 

ou pH< 5), os valores de condutividade são devidos apenas às altas concentrações 

de poucos íons em solução, dentre os quais os mais frequentes são o H+ e o OH-

(SILVA; GALVÍNCIO; ALMEIDA, 2010). 

Os nutrientes são elementos essenciais ao desenvolvimento da biota aquática 

e que podem, em excesso, provocar a eutrofização de reservatórios, ou seja, o seu 

enriquecimento exagerado, com danos consideráveis para o meio ambiente. Os 

principais nutrientes são o fósforo, nitrogênio, carbono e sílica. Para a avaliação do 

nutriente, deve-se estudar a relação da concentração molar de N/P(nitrogênio 

total/fosfóro total). Segundo Silva, Galvíncio e Almeida(2010), o nitrogênio é o 

nutriente limitante em um ecossitema aquático quando N/P>10. Acima de 10, o 

fósforo passa a ser o nutriente limitante da produção primária. 

As fontes naturais de fósforo são as rochas da bacia de drenagem, 

precipitação atmosférica e a deposição de material particulado, como partículas de 



40 
 

solo e rochas, de organismos vivos e em decomposição, compostos voláteis 

liberados de plantas, mas há também a contribuição das atividades antrôpicas, 

principalmente o arraste dos fertilizantes utilizados na agricultura que possuem 

fósforo na composição e os dejetos humanos e animais (ESTEVES, 2011). 

O nitrogênio é um dos principais elementos químicos, e dificilmente torna-se o 

nutriente limitante, pois é facilmente absorvido pela água em função da sua grande 

concentração na atmosfera. Em particular, devido a sua participação na formação de 

proteínas, o nitrogênio é um dos elementos mais importantes no metabolismo de 

ecossistemas aquáticos, e determinadas condições, tornar-se tóxico a organismos 

aquáticos. Dentre os compostos de nitrogênio dissolvidos na água, pode-se 

encontrar os nitratos (NO3
-), os nitritos(NO2

-), uma forma ionizada (NH4
+ íon amônio), 

e outra não ionizada (NH3 amônia) e ainda o nitrogênio molecular(N2) e o nitrogênio 

orgânico particulado(peptídeos, aminoácidos, etc.). As duas formas: nitrato e o íon 

amônio são as mais importantes, pois são as fontes de alimento para a produção 

primária (ARRUDA, 2015).  

As principais fontes de nitrogênio para os ecossistemas aquáticos 

continentais são a fixação biológica de nitrogênio que ocorre com a transformação 

de gás nitrogênio (N2) em nitrogênio biológico, chuvas, aporte de efluentes 

domésticos e industriais não tratados ou parcialmente tratados lançados nos corpos 

de água (ESTEVES, 2011).  

Quanto maior for o pH, maior será a porcentagem da amônia total presente na 

forma NH3 não ionizada (forma tóxica). Por exemplo, na piscicultura intensiva, a 

principal fonte de compostos nitrogenados incorporados à água advém da 

alimentação. Os fertilizantes e rações utilizadas em viveiros contêm nitrogênio, 

principalmente na forma de amônia e nitrato. O excesso desses elementos pode 

prejudicar o crescimento dos peixes. Além disso, esse nutriente é consumido 

também pelo fitoplâncton, acarretando geralmente um crescimento excessivo das 

algas. De forma que, o manejo inadequado de fertilizantes químicos compromete 

bastante a qualidade da água (STOATE et al., 2009). 

A demanda biológica de oxigênio (DBO) estima quantidade de matéria 

orgânica biodegradável presente em uma amostra de água. Pode-se afirmar que nos 

locais onde o valor de DBO for alto, provavelmente os valores de oxigênio dissolvido 

serão baixos e a concentração de matéria orgânica será alta. Neste caso, o meio 
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pode tornar-se anóxico, limitando a vida aquática. Os maiores aumentos em termos 

de DBO num corpo d'água são provocados por despejos de origem 

predominantemente orgânica. Já quando se deseja analisar os compostos orgânicos 

passíveis de oxidação, utilizasse a demanda química de oxigênio(DQO). Logo, os 

resultados da DQO são sempre superiores aos da DBO. Não existem critérios fixos 

para valores aceitáveis de DQO na água.  

As eutrofizações em reservatórios ocorrem através do enriquecimento de 

suas águas com macronutrientes vegetais, principalmente fósforo e nitrogênio, que 

entram como soluto e se transformam em compostos orgânicos e inorgânicos. 

Quando há períodos de nível baixo nos reservatórios, as áreas que ficaram 

descobertas sofrem um processo de decomposição ecom as chuvas, este material é 

carreado para o reservatório, elevando-se a concentração de fósforo, nitrogênio e 

material particulado (SEGEL; GUNKEL, 2013). 

O crescimento acelerado e a maior abundância de vegetais aquáticos (micro 

e macroscópicos) frequentemente causam a deterioração da qualidade hídrica. Além 

do aumento de algas e macrófitas de espécies indesejadas, a eutrofização de 

reservatórios também causa um impacto nas turbinas das hidroelétricas pela 

precipitação do ferro e a emissão de gases de efeito estufa (CHESF,2010). 

Recentes pesquisas em reservatórios de águas tropicais indicam que o 

processo de eutrofização também se dá como processo natural de ressurgência. Há 

também a mineralização da vegetação e do solo que foram inundados e que em 

longo prazo também promovem a liberação de nutrientes (GUNKEL, 2013). 

 No reservatório de Itaparica, estudos realizados por Gunkel et al. (2015), a 

principal causa para a eutrofização é a mudança no nível da água em função das 

condições operacionais da usina hidroelétrica de Itaparica, que apresenta uma 

flutuação anual no nível da água de cerca de 5 metros. As áreas que ficam expostas 

quando o nível baixa tem um alto potencial de liberar nutrientes, através do processo 

de mineralização dos sedimentos.  

Um aumento no nível da água promove o crescimento de espécies pioneiras, 

especialmente a Egeria densa (Figura 2.7). O uso intensivo de aquicultura em 

tanques redes também podem contribuir para uma sobrecarga de nutrientes no 

reservatório. Há ainda o processo de eutrofização causado pela migração de 
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pessoas que se deslocam para viver as margens dos reservatórios e com isso 

iniciam atividades de agricultura, pecuária ou indústria(SABINO et al.; 2015). 

 

Figura  2.7- Macrófita Egeria densa noreservatório de Itaparica. 
Fonte: Melo (2011) 

 

De acordo com Segel e Gunkel(2013), baseados em um fator de conversão 

de alimentação de 1,3 e uma produção de 130 toneladas de peixe no reservatório de 

Itaparica, 170 toneladas de ração são utilizadas na piscicultura em rede. Isso 

acarreta uma estimativa anual do aporte de 0,6 toneladas de fósforo e 6 toneladas 

de nitrogênio e 17 toneladas de matéria orgânica(restos da alimentação, fezes). 

De acordo com estudos realizados por Ferreira et al. (2014) nas bacias 

hidrográficas da região do projeto de integração do rio São Francisco, há diferenças 

estatisticamente significativas entre as águas do reservatório de Itaparica e as 

demais áreas da bacia do projeto, sendo as características mineralógicas da água 

(magnésio, cálcio, cloretos e sólidos dissolvidos) os fatores preponderantes desta 

diferenciação. 

Silva, Galvincio e Almeida (2010) afirmam queas principais ações 

contribuintes para degradação da qualidade e quantidade hídricana bacia 

hidrográfica do rio São Francisco detectadas foram: áreas agrícolas e ocupações 

irregulares crescente (principalmente em margens de rios e nos lagos das usinas 

hidrelétricas), o não cumprimento de leis ambientais (como código florestal 

brasileiro), assentamentos humanos e especulação imobiliária em áreas marginais 

de corpos hídricos, destruição de matas ciliares ao longo do rio e o desrespeito do 

homem com a sustentabilidade dos recursos naturais. Na região do submédio do rio 

São Francisco, a forte atividade agrícola é responsável por baixos valores de 

oxigênio. 



43 
 

Quanto mais preservada for a mata ciliar, menor o escorrimento superficial e 

maior a infiltração (menores o dano). Quanto mais o solo se apresenta desprotegido, 

mais o escorrimento superficial e menor a infiltração, ou seja, a preservação da mata 

ciliar é fundamental para a qualidade da água como para a não ocorrência de 

impactos ambientais (ZOCAL, 2007). 

O acontecimento de pulsos de origem natural (como precipitação, vento) ou 

antrópico (alteração do nível da água) podem causar alterações diretas ou indiretas 

na qualidade da água. Um exemplo de um pulso a jusante indireto, seria a abertura 

de comportas com água de baixa oxigenação produzindo, nas represas a jusante, 

liberação de fósforo a partir dos sedimentos. Para um bom gerenciamento dos 

reservatórios, é importante conhecer a frequência dos pulsos naturais, o sistema de 

operação e os possíveis efeitos de ambos no reservatório a jusante (ESTEVES, 

2011). 

 

2.3.1 A Biota Aquática em Reservatórios e o uso dos macroinvertebrados 

bentônicos como indicadores de qualidade 

 

As comunidades bióticas de um reservatório se estabelecem em zonas 

distintas, conforme a Figura 2.8. 

 
Figura 2.8 - Zoneamento de um  reservatório 
Fonte: Sampaio (2013) 
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Conforme ilustrado na Figura 2.8, na zona litorânea (próxima às margens), a 

luz penetra até o fundo, propiciando o desenvolvimento de plantas aquáticas ou 

macrófitase delimitando a zona eufótica. As macrófitas são plantas inferiores que 

não apresentam organização complexa do corpo e que produzem a fotossíntese, 

podendo ser emersas, flutuantes ou submersas. Na zona pelágica ocorre o maior 

volume de água e habitam os organismos com mobilidade (SAMPAIO, 2013). 

A zona bentônica é profunda e formada pelos sedimentos e detritos que se 

acumulam no fundo do lago ou reservatório, onde apenas os organismos 

heterótrofos vivem (espécies que ficam presas ao substrato).  

Os macroinvertebrados bentônicos, também conhecidos como zoobentos,  

são animais aquáticos que habitam o fundo de ambientes lênticos e lóticos aderidos 

a pedras, cascalhos, folhas ou enterradosem sedimentos, lama ou areia. Constituem 

um dos grupos biológicos mais diversificados eabundantes dos ambientes aquáticos. 

Esses organismos têm sido utilizados como bioindicadores da qualidade da água, 

pois em condições ambientais específicas, como níveis diferenciados de poluição, 

os grupos mais resistentes podem se tornar dominantes e os mais sensíveis, raros 

ou ausentes (BARBOSA et al., 2016; ZARDO et al., 2013). 

A macrofauna bentônica é composta por uma variedade de grupos 

taxonômicos, incluindo insetos, moluscos, crustáceos, anelídeos, entre outros. Sua 

distribuição e abundância são influenciadas por fatores biogeográficos e 

características do ambiente, tais como, o tipo de sedimento, teor de matéria 

orgânica, profundidade, variáveis físicas e químicas da água, presença de 

macrófitas,pelas flutuações no nível e pela velocidade das correntes próximas ao 

sedimento do fundo dos reservatórios (CHAGAS et al., 2017). 

O semiárido brasileiro apresenta reservatórios que são utilizados para usos 

múltiplos, sendo a composição e estrutura da comunidade de macroinvertebrados 

bentônicos uma importante ferramenta para compreensão da dinâmica e inferir 

sobre os padrões de relações tróficas e qualidade ambiental destes ecossistemas 

(CALISTO et al., 2005). 

Calisto et al. (2005) estudaram o efeito da cascata de reservatórios nas 

comunidades de macroinvertebrados bentônicos reservatório de Itaparica e mais 

dois reservatórios a jusante, durante os períodos de seca (junho de 1997) e chuvas 
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(março de 1998). Os grupos dominantes foram Mollusca (Melanoides tuberculata), 

Oligochaeta e larvas de Chironomidae, encontrando baixos valores para os índices 

de diversidade de Shannon-Wiener. Apesar das consequências negativas da rápida 

proliferação de represas, como a perda disseminada de habitats de água doce, o 

sistema de reservatórios em cascata promoveu aumento na diversidade de 

macroinvertebrados bentônicos em decorrência do aumento na qualidade de água 

ao longo do sistema. 

A riqueza de espécies é um termo utilizado para  designar o número total de 

espécies em uma unidade amostral. Conseqüentemente, a riqueza de espécies é 

muito dependente do tamanho amostral – quanto maior a amostra, maior o número 

de espécies que poderão ser amostradas. Assim, a riqueza de espécies diz pouco a 

respeito da organização da comunidade, aumentando em função da área, mesmo 

sem modificação do habitat. Já o termo densidade se relaciona ao número de 

indivíduos que formam uma população(BARBOSA et al., 2016;ZARDOet al., 2013). 

 

2.4 VAZÃO ECOLÓGICA – FUNDAMENTOS E MÉTODOS DE CÁLCULO 

 

Os recursos hídricos são influenciados por diversos fatores, ou seja, os rios 

são um produto de variáveis que operam em diferentes escalas, temporais e 

espaciais. Segundo Reis (2010), há uma organização hierárquica dessas variáveis, 

destacando-se a forte interação entre as variáveis de um mesmo nível hierárquico: 

1. Variáveis de escala regional: o clima, a geologia como o nível macro; e as 

atividades antrópicas como agrícolas, indústrias e aquicultura; 

2. Variáveis na escala da bacia: destacam-se a vegetação, regime de escoamento 

(hidrologia), sedimentos e relevo, esses agindo em um segundo nível; 

3. Variáveis na escala do trecho de rio: destacam-se as variáveis de qualidade da 

água como: nutrientes, pH, sólidos suspensos, temperatura e oxigênio dissolvido. 

Como variáveis hidrofísicas temos: largura do canal, granulometria do substrato e 

sua estabilidade, velocidade da água, sólidos suspensos, inclinação do leito e 

profundidade da água.É nessa escala em que são definidos os micro-habitats.  
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São três os componentes que definem a capacidade de um determinado 

regime de escoamento em preservar uma determinada comunidade ecológica: 

1. Variabilidade do escoamento: Variações no escoamento são importantes 

ecologicamente e permitem a ocorrência de processos, como a lavagem dos 

sedimentos, algas e detritos acumulados; 

2. Qualidade da água: a vazão interfere de forma importante na qualidade da água, 

por meio de parâmetros como oxigênio dissolvido, nutrientes, pH, contaminantes 

tóxicos e bactérias como E. Coli; 

3. Habitat (espaço e área de produção de alimento): a biota dos rios possui 

preferência por certas mudanças em profundidade e velocidade da água. A vazão, 

interagindo com a morfologia do rio, determina essa disponibilidade de habitats 

hidráulicos. 

O conceito de vazão ecológica surgiu na segunda metade do século XX, 

quando os problemas associados ao uso da água começaram a ser percebidos no 

meio ambiente. Nos Estados Unidosda América (EUA), por exemplo, pesquisadores 

constataram que a redução da vazão de um rio estava associada à redução da 

diversidade de espécies ou da população de determinada espécie. As observações 

destes pesquisadores, que resultaram no que atualmente é conhecido como o 

Método Tennant, ou Montana, de determinação de vazão ecológica, indicaram qual 

a porcentagem de vazão que deveria ser deixada no rio para manter diferentes 

níveis de qualidade de habitat para peixes (BENNETI; LANNA; COBALCHINI, 2003).  

A definição de vazão ecológica, conforme a Instrução Normativa nº 4 de 21 de 

junho de 2000 do Ministério do Meio Ambiente (MMA), anexo I, artigo é a “ vazão 

ecológica: vazão mínima necessária para garantir a preservação do equilíbrio natural 

e a sustentabilidade dos ecossistemas aquáticos”. 

Segundo Medeiros, Souza e Ribeiro (2011), a vazão ecológica é a quantidade 

de água que deve permanecer no leito dos rios para atendimento das demandas do 

ecossistema aquático, para preservação da flora e da fauna relacionada ao corpo 

hídrico. 

De acordo com Bernardo (1996), a vazão ambiental é a demanda de água 

necessária à manutenção e conservação dos ecossistemas aquáticos naturais, dos 
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aspectos da paisagem e de outros interesses científico ou cultural, beneficiando 

também as populações ribeirinhas que, na sua maioria, dependem dos recursos 

retirados do rio para viver. 

A vazão ambiental, segundo King ,Tharme e Villiers (2010), tem como foco 

fornecer condições adequadas para a recuperação e manutenção dos ecossistemas 

aquáticos que, consequentemente, irão beneficiar as populações que retiram seu 

sustento do rio e dos recursos que ele oferece.  

Estas vazões têm sido chamadas de residuais, remanescentes, ecológicas e 

ambientais e são definidas através de valores numéricos que representam a 

quantidade de água que permanece no leito do rio depois de retiradas para atender 

usos externos tais como: abastecimento público, indústria, irrigação e energia 

elétrica (BENETTI; LANNA; COBALCHINI, 2003). 

A discussão sobre os critérios e metodologias para definição de vazões 

ambientais a jusante de barramentos foi iniciada na década de 1950, nos Estados 

Unidos, tendo avançado principalmente a partir dos anos 80, tanto nos Estados 

Unidos como Inglaterra, Austrália, Nova Zelândia e África do Sul (FERREIRA, 2015). 

No Brasil, dispõe-se da Resolução nº 129 do Conselho Nacional de Recursos 

Hídricos (CNRH), de 29/06/2011, que estabelece diretrizes gerais para a definição 

de vazões mínimas remanescentes, que são a menor vazão a ser mantida no curso 

de água em seção de controle. Essa Resolução define que a vazão mínima 

remanescente, do ponto de vista temporal, pode ser: permanente, quando deve ser 

sempre adotada; sazonal, quando há períodos regulares em que deve ser adotada; 

e temporária, quando adotada de forma excepcional e em caráter provisório. 

Estabelece ainda que sua determinação deverá considerar: a vazão de 

referência (aquela que representa a disponibilidade hídrica do curso de água, 

associada a uma probabilidade de ocorrência); os critérios de outorga formalmente 

estabelecidos; as demandas e características específicas dos usos e das 

interferências nos recursos hídricos a montante e a jusante; os critérios de 

gerenciamento adotados nas bacias hidrográficas dos corpos de água de interesse; 

as prioridades e diretrizes estabelecidas nos planos de recursos hídricos; o 

enquadramento dos corpos de água; os termos de alocação de água; e o 
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estabelecido pelo órgão de meio ambiente competente no processo de 

licenciamento (BRASIL, 2011). 

Segundo Sarmento (2007), em 2004 foi desenvolvido o Plano Decenal de 

Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do rio São Francisco pelo Comitê da Bacia 

Hidrográfica do rio São Franscisco (CBHSF), e pela Agência Nacional das Águas 

(ANA). A Deliberação CBHSF nº08 de Julho de 2004, define a disponibilidade 

hídrica, vazão máxima de consumo potável, as vazões remanescente média e 

mínima ecológica na foz como parte integrante do Plano de Recursos Hídricos da 

Bacia Hidrográfica do rio São Francisco, e especifica que:  

Art 4º- Adotar, provisoriamente, a vazão média diária de 1.300 m
3
.s

-1
 , como 

vazão mínima ecológica na foz, até que se proceda à revisão ou 

confirmação deste valor na próxima edição do Plano.  

§ 1º- A vazão mínima ecológica deve garantir a manutenção dos 

ecossistemas e preservação da biodiversidade aquática e não pode ser 

praticada de forma contínua. Contudo, não há especificação de qual seria o 

prazo adotado. 

Cabe ainda ressaltar a distinção entre vazão outorgável e vazão de 

referência. Segundo ANA (2011), vazão outorgável é a vazão disponível para ser 

outorgada. As vazões de referência utilizadas, são as vazões mínimas de forma a 

caracterizar uma condição de alta garantia de água no manancial. A partir dessa 

condição, são realizados os cálculos de alocação da água, de modo que, quando 

essas vazões mínimas ocorram, os usuários ou os usos prioritários mantenham, de 

certa forma, suas retiradas de água.  

Segundo Esteves(2011), as vazões mínimas aplicadas como referência são 

vazões de elevada permanência no tempo, calculadas de forma estatística, sendo as 

mais utilizadas: 

1. Q90: é a vazão determinada a partir das observações em um posto fluviométrico em 

certo período de tempo, em que em 90% daquele período as vazões foram iguais ou 

superiores a ela. Em outras palavras, pode-se aceitar que existe um nível de 90% de 

garantia de que naquela seção do curso d’água as vazões sejam maiores do que o 

Q90.Diz-se que a Q90 é a vazão com 90% de permanência no tempo, podendo ser 

extrapolado para outras seções do curso d’água, com base na área da bacia 

hidrográfica contribuinte e nas quantidades de chuvas da região; 
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2. Q95: tem o mesmo significado que a Q90, entretanto a garantia corresponde a 95% 

do tempo de observação. Isso significa que a vazão em determinado corpo d’água é 

igual ou superior àquele valor em 95% do tempo. Por exemplo, se a Q95 de 

determinado rio é 10 m³s-1, isso significa que durante aproximadamente 347 dias ao 

ano, ou seja, 95% dos dias, a vazão naquele rio é maior ou igual a 10 m³s-1. Se 

considerarmos Q90, o tempo de permanência da vazão cai de 347 (95%) para 329 

(90%) dias ao ano, assim o valor da vazão de referência aumenta, pois a garantia de 

permanência daquela vazão diminui; 

3. Q7,10: é a vazão mínima consecutiva de sete dias que ocorreria com um período de 

retorno de uma vez em cada 10 anos. O cálculo da Q7,10 é probabilístico, enquanto 

os da Q90 e da Q95 decorrem de uma análise de frequências. 

A definição da vazão de referência a ser aplicada depende da garantia de 

atendimento que se deseja considerar para os usos a serem instalados em 

determinada bacia. Se os usos exigem maior garantia, deve-se optar por vazões 

mais conservadoras, como a Q95 e a Q7,10. Após a definição das vazões de 

referência, deve ser determinado o percentual máximo a ser alocado para a divisão 

entre os diversos usos da bacia (ANA, 2011).  

Os reservatórios do setor elétrico, embora implantados com o fim específico 

de geração de energia elétrica, acabam por constituir-se em importantes mananciais 

para usos consuntivos da água, por inundarem uma extensão significativa de terras 

e levar água a locais que anteriormente estavam distantes de fontes hídricas. 

Em reservatórios de Usinas Hidroelétricas (UHEs) já outorgadas pela ANA, a 

partir da normatização do instrumento da Declaração de Reserva de Disponibilidade 

Hídrica (DRDH), a partir do ano de 2003, a vazão que pode ser outorgada fica 

vinculada ao limite de usos consuntivos a montante do empreendimento, previstos 

para ocorrer ao longo do prazo de outorga. A DRDH consiste em garantir a 

disponibilidade hídrica requerida para aproveitamento hidrelétrico, com potência 

instalada superior a 1MW, para licitar a concessão ou autorizar o uso do potencial de 

energia hidráulica em corpo hídrico de domínio da União(ANA, 2003). 

A ANA define algumas vazões de referência para o rio São Francisco, sobre a 

qual destacamos as referentes a área de estudo na Tabela 2.2. 
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Tabela 2.2 - Vazão de Referência de alguns trechos do rio São Francisco. 

Corpo hídrico Vazão de referência 

Reservatório da 
Usina 
Hidroelétrica(UHE)  
 de Sobradinho 

Q95% no local da UHE Sobradinho subtraída da Q95 na UHE 
Queimado e da Q95% na UHE Três Marias, todas obtidas das 
séries de vazões naturais médias mensais, somada às vazões 
mínimas a jusante das UHEs Queimado e Três Marias. 
Q refSobradinho=935 m³.s-1 

Trechos a jusante 
do reservatório da 
UHE Sobradinho  

Vazão mínima a jusante da UHE Sobradinho  
Qjus Sobradinho = 1.100 m³s-1 

Fonte: adaptado de ANA (2013) 

Herrera e Burneo (2017) relataram que no Equador as leis requerem uma 

vazão ecológica que seja 10% da vazão média anual nas antigas usinas 

hidroelétricas.Contudo,seus recentes estudos indicam que isto não é adequado.  

 

2.4.1 Classificação dos métodos para determinação de vazões ecológicas 

No que tange às vazões ecológicas, muitos métodos têm sido desenvolvidos 

ao longo dos últimos 30 anos, principalmente nos Estados Unidos, Canadá, países 

da Europa, África do Sul e Austrália. Algumas técnicas foram desenvolvidas para 

proteção de espécies específicas (frequentemente ameaçadas), enquanto outras 

foram desenvolvidas considerando-se a proteção de um ecossistema mais 

amplo(PINTO; RIBEIRO; SILVA, 2016). 

Os métodos para determinação da vazão ecológica têm sido classificados por  

diversas maneiras na literatura, ainda que algumas formas de agrupamento 

apresentem semelhanças, diferenciando-se mais pela terminologia adotada do que 

pelos métodos em si. Algumas destas classificações são resumidas na Tabela 2.3. 

 
Tabela 2.3-Classificação dos métodos de vazão ecológica de acordo com alguns autores 

Autor Classificação 

McMahon (1992) descargas históricas, limites mínimos de sobrevivência e 
simulação de habitats. 

Stalnaker et al. (1995) técnicas de fixação de padrões, técnicas intermediárias e 
técnicas incrementais. 

Tharme (apud King e Louw, 
1998) 

Hidrológicos, hidráulicos, classificação de habitats e 
holísticos. 

Flow Guidelines for Instream 
Values (NIWA, 1998) 

Hidrológicos, hidráulicos, habitats, modelagem de 
qualidade da água e métodos regionais. 

Benetti,Cobalchini e Lanna 
(2003) 

 hidrológicos, hidráulica, regressões múltiplas, habitats, 
holísticos e informais. 
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 Nesta pesquisa, os métodos de cálculo das vazões ecológicas foram 

classificados em cinco categorias, conforme descrito a seguir. 

 

2.4.1.1 Métodos Hidrológicos 

Os métodos hidrológicos utilizam os dados históricos de vazões para 

determinar o regime natural e recomendar novos regimes de fluxo visando a 

conservação da magnitude, frequência, duração, período de ocorrência e forma de 

eventos de cheia e estiagem. São relativamente simples e fáceis de serem 

aplicados, sendo os mais empregados no mundo, porém não relacionam a alteração 

do regime hidrológico com a resposta do ecossistema (PINTO; RIBEIRO; SILVA, 

2016). 

Em geral, se utiliza a vazão natural para os dados históricos.O termo vazão 

natural corresponde a vazão que ocorreria em uma seção do rio, se não houvesse 

as ações antrópicas na sua bacia contribuinte, tais como regularizações de vazões 

realizadas por reservatórios, desvios de água, evaporações em reservatórios e usos 

consuntivos (irrigação, criação animal e abastecimentos urbano, rural e industrial). A 

vazão natural é obtida por meio de um processo de reconstituição, que considera a 

vazão observada no local e as informações relativas às ações antrópicas na 

bacia(TUNDISI, 2008). 

Como exemplos podem ser citados: método Q7,10, método da curva de 

permanência de vazões, método das vazões mínimas médias mensais e método da 

vazão aquática de base, o método TENNANT, entre outros. 

Sarmento(2007) destaca que esses métodos apresentam grande 

especificidade relativa ao local e às espécies aos quais foram desenvolvidos, sendo 

uma das principais limitações à sua aplicação o fato de que devem ser apostos a 

cursos d’água morfologicamente semelhantes àqueles a partir dos quais foram 

desenvolvidos, e que a relação entre a vazão e o habitat seja semelhante.  

Existem críticas a essas metodologias sendo, do ponto de vista ecológico, 

consideradas simplistas e não adequadas à natureza dinâmica e variável do regime 

hidrológico. Porém, as vantagens desses métodos residem no fato de serem 

baratos, rápidos (exigem dados simples) e adequados para que se tenha uma noção 

inicial.  
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A vazão média mínima anual de 7 dias consecutivos e período de retorno de 

10 anos,denominada Q7,10, é um parâmetro hidrológico frequentemente utilizado em 

estudos de planejamento e gestão da utilização dos recursos hídricos, pois fornece 

uma estimativa estatística da disponibilidade hídrica dos escoamentos naturais da 

água. A Q7,10 reflete uma situação crítica de escassez e sua adoção praticamente 

elimina o risco de suspensão dos usos outorgados na bacia (ALMEIDA;CURI, 2016).  

Smakhtin e Toulouse (1998) examinaram diferentes tipos de vazões de 

referência em mais de 200 estações de medição na África do Sul e concluíram que a 

vazão Q7,10 é o índice mais extremo para condições de vazões mínimas. Em alguns 

estados do Brasil, a legislação relativa à outorga para utilização dos recursos 

hídricos superficiais em cursos de água estabelece uma porcentagem da Q7,10 como 

vazão residual mínima a ser mantida a jusante das derivações. 

No Método de Tennant (ou de Montana), a vazão ecológica recomendada é 

calculada com base na vazão média de longo termo (QMLT), calculada para o local 

do aproveitamento hidráulico, em que são utilizadas diferentes percentagens para o 

período de seco e para o período de chuvoso conforme mostra a Tabela 2.4. 

 

Tabela 2.4- Recomendação de vazões pelo Método de Tennant 

Condição do rio Vazão Recomendada (% de QMLT) 

Período seco Período chuvoso 

Excepcional 40 60 

Excelente 30 50 

Boa 20 40 

Regular ou em degradação 10 30 

Má ou mínima 10 10 

Fonte: Tennant (apud ANNER; CONDER, 1984). 

 

O método Tennat foi desenvolvido a partir de observações sobre habitats das 

regiões de Montana, Nebraska e Wyoming nos EUA. Supõe-se que vazões 

superiores a 30% da QMLT são suficientes para manter condições satisfatórias de 

profundidade, largura e velocidades para os organismos aquáticos. Ao passo que 

valores inferiores a 10% da QMLT caracterizam uma situação crítica (degradação 

severa) onde ocorreria dificuldade de passagem ou concentração de peixes em 

trechos específicos. 
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O método Q95% ou método da análise de frequência utiliza valores de curva de 

permanência para estabelecer vazões ecológicas em uma base mensal ou anual. A 

curva de permanência é calculada através de dados históricos de vazões, os quais 

são ordenados de forma crescente. A permanência de cada vazão é o percentual de 

vezes em que ela foi equiparada ou extrapolada. Este método é frequentemente 

utilizado em projetos de outorga para uso da água no Brasil (VESTENAet al., 2012). 

Yang et al. (2012) compararam os resultados da aplicação de dois métodos 

hidrológicos (fluxo mínimo mensal e frequência mensal) no rio Irtysh, Ásia, 

concluindo que os valores de vazão ecológica foium processo contínuo demudança 

no período de um ano e que os valores do segundo método foram maiores, 

aumentando a garantia para os ecossistemas do rio. 

Vestena et al. (2012) utilizaram os métodos Q7,10, Q95% E Q90% e a vazão 

aquática de base no rio das Pedras, Paraná. A vazão ecológica estimada pelos 

métodos utilizados para o trecho do rio variou de 1,72 a 2,74 m³.s-1, sendo que o 

volume outorgado pelo Estado do Paraná para este rio foi de 0,91 m³.s-1, ou seja, 

inferior aos indicados pelos métodos. 

Wang et al. (2015), através de um método hidrológico Tennant, evidenciaram 

que a vazão anual ecológica adotada, para os dois rios no reservatório de Miyun, 

China, não satisfazia a todas as épocas do ano. Durante osperíodos daépoca de 

desova, 83,3% e73,1% da vazão dos rios Chase e Baihe não estavam acima de 

30% da vazão média anual, que é a faixa mínima recomendável para manutenção 

das espécies e da vida aquática. 

 

2.4.1.2 Métodos Hidráulicos  

Esses métodos utilizam vários parâmetros, tais como profundidade, 

velocidade, largura do rio, perímetro molhado, área molhada e raio hidráulico para 

prever as variações de habitat em função de mudanças na vazão. Como exemplo 

dessa técnica, pode-se citar o método do Perímetro Molhado. 

Sarmento (2007) afirma que ainda que as metodologias hidráulicas avaliam 

as vazões ambientais basicamente em termos de variáveis hidráulicas simples, 

representam um avanço em relação às metodologias puramente hidrológicas, 

permitindo uma avaliação razoavelmente abrangente e flexível de vazões 
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necessárias para manutenção de certos habitats. Segundo Cunha (2013), estes 

métodos permitem avaliar as mudanças que ocorrem no habitat e relacioná-las com 

mudanças na vazão na seção. 

De acordo com Benetti, Lanna e Cobalchini (2003), o método do Perímetro 

Molhado consiste no estabelecimento de uma relação entre a vazão e as 

características físicas do curso de água, nomeadamente o perímetro molhado, a 

velocidade e a profundidade do escoamento, com base em uma ou mais seções 

transversais do curso de água. Um dos aspectos mais importantes deste tipo de 

método é a seleção das variáveis que sejam diretamente afetadas pela variação da 

vazão e que constituam um fator limitante para as espécies piscícolas ou outras 

espécies aquáticas. 

Pinto (2007) aplicou o Método do Perímetro Molhado no trecho de vazão 

reduzida do aproveitamento hidroelétrico de Capim Branco, no estado de Minas 

Gerais, utilizando o programa computacional HECRAS que armazenou 37 seções 

batimétricas do TVR e simulou a variação da vazão. Os resultados obtidos pelo 

método do Perímetro Molhado para o valor da vazão ecológica foram maiores do 

que os dos métodos hidrológicos Tennant e a Curva de Permanência. 

 

2.4.1.3 Métodos de Habitats  

Essas técnicas buscam relacionar as diversas características de um trecho de 

rio, tais como velocidade, profundidade, cobertura vegetal, substrato, oxigênio 

dissolvido e temperatura, com as preferências de habitat para uma espécie ou para 

um grupo de espécies. Como exemplos, podem ser citados o Instream Flow 

Incremental Methodology – IFIM e o Water Allocation On River Attributes – WAIORA. 

Segundo Benetti, Lanna e Cobalchini (2003), o método IFIM (Instream Flow 

Incremental Methodology) é usado no gerenciamento do rio para uma única espécie, 

definida conforme o indicador para uma espécie específica. É um método 

incremental, simulando a qualidade e quantidade de habitas com variações nas 

vazões. O método IFIM tem como ideia base conhecer como varia o habitat 

disponível para cada espécie, especificamente para cada fase do seu 

desenvolvimento, em função da variação da vazão. Para descrever as mudanças 
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espaciais e temporais nos habitats, em função dessa variação de vazão, utiliza-se 

um conjunto de procedimentos computacionais e analíticos (SARMENTO, 2007). 

Reis (2010) efetuou um estudo em um trecho do rio Pará, a jusante do 

aproveitamento hidrelétrico de Cajurú, Minas Gerais, comparando-se os métodos 

mais recentes de determinação de vazão ecológica, focalizando principalmente 

naqueles em que os habitats são classificados, como o modelos WAIORA. 

Considerando a análise de sensibilidade dos resultados, as vazões ecológicas 

mínimas adotadas foram para o período seco(abril a setembro) de 5,0m³.s-1 e para o 

período úmido (outubro a março) de 9,1 m³.s-1.  

 

2.4.1.4 Métodos de Regressão Múltiplas   

Esta técnica utiliza parâmetros como: regime de vazões(médias diárias, 

médias sazonais, de base), qualidade da água(temperatura, pH, alcalinidade, 

dureza, condutividade, etc.), e estrutura do canal. O método BMWP (Biological 

Monitoring Working Party) é um exemplo desta classificação. 

Damanik-Ambarita et al.(2016) utilizaram o método BMWP na bacia do rio 

Guyas, Equador, para avaliar a qualidade ecológica da água, baseada nos índices 

de macroinvertebrados e quais os principais parâmetros que afetavam estes índices. 

O estudo indicou boa qualidade de água onde os trechos eram arborizados, uma 

menor qualidade nos trechos com terra arada e baixa qualidade em áreas 

residenciais. Através de uma análise de correlação os parâmetros: vazão, 

concentração de clorofila, condutividade, uso da terra e tipo de sedimento foram as 

principais variáveis ambientais que determinaram a qualidade da água. 

 

2.4.1.5 Métodos Holísticos  

Segundo Costa (2010), a metodologia holística foi desenvolvida 

paralelamente na África do Sul e na Austrália para o estudo a vazão ecológica, 

levando-se em conta todo o ecossistema do rio, podendo incluir áreas associadas, 

tais como pântanos, água subterrânea e estuários Tais métodos consideram as 

necessidades de todos os componentes de um ecossistema, assim como suas inter-

relações, para a determinação da vazão ecológica. O método caracteriza-se 
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principalmente pela estruturação de workshops reunindo especialistas das diversas 

áreas, tendo com resultado uma descrição quantitativa, no espaço e no tempo, do 

regime de vazões que deverá possibilitar a manutenção do ecossistema do curso 

d’água. São exemplos desse tipo de método o Building Blocks Methodology (BBM)e 

a Downstream Response to Imposed Flow Transformations Methodology (DRIFT). 

O BBM originou-se de dois grandes workshops feitos na África do Sul, em 

1987, sobre requerimentos mínimos de vazões onde se iniciou os esforços para 

determinar vazões ambientais para os Rios Cape Town e Skukuza. Esses 

workshops tinham como objetivo produzir uma primeira estimativa a respeito dos 

requerimentos mínimos de vazões para proteção do ecossistema aquático dos rios 

prioritários para o desenvolvimento do país. Foi nesse período que surgiu o nome 

BBM – Building Block Methodology (BENNETI; LANNA; COBALCHINI, 2003). 

O método BBM engloba três partes: (1) preparação do workshop. (2) a 

execução do workshop e (3) atividades pós-workshop. Segundo Tharme e King 

(1998), as metodologias holísticas apresentam várias vantagens sobre outros tipos 

de metodologias de fluxo de meio ambiente, pois enfocam as necessidades de 

habitat para todos os usuários.  

Fanain et al. (2015) realizaram um estudo onde foi proposta uma abordagem 

holísticapara a realização deuma avaliação econômica eecológica no regime de 

escoamentodo rio Zambebi, Mocambique, altamente modificado pela presença de 

represamentos para geração de energia elétrica. Na grande maioria de barragens, o 

regime de fluxo é dominado apenas pelo setor hidroelétrico, e isto afeta 

drasticamente o ecossistema. Aanálise empíricamostrouque, os regimes de 

escoamento ambientalmente corretos calculados apresentavam ganhos 

paraprodutosderivados do ecossistema aquático (ecosserviços), podendo balancear 

as perdas dashidrelétricas e, assim aumentar o valor econômico do rio para a 

sociedade. 

Silva (2010) aplicou uma análise multicriterial, em apoio à tomada de decisão 

no estabelecimento de um regime de vazões ecológicas no baixo curso do rio São 

Francisco. As características ambientais (físicas, sociais, econômicas e ecológicas) 

da área foram investigadas e os resultados da análise do contexto ambiental 

serviram como base para a construção de um modelo de representação das 

relações causa-efeito, um modelo da estrutura de procedimentos envolvidos e um 
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modelo da dinâmica do fluxo hídrico. Como resultado final, constatou-se a grande 

importância da modelagem ambiental na representação dos fenômenos naturais, 

pois seus dados e resultados podem ser inseridos em procedimentos de análise 

multicriterial. Nas comparações, a análise multicriterial difusa se mostrou mais 

sensível ao comportamento das variáveis ambientais (indicadores) que a análise 

multicriterial clássica. A metodologia contou com um processo de interação com as 

Câmaras Técnicas (CT's) do Comitê da Bacia Hidrográfica do São Francisco 

(CBHSF), ocorrido entre 2006 e 2008. 

 Costa (2010) estudou a utilização de mapas cognitivos como técnica de apoio 

à decisão na estruturação da vazão ambiental, no trecho baixo do rio São Francisco, 

um problema que envolve interesses em conflitos e a necessidade de negociação 

entre os múltiplos atores. O mapa cognitivo mostrou-se como uma ferramenta 

adequada na estruturação do problema, uma vez que no processo de construção, 

proporciona um melhor entendimento aos atores sobre o problema em questão, 

facilitando na identificação dos aspectos relevantes a serem considerados no 

processo de decisão. Destaca-se que, embora os resultados se constituam em 

recomendações, apenas refletem a prioridade dos decisores desta pesquisa tendo, 

portanto, validade empírica, refletindo problemas na bacia que realmente precisam 

ser sanados. De qualquer forma, a decisão de qual estratégia tomar precisa ser 

refletida no âmbito do Comitê de Bacia do Rio São Francisco (CBHSF). 

 

2.4.2 Práticas da Vazão Ecológica no território brasileiro. 

 

O Brasil, em comparação com países da Europa, África do Sul, Oceania, 

Nova Zelândia e América do Norte, encontra-se em um patamar bastante inferior no 

que tange à definição de métodos de determinação de vazões ecológicas.  

A Lei 9.433 (Brasil, 1997), que trata da Política Nacional de Recursos 

Hídricos, apresenta como um de seus instrumentos a outorga de direito de uso dos 

recursos hídricos. Esta lei preconiza que a vazão residual ou remanescente deve 

satisfazer as demandas de: abastecimento público e industrial, dessendentação de 

animais, sanitária, ecológica (vazão ecológica), geração de energia elétrica, 

irrigação, navegação, lazer,dentre outras. O crescente aumento de todas estas 
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demandas conduz a grandes conflitos pelo uso da água e consequente degradação 

ambiental dos ecossistemas aquáticos naturais.  

Cabe ressaltar as diferenças conceituais de vazão remanescente, ecológica e 

ambiental. Vazão remanescente (ou residual) é a vazão mínima que deve 

permanecer no curso de água após a outorga de todos os usos consuntivos, 

corresponde a um valor fixo mínimo que deve atender a um percentual de uma 

vazão de referência. Enquanto, vazão ecológica é entendida como aquela 

necessária para garantir a manutenção e conservação dos ecossistemas aquáticos 

naturais, após as retiradas para atender aos múltiplos usos de recursos hídricos 

(BENETTI; LANNA; COBALCHINI, 2003).Segundo Pinto, Ribeiro e Silva (2016) a 

vazão ambiental inclui também os aspectos socioeconômicos e o papel dos 

impactos antrópicos sobre os recursos hídricos. 

Neste contexto, ressalta-se a importância do conhecimento hidrológico no que 

se refere à determinação de valores adequados de vazões de referência para 

disponibilidade hídrica.  

Em geral, a fixação de vazões ecológicas no Brasil tem sido feita 

principalmente através da legislação nos níveis estadual e federal, principalmente 

para uso nos procedimentos administrativos de licenciamento ambiental e 

concessão de outorga de água e construção de barragens. As legislações 

ambientais e de recursos hídricos do país não apontam explicitamente o detentor da 

competência para a definição da vazão ecológica (SARMENTO, 2007). 

O Código de Águas, Decreto nº24.643 de 1934, no Art. 143, estabelece que 

todos os aproveitamentos de energia hidráulica deverão satisfazer as exigências 

acauteladoras dos interesses gerais: a) da alimentação e das necessidades das 

populações ribeirinhas, b) da salubridade pública, c) da irrigação, d) da proteção 

contra as inundações, e) da conservação e livre circulação do peixe, f) do 

escoamento e rejeição das águas.   

Alguns avanços aconteceram e na Resolução nº5de junho de 1988 do 

Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) passou a especificar que está 

sujeita a licenciamento, qualquer obra de Sistema de Abastecimento de Água cujo 

valor de captação de água esteja projetado acima de 20% da vazão mínima da fonte 
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de abastecimento e ou que modifiquem as condições físicas e ou bióticas dos 

corpos d’água.  

No Brasil, as autorizações de uso de recursos hídricos são concedidas 

utilizando-se de um valor único de vazão ecológica, obtido geralmente por métodos 

hidrológicos que não consideram as limitações hídricas nos regimes naturais de 

vazões (a escala espaço-temporal e a variabilidade hidrológica) e os padrões dos 

habitats (aspectos dos micro-habitat ao longo do curso d’água com as mudanças de 

vazões) (MEDEIROS; SOUZA; RIBEIRO, 2011). 

O tema vazão ecológica também foi abordado no Plano de Recursos Hídricos 

da Bacia Hidrográfica do rio São Francisco. No Plano de 2003 a 2014, o método de 

cálculo para a vazão ecológica foi o método hidrológico de Tennant, sendo no trecho 

a jusante do reservatório de Sobradinho a vazão máxima regularizável da ordem de 

1815 m3.s-1. As diretrizes deste Plano indicavam como prioridade o desenvolvimento 

de uma vazão ecólogica que possibilitasse as variações sazonais, necessárias para 

a manutenção da biodiversidade e equilíbrio da dinâmica ambiental e manutenção 

do fluxo de nutrientes, de montante a jusante, afetados pelos grandes barramentos 

hidroelétricos. 

O Plano de Recursos Hidrícos atual (2016-2025) indicou ausência de 

estações de monitoramento de vazão em boa parte das subestações do submédio, o 

que não favorece a aquisição de dados. Constata ainda que os valores de vazão 

disponíveis (HIDROWEB e ONS) regionalizados para cada sub-bacia permitem 

verificar que existe uma grande variabilidade de vazões na bacia do rio São 

Francisco, diminuindo substancialmente de montante a jusante. 

 

2.5 MÉTODOS ESTATÍSTICOS 

  

Programas de monitoramento da qualidade da água incluem frequentemente, 

amostragens em várias estações de coleta, durante longos períodos e resultam em 

uma grande e complexa matriz de dados. A aplicação de técnicas estatísticas ajuda 

na interpretação destes dados complexos. O emprego da análise multivariada é 

adequado pois torna possível analisar diferentes variávies e locais, de forma 

concominate(ARRUDA, 2014). Já na estatística descritiva a ferramenta gráfico de 
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caixa, ou ainda box plot, é bastante utilizado para localizar e analisar a variação de 

uma variável dentre diferentes grupos de dados. 

 

2.5.1Técnicas de Estatistica Multivariada 

 

A estatística multivariada é um conjunto de métodos estatísticos utilizados em 

situações nas quais as variáveis são medidas simultaneamente, em cada elemento 

amostral. Em geral, as variáveis são correlacionadas entre si e quanto maior o 

número de variáveis, mais complexa torna-se a análise por métodos comuns de 

estatística univariada (SILVA, 2015b). 

Os métodos multivariados se dividem, basicamente, em dois grupos. O 

primeiro consiste em técnicas exploratórias de sintetização (ou simplificação) da 

estrutura de variabilidade dos dados, fazem parte os métodos de análise de 

componentes principais, análise fatorial, análise de correlações canônicas, análise 

de agrupamento, análise discriminante e análise de correspondência. O segundo 

grupo consiste em técnicas de inferência estatística, encontram-se os métodos de 

estimação de parâmetros, testes de hipóteses, análise de variância, de covariância e 

de regressão multivariada (GOMES;CAVALCANTI, 2017). Nesta tese foram 

utilizadas as técnicas de análise de componentes principais(ACP) e a análise de 

variância(ANOVA) seguida pelo teste de DUCAN. 

Segundo Mingoti (2005), os métodos de estatística multivariada são utilizados 

com o propósito de simplificar ou facilitar a interpretação do fenômeno que está 

sendo estudado através da construção de índices ou variáveis alternativas que 

sintetizem a informação original dos dados; construir grupos de elementos amostrais 

que apresentam similaridade entre si possibilitando a segmentação do conjunto de 

dados original; investigar as relações de dependência entre as variáveis respostas 

associadas ao fenômeno e outros fatores (variáveis explicativas), muitas vezes, com 

objetivos de predição, comparar populações ou validar suposições através de testes 

de hipóteses.   

As abordagens estatísticas multivariadas,como análise fatorial e análise de 

componentes principais, foram utilizadas por Wang et al. (2013) para avaliar 

variações temporais e espaciais na qualidade da água, identificando fontes latentes 
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de poluição da água no rio Songhua, na região de Harbin, China. O conjunto de 

dados incluiu 15 parâmetros em seis pontos de monitoramento ao longo de um 

período de cinco anos (2005-2009). 

 

2.5.1.1 Análise de Componentes Principais 

A Análise de Componentes Principais (ACP) é uma técnica de redução da 

dimensionalidade que permite projetar o máximo de informação no menor número 

possível de dimensões não correlacionadas. Em outras palavras, as n-variáveis 

originais geram, através de suas combinações lineares, n-componentes principais, 

cuja principal característica, além da ortogonalidade, é que são obtidos em ordem 

decrescente de máxima variância, ou seja, a componente principal 1 detém mais 

informação estatística que a componente principal 2, que por sua vez tem mais 

informação estatística que a componente principal 3 e assim por diante. Analisando-

se os gráficos dos escores e dos pesos resultantes dessa análise, pode-se 

identificar facilmente padrões de associação e similaridade tanto entre amostras 

quanto entre variáveis. Esses padrões servirão de base para estabelecer relações 

espaciais e/ou temporais entre os parâmetros de qualidade de águas monitoradas, 

bem como entre os pontos de monitoramento(GOMES;CAVALCANTI,  2017; KING; 

RAIBER; COX, 2014). 

A Análise de Componentes Principais também pode ser usada para julgar a 

importância das próprias variáveis originais escolhidas, ou seja, as variáveis 

originais com maior peso (loadings) na combinação linear dos primeiros 

componentes principais que são as mais importantes do ponto de vista estatístico 

(FRANÇA, 2009).  

Antes de utilizar a técnica da ACP, se os dados não corresponderem a uma 

distribuição normal é conveniente realizar a normalização dos mesmos. Uma das 

técnicas de normalização é a transformação Z score, que expressacada observação 

como o número de desvios padrões da média, sendo calculada conforme a equação 

2.1(AZEVEDO et al., 2017). 

𝑍 =
(𝑋−𝜇)

𝜎
(2.1) 

onde : X= valor bruto 
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 µ=média populacional 

𝜎 = desvio padrão populacional 

 

Marques (2011) afirmou que a utilização de um grande número de indicadores 

de qualidade de água torna oneroso o monitoramento dos corpos hídricos ao longo 

tempo. Nesse sentido, a Análise de Componentes Principais (ACP) pode ser 

considerada como uma técnica promissora de grande auxílio na gestão dos recursos 

hídricos, pois permite diminuir a dimensionalidade dos dados, reduzindo os custos 

do monitoramento. 

Memet et al.(2012), utilizaram a ACP para avaliar a variação espaço-temporal 

da qualidade da água nos reservatórios de Kralkızı, Dicle e Batman na bacia do rio 

Tigris na Turquia. Durante o monitoramento entre os anos de 2008 a 2009, 

identificaram cinco fatores que explicaram 80% da variância total de um vasto 

conjunto de dados. 

Outra pesquisa onde a ACP foi adotada para avaliar a qualidade da água foi 

realizada por Zeilnalzadeh e Rezaei (2017) que estudaram os efeitos ambientais dos 

aportes das descargas provenientes de diversas atividades na qualidade da água do 

rio Shahr Chai, localizado na bacia do Lago Urmia no Irã. 

 

2.5.1.2 Análise de variância (ANOVA)e teste de DUCAN 

 

Análise de variância (ANOVA) é a técnica estatística que permite avaliar 

afirmações sobre as médias de populações. A análise visa, fundamentalmente, 

verificar se existe uma diferença significativa entre as médias e se os fatores 

exercem influência em alguma variável dependente. A ANOVA compara médias de 

diferentes populações para verificar se essas populações possuem médias iguais ou 

não. Assim, essa técnica permite que vários grupos sejam comparados a um só 

tempo (CUNHAet al.,2013). 

Em outras palavras, a análise de variância é utilizada quando se quer decidir 

se as diferenças amostrais observadas são reais (causadas por diferenças 

significativas nas populações observadas) ou casuais (decorrentes da mera 

variabilidade amostral). Portanto, essa análise parte do pressuposto que o acaso só 

produz pequenos desvios, sendo as grandes diferenças geradas por causas reais.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Vari%C3%A2ncia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vari%C3%A2ncia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estat%C3%ADstica
https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Popula%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Signific%C3%A2ncia_estat%C3%ADstica
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Quando a análise de variância de um experimento mostra que as médias de 

tratamento não são estatisticamente iguais, é lógico perguntar quais são as médias 

que diferem entre si. O pesquisador precisa de um método que forneça a diferença 

mínima significante entre duas médias. Essa diferença seria o instrumento de 

medida. Toda vez que o valor absoluto da diferença entre duas médias é igual ou 

maior do que a diferença mínima significante, as médias são consideradas 

estatisticamente diferentes, ao nível de significância estabelecida (MORALESet al., 

2016). 

É preciso um método que forneça a diferença mínima significante entre duas 

médias, sendo neste pesquisa adotado para tal o teste de Duncan. Para aplicar o 

teste de Duncan é preciso primeiro ordenar as médias. Calcula-se então a diferença 

mínima significante (d.m.s.) para comparar a maior média com a menor. No conjunto 

ordenado das médias, a comparação entre a maior e a menor média corresponde a 

um intervalo que abrange todas as k médias. Se a diferença entre a maior e a menor 

média é significante, calcula-se outra d.m.s., agora para comparar médias em um 

intervalo abrangendo (k–1) médias, e assim pordiante (SOUSA;LIRA;FERREIRA, 

2012). 

 

2.5.2 Gráficos de caixa(Box Plot) 

Em estatística descritiva o gráficode caixa, ou ainda box plot, é um gráfico no 

qual o eixo vertical representa a variável a ser analisada e eixo horizontal um fator 

de interesse. É uma ferramenta que apresenta as seguintes informações: mediana, 

1° e 3° quartis e os valores máximo e mínimo, conforme Figura 2.9.  

 

Figura 2.9 – Parâmetros visualizados no gráfico de caixa. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Estat%C3%ADstica_descritiva
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mediana
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Conforme os dados Figura 2.9 , a mediana é a posição central dos dados que 

podem estar ordenados de forma crescente ou decrescente, sendoaplicada em 

séries extensas. Esse parâmetro se torna importante na medida em que 

demonstram a dispersão de um grupo de dados e as diferenças que existem entre 

grupos. Oquartil inferior contém 25% (1/4) das menores medidas e o quartil superior 

contém 75% (3/4) de todas as medidas.O valor máximo (Vmáx) é o maior valor 

encontrado dentro da série, ou seja, é aquele valorque se destaca pelo seu alto valor 

de magnitude. Já o valor mínimo (Vmín) é o menor valor encontrado na série. Esses 

valores extremos evidenciam o tamanho dos dados que serão trabalhados 

(SCHNEIDER; SILVA, 2014). 

 

2.6 ÍNDICES DE QUALIDADE DE ÁGUA   

 

A qualidade da água reflete os efeitos agregados de vários processos ao 

longo do caminho percorrido, sendo influenciada pelas características da bacia 

hidrográfica. Ao avaliar a qualidade das águas superficiais, se deve empregar 

métodos de compreensão fácil para que a informação possa ser transmitida aos 

usuários deste recurso. O uso de índices de qualidade de água tem sido uma 

alternativa para acompanhar as alterações na qualidade ao longo de uma bacia 

hidrográfica ou do tempo, sejam elas de origem antrópica ou natural (FERREIRA et 

al., 2015; MASSOUD, 2012).  

A utilização de índices de qualidade de água tem como principais vantagens: 

facilidade de comunicação com a população e o fato de representar uma média de 

diversas variáveis em um único número, combinando unidades de medidas 

diferentes em uma única unidade e como principal desvantagem: a perda de 

informação das variáveis individuais e da interação entre as mesmas (FERREIRA et 

al.; 2015). 

Conforme Mourhir, Rachidi e Karim (2014), há uma série de índices de 

qualidade da água com base em diferentes indicadores e métodos de agregação 

utilizados hoje em todo o mundo. A seguir serão apresentados os índices utilizados 

nesta pesquisa. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Quartil
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2.6.1Índice do Estado Trófico e Índice de Qualidade de Água 

O Índice do Estado Trófico tem por finalidade classificar corpos d’água em 

diferentes graus de trofia, ou seja, avalia a qualidade da água quanto ao 

enriquecimento por nutrientes e seu efeito relacionado ao crescimento excessivo das 

algas ou ao aumento da infestação de macrófitas aquáticas.  

Nesse índice, os resultados correspondentes ao fósforo IET(PT), devem ser 

entendidos como uma medida do potencial de eutrofização, já que este nutriente 

atua como o agente causador do processo. A avaliação  correspondente à clorofila 

a, IET(CL), por sua vez, deve ser considerada como uma medida da resposta do 

corpo hídrico ao agente causador, indicando de forma adequada o nível de 

crescimento de algas que tem lugar em suas águas. Assim, o índice médio engloba, 

de forma satisfatória, a causa e o efeito do processo (CETESB, 2007).  

Quando o processo de eutrofização está estabelecido, o índice da clorofila a 

certamente coincidirá com o determinado pelo índice do fósforo. Contudo, se o 

processo estiver limitado por fatores ambientais, como a temperatura da água ou a 

baixa transparência, o índice relativo à clorofila a irá refletir esse fato, classificando o 

estado trófico em um nível de menor trofia àquele determinado pelo índice do 

fósforo(MAIA; CARVALHO; CARVALHO, 2015). 

O IET(PT) é calculado segundo as equações 2.2,2.3  e o IET(CL) pelas 

equações  2.4 e 2.5, sendo estas equações diferentes para rios(ambientes lóticos) e 

reservatórios (ambientes lênticos). 

- para rios:𝐼𝐸𝑇 𝑃𝑇 = 10 ×  6 −  
0,42−0,36× 𝑙𝑛𝑃𝑇  

𝑙𝑛2
  − 20(2.2) 

- para reservatórios:𝐼𝐸𝑇 𝑃𝑇 = 10 × (6 − (1,77 − 0,42 × (ln𝑃𝑇 )/𝑙𝑛2))(2.3) 

- para rios:   𝐼𝐸𝑇 𝐶𝐿 = 10 ×  6 −  
0,7−0,6× 𝑙𝑛𝐶𝐿  

𝑙𝑛2
  − 20  (2.4) 

- para reservatórios:   𝐼𝐸𝑇 𝐶𝐿 = 10 × (6 − (0,92 − 0,34 × (ln𝐶𝐿)/𝑙𝑛2))(2.5) 

onde:  

PT=concentração de fósforo total medida à superfície da água, em µg.L-1;  

CL= concentração de clorofila a medida à superfície da água, em µg.L-1;  

ln: logaritmo natural. 
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O Índice final (IET) é dado pela equação 2.6:  

𝐼𝐸𝑇 =
 𝐼𝐸𝑇 𝑃𝑇 +𝐼𝐸𝑇 𝐶𝐿  

2
   (2.6) 

A partir do cálculo, a definição do estado trófico do corpo hídrico foi realizada 

adotando-se os valores detalhados na Tabela 2.5. 

 

Tabela 2.5 - Classes de estado trófico e suas características principais.  

Valor  
do IET  

Classes de  
Estado Trófico 

Características  

 
= 47 

Ultraoligotrófico Corpos d’água limpos, de produtividade muito baixa e 
concentrações insignificantes de nutrientes que não 
acarretam em prejuízos aos usos da água. 

47< 

IET= 52 

Oligotrófico 

 

Corpos d’água limpos, de baixa produtividade, em que não 

ocorrem interferências indesejáveis sobre os usos da água, 

decorrentes da presença de nutrientes.  

52 < 

IET= 59 

Mesotrófico 

 

Corpos d’água com produtividade intermediária, com 

possíveis implicações sobre a qualidade da água, mas em 

níveis aceitáveis, na maioria dos casos. 

59< 

IET=63 

Eutrófico 

 

Corpos d’água com alta produtividade em relação às 

condições naturais, com redução da transparência, em geral 

afetados por atividades antrópicas. 

 

63< 

IET=67 

Supereutrófico 

 

Corpos d’água com alta produtividade em relação às 

condições naturais, de baixa transparência, em geral 

afetados por atividades antrópicas, onde  ocorrem alterações 

indesejáveis na qualidade da água, como a ocorrência de  

florações de algas, e interferências nos seus múltiplos usos. 

> 67 Hipereutrófico 

 

Corpos d’água afetados significativamente pelas elevadas 

concentrações de matéria orgânica e nutrientes, com 

comprometimento acentuado nos seus usos, associado a 

episódios florações de algas ou mortandades de peixes, com 

conseqüências indesejáveis para seus múltiplos usos, 

inclusive sobre as atividades pecuárias nas regiões 

ribeirinhas.  

Fontes: CETESB(2007); LAMPARELLI ( 2004) 

 

 

Segundo Braga et al.(2015) em algumas regiões do semiárido brasileiro as 

variações anuais de índices de estado trófico estão associadas a flutuacões 

sazonais do regime hidrológico, causados por chuvas mais frequentes na primeira 

metade do ano. Na segunda metade do ano esta variação está mais associada com 

os ventos fortes e pelos baixos níveis dos reservatórios.  
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O Índice de Qualidade de Água (IQA) foi criado em 1970, nos Estados 

Unidos, pela National Sanitation Foundation. A partir de 1975 começou a ser 

utilizado pela Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB), 

sendo uma metodologiaque incorpora nove parâmetros considerados relevantes 

para a avaliação da qualidade da água, tendo como determinante principal a 

utilização para abastecimento público. O IQA é calculado pelo produtório 

ponderado da qualidade da água correspondentes aos parâmetros: temperatura 

da amostra, oxigênio dissolvido, pH, demanda bioquímica de oxigênio (5 dias, 

20ºC), coliformes termotolerantes, nitrogênio total, fósforo total, resíduo total e 

turbidez(CETESB,2015). Contudo a metodologia do IQA sofre algumas críticas. 

Conforme Silva, Aureliano e Lucena (2012), os resultados do 

monitoramento da qualidade da água através do IQA dos 111 reservatórios do 

Estado de Pernambuco no ano de 2008, mostraram que seu uso apresentou 

limitações, não sendo suficientes para garantir a real qualidade das águas de 

nossos corpos hídricos. 

Piasentin et al. (2009) aplicaram o Índice de Qualidade da Água (IQA),  no 

Reservatório Tanque Grande, de agosto de 2007 e julho de 2008. As águas se 

enquadraram principalmente na faixa “Boa” durante o período de estudo. 

Entretanto, a concentração de Coliformes termotolerantes, DBO5,20 e fósforo total 

ultrapassaram os limites legais diversas vezes. Tais ocorrências estariam ligadas 

às atividades econômicas realizadas nas sub-bacias do reservatório, além de 

mudanças na forma de ocupação do solo do entorno. 

Santos, Oliveira e Palmeira (2016) monitoraram o IQA durante quatro anos 

em três pontos do rio Cachoeira, localizado na região sul da Bahia. Analisaram a 

contribuição de cada parâmetro, bem como o impacto de cada um no cálculo do 

índice e concluiram que alguns parâmetros, mesmo com altos desvios em relação 

aos valores esperados, não apresentam impacto significativo sobre o cálculo do 

Índice, mascarando aspectos importantes da qualidade da água. 

Algumas pesquisas cientifícas aplicaram a ACP para adaptar o IQA a região 

de estudo. Ferreira et al.(2015) estudaram como adaptar e comparar o índice de 

qualidade de água às condições físicas, químicas e biológicas das águas de 
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reservatórios artificiais em regiões com clima semiárido tropical. Utilizaram a ACP, 

para determinar os pesos a serem associados aos parâmetros presentes no IQA. 

Observou-se que o índice adaptado para regiões de clima semiárido é 

estatisticamente diferente dos índices de outras regiões.  

Debels, Figueiroa e Urrutia (2015), com base nos resultados de uma Análise 

de Componentes Principais,introduzirammodificações no IQA original para reduzir os 

custos associados à sua implementação no monitoramento do rio Chillán, região 

central do Chile. Os parâmetros no IQA adaptado foram  cinco: demanda química de 

oxigênio, pH, temperatura, condutividade e oxigênio dissolvido.Moscuzza et al. 

(2007) analisaram o impacto de diferentes efluentes agroindustriais na qualidade da 

água do rio Salado na Argentina, aplicando um indíce de qualidade de água 

baseado em apenas dois parâmetros: oxigênio dissolvido e condutividade elétrica, 

que podem facilmente serem determinados in situ. 

Uma alternativa ao IQA é o índice de qualidade de água adaptado por 

Canter(1985), que relaciona uma faixa de valores de alguns parâmetros físico-

químicos a qualidade da água: sólidos suspensos totais, temperatura, percentual 

de oxigênio dissolvido, pH, demanda bioquímica de oxigênio, fosforo total e 

coliformes fecais.Este índice funciona como a criação de subíndices de qualidade 

para cada parâmetro individualmente. As faixas dos parâmetros, que fazem parte 

desta pesquisa estão listados na Tabela 2.6. 

Tabela 2.6– Índice de Qualidade de Água 

Qualidade 

da água 

Índice 

Qualidade  

Fósforo 

Total(mg.L-1) 

pH DBO 

(mg.L-1) <7,3 >7,3 

Muito boa 1 0 - 0,18 7,3 - 6,6 7,3 - 8,3 0 -1 

Boa 2 0,18 - 0,35 6,6 - 6,0 8,3 - 8,8 1 - 12,50 

Moderada 3 0,35 - 0,61 6,0 - 5,3 8,8 - 9,0 12,50 – 55 

Insuficiente 4 0,61 - 1,40 5,3 - 5,2 9,0 - 9,4 55 – 120 

Deficiente 5 1,4 - 3,6 5,2 - 4.6 9,4 - 10,1 120 – 600 

Ruim 6 3,6 - 12 4,6 - 2,0 10,1 - 12 600 – 

10000 

Muito ruim 7 >12 <2,0 >12 >10000 

Fonte: Adaptado de CANTER (1985) 
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2.6.2  Índice de Qualidade da Água para Proteção da Vida Aquática e de 

Comunidades Aquáticas 

 

O Índice de Qualidade da Água para Proteção da Vida Aquática e de 

Comunidades Aquáticas (IVA) tem o objetivo de avaliar a qualidade das águas para 

fins de proteção da fauna e flora em geral, diferenciado, portanto, de um índice para 

avaliação da água para o consumo humano. O IVA leva em consideração a 

concentração de contaminantes químicos tóxicos, seu efeito sobre os organismos 

aquáticos (toxicidade) e duas variáveis essenciais para a biota (pH e oxigênio 

dissolvido). Esses parâmetros são agrupados em dois índices: IET e no Índice de 

Variáveis Mínimas para a Preservação da Vida Aquática (IPMCA)e seus resultados 

são correlacionados com ponderações. O IVA écalculado pela da equação 2.7e a A 

classificação do IET no seu cálculo é indicada na Tabela 2.7 (CETESB,2015). 

𝐼𝑉𝐴 =  𝐼𝑃𝑀𝐶𝐴 × 1,2 + 𝐼𝐸𝑇(2.7) 

Tabela 2.7 – Classificação do IET e suas ponderações  

Categoria  (Estado Trófico) Ponderação 

Ultraoligotrófico 0,5 

Oligotrófico 1 

Mesotrófico 2 

Eutrófico 3 

Supereutrófico 4 

Hipereutrófico 5 

Fonte: CETESB (2015) 

OÍndice de Variáveis Mínimas paraaPreservação da Vida Aquática (IPMCA) é 

composto por dois grupos de variavéis: 

- Grupo de variáveis essenciais: oxigênio dissolvido, pH e toxicidade. Para cada 

variável incluída são estabelecidos três diferentes níveis de qualidade, com 

ponderações numéricas de 1 a 3, que estabelecem limites máximos permissíveis de 

substâncias químicas na água, com o propósito de evitar efeitos de toxicidade 

crônica e aguda à biota aquática; 

- Grupo de substâncias tóxicas: cobre, zinco, chumbo, cromo, mercúrio, níquel, 

cádmio, surfactantes. Identificam o nível de contaminação por substâncias 

potencialmente danosas às comunidades aquáticas. 
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Para cada parâmetro incluído no IPMCA, são estabelecidos três diferentes 

níveis de qualidade, com ponderações numéricas de 1 a 3 e que correspondem a 

padrões de qualidade de água estabelecidos pela Resolução CONAMA nº 357/05, 

que estabelecem limites máximos permissíveis de substâncias químicas na água, 

com o propósito de evitar efeitos de toxicidade crônica e aguda à biota aquática para 

as classes de enquadramento que se destinam à preservação da vida aquática.  

A qualidade da água e suas ponderações são ligadas a níveis conforme 

descrito abaixo: 

Nível A: águas com características desejáveis para manter a sobrevivência e a 

reprodução dos organismos aquáticos. Atende aos padrões da Resolução CONAMA 

357/2005 para águas classes 1 e 2 (ponderação 1). A exceção é  o oxigênio 

dissolvido (OD) para classe 1 cujo valor é ≥6,0 mgL-1 O2. 

Nível B: águas com características desejáveis para a sobrevivência dos organismos 

aquáticos, porém a reprodução pode ser afetada a longo prazo (ponderação 2).  

Nível C: águas com características que podem comprometer a sobrevivência dos 

organismos aquáticos (ponderação 3).  

A Tabela 2.8 ilustra as variáveis componentes do IPMCA e suas 

ponderações, de acordo com os três níveis de qualidade. 

 

Tabela 2.8Variáveis componentes do IPMCA e suas ponderações.Continua 
 

Grupos Variáveis Níveis Faixa de variação Ponderação 

 
 
 
 

Variáveis 
Essenciais 

(VE) 
 

 

OD 

(mgL-1) 

A 

B 

C 

≤ 5,0 

3,0 a 5,0 

< 3,0 

1 

2 

3 

 

pH (Sörensen) 

A 

B 

C 

6,0 a 9,0 

5,0 a < 6,0 e > 9,0 a 9,5 

< 5,0 e > 9,5 

1 

2 

3 

 

Toxicidade 

 

A 

B 

C 

Não 

Tóxico Efeito 

Crônico Efeito Agudo 

1 

2 

3 

 
Substâncias 
Tóxicas (ST) 

 

Cádmio 

(mg L-1) 

A 

B 

C 

≤ 0,001 

> 0,001 a 0,005 

> 0,005 

1 

2 

3 

Cromo 

(mg L-1) 

A 

B 

C 

≤ 0,009 

>0,009 a 0,05 

>0,05 

1 

2 

3 
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Tabela 2.8- continuação 

 
 
 
 
 
 
 
 

Substâncias 
Tóxicas (ST) 
 

Cobre 
dissolvido  
(mg L-1) 

A 
B 
C 

≤ 0,01 
> 0,01 a 0,08 

> 0,08 

1 
2 
3 
 

Chumbo Total 
(mg L-1) 

 

A 
B 
C 

≤ 0,0002 
> 0,0002 a 0,001 

> 0,001 

1 
2 
3 

Mercúrio 
(mg L-1) 

A 
B 
C 

≤ 0,025 
> 0,025 a 0,160 

> 0,160 

1 
2 
3 

Níquel 
(mg L-1) 

 

A 
B 
C 

≤ 0,5 
> 0,5 a 1,0 

> 1,0 

1 
2 
3 

Zinco 
(mg L-1) 

A 
B 
C 

≤ 0,18 
>0,18 a 1,00 

> 1,00 

1 
2 
3 

Surfactantes 
* (mg L-1) 

A 
B 
C 

≤ 0,5 
> 0,5 a 1,0 

> 1,0 

1 
2 
3 

Fonte: CETESB (2015) 

* Substâncias tensoativas que reagem com azul de metileno. 

 

Dadas as ponderações para as variáveis determinadas em uma amostra de 

água, o IPMCA é calculado pela equação 2.8. 

𝐼𝑃𝑀𝐶𝐴 = 𝑉𝐸 × 𝑆𝑇(2.8) 

onde:  

VE=valor da maior ponderação do grupo de variáveis essenciais;  

ST =valor médio das três maiores ponderações do grupo de substâncias tóxicas, 

considerando um número inteiro. 

 

O valor do IPMCA pode variar de 1 a 9, sendo subdividido em quatro faixas 

de qualidade, classificando as águas para proteção da vida aquática, conforme 

Tabela 2.9. 

Tabela 2.9Classificação do IPMCA 

Categoria Ponderação 

Boa 1 

Regular 2 

Ruim 3 e 4 

Péssima ≥ 6 

Fonte: CETESB (2015) 
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Na Tabela 2.10 são apresentados os valores possíveis de IVA, a partir dos 

valores do IET integrados com os do IPMCA, bem como a qualidade relacionada 

Tabela 2.10 - Cálculo do IVA integrando os valores do IET com os valores do IPMCA 

 

Fonte: CETESB (2015) 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Este capítulo consiste na apresentação dos critérios da delimitação da área 

de estudo, dos métodos empregados para aquisição de dados primários e 

secundários, finalizando com a sequência adotada na análise dos resultadosque 

embassaram as conclusões e recomendações. 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃOE DELIMITAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO  
 

 

A bacia do rio São Francisco é formada pelas regiões do Alto, Médio, 

Submédio e Baixo, conforme ilustrado na Figura 3.1. A aréa desta pesquisa se 

localiza na região do submédio, que possui clima semiárido, com temperaturas 

médias variando de 20º a 28ºC. 

 

Figura 3.1 - Unidades hidrográficas de referência e divisão fisiográfica da 
Bacia do rio São Francisco.  
Fonte: AGB (2015) 

 
 

De todo o submédio, a região a jusante do reservatório de Sobradinho, área 

que abrange a captação do Projeto de Integração do rio São Francisco (PISF), tem 

uma das maiores ocorrências de seca, com precipitação anual entre 300 e 700 mm 

(BETTENCOUT et al., 2015). 
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O reservatório de Sobradinho tem cerca de 320 km de extensão, capacidade 

de armazenamento de 34,1 bilhões de m3 em sua cota nominal de 392,50 m, e área 

de 4.214 km2, sendo um dos maiores lagos artificiais do mundo. Sua operação teve 

início em 1979, com uma vazão regularizada de 2.060 m3.s-1. Seu regime de vazão é 

regularizado pela operação de complexo hidrelétrico e também pelo reservatório 

anterior de Três Marias (Minas Gerais). O complexo de Sobradinho está posicionado 

a 748 km da foz do rio São Francisco, é o quarto colocado em potência instalada e o 

primeiro no quesito capacidade de acúmulo de água em nível nacional. 

O reservatório de Itaparica foi construído em 1988, possui uma capacidade de 

armazenamento de 11 bilhões m3, profundidade máxima de 101 m e média de 21 m. 

Na cota mínima operacional (299 m), ocupa área de 611 km2 e na cota máxima (304 

m), 834 km2. Recentemente teve seu nome alterado para reservatório Luiz Gonzaga, 

mas nesta pesquisa se optou por manter o nome original. Sua bacia hidrográfica é 

composta pelo rio São Francisco e por rios intermitentes. Os principais tributários do 

reservatório pela margem esquerda são os riachos do Retiro, Moselo, Malagueta, da 

Guaraíba e rio Pajeú. Sua vazão regularizada adotada é de 2.060 m3.s-1 como o 

reservatório de Sobradinho.;Apresenta altas taxas de evaporação e sua regulação 

do nível da água, acarreta amplitudes operacionais de nível de até 5 m(MELO, 2011; 

SELGE; GUNKEL, 2013). 

Como parte desta pesquisa foi estudada a influência de dois tributários, o rio 

Brígida e o Pajéu nas águas do rio São Francisco. O rio Brígida nasce ao norte no 

município de Exú (Pernambuco), e apresenta uma extensão aproximada de 193 km 

até desaguar no rio São Francisco. O rio Pajeú nasce no município de Brejinho, 

também no estado de Pernambuco e percorre uma extensão de aproximadamente 

353 km. Inicialmente apresenta sentido nordeste-sudoeste, até desaguar no lago de 

Itaparica, no rio São Francisco, sendo seu regime fluvial intermitente. 

Os dados desta pesquisa fazem parte do programa de monitoramento da 

qualidade da água (PBA 22), realizado pelo Ministério da Integração Nacional, em 

atendimento a Licença de Operação do IBAMA, referente ao Projeto de Integração 

do rio São Francisco.O PBA 22 abrange o estirão do rio São Francisco, onde estão 

localizadas as estruturas de captação, assim como o conjunto das bacias 

hidrográficas receptoras das águas a serem transpostas,sendo formado por vários 

pontos de monitoramento. Tendo o objetivo da pesquisa como critério para delimitar 
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a área a ser estudada, foram selecionados oito pontos de monitoramento, conforme 

localização descrita na Figura 3.2.  

 

Figura 3.2 - Identificação da área de estudo com a localização dos pontos de 

amostragem. 

Fonte: MIN (2011) 
 

A descrição dos oito pontos selecionados, considerando sua distribuição 

espacial e a definição da área de estudo, se encontra na Tabela 3.1. 

Tabela 3.1 - Identificação dos pontos de amostragem  

Bacia hidrográfica Ponto Nome de Estação 
Coordenadas 

Latitude (S) Longitude(O) 

Bacia das Graças Q01 Reservatório de Sobradinho 29°48´54,9´´ 08°25´42,86´´ 

Bacia Pontal Q85 rio São Francisco /Orocó-PE 43°43´04,00´´ 09°04´38,10´´ 

Bacia do Brígida Q02 Foz do rio Brígida 43°50´45,00´´ 09°05´14,04´´ 

Bacia do Brígida Q03 
rio São Francisco – Captação 

do Eixo Norte 
44°28´38,00 ´´ 09°05´ 54,92´´ 

Bacia G-14 Q86 rio São Francisco / Ibó-PE 47°30´50,00 ´´ 09°04´55,44´´ 

Bacia do Pajeú Q79 rio Pajeú 54°52´22,00 ´´ 09°04´49,82´´ 

Bacia G1-3 Q54 
Reservatório de Itaparica – 

Captação do Eixo Leste 
56°55´18,00´´ 09°02´47,68´´ 

Bacia G1-3 Q84 Reservatório de Itaparica 57°49´38,00´´ 09°00´28,54´´ 

 

Os pontos do rio Brígida (Q02) e rio Pajéu (Q79) foram analisados apenas na 

parte dos resultados que avalia a influência dos mesmos nos pontos do 

monitoramento a jusante, respectivamente, a captação do eixo norte (Q03) e a 

captação do eixo leste(Q54). 
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3.2 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

Os procedimentos que nortearam o presente trabalho foram desenvolvidos 

conforme fluxograma apresentado naFigura 3.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 3.3 - Sequência adotada na pesquisa. 

 

As análises das amostras foram realizadas em laboratório externo, 

acreditados pelo INMETRO, e tanto a coleta como o resultados foramacompanhados 

2. Pesquisa bibliográfica sobre disponibilidade hídrica e usos 

múltiplos da água, reservatórios e qualidade de água. 

 

 

3. Estudo sobre o histórico da vazão e nível dos reservatórios de 

Sobradinho e Itaparica.  

Tratamento estatísticos dos dados e análise das interações dos 

parâmetros. 

 

5. Avaliação do efeito da redução da vazão efluente do reservatório 
de Sobradinho nos parâmetros físicos e químicos da água e cálculo 

de índices de qualidade de água. 

1. Acompanhamento das análises e  avaliação dos resultados 

físico-químicos e  biológicos. 

4. Análise das interações dos parâmetros físico e químicos para o 

período seco e chuvoso. 

 

6. Cálculo da vazão ecológica por dois métodos hidrológicos e 

comparação destes valores com a vazão reduzida real. 

7. Influência dos tributários rio Brígida e rio Pajeú. 

9. Considerações finais e recomendações. 

8. Avaliação da concentração de metais pesados. 
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pela equipe técnica da UFPE, sendo a autora integrante desta equipe no período de 

2012 a 2014. 

As amostras de água foram coletadas na superfície, em frascos limpos de 

plásticos ou vidros de 500 mL,previamente lavados com a própria água a ser 

coletada. Os parâmetros analisados e os respectivos métodos analíticos utilizados 

estão apresentados na Tabela 3.2. 

 

Tabela 3.2 - Métodos analíticos utilizados de acordo com cada parâmetro  

Parâmetro Método 

Alcalinidade Total, Clorofila-a  
Demanda Bioquímica de 

Oxigênio (DBO) Demanda 
Química de Oxigênio (DQO) 

 
 

Standard Methods - APHA, 2005 

Condutividade elétrica(CE) Sonda paramétrica, marca Horiba, mod.B-213 

Fósforo total  colorimétrico (Standard Methods- APHA, 2005) 

Turbidez  sonda marca Horiba, mod.B-213 

Nitrato  
Nitrito  

Nitrogênio amoniacal 

 
colorimétrico (Standard Methods - APHA, 

2005)  

Oxigênio dissolvido  portátil, marca Horiba, mod.B-213 

pH  medidor de pH digital, portátil, marca Horiba, 
mod.B-213 

Sólidos suspensos totais(SST)  gravimetria (Standard Methods - APHA, 2005). 

Cádmio, chumbo,cobre, ferro 
dissolvido, níquel e zinco 

Absorção atômica (Standard Methods - APHA, 
2005) 

 

 

As amostras para a análise de zoobentos foram coletadas através de uma 

draga tipo Ekman em uma faixa de aproximadamente 1 m da margem, a uma 

profundidade máxima de 0,50 - 1,0 m. O sedimento retirado foi  transferido para 

sacos plásticos, fixado com formol a 10% e encaminhado para o laboratório. As 

amostras foram  lavadas em água corrente e o material retido em peneira de malha 

0,20 mm.  A triagem do material foi realizada em bandejas iluminadas e 

estereomicroscópio binocular CARL ZEISS e os indivíduos encontrados colocados 

em frascos de vidro e conservados em álcool a 70%. Os resultados foram expressos 

em número de indivíduos por metro quadrado. Estes dados também fazem parte do 

programa de monitoramento ambiental PBA22.  
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Foram realizadas oito coletas entre os anos de 2011 a 2014, para se ter o 

mesmo número de coletas antes e após a redução da vazão do reservatório de 

Sobradinho, conforme Tabela 3.3. 

 

Tabela 3.3 - Períodos das coletas  

Coleta Mês Ano Período 

1 Fevereiro 2011 Chuvoso 

2 Outubro 2011 Seco 

3 Janeiro 2012 Chuvoso 

4 Julho 2012 Seco 

5 Janeiro 2013 Chuvoso 

6 Setembro 2013 Seco 

7 Janeiro 2014 Chuvoso 

8 Setembro 2014 Seco 

 

Para a identificação das amostras foi adotada a seguinte formatação: 

respeitando a sequência unifilar dos pontos, estes foram denominados pelas letras 

A, B, C D, E e F (Figura 3.4), seguidas pelo número da coleta. O rio Brígida foi 

identificado pela sigla Br e o rio Pajéu pela sigla PA. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4 - Esquema unifilar dos pontos de monitoramento da pesquisa.  

Os resultados obtidos das análises físico-químicas  foram avaliados em 

atendimento à Resolução CONAMA 357/2005 que dispõe sobre a classificação dos 

corpos de água,tendo como parâmetro a Classe 2, que é o atual enquadramento da 

área de estudo. 

Em seguida, foi realizado um levantamento bibliográfico sobre os temas de 

disponibilidade hídrica e usos múltiplos da água, dos principais conceitos de 
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reservatórios, da qualidade de água e do sistema de operação de reservatórios em 

nível nacional e internacional, dando enfoque as pesquisas realizadas na área do 

semiárido nordestino. Essa etapa foi aprofundada durante realização do doutorado 

sanduíche no Departamento de Controle da Qualidade da Água da Universidade 

Técnica de Berlim, em 2016, sob orientação do Prof. Dr. Günter Gunkel. 

Foram analisados documentos, relatórios técnicos e legislação pertinente 

junto aos órgãos envolvidos com o tema da pesquisa: Agência Nacional de Águas 

(ANA), Ministério da Integração Nacional (MIN), Companhia de Desenvolvimento dos 

Vales do São Francisco(CODEVASF) e Companhia Hidrelétrica do São Francisco 

(CHESF). 

 Para avaliação da operação dos reservatórios de Sobradinho e Itaparica, os 

dados secundários foram levantados nos orgãos competentes. O histórico de vazão 

e volumes úteis dos reservatórios junto a Companhia Hidroelétrica do São Francisco 

(CHESF) e aoOperador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). Os dados de 

precipitação junto ao do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) e outros 

detalhes operacionais junto ANA e ao Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São 

Francisco (CBHSF).A partir destes dados, foram realizados estudos comparativos 

entre os reservatórios de Sobradinho e Itaparica, relacionando vazão afluente e 

efluente, percentual de volume útil e precipitação acumulada, para analisar como 

estas varíáveis influenciavam os resultados físico-químicos da água.  . 

Na quarta etapa foi analisadaa similaridade entre as amostras do período 

seco e chuvoso, através da  análise de componentes principais (ACP) e dos gráficos 

de caixa,com o objetivo de verificar se as amostras apresentavam características 

diferenciadas por período . 

A utilização da ACP se justifica pois na análise ambiental de muitas variáveis, 

pode acontecer que em apenas um pequeno número destas estejam contidas as 

informações químicas mais relevantes, enquanto que a maioria das variáveis 

adiciona pouco ou nada à interpretação dos resultados em termos químicos. Na 

aplicação da técnica de foi utilizado o programa Statistic for Windows (versão 8- 

Statsoft, 2010). Neste trabalho foram escolhidas componentes principais que 

representam juntas mais de 50% da variação total e considerou-se como coeficiente 

de correlação significativo >|0,70| na interpretação do componente principal, uma 

vez que este valor expressa uma forte correlação entre as variáveis limnológicas. 
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Os dados desta pesquisa não se caracterizam como uma distribuição normal, 

logo para a aplicação da ACP se fez necessário o pré-tratamento da normalização 

dos dados, onde a técnica adotada foi a transformação Z score. 

Em função da alta dispersão nos dados desta pequisa, fato que é comum em 

dados ambientais, não seria indicado analisar o valor de média dos resultados, 

sendo então utilizado a mediana como parâmetro, através dos gráficos de caixa.  

Na quinta etapa, para avaliar o efeito da redução da vazão efluente de 

Sobradinho na qualidade da água a jusante, trecho que inclui também os pontos de 

captação dos eixos (Q03/C, Q54/E) da transposição das águas do rio São Francisco, 

os dados foram divididos em dois grupos, considerando o aspecto temporal:  

- G1: período anterior a redução de vazão, referente as coletas dos anos de 

2011 e 2012(coletas 1,2,3 e 4). 

- G2: período após a redução de vazão, referente as coletas dos anos de 2013 

e 2014 (coletas 5, 6,7 e 8). 

Nesta etapa, foram utilizadas as técnicas de ACP e ANOVA (para evidenciar 

se as amostras eram significativamente diferentes) aplicadas através do programa 

Statistic for Windows (versão 8- Statsoft, 2010).Ainda nas amostras dos dois 

grupos,foram aplicados o cálculo do Índice de Estado Trófico (IET) e ossubíndice de 

qualidade de água adaptado por Canter(1985). Não foi possível utilizar o IQA, pois 

nem todos os parâmetros necessários fizeram  parte desta pesquisa desde o início.  

O índice mais consonante com o tema do trabalho (vazão ecológica), seria o 

Índice de Qualidade da Água para Proteção da Vida Aquática e da Comunidade 

Aquática (IVA). Contudo o mesmo não foi aplicado, pois os parâmetros de mercúrio, 

toxicidade e surfactantes, necessários para o cálculo, não foram realizados desde o 

início das coletas. 

Como indicativo biológico do efeito da redução da vazão efluente do 

reservatório de Sobradinho foi calculado a riqueza e a densidade do 

zoobentos.Contudo, não houve disponibilidade dos dados de todas os ponto e 

coletas, sendo comparados apenas os dados do ponto de monitoramento Q54 (E), 

no reservatório de Itaparica em duas coletas do período seco:segunda coleta, antes 

da redução da vazão (outubro de 2011) e da  sexta coleta, após a redução da vazão 

(setembro de 2013). 
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Em seguida,após o conhecimento dos diversos métodos (hidrológicos, 

hidráulicos, regressão linear, habitats e holísticos) e considerando os dados iniciais 

disponíveis, foram selecionados dois métodos hidrológicos (Tennant e o método da 

análise de frequência- Q95%). As vazões ecológicas obtidas por estes métodos foram 

comparadas com a vazão real praticada nos anos de 2013/2014, após a redução da 

vazão efluente do reservatório de Sobradinho pela ANA. Para o cálculo dos dois 

métodos hidrológicos, foi considerada a série histórica de vazão natural com os 

dados fornecidos pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). 

Os métodos hidráulicos não foram selecionados, pois os dados de 

profundidade, perímetro molhado e raio hidráulico não estavam disponíveis. Os 

métodos de habitats requerem as informações de habitat de uma determinada 

espécie e da velocidade de suas diversas fases de desenvolvimento. Na região da 

pesquisa há mais de uma espécie predominante, e o conhecimento de qual espécie 

escolher e a determinação de qual velocidade adotar(alevinos, jovem ou adulto) foi a 

razão para também excluir este método. 

Já os métodos holísticos requerem uma equipe multidisciplinar, pois 

abrangem também aspectos socioculturais, o que torna sua aplicação complexa e 

seria  necessário o acompanhamento desde o início dos períodos da coleta no ano 

de 2011, anterior a definição desta linha de pesquisa. 

Na sequência foi analisada a influência dos rios tributários Brígida e Pajeú na 

qualidade de água dos pontos de captação do eixo norte e leste, respectivamente 

(Figura 3.3). Através da ACPfoi avaliada a similaridade entre as características dos 

pontos de monitoramento da foz do rio Brígida (Q02/Br) e do rio São 

Francisco/captação do Eixo Norte (Q03/C), e do rio Pajeú (Q79/PA) com o ponto de 

captação do eixo Leste localizado no reservatório de Itaparica (Q54/E), com a 

finalidade de avaliar se há influência entre eles.  

Por fim para caracterizar a qualidade da água quanto a presença de metais 

pesados foram analisadas as concentrações de:cádmio, chumbo,cobre, ferro 

dissolvido, níquel e zinco.Para aqueles metais onde mais de 90% dos resultados 

foram superior ou igual ao limite de detecção do método, os dados das oito coletas 

foram compilados em  gráficosExcel e comparados com os limites estabelecidos na 

resolução CONAMA 357/2005. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

Este capítulo apresenta os resultados alcançados, seguido de sua discussão 

que embassou as conclusões desta pesquisa. A apresentação dos resultados segue 

a sequência decrita na metodologia, capítulo 3. 

 

4.1HISTÓRICO DE VAZÃO E PERCENTUAL DE VOLUME ÚTIL DOS 

RESERVATÓRIOS 

Em função dos grandes períodos de estiagem e da demanda para geração de 

energia elétrica e outros usos, a vazão efluente do reservatório de Sobradinho foi 

reduzida, devidamente autorizada pela ANA,conforme histórico da Tabela 4.1. 

Tabela 4.1-  Histórico de vazão do reservatório de Sobradinho. 

Período Faixa de vazão 

regularizada (m3.s-1) 

Resolução emitida pela Agência 

Nacional de Águas(ANA). 

1979 à  março de 

2013 

2060 Início de Operação 

janeiro de 2013 a 

Junho de 2015. 

1300 para 1100 Resoluções n°: 442/2013,158/2013; 

102/2014; 333/2014;416/2014; 

680/2014;1046/2014;1258/2014;1544/

2014;1604/2014,17787/2014 e 

852/2015 

julho a  novembro de 

2015. 

1300 para 900 Resolução n° 852/2015. 

dezembro de 2015 a 

janeiro de 2016. 

800 Resolução n° 1492/2015. 

 

 De acordo com os dados da Tabela 4.1 se evidencia que durante o período 

desta pesquisa, janeiro de 2011 a setembro de 2014, houve uma redução de 200 

m3.s-1 na vazão defluente do reservatório de Sobradinho. 

Um comparativo dos dados de vazão afluente e efluente dos reservatórios de 

Sobradinho e Itaparica  e vazão do trecho lótico no rio São Francisco, próximo a 

cidade de Ibó (Pernambuco) correspondente ao ponto de monitoramento B,é 

apresentado na Figura 4.1. 
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Figura 4.1 - Vazões médias mensais afluente e efluente dos reservatórios de 
Sobradinho e Itaparica e da estação próxima a cidade de Ibó (janeiro/2011 a 
setembro/2014). 
Legenda: S. A= vazão afluente do reservatório de Sobradinho  
S.D = vazão efluente do reservatório de Sobradinho  
IBO.D = vazão do ponto de monitoramento D, rio São Francisco/Cidade Ibó. 
I.A = vazão afluente do reservatório de Itaparica. 
I.D = vazão efluente do reservatório de Itaparica. 

 

Observa-se pelas superposições dos perfis da Figura 4.1 que as vazões 

efluente do reservatório de Sobradinho, afluente e efluente do reservatório de 

Itaparica foram muito próximas,variando de 1072m3.s-1a 2062m3.s-1.A vazão do 

ponto intermediário entre os reservatórios (D-Q86), também apresentou valores 

próximos a estas vazões, variando de 1281 m3.s-1a 3036m3.s-1. 

Como a vazão efluente (saída) do reservatório de Sobradinho foi muito 

próxima a vazão afluente (entrada) do reservatório de Itaparica, esta diferença de 

vazão não seria a causa para possíveis alterações entre os resultados dos 

parâmetros físico-químicos destes pontos, bem como se conclui que não houve usos 

consultivos consideráveis neste período.  

Já ao se comparar a vazão afluente com a vazão efluente no reservatório de 

Sobradinho, se constatam grandes diferenças ao longo do tempo, onde a maior 

diferença entre as vazões ocorreu em janeiro de 2012, 2530 m3.s-1.Ou seja,  a vazão 

que sai do reservatório de Sobradinho e muito próxima da vazão que chega e sai do 
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reservatório de Itaparica, sendo diferenciada apenas avazão de entrada do 

reservatório de Sobradinho. 

Para avaliar a influência da precipitação nas vazões do reservatório de 

Sobradinho, foram plotadas na Figura 4.2 a precipitação acumulada mensal da área 

a montante do reservatório e as respectivas vazão afluente(entrada) e efluente 

(saída).Os dados da precipitação correspondem a uma estação pluviométrica (OMM 

82979-Latitude: -9.63S; Longitude:-42.10O) do INMET localizada na cidade de 

Remando, estado da Bahia, numa área bem inicial do reservatório de Sobradinho. 

 

Figura 4.2 - Vazões afluente e efluente do reservatório de Sobradinho e 
precipitação acumulada mensal (janeiro/ 2011 a setembro/2014). 
Legenda: S.A – Afluente do reservatório de Sobradinho. 
S.D – Efluente do reservatório de Sobradinho 
Pre Acum – Precipitação acumulada mensal 

 

  

Verifica-se na Figura 4.2 que a precipitação acumulada apresentou um perfil 

mais próximo da vazão afluente do que da vazão efluente do reservatório de 

Sobradinho, indicando dois aspectos. Primeiramente, que a quantidade de água que 

chega ao reservatório é bastante influenciada pelo regime de chuva a montante do 

reservatório (região do médio São Francisco).  

0

50

100

150

200

250

300

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

ja
n

/1
1

ab
r/

1
1

ju
l/

1
1

o
u

t/
1

1

ja
n

/1
2

ab
r/

1
2

ju
l/

1
2

o
u

t/
1

2

ja
n

/1
3

ab
r/

1
3

ju
l/

1
3

o
u

t/
1

3

ja
n

/1
4

ab
r/

1
4

ju
l/

1
4

o
u

t/
1

4

S. A S. D Pre Acum



85 
 

Observando os dados da Figura 4.2, avazão de saída do reservatório de 

Sobradinho não esteve relacionadadiretamente com a quantidade de chuva, pois 

mesmo em períodos de maior precipitação a vazão efluente (saída) não aumentou 

na mesma proporção.Em períodos de alta precipitação (dezembro/2013 – 

219,9mm.mês-1 ; abril/2014- 173,7mm.mês-1) a vazão efluente apresentou baixos 

valores (1202 e 1172 m3.s-1) em relação ao valor médio (1660 m3.s-1).Isto indica que 

a gestão operacional do regime de vazão liberada se dá prioritariamente em função 

dos múltiplos usos da água, incluindo a demanda para geração de energia pelo 

sistema elétrico. 

Estes resultados são condizentes com os estudos relatados por Lima e Severi 

(2014) onde concluíram que a variação do nível do reservatório de Sobradinho, está 

diretamente associada a eventos pluviométricos na região superior da bacia e à 

operação da usina, de modo que sua elevação não coincide com o período de maior 

precipitação na área de influência direta do reservatório. 

Para a região do baixo São Francisco estudos relatados por Medeiros et al. 

(2016) durante os anos de 2001, 2004 e 2007, concluiram que a intensidade da 

precipitação teve um impacto direto sobre a qualidade da água, entretanto a 

localização geográfica da precipitação também foi um fator determinante para as 

alterações das características químicas e físicas da água que atinge o setor inferior 

do rio São Francisco.  

O controle da vazão efluente do reservatório ser gerenciado a priori para a 

geração de energia elétrica, também foi relatado por Rossel e Fuente (2015) no 

reservatório Rapel, localizado na região central do Chile, onde constataram que a 

vazão defluente é controlada principalmente pela demanda de geração elétrica e 

minimização dos custos, independente de qualquer análise ecológica. Eles 

modelaram a hidrodinâmica e a qualidade da água considerando a restrição da 

vazão ecológica na operação da usina hiroelétrica e os resultados mostraram que no 

período chuvoso não houve diferença siginificativa nos parâmetros durante a 

simulação. Já no cenário do período seco, a concentração de clorifila-a aumentaria 

no reservatório. 

Para avaliar a influência do percentual de volume útil dos reservatórios de 

Sobradinho e Itaparica, os perfis deste parâmetro são apresentados na Figura 4.3. 
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Figura 4.3 - Percentual do volume útil dos reservatórios de Sobradinho e Itaparica (2011 a 

2014). 

Fonte: ONS(2015) 

 

A análise da Figura 4.3 permite observar que para o reservatório de 

Sobradinho o perfil de decaimento do volume útil teve início por volta do mês de 

maio, voltando a subir em novembro, fato este que aconteceu nos 4 anos estudados.  

Em 2012, o percentual de volume útil de Sobradinho teve uma queda mais 

acentuada do que o reservatório de Itaparica que se manteve muito parecido ao ano 

de 2011. Este fato se explica, pois neste ano a demanda de energia gerada em 

Itaparica foi reduzida, em função da distribuição nacional que se manteve mais 

estável e não houve necessidade de grande exportação de energia do Nordeste 

para as outras regiões do país. Com isso, o volume do reservatório de Itaparica se 

manteve alto, evidenciando a influência do setor hidroelétrico na gestão dos 

reservatórios.  

Entre 2013 e 2014, os volumes úteis de ambos reservatórios foram menores, 

quando comparados aos anos anteriores, sendo a queda no reservatório de 

Itaparica mais acentuada. Isto se explica pela redução real na vazão afluente do 

reservatório de Sobradinho a partir de janeiro de 2013 (Figura 4.3), o que 

consequentemente diminuiu a vazão que chega ao reservatório de Itaparica (Tabela 

4.1). Ou seja, o período de 2013 a 2014, quando a vazão efluente do reservatório de 
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Sobradinho foi reduzida, coincidiu também com os anos de menor percentual de 

volume útil nos reservatórios. 

As oscilações de nível em Itaparica também decorrem das necessidades 

operacionais da UHE de Sobradinho localizada cerca de 200 km a montante, e dos 

empreendimentos em cascata que recebem água a jusante (Moxotó, Complexo de 

Paulo Afonso e Xingó), além dos outros usos consuntivos da água. 

 

4.2ANÁLISE DA QUALIDADE DA ÁGUA NO PERÍODO SECO E CHUVOSO 

 

Para avaliar se há características diferenciadas nas amostras por período 

(seco ou chuvoso) foi elaborada uma análise de componentes principais envolvendo 

todos os dados. 

O gráfico da ACP apresentado na Figura 4.4 exibe as duas primeiras 

componentes principais, que juntas explicam 55,9 % da variabilidade total dos 

dados. No gráfico 4.4(a) as letras identificam o ponto de coleta (ver Figura 3.4) e a 

cor preta para osdados correspondentes as coletas do período seco e a cor azul 

para as coletas do período chuvoso. 
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gráfico dos pesos dos parâmetros.   
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Como se pode observar nos gráficos das duas primeiras componentes 

principais4.4(a), não há uma distinção clara entre as amostras do período seco e 

chuvoso. Ou seja, as coletas do período chuvoso e seco não apresentaram 

características muito distintas, observando-se ainda alguns agrupamentos 

específicos por coleta.  

De acordo com a primeira componente principal, eixo horizontal dos gráficos, 

a segunda coleta (outubro/2011, seco) apresentou valores de nitrato (NO3), sólidos 

suspensos totais(SST) e alcalinidade total (AT) superiores as demais coletas. Já a 

maioria dos pontos da quinta coleta (janeiro/2013, chuvoso) se caracterizou por uma 

maior condutividade elétrica, turbidez, DQO, DBO e fósforo total (PT). A segunda 

componente principal, eixo vertical dos gráficos, caracterizou a terceira coleta 

(janeiro/2012 - chuvoso) por maiores valores de oxigênio dissolvido (OD). Logo, 

considerando a análise de componentes principais não há uma relação total entre os 

parâmetros específicos que caracterizam as coletas do período seco ou chuvoso. 

Ao estudar a qualidade da água nas barragens de Bita e Utinga, localizadas 

no município de Ipojuca no estado de Pernambuco, também através da técnica da 

ACP, Silva (2015b) relatou que no gráfico dos escores das duas primeiras CPs, 

houve uma separação nítida do conjunto das amostras, refletindo diferenciação no 

período sazonal(período seco e chuvoso). 

Um outro exemplo da análise de componentes principais para selecionar as 

características físico-químicas mais importantes para explicar a variabilidade da 

qualidade das águas foi na sub-bacia hidrográfica rural no Sul do Estado do Espírito 

Santo.Foram avaliados os efeitos: período de coleta (chuva e seca), cobertura do 

solo (agrícola, pecuário, florestal e urbano)e recurso hídrico (subterrâneo e 

superficial).  foram formados Quatro grupos distintos foram formados que diferiram 

quanto à concentração das características físico-químicas e quanto ao tipo de 

recurso hídrico estudado, já os períodos de coleta e o tipo de cobertura do solo não 

influenciaram na segregação dos grupos formados(BERTOSSI et al., 2013).  

Contudo, para melhor avaliar como a sazonalidadeafeta os parâmetros físico-

químicos abordados nesta pesquisa, foram elaborados gráficos de caixa para os 

períodos chuvoso e seco, a partir da Figura 4.5.  
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Turbidez (NTU)
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Figura 4.5 - Gráfico de Caixa para os parâmetros de turbidez, sólidos suspensos totais e 

condutividade elétrica. 

Legenda: A, B,C, D , E , F (pontos de monitoramento) ; c:período chuvoso; s:período seco. 
 

 

Através da Figura 4.5 observa-se que a turbidez apresentou valores mais 

altos de mediana no período chuvoso para primeiros quatro pontos, sendo os 

resultados do reservatório de Itaparica mais próximos. Isto pode estar relacionado 

ao maior aporte de sedimentos carreados para o corpo hídrico pela chuva, ou que 

chegam através dos principais tributários, sendo este fator mais impactante no 

reservatório de Sobradinho (primeiro ponto) e no trecho lótico do rio São Francisco 

(pontos a jusante do reservatório de Sobradinho). Todos os valores máximos da 

turbidez foram abaixo do limite do CONAMA 357/2005, que é de 100 
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NTU.Resultados semelhantes foram obtidos por Lima et al.(2015) que relataram 

uma contínua redução na transparência da água observada no período de seca no 

reservatório Pereira de Miranda, localizado no estado do Ceará. 

Os sólidos suspensos totais (SST) apresentaram medianas muito próximas 

entre o período seco e chuvoso. De acordo com Lima e Severi (2014), em 

reservatórios consecutivos a tendência geral é que tanto a turbidez quanto o material 

em suspensão, sejam menores  nas vazões liberadas a jusante.  

Comparando os valores do reservatório de Sobradinho (A) com os valores do 

reservatório de Itaparica (pontos E e F) esta redução espacial só foi evidenciada na 

turbidez para o período chuvoso, o que indica que o reservatório de Itaparica tem 

uma dinâmica própria de sedimentação. 

A condutividade elétrica (CE) apresentou valores próximos, sendo os do 

período secoum pouco superires em todos os pontos. Isto pode ser relacionado a 

menores níveis de precipitação e maiores evaporação, elevando a concentração de 

sais e consequentemente a condutividade elétrica. Este resultado é condizente com 

estudo realizadopor Freire (2017) nos açúdes Pacajus e Gavião, localizados na 

região metropolitana de Fortaleza, estado do Ceará. Ele constatou que entre os 

anos de 1989 a 1998 não houve diferença no padrão de dominância iônica entre os 

períodos seco e chuvoso. 

Em estudos realizados por Rocha, Silva  e Freitas (2016) na Represa de São 

Pedro, Juiz de Fora, Minas Gerais, os resultados das médias de turbidez e 

condutividade também foram maiores no período chuvoso, tendo como justificativa o 

efeito da pluviometria que, através do escoamento superficial, carreia sedimentos 

para dentro do corpo d’água. 

Medeirose Magalhães (2015) ao estudarem a influência da vazão e 

precipitação na turbidez e concentração de material em suspensão em um trecho na 

região do Baixo São Francisco nos  anos de 2001, 2004 e 2007(período em que a 

vazão ainda não estava sofrendo consecutivas reduções), relatam que a localização 

geográfica da precipitação pluviométrica na bacia hidrográfica do rio São Francisco 

foi determinante nas elevadas concentrações de material em suspensão e turbidez, 

sendo mais importante que a intensidade total da precipitação. A ausência de 

correlação entre material em suspensão e turbidez com a vazão evidenciou a 
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influência do extremo manejo da vazão com o objetivo de maximizar a produção de 

energia hidroelétrica. 
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Figura 4.6 - Gráfico de Caixa para os parâmetros de pH e alcalinidade total. 
Legenda: A, B,C, D , E , F (pontos de monitoramento) ; c:período chuvoso; s:período seco. 
 

 

Os valores de mediana do pH ilustrados na Figura 4.6 foram próximos, porém 

maiores no período seco para a maioria dos pontos, com exceção do ponto de 

captação do eixo norte(C/Q03), onde a diferença entre o período seco e chuvoso foi 

maior. Apenas os pontos C e D no período chuvoso foramfora da faixa estabelecida 

pelo CONAMA 357/2005, que é de 6 a 9.  

A alcalinidade total é a medida da capacidade de neutralizar ácidos, ou seja, 

espécies H+. Dessa forma, quanto maior for o pH, maior será a concentração básica 

e sua alcalinidade.Os resultados da alcalinidade total foram condizentes com o pH, 

apresentando também valores superiores no período seco.Segundo Sabine et al. 

(2015), o aumento do pH é fortemente influenciado pela produção primária 

(macrófitas ou algas), que aumenta durante o dia, sendo mais pronunciado no 

período seco.Contudo, através da Figura 4.9(pg 94), evidencia-se que esta não seria 

a razão, pois não houve um aumento significativo de clorofila a no período de seca. 

Logo este aumento de pH deve estar ligado a uma maior precipitação de 

carbonatos, refletida também no aumento da alcalinidade. 
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Figura 4.7 - Gráfico de caixa para os parâmetros de oxigênio dissolvido, demanda 

bioquímica de oxigênio e demanda química de oxigênio. 

Legenda: A, B,C, D , E , F (pontos monitoramento) ; c:período chuvoso; s: período seco. 
 

Através da Figura 4.7 se observa que os valores de mediana de oxigênio 

dissolvido (OD) foram menores no período seco. Contudo, todos os valores foram 

superiores ao mínimo estabelecido pela Resolução CONAMA 357/2005, 5 mg.L-1 de 

O2, para a classe 2.Este resultado pode estar relacionado ao aumento da coluna de 

estratificação e dos processos de fixação e decomposição de matéria orgânica em 

reservatórios durante a seca, que  resultam em concentrações de OD muito baixas 

no hipolímnio, que também se estende para as águas de superfície.  

As medianas da demanda bioquímica de oxigênio(DBO) foram próximas para 

a maioria dos pontos, com exceção do ponto D(rio São Francisco) cidade de Ibó, 

onde a mediana para o período seco foi bem superior ao período chuvoso. Contudo, 
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grande parte dos resultados foi superior ao limite máximo estabelecido no CONAMA 

357/2005 que é de 5 mg.L-1 de O2, o que indica um alto grau de matéria orgânica 

biodegradável em todos os pontos. 

A demanda química de oxigênio (DQO) também apresentou valores próximos 

entre os períodos secos e chuvosos, com exceção também do ponto D, onde o valor 

do período seco foi superior ao valor do período chuvoso. Esta similaridade de 

apresentar altos valores de DBO e DQO no ponto D (rio São Francisco/cidade de 

Ibó(PE)indica uma possível fonte de poluição pontual antrópica, que no período de 

seca, e consequente menor nível de água, eleva a concentração da matéria 

orgânica biodegradável e não-biodegradável. Esta conclusão pode ser evidenciada 

através dos dados no apêndice A(dados físico-químicos). 
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Figura 4.8 - Gráfico de Caixa para os parâmetros de nitrato, nitrito e amônia.  
Legenda: A, B,C, D , E , F (pontos monitoramento) ; c:período chuvoso; s: período seco. 

Nitrato (NO3-N mg L-1)

A c A s B c B s C c C s D c D s E c E s F c F s
0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0



94 
 

Os valores de mediana de nitrato (NO3) ilustrados na Figura 4.8 foram 

próximos tanto para os períodos de chuva como para os períodos secos, e próximos 

também entre os pontos. Já o nitrito (NO2) teve maior variabilidade sazonal e 

espacial, não apresentando nenhuma tendência de diminuição ou aumento. A 

amônia (NH3)se manteve praticamente constante, tanto entre os períodos como 

entre os pontos. Para todas as formas nitrogenadas analisadastodos os valores 

apresentaram-se abaixo dos limites máximos estabelecidos para a classe 2, pelo 

CONAMA 357/2005, que são respectivamente10,0;1,0 e 1,0 mg.N.L-1. Não foi 

evidenciada uma redução espacial de nitrogênio entre os reservatórios de 

Sobradinho e Itaparica. 

Resultados semelhantes foram obtidos por Freitas, Righetto e Attayde (2011) 

em estudos realizados no açude Cruzeta, localizado na bacia hidrográfica do rio 

Seridó, no semiárido do Rio Grande do Norte,onde  a concentração de nitrogênio 

orgânico total foi relativamente constante entre os períodos seco e chuvoso entre os 

anos de 2007 e 2008. 
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Figura 4.9- Gráfico de Caixa para os parâmetros de fosfóro total e clorofila a.  
Legenda: A, B,C, D , E , F (pontos monitoramento) ; c(período chuvoso),  s(período seco). 

 
 

O fósforo total (PT) apresentou valores de mediana superiores no período 

chuvoso, para todos os pontos, sendo esta diferença menos acentuada no 

reservatório de Itaparica (pontos E e F). Isto pode ser explicado pela constante 

atividade agrícola (principalmente nos périmetros irrigados próximos ao 
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reservatóriode Itaparica) e de piscicultura, o que implica num aporte mais constante 

de fósforo. A técnica mais utilizada na piscicultura do reservatório de Itaparica é a 

“net cage” de menor custo operacional, contudo gera grande emissão de nutrientes 

na água. 

Os resultados de mediana foram acima do valor estabelecido pelo CONAMA 

357/2005 (0,030 mg.L-1 para ambientes lênticos e 0,050mg.L-1para ambientes 

lóticos), evidenciando um alto risco de eutrofização em todos os pontos. O aporte de 

efluentes domésticos, dos fertilizantes e da aquicultura são as principais fontes do 

fósforo na área. Isto foi comprovado por Arruda (2015) para o reservatório de 

Itaparica,ao relatar que as práticas adotadas para a fertilização do solo, a 

piscicultura desenvolvida em tanques-rede e o lançamento de esgotos sanitários 

aumentam o risco de eutrofização do reservatório pela contribuição do aporte de 

fósforo na água e nos sedimentos de fundo. 

Estudo realizado por Melo (2011) indicou aumento no processo de 

eutrofização no reservatório de Itaparica  causado por não estar sendo respeitada a 

faixa de 100 metros de área de preservação permanente prevista na Resolução nº 

04/85 do CONAMA em várias partes do reservatório, sendo observados 

desmatamentos para agricultura e construções irregulares no entorno do 

reservatório.  

Os valores de mediana para a clorofila a (clora) foram similares entre o 

período chuvoso e seco, sendo os valores do reservatório de Itaparica(pontos E e F) 

superiores aos demais pontos, indicando uma maior biomassa de algas. Este 

resultado é condizente com os altos valores do fósforo (nutriente) existentes no 

reservatório de Itaparica.Os resultados dos parâmetros físico-químicos que 

apresentaram diferenças sazonais são resumidos na Tabela 4.2. 

Tabela 4.2 –Comparação dos parâmetros físico-químicos entre os períodos seco e 
chuvoso  

Parâmetro Período Chuvoso Periodo Seco 

Turbidez    

Oxigênio Dissolvido  

Fósforo Total  

pH   

Alcalinidade  



96 
 

Dos treze parâmetros físico-químicos estudados, cinco apresentaram 

características distintas entre os períodos chuvoso e seco : turbidez, oxigênio 

dissolvido e fosfóro total(maiores no período chuvoso);pH e alcalinidade (maiores no 

período seco). Isto corrobora para a observação inicial de que a variabilidade dos 

parâmetros físico-químicos não foi fortemente dependente do período chuvoso ou 

seco, e sim das características de cada coleta, a qual sofreu alteração anualmente.  

 Silva et al.(2017) ao estudarem a variabilidade espaço-temporal dos 

parâmetros sódio, cloreto , nitrato ,pH e condutividade elétrica no rio Trussu(Ceará), 

região também semiárida, entre os anos de 2013 a 2015, evidenciaram que não 

houve grandes variações entre os períodos seco e chuvoso para estes parâmetros. 

Estas conclusões corroboram com os resultados desta pesquisa, sendo a exceção o 

pH. Vale resaltar que a maior variação de pH identificada nesta pesquisa foi de 1,1 

no ponto C (período chuvoso: 6,7; período seco 7,8), não se tratando de uma grande 

variação também. 

 Contudo outras pesquisas realizadas em áreas diferentes evidenciaram uma 

maior diferenciação entre as amostras nos períodos secos e chuvosos, refletindo a 

influência da localização da área nos resultados da qualidade de água. 

Silva (2015b) ao estudar as barrangens de Bita e Utinga, localizadas no 

município de Ipojuca no estado de Pernambuco, evidenciou agrupamentos 

específicos em relação a sazonalidade. Na CP1 (14,74%) observou à esquerda as 

amostras realizadas no período chuvoso(maior concentração de sódio, ST, amônia, 

turbidez e cor. No mesmo eixo do gráfico, observou à direita as amostras realizadas 

no período seco (maior concentração de magnésio e fósforo). 

Silva et al.(2009) relataram variações sazonais na qualidade da água, 

considerando  também a influência do uso do solo do entorno, ao estudarem o 

reservatório da Usina Hidrelétrica (UHE) de Peti, localizado nos Municípios de Barão 

de Cocais, Santa Bárbara e São Gonçalo do Rio Abaixo, em Minas Gerais, durante o 

período de setembro de 2004 a maio de 2005. Na época chuvosa, parâmetros como 

sólidos, turbidez e cor aumentaram a concentração; e à medida que se adentrava no 

reservatório (montante para jusante) parâmetros como turbidez, cor e sólidos totais 

em suspensão diminuíam em função da sua própria dinâmica.  
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Rocha, Silva e Freitas (2016)  ao estudarem a represa de São Pedro, Juiz de 

Fora, Minas Gerais obtiveram resultados que demonstraram variação significativa 

entre as médias das estações de seca e chuva para seis das dozevariáveis 

limnológicas analisadas. A variação foi observada para: cor, turbidez, ferro, dureza, 

condutividade e DBO, todas apresentando aumento de suas médias no período 

chuvoso. A possível causapara essa variação é que esses parâmetros sofrem efeito 

da pluviometria que, através do escoamento superficial, carreia sedimentos com 

nutrientes e matéria orgânica para dentro do corpo d’água. 

 

4.3EFEITO DA REDUÇÃO DA VAZÃO EFLUENTE DO RESERVATÓRIO DE 

SOBRADINHONA QUALIDADE DA ÁGUA. 

Conforme já apresentado anteriormente, a vazão efluente do reservatório de 

Sobradinho sofreu uma redução a partir do ano de 2013. Neste item, foi avaliado 

como esta reduçãoinfluenciou os parâmetros físico-químicos(alcalinidade total, 

condutividade elétrica, pH, oxigênio dissolvido, demanda bioquímica de oxigênio, 

demanda química de oxigênio, nitrato, nitrito, amônia, fósforo total, sólidos 

suspensos totais, turbidez e clorofila a) da água a jusante, nos trechos do rio São 

Francisco e no reservatório de Itaparica, considerando a variação espacial. Os 

dados da pesquisa foram divididos em dois grupos: grupo 1(antes da redução da 

vazão) e grupo 2 (depois da redução da vazão), conforme Figura 4.10. 

 

 

 

 

 

Figura 4.10 – Histórico sobre a redução de vazão efluente do reservatório de Sobradinho 
(*) vazão efluente do reservatório de Sobradinho regulamentada por  Resolução da ANA. 

Em seguida,os parâmetros foram analisados para evidenciar se houve 

alteração em função da redução de vazão, separando em período seco e chuvoso. 

Para contribuir nas discussões a seguir, alguns parâmetros correspondentes as 

coletas foram sumarizados na Tabela 4.3. 

Redução de 200 m3 s-1 

2013 

Grupo 1 – Coletas 1(fev/2011),  

2(out/2011), 3(jan/2012), 

4(out/2011). 

Grupo 2 – Coletas 5 (jan/2013),  

6(set/2013), 7(jan/2014), 

8(set/2014). 

(*) 1300 m3 s-1 (*) 1100 m3 s-1 
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Tabela 4.3 - Valores de Vazão Afluente e Efluente do reservátorio de Sobradinho e 
percentual de volume útil dos reservatório de Sobradinho e Itaparica em cada coleta. 
Grupo  

Coleta Mês Ano Período 
Vazão (m

3
.s

-1
) 

Afluente  Efluente 
% Volume útil 

Sobradinho      Itaparica 

G1 

1 Fevereiro 2011 Chuvoso 2199 2176 53,7 54,3 

2 Outubro 2011 Seco 1168 2405 41,4 91,5 

3 Janeiro 2012 Chuvoso 4840 2335 69,0 49,5 

4 Julho 2012 Seco 1058 1880 48,1 95,1 

G2 

5 Janeiro 2013 Chuvoso 1670 1654 26,0 43,6 

6 Setembro 2013 Seco 723 1257 31,1 27,0 

7 Janeiro 2014 Chuvoso 3044 1176 40,4 33,9 

8 Setembro 2014 Seco 501 1072 30,0 18,7 
 

4.3.1 Avaliação no período chuvoso. 

 Nesta etapa, foirealizada uma ACP referente ao período chuvoso, 

evidenciando quais os parâmetros físico-químicos explicavam a maior variabilidade 

dos dados. Em seguida,foi aplicada a técnica de análise de variância ANOVA nos 

principais parâmetros físico-químicos identificados na ACP, para comparar 

estatisticamente os resultados, avaliando a variabilidade espacial e temporal.  

 As duas primeiras componentes principais(CPs) explicaram juntas 59,8% da 

variabilidade dos dados.No gráfico 4.11(a) as letras identificam o ponto de coleta e a 

cor a coleta: azul para a primeira(2011), verde para a terceira (2012), amarela para a 

quinta (2013) e preta para a sétima (2014), todas no período chuvoso. 
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Figura 4.11- Gráfico das duas primeiras componentes principais para as amostras 
superficiais abrangendo o período chuvoso. (a)gráfico dos pesos dos escores das amostras. 
(b) gráfico dos pesos dos parâmetros.   

a b 
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De acordo com a primeira componente principal (CP1) da Figura 4.11(a), eixo 

horizontal dos gráficos, as coletas dos anos 2011(1) e 2012(3) se caracterizaram em 

quadrantes opostos as dos anos consecutivos de 2013(5) e 2014(7).Isto pode ser 

uma consequência da redução na vazão efluente do reservatório de Sobradinho, a 

partir do ano de 2013, conforme dados da Figura 4.2. Observa-se ainda a mesma 

característica de grupamento por coleta, como na Figura 4.4, onde as amostras do 

período seco e chuvoso não formaram grupamentos distintos,indicando que há uma 

variabilidade anual também quando se observa o período chuvoso isoladamente.  

Ainda na CP1 (40,5%) a maioria das amostras da terceira coleta 

apresentaram um alto oxigênio dissolvido (Figura 4.11(b)). Já as amostras da quinta 

coleta , com exceção do ponto B(rio São Francisco-Orocó-PE) , e também amostras 

da sétima coleta apresentaram maiores valores de turbidez, DBO, DQO e fosfóro 

total. Na CP2 (19,3%), eixo vertical do gráfico, as amostras da primeira coleta  

apresentaram maior valor de nitrato (NO3). 

Nos parâmetros indicados naprimeira e segunda componentes principais, 

como os  de maior variabilidade das amostras, a técnica da análise de variância 

(ANOVA) foi utilizada para avaliar a diferença estatística significativa entre as 

amostras, complementada pelo teste de Ducan. Os resultados desta análise 

encontram-se na Tabela 4.4, onde os números representam os valores médios das 

medidas e as letras sua ordenação estatística.Foi utlizado o Teste de Duncan, onde 

médias seguidas de letras diferentes diferem estatisticamente ao nível de 5% de 

significância. 

Tabela 4.4 - Resultados da ANOVA para as amostras do período chuvoso. continua 

Coleta 

Turbidez (CP 1 - peso: -0,8267) 

A B C D E F 

1 2,85 p 2,30 q 13,55 i 3,96 o 4,12 o 1,80 r 

3 5,81 m 6,55 j,l 5,26 n 6,29 l 1,70 r 1,21 s 

5 41,15 a 38,90 b 32,67 d 34,86 c 6,81 j 5,00 n 

7 32,10 e 22,25 f 19,10 g 18,30 h 2,79 p 6,43 l 

Coleta 

DBO  (CP 1 - peso: -0,9039) 

A B C D E F 

1 0,44 p,q,r 0,43 p,q,r 0,30 q,r 0,45 o,p,q,r 0,43 p,q,r 0,50 o,p,q,r 

3 0,80 o,p,q 0,63 o,p,q,r 0,69 o,p,q,r 1,32 n 0,44 p,q,r 0,48 p,q,r 

5 25,79 b 21,70 d 22,2 c 41,2 a 18,3 f 14,60 h 

7 19,30 e 9,70 I 13,0 i 10,2 j 17,4 g 5,40 m 
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De acordo com os dados da Tabela 4.4 para o parâmetro de turbidez, houve 

um aumento nas coletas do grupo 2 (2013 e 2014), nos quatro primeiros pontos, 

apresentando umatendência de redução espacial (a jusante). Uma turbidez mais 

elevada dificulta a penetração da luz solar, o que faz haver uma menor produção 

primária, podendo também refletir na menor abundância de plantas e menor oferta 

de alimentos para os peixes. Vale salientar que este aumento foi menor no trecho 

lêntico (reservatório de Itaparica –E(54) e F(84).Da Tabela 4.4, verifica-se que o 

ponto no reservatório de Sobradinho também foi alto.  

Ou seja, o aumento da turbidez pode estarrelacionado a dois outros fatores: 

1) ao volume útil do reservatório de Sobradinho, que a partir de 2013 caiu 

consideravelmente (ver Figura 4.3);2) a alta evaporação da região que pode 

concentrar o material em suspensão aumentando a turbidez.  

 Tabela 4.3- continuação 

Coleta 

DQO  (CP 1 - peso: -0,9435) 

A B C D E F 

1 2,05 S 7,22 n 3,05 r 4,45 q 4,23 q 7,45 n 

3 5,10 P 4,05 q 5,05 p 6,05 o 4,97  p 1,98 s 

5 81,33 B 62,90 c 57,02 e 119,75 a 43,60 g 39,83 h 

7 62,20 D 32,25 j 47,41 f 37,34 i 17,35 m 25,20 l 

Coleta 

PT (CP 1 - peso: -0,8712) 

A B C D E F 

1 

0,074 

l,m 0,077 

j,l,

m 

0,103 

i,j 0,985 d 

0,055 j,l,m,

n 0,147 i 

3 

0,014 

m,n 

0,012 m,

n 

0,025 

l,m,n 

0,022 

l,m,n 

0,032 

l,m,n 

0,015 m,

n 

5 

1,465 

B 

1,110 

d 

0,605 

g 

0,515 

h 

1,650 

a 

0,970 d,

e 

7 1,650 A 1,210 c 0,930 e 0,560 g,h 0,665 f 0,925 e 

Coleta 

OD  (CP 1 peso: 0,9147) 

A B C D E F 

1 10,05 H 10,33 g 10,39 g 9,99 h 12,46 a 10,01 h 

3 10,88 F 11,31 d 11,37 c,d 11,06 e 12,07 b 11,36 d 

5 8,23 N 8,66 l 8,40 m 8,15 n 8,60 l 7,62 o 

7 9,15 I 8,19 n 8,63 l 8,87 j 9,11 i 8,33 m 

Coleta 

NO3  (CP 2 - peso: 0,8844) 

A B C D E F 

1 0,704 A 0,630 a 0,647 a 0,626 a 0,672 a 0,660 a 

3 0,077 C 0,099 c 0,049 c 0,049 c 0,051 c 0,051 c 

5 0,298 B 0,318 b 0,337 b 0,270 b 0,261 b 0,023 c 

7 0,330 B 0,295 b 0,275 b 0,295 b 0,049 c 0,019 c 
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Para este mesmo período, o fato dos valores no reservatório de Itaparica 

serem menores que os demais, pode ser explicado no ponto E (captação do Eixo 

Leste) por encontrar-se numa reentrância e com isso de área de menor turbulência e 

o ponto F é próximo a barragem, uma área também de menor turbulência, 

condizente com os dados da literatura que indica uma redução de turbidez para 

reservatórios consecutivos. 

 O mesmo comportamento de aumento dos valores para o período de vazão 

reduzida (grupo 2 – anos de 2013 e 2014) que ocorreu na turbidez, aconteceu 

também para os parâmetros de DBO e DQO. Não foi evidenciada uma tendência 

espacial de aumento ou descréscimo para a DBO e DQO e o reservatório de 

Sobradinho (ponto A) também apresentou valores altos destes parâmetros. Os 

valores de fosfóro total também foram maiores no segundo grupo. 

Além da redução de vazão gerando um menor volume e consequente 

aumento de concentração, a diminuição considerável do volume útil dos 

reservatórios de Sobradinho e Itaparica também contribuiram para estes resultados 

(Figura 4.3). 

 Já para o parâmetro de oxigênio dissolvido, os maiores valores aconteceram 

nos primeiros dois anos, ou seja grupo 1. Não houve tendência de acréscimo ou 

descréscimo espacial, e sim resultados bastantes próximos. Este comportamento 

inverso é condizente com os resultados de DBO e DQO, pois são parâmetros 

inversamente proporcionais. Logo, maiores valores de oxigênio dissolvido nos dois 

primeiros anos de coleta (2011 e 2012) estão relacionados a maiores vazões, e 

reservatórios com maior volume de água. Ou seja, houve uma redução nos níveis de 

oxigênio dissolvido com a redução da vazão,sendo este um aspecto negativo para a 

biota local.  

 Para o nitrato (NO3) a proximidade das amostras foi bem mais uniforme, 

sendo os valores para todos os pontos maiores na primeira coleta (2011) e 

classificados como a mesma amostra. Mesmo os maiores valores são bem abaixo 

do limite especificado pelo CONAMA 357/2005 para a classe 2 que é de 10 mg N.L-

1. A terceira coleta no ano de 2012, apresentou valores bem menores do que as 

demais.A seguir serão avaliados os dados referentes ao período seco, seguindo a 

mesma metodologia adotada neste item. 
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4.3.2 Avaliação no período seco 

 As duas primeiras CPs explicaram juntas 51,7% da variabilidade dos 

dados.No gráfico 4.12(a) as letras identificam o ponto de coleta e para cada coleta 

foi utilizada uma cor: preta para a segunda (2011), azul para a quarta (2012), verde 

para a sexta (2013) e vermelho para a oitava (2014), todas no período seco.  

Para facilitar a visualização, cada coleta foi identificada por uma cor diferente. 
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Figura 4.12- Gráfico das duas primeiras componentes principais para as amostras 
superficiais abrangendo o período seco. (a) gráfico dos pesos dos escores das amostras. (b) 
gráfico dos pesos dos parâmetros. 

De acordo com a primeira componente principal (CP1) ilustrada da Figura 

4.12(a), eixo horizontal dos gráficos, não houve uma separação tão distinta entre os 

grupos 1 e 2 em quadrantes opostos, como no período chuvoso. Porém, é nítida a 

separação das coletas de vazão reduzida (6 e 8), dasegunda coleta(antes da 

redução da vazão). A quarta coleta apresentou um perfil intermediário. Houve 

algumas separações dos agrupamentos por coleta (4 e 6) da mesma forma que 

aconteceu no período chuvoso, indicando que a variação anual das características. 

Ainda na Figura 4.12 pela CP1 (38,8%),as amostras da segunda coleta 

apresentaram um alto nitrato (NO3).As amostras da sexta e oitava coletas(Grupo 2), 

apresentaram maiores valores de turbidez, DBO,DQO e condutividade elétrica.Na 

CP2 (12,9%), eixo vertical dos gráficos,os parâmetros OD e fosfóro total foram os 

responsáveis pela maior variabilidade dos dados. Os resultados da ANOVA dos 

parâmetros de maior significância, são apresentados na Tabela 4.5. 

a b 
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Tabela 4.5- Resultados da ANOVA para as amostras do período seco. 

Coleta 

NO3    (CP1- peso: -0,8560) 

A B C D E F 

2 2,650 b 2,250 c 2,600 b 3,650 a 2,250 c 2,175 c 

4 0,047 f, g 0,055 f, g 0,105 e f g 0,110 e, f ,g 0,190 d, e,  0,105 f, g 

6 0,065 f, g 0,095 e, f , g 0,055 f, g 0,120 e, f ,g 0,230 d, e 0,085 f, g 

8 0,075 f, g 0,035 f, g 0,055 f ,g 0,011 g 0,065 f, g 0,029 f, g 

Coleta 

CE  (CP 1- peso: 0,8263) 

A B C D E F 

2 0,019 g 0,022 g 0,021 g 0,023 g 0,028 f 0,019 g 

4 0,067 d e  0,072 d e 0,073 c 0,065 d e 0,084 b 0,074 c 

6 0,067 d e  0,063 e 0,068 d e 0,072  d e  0,069  d e  0,070 d e 

8 0,067 d e  0,074 c 0,072 d e 0,095 a 0,084 b 0,073 c 

Coleta 

Turbidez  (CP1-  peso: 0,7016) 

A B C D E F 

2 1,60 j 1,23 l 1,54 j 1,35 h 1,20 l 1,65 j 

4 1,83 i 1,51 j 2,32 h 1,76 i 1,87 i 1,24 l 

6 3,54 d 3,31 e 2,29 h 2,69 g 6,81 b 5,97 c 

8 

  2,58 

g 

1,71 

j,l,m 

3,05 

f 

7,65 

a 

5,89 

c 

2,96 

f 

Coleta 

DBO ( CP1 - peso :  0,7167) 

A B C D E F 

2 
3,10 

l,m,n 
3,75 i,j,l,

m 
4,90 

h,i,j 
5,10 

h,i,j 
3,35 j,l,m,

n 
5,20 

h,i,j 

4 
4,25 h,i,j,l,

m 
2,35 

n 
4,25 h,i,j,l,

m 
37,50 

b 
0,90 

o 
4,50 h,i,j,

l,m 

6 21,04 d 22,45 c 18,33 e 22,05 c 13,50 f 9,95 g 

8 19,10 e 5,05 h,i,j 43,55 a 38,00 b 2,45 n 5,15 h,i 

Coleta 

DQO (CP1 - peso: 0,7626) 

A B C D E F 

2 3,05 q 3,94 p,q 4,93 p,q 6,94 o 3,47 q 11,10 l,m,n 

4 4,75 p,q 10,11 m,n 11,41 l,m 18,50 i,j 10,36 l,m, 15,15 j 

6 53,00 f 58,36 e 45,88 h 75,72 d 49,07 g 31,55 h 

8 48,15 g 153,00 b 157,00 a 145,50 c 6,03 o 18,15 i 

Coleta 

PT (CP 2 - peso: 0,7570) 

A B C D E F 

2 0,063 l 0,047 l 0,048 l 0,056 l 0,044 l 0,344 f 

4 0,095 j 0,150 i j  0,155 i  j 0,265 g 0,170 h i 0,755 b 

6 0,670 c 0,515 d 0,530 d 0,450 e 0,280 g 0,930 a 

8 0,120 j 0,055 l 0,115 j 0,062 l 0,125 j 0,145 i 

Coleta 

OD (CP 2 - peso: 0,7001) 

A B C D E F 

2 8,36 f 8,85 d e 8,87 d e 8,80 d e 8,85 d e 8,92 d 

4 8,35 f 8,23 f 8,60 e 8,76 d e 8,49 e f 8,00 g 

6 9,11 c 9,10 c 9,79 a 8,67 e 8,80 d e 9,18 c 

8 8,54 e f 8,35 f 8,86 d  e 8,19 f 9,44 b 8,22 f 
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Os dados da Tabela 4.5 mostram quecomo no período chuvoso, os nitratos 

foram maiores na segunda coleta (2011), sendo porém todos os valores bem abaixo 

da Resolução CONAMA 357/2005 para a classe 2, que é de 10 mg N.L-1. Isto indica 

que neste ano (2011) algum fator aumentou a nitrificação (conversão de amônia em 

nitrato). Quanto a condutividade, observa-se que na segunda coleta, os valores 

foram bem menores que nos demais anos, ocasionado provavelmentepela maior 

vazão efluente do reservatório de Sobradinho (2405 m3.s-1). Não foi evidenciado 

uma tendência espacial a jusante do reservatório de Sobradinho. 

Para a turbidez, condizente com o período chuvoso, houve um aumento nas 

coletas do grupo 2 (2013 e 2014), não apresentando tendência de redução espacial. 

Os valores de DBO e DQO também foram maiores para o grupo 2 (2013 e 2014), 

apresentando o mesmo comportamento dos dados do período chuvoso. 

No período seco,para os dados de fósfóro total e oxigênio dissolvido (OD), 

não houve estratificação forte dos dois grupos. Apenas para o fosfóro total os dados 

da sexta coleta foram maiores para todos os pontos.  

 Comparando quais parâmetros caracterizaram os períodos, evidencia-se que 

todos que caracterizam o período chuvoso(turbidez, DBO, DQO, OD, fosfóro total e 

nitrato) também caracterizaram o período seco, que adicionalmente apresentou a 

condutividade elétrica. Considerando os resultados da ANOVA, que apontam as 

diferenças estatisticamente significativas entre as amostras, algumas considerações 

podem ser evidenciadasentre  o grupo G1 (2011/2012-vazão: 1300 m3.s-1) e o grupo 

G2(2013/2014 - vazão: 1100 m3.s-1), sendo resumidas na Tabela 4.6. 

Tabela 4.6 –Comparação dos parâmetros físico-químicos entre os períodos chuvoso e seco, 
considerando o cenário antes(G1) e após(G2)a redução da vazão efluente do reservatório 
de Sobradinho. 

Parâmetro Período Chuvoso Período Seco 

Turbidez 
Maiores no Grupo 2 , correspondentes ao 

período após a redução da vazão tanto no 

período seco como no período chuvoso. 

Demanda Bioquímica de Oxigênio(DBO) 

Demanda Química de Oxigênio(DQO) 

Fósforo total  G2 G2 

(apenas na 6° coleta) 

Oxigênio Dissolvido G2 próximos 
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A consolidação dos dados na Tabela 4.6 mostram que a turbidez, a demanda 

bioquímica de oxigênio(DBO) e a demanda química de oxigênio(DQO) foram 

maiores no grupo 2, período de menor vazão efluente do reservatório de 

Sobradinho, para ambos os períodos. Todos estes resultados são desfavoráveis 

para a qualidade da água, indicando inclusive uma maior presença de matéria 

orgânica. A relação DQO/DBO foi em geral maior que 2, indicandocomponentes 

mais resistentes. A provável origem destes componentes e a resuspensão de 

sedimentos, causada primeiramente pelo baixo nível da água, e segundo pelo efeito 

de ondas de vento nas margens agora rasas do rio e reservatório, isso significa 

também um efeito do baixo nível de água. 

O fósforo total apresentou os valores do grupo 2 maiores apenas no período 

chuvoso.No período seco só a sexta coleta(2013) apresentou valores maiores.Isto 

pode contribuir para o efeito de eutrofização principalmente na região lêntica do 

reservatório de Sobradinho. Os nitratos foram maiores nas coletas do ano de 2011, 

para ambos os períodos, indicando algum evento pontual deste ano. 

O oxigênio dissolvido (OD) apresentou valores menores para o segundo 

grupo apenas no período chuvoso. No período seco os valores foram próximos. Esta 

redução no período chuvoso não é favorável para a biota do local, apesar de todos 

os resultados ainda serem superiores a concentração crítica para a maioria dos 

organismos que é de 5 mg.L-1. Fixação e decomposição da matéria orgânica 

resultam em menores concentrações de oxigênio dissolvido no hipolímnio. 

Os resultados desta pesquisa são condizentes com estudos relatados por 

Mosley(2015) sobre o efeito de menores volumes de água em reservatórios no 

período de seca, que levou a maiores concentrações de nutrientes e matéria 

orgânica e menores índices de oxigênio dissolvido.  

Herrera e Burneo(2017) ao estudarem a vazão em dois reservatórios, 

Chanlud e El Labrado, no rio Machángara localizado nos Andes (Equador)relatam 

que a correlação entre a vazão e OD foi significante. Uma menor e constante 

redução na vazão (10%) em rios represados diminuiu a concentração de OD. 

Contudo, quando consideramos que a variável“redução da vazão efluente do 

reservatório de Sobradinho“ seja a responsável pelos resultados noaumento de: 

turbidez, DBO, DQO, fosfóro total e diminuição no oxigênio dissolvido, fatores 
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negativos para a qualidade da água e para o ecossistema, era de se esperar que os 

resultados do ponto A(reservatório de Sobradinho) não apresentassem tal aumento 

na mesma proporção, uma vez que a redução da vazão afetaria apenas os trechos a 

jusante do reservatório. Porém, a análise das médias e a classificação pela ANOVA 

nas Tabelas 4.4 e 4.5 indicam que os resultados do ponto A também aumentaram 

nos anos de 2013 e 2014, após a redução da vazão. 

Analisando qual outra variável poderia explicar estes resultados, percebe-se 

que o “percentual de volume útil dos reservatórios“ também sofreu redução após o 

ano de 2012( ver Figura 4.2). Para avaliar a hipótese que esta redução seja a 

responsável pelas mudanças, foi realizado a ANOVA apenas nos resultados do 

ponto de monitoramento do reservatório de Sobradinho (A), sendo expressos na 

Tabela 4.7 as médias e suas classificações.   

Tabela 4.7 - Análise de ANOVA para os parâmetros de Turbidez, DBO, DQO  e PT do ponto 
de monitoramento do reservatório de Sobradinho. 

Ano da 
Coleta  Ponto Turbidez DBO DQO PT 

2011 A1 e 2,84 h 0,440 g 2,050 e 0,074 

A2 e 2,65 f 3,100 f 3,050 e 0,063 

2012 A3 c 5,72 g 0,805 e 5,050 g 0,014 

A4 f 1,60 e 4,250 e 4,750 f 0,205 

2013 A5 a 41,35 a 25,770 a 81,615 b 1,490 

A6 d 3,54 b 21,040 c 53,005 c 0,670 

2014 A7 b 32,30 c 19,500 b 62,250 a 1,625 

A8 f 1,93 d 19,100 d 48,150 d 0,135 

 

Os resultados da Tabela 4.7 mostraram que os dois maiores valores de 

turbidez e os quatro maiores valores para os parâmetros de DBO, DQO e fósforo 

total no total dos oito resultados das coletasocorreram nos anos de 2013 e 2014, 

anos nos quais os percentuais de volume útil do reservatório de Sobradinho foramos 

menores, conforme Figura 4.2. Isto constata que um menor percentual de volume útil 

no reservatório de Sobradinho elevou os resultados de DBO, DQO e fósforo total no 

ponto A, e consequentemente nas águas efluentes deste reservatório. Para os 

pontos a jusante até chegar no reservatório de Itaparica, somasse a este fator a 

redução da vazão  efluentea partir de 2013.O ponto no reservatório é afetado tanto, 

devido à redução do nível de água (e consequente resuspensão do sedimento), 

como também pela mistura reduzida da água no baixo nível de água. 
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Para isolarmos o efeito do percentual de volume útil do reservatório de 

Sobradinho, e estudar o efeito da redução da vazão efluente nos pontos a jusante, 

comparou-se as coletas dois (seco/2011) e quatro(seco/2012) onde os perfis de 

percentual útil de ambos os reservatórios se mantiveram muito 

próximos(Sobradinho:41,4% e 48,1%; Itaparica: 91,46% e 95,08%), sendo a vazão 

efluente da segunda coleta(2405 m3.s-1) foi superior a quarta coleta(1880 m3s-1). 

Realizando a ANOVA dos principais parâmetros físico-químicos já identificados, 

temos os resultados na Tabela 4.8.  

TABELA 4.8 - Análise de ANOVA para os parâmetros de Turbidez, DBO, DQO e  PT da 
segunda e quarta coleta.   

Coleta 

Turbidez   

A B C D E F 

2 
1,60 d 1,23 g 1,54 e 1,35 f 1,20 g 1,65 d 

4 
1,83 b 1,51 e 2,32 a 1,76 c 1,87 b 1,240 g 

Coleta 

DBO 

A B C D E F 

2 3,10 e f 3,75 d e f 4,90 b c 5,10 b c 3,35 e f 5,20 b 

4 4,25 d e 2,35 g 4,25 d e 37,50 a 0,90 h 4,50 c d e 

Coleta 

DQO  

A B C D E F 

2 
3,05 l 3,94 i 4,93 h 6,94 g 3,47 j 11,10 d 

4 
4,75 h 10,11 f 11,41 c 18,50 a 10,36 e 15,15 b 

Coleta 

PT  

A B C D E F 

2 
0,064 c d 0,045 c d 0,052 c d 0,052 c d 0,052 c d 0,186 b c 

4 
0,096  c 0,155 b c 0,165 b c 0,165 b c 0,165 b c 0,760 a 

 

Evidencia-se através dos dados da Tabela 4.8 que para os parâmetros 

turbidez, DQO e fosfóro total o aumento entre os valores da segunda para a quarta 

coleta (menor vazão) foram bem mais acentuados nos pontos após o reservatório de 

Sobradinho(A), indicando o efeito adicional da redução da vazão nestes pontos a 

jusante. Para o parâmetro DBO, os valores entre as duas coletas foram mais 

próximos indicando que o aumento de matéria orgânica foi menos intenso. 
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4.3.3 Avaliação do estado trófico e da qualidade da água através de índices 

específicos 

 Para uma avaliação quantitativa dos efeitos da redução da vazão, foram 

aplicados os cálculos de dois índices nos resultados de alguns parâmetros físico-

químicos dos pontos de monitoramento. 

 A classificação dos corpos d’água em diferentes graus de trofia foi realizada 

pela determinação do Índice de Estado Trófico (IET), cujos resultadosencontram-se 

na Figura 4.13. 

 

Figura 4.13- Gráfico dos valores de Índice de Estado Trófico dos pontos de 
monitoramento antes(IET 1) e depois (IET 2) da redução de vazão efluente do 
reservatório de Sobradinho.  

 

Através da Figura 4.13 verifica-se que houve aumento significativo do nível 

trófico com a redução da vazão (IET2) no reservatório de Itaparica(pontos E e F). 

Isto corrobora com os efeitos negativos do fósforo total causados pela redução da 

vazão já discutidos anteriormente. 

Lopes et al.(2015) ao estudarem o comportamento da clorofila-a no 

reservatório de Itaparica, utilizando imagem Landsat-TM, evidenciaram que a 

concentração da clorofila-a aumentou da região fluvial para região lacustre, 

coincindindo com os dados desta pesquisa onde os  valores de IET foram maiores 
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no ponto F (mais próximo a barragem)  em relação ao ponto E, ambos na área do 

reservatório de Itaparica. 

Variação espacial dos IETs também foi evidenciada por Silva e Souza (2013) 

ao estudarem o efeito das ações antrópicas no rio do Carmo, localizado no Rio 

Grande do Norte. Relataram que nos quatro pontos monitorados, os valores dos 

parâmetros individuais e dos IQAs foramfortemente influenciados pela espacialidade 

e pela sazonalidade típica da região.  

Santos et al. (2017) ao estudar a mudança do estado trófico no reservatório 

Castanhão (região semiárida do estado do Ceará) durante os anos de 2011 a 

2014,evidenciaram que a redução de aproximadamente 50% no volume e 10 metros 

no nível do reservatório promoveram a degradação da qualidade da água.Contudo, 

a escala temporal de resposta do estado trófico do reservatório foi diferente nas 

diversas áreas do reservatório. Enquanto áreas mais profundas, que acumulam os 

nutrientes provenientes da agricultura e aquicultura,se tornaram progressivamente 

de mesotrófica para eventualmente eutrófica; áreas mais rasas longe de influências 

antrópicas diretas, modificaram seu estado trófico mais tardiamente, tornando-se as 

supereutróficas, provavelmente em função das condições intensas de resuspensão 

de sedimentos e de mistura. 

Räike et al. (2003) investigaram se as medidas de proteção das águas 

utilizadas na Finlândia diminuíam as concentrações (i) de fósforo e nitrogênio em 

rios e lagos, e (ii) as concentrações de clorofila-a em lagos entre os anos de 1975 a 

2000. Os resultados mostraram que os investimentos em tecnologia de tratamento 

de águas residuais têm claramente diminuído as concentrações de fósforo nos rios e 

lagos finlandeses, que antes eram fortemente poluídos por resíduos industriais e 

municipais. A eficiência de remoção de fósforo foi tão elevada que, sem grandes 

investimentos, há claras melhorias na qualidade da água. 

Como não foi possível a aplicação do Índice de Qualidade de Água (IQA) ou  

do  Índice de Qualidade da Água para Proteção da Vida Aquática e da Comunidade 

Aquática (IVA), pois nem todos os parâmetros requeridos estavam dísponíveis, uma 

outra forma quantitativa de avaliação foi através da aplicação do Índice de Qualidade 

de Água adaptado por Canter(1985) aos parâmetros de pH, demanda bioquímica de 

oxigênio (DBO) e fósforo total, conforme resultados da Figura 4.14. 
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Figura 4.14- Gráfico dos indices de qualidade de água dos parâmetros de pH, sólidos 
suspensos totais(SST), demanda bioquímica de oxigênio(DBO) e fósforo total(PT) nos 
pontos de monitoramento antes (1) e depois (2) da redução de vazão efluente do 
reservatório de Sobradinho. 

 

 Verifica-se que dentre os parâmetros avaliados na Figura 4.14 para pH e os 

sólidos dissolvidos totais (SST) não houve piora na qualidade da água. Já para os 

parâmetros de demanda bioquímica de oxigênio (DBO) e fosfóro total (PT), a 

qualidade da agua modificou de uma classificação muito boa/boa (antes da redução 

da vazão) para condições de moderada a muito ruim. Estes resultados são 

condizentes com os resultados já discutidos anteriormente através da técnica 

ANOVA, reafirmando o efeito deletério da redução da vazão efluente do reservatório 

de Sobradinho, sendo também potencializado pelos baixos niveis de água nos 

reservatórios em função da redução do percentual de volume útil dos mesmos. 

 No Projeto de Transposição os canais do eixo norte e leste, por onde a água 

irá fluir é construído em concreto. Num canal semelhante aos do projeto de 

transposição, Rossiter et. al(2015) realizaram um estudo para avaliar a influência do 

concreto na qualidade da água no Canal do Sertão Alagoano, que capta água do rio 

São Francisco (no reservatório Apolônio Sales) para abastecer municípios do estado 

de Alagoas. Concluiram que em função do concreto, longitudinalmente os 

parâmetros temperatura, pH e condutividade foram significativamente diferentes 

entre o início e o final dos 29 km, apresentando uma tendência crescente nos 

valores.   
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4.3.4 Avaliação da riqueza e denisidade dos macroinvertebrados do 

reservatório de Itaparica 

 Os dados dos zoobentos (macroinvertebrados bentônicos) do ponto de 

monitoramento E (Q54) localizado no reservatório de Itaparica, foram estudados na 

segunda e sexta coleta, ambas no período seco, com o objetivo de avaliar algum 

indicativo do efeito biológico da redução da vazão efluente do reservatório de 

Sobradinho. Os resultados encontra-se na Tabela 4.9. 

Tabela 4.9 - Composição do Zoobentos na margem e no fundo no ponto do monitoramento 

E na segunda(outubro de 2011) e sexta coleta (setembro de 2013). continua 

 

Taxon Coleta 2 Coleta 6 

Margem Fundo Margem Fundo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mollusca 

Bivalvia 

 Corbicula fluminea 4839 2804 

 

147 

Eupera sp. 

 

8 4 5 

Anodontites trapeziales 

  

2 

 Eupera bahienses 3 12 

 

11 

Gastropoda 

 Asolene spixii 

  

4 

 Aylacostoma sp. 870 274 1 1 

Biomphalaria straminea 663 386 

 

233 

Diplodon sp 

 

1 

 

2 

Biomphalaria glabrata 

 

2 

 

1 

Idiopyrgus 

 

2 

 

1 

Littoridina sp 54 16 

 

14 

Pisidium sp 2 19 

 

15 

Physa cubensis 

 

6 

 

5 

Pomaceas Lineata 9 12 

 

10 

Melanoides 

tuberculatus 1684 873 897 16 

Subtotal 8124 4415 908 461 

Platyhelminthes Turbellaria 
 

2 
 

1 

Subtotal 0 2 0 1 

 

Annelida 

Hirudinida 

 

5 

 

4 

Oligochaeta 58 26 4 23 

Subtotal 58 31 4 27 
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Tabela 4.9 - continuação 

Taxon Coleta 2 Coleta 6 

Margem Fundo Margem Fundo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arthropoda 

Chelicerata 

 Acari 

 

2 

 

1 

Crustacea 

 Decapoda Pleocyemata 

 

43 1 34 

Amphipoda 

 

8 1 5 

Conchostraca 

 

108 8 100 

Ostracoda 86 396 

 

245 

Insecta 

 Odonata 28 19 

 

15 

Diptera 

 culiciade 78 128 10 100 

Dolichopodidae 

 

25 

 

22 

Chironomidae N.I 321 382 33 282 

Ephemeroptera 

 Baetidae 8 

   Hemiptera 

 Corixidae 

 

6 

 

4 

Coleoptera 

 Dystiscidae 

 

4 

 

2 

Hydrophilidae 

 

1 

 

2 

Collembola 86 6 

 

5 

Subtotal 607 1128 53 817 

TOTAL 8789 5576 965 1306 

 

Com os resultados da Tabela 4.9 foram calculados a a densidade (número de 

indivíduos) e a riqueza(número de espécies),descritos na Tabela 4.10. 

Tabela 4.10 – Riqueza e Densidade dos zoobentos na margem e no fundo no ponto do 

monitoramento E na segunda(outubro de 2011) e sexta coleta (setembro de 2013). 

Taxon 

Riqueza Densidade 

Total 
Coleta 2 Coleta 6 Coleta 2 Coleta 6 

M F M F M F M F 

Mollusca 15 8 13 5 13 8124 4415 908 461 

Platyhelminthes 1 0 1 0 1 0 2 0 1 

Annelida 2 1 2 1 2 58 31 4 27 

Arthropoda 13 6 13 5 13 607 1128 53 817 

 Total 31 15 29 11 29 8789 5576 965 1306 
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Os dados de riqueza e densidade dos zoobentos são visualizados nas 

Figuras 4.15 e 4.16. 

 

 

Figura 4.15- Gráfico da riqueza de zoobentos na margem e no fundo no ponto do 
monitoramento E na segunda(outubro de 2011) e sexta coleta (setembro de 2013). 

 

 

 

Figura 4.16- Gráfico da densidade de zoobentos na margem e no fundo no ponto do 
monitoramento E na segunda(outubro de 2011) e sexta coleta (setembro de 2013). 

 

Através da Tabela 4.10 e da Figura 4.15se constata que a riqueza na margem 

da sexta coleta(11 espécies), correspondente a vazão reduzida, foi menorque a 
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segunda(15 espécies). Já no fundo o número de espécies se manteve inalterado em 

ambas as coletas. Estudos relatados por Santos et al.(2015) sobre a distribuição de 

macroinvertebrados bentônicos em reservatórios em cascata, relatam a presença de 

44 taxons no reservatório de Itaparica em pesquisa realizada entre os anos de 2007 

a 2010 na parte do fundo. Ou seja, um número superior ao encontrado nesta 

pesquisa, que foi de 29 espécies. 

Já a densidadediminuiu consideravelmente tanto na margem quantono fundo 

na sexta coleta, correspondente a menor vazão. Observando-se a Tabela 4.10 se 

verifica que houve uma redução no número total de indivíduos por metro quadrado 

de 89% na margem e 76% no fundo, quando comparamos a segunda e a sexta 

coleta. 

Contudo, estes dados são apenas um indicativo, pois os resultados relativos a 

biota podem ser causados por uma associação de fatores, tais como: dados 

climáticos (precipitação e temperatura do ar), uso e ocupação do solo, operação do 

reservatório, alteração da vazão, clima, etc. 

Se faz necessário uma análise mais correlativa dos dados, incluindo a análise 

dos organismos por período seco e chuvoso, para dimensionar o real efeito da 

redução da vazão na biota do zoobenton. 

Resultados semelhantes a esta pesquisa foram relatados por Herrera e 

Burneo(2017) ao estudarem a vazão em dois reservatórios, Chanlud e El Labrado, 

no rio Machángara localizado nos Andes (Equador). Evidenciaram que o ponto de 

menor diversidade de espécies coincidiu com o mês de menor vazão(0,35 m3.s-1) e 

quando a vazão aumentou(0,57 m3.s-1) a diversidade de espécies também 

aumentou. 

Macroinvertebrados são frequentemente utilizados como bioindicadores em 

pesquisas científicas. Barbosa et al.(2016) avaliou um trecho do rio Apodi-Mossoró, 

Rio Grande do Norte, encontrando organismos pertencentes aos filos insecta e 

mollusca, no qual o filo mollusca foi o mais representativo em todos os pontos 

amostrados. De modo geral, foram coletados em maior abundância indivíduos 

resistentes à poluição, sendo um indicativo de que as águas dos pontos amostrados 

possam estar poluídas e ou contaminadas. 
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4.4 COMPARATIVO DE CÁLCULOS DE VAZÃO ECOLÓGICA COM A REDUÇÃO 

REAL DA VAZÃO 

Neste tópico foi realizado o cálculo da vazão ecológica por dois métodos 

hidrológicos e seus valores comparados com a real redução da vazão média 

efluente do reservatório após o ano de 2012, com o intuito de analisar se os valores 

indicados pelos métodos são superiores aos da vazão efluente praticada, que 

conforme discutido no item 4.3 já causa efeitos negativo para a qualidade da água.  

Os métodos utilizados foram: o método de Tennant e o da vazão Q95% (ou 

análise de frequência), ambos comumente usados para cálculos de outorga no 

Brasil. 

Vale ainda ressaltar que após esta pesquisa aconteceram mais duas 

permissões de redução de vazão efluente no reservatório de Sobradinho. A 

Resolução ANA n° 852 de 27 de julho de 2015, autorizou a redução para 900 m³.s-1. 

Já em dezembro de 2015, a Resolução n. 1492 da ANA permitiu uma redução de 

até 800 m³.s-1. 

 

4.4.1  Cálculo através de métodos hidrológicos. 

 

Nesta pesquisa, os dados das vazões médias naturais para o reservatório de 

Sobradinho foram obtidos na ONS, sendo o valor médio anual correspondente ao 

período da pesquisa de 1798m3.s-1. 

 

4.4.1.1 Método Tennant 

O método de Tennant representa uma série de valores de vazão para 

períodos sazonais, baseados em percentagens da vazão média anual, conforme 

descrito anteriormente na Tabela 2.4. 

A média anual da vazão natural baseada nos dados da ONS foi de 1798m3.s-

1.Logo para o método Tennat, adotando a faixa de excelente para o percentual da 

vazão ecológica, temos que a vazão ecológica para o período chuvoso (50%) seria 

de 899 m3.s-1 e para o périodo seco (30%) de 540 m3.s-1.  



116 
 

4.4.1.2  Método Q95% ou método da análise da frequência. 

A curva de permanência, por expressar os intervalos de tempo em que as 

vazõesforam igualadas ou excedidas, é uma importante ferramenta empregada em 

estudos visando a conservação e/ou o aproveitamento dos recursos hídricos. A 

forma da curva, ou mais propriamente a sua declividade, se constitui em indicativo 

dascaracterísticas do próprio curso d’água. Para o reservatório de Sobradinho, 

foram plotadas as vazões do período chuvoso e seco na Figura 4.17. 

 
Figura 4.17 - Curva da análise de frequencia para o período (a)seco e (b)chuvoso  

De acordo com os dados da Figura 4.14 , a vazão ecológica calculadaQ95%é 

de 1240 m3.s-1 para o período chuvoso e 520 m3.s-1para o período seco.As vazões 

médias anuais efluentes do reservatório de Sobradinho, entre 2013 e 2014 foram 

respectivamente, 1428 m³.s-1no período chuvoso e 1206 m³.s-1no período seco, 

valores superiores ao permitido pela Resolução da ANA, 1100 m³.s-1. A Tabela 4.11 

resume estes valores. 

Tabela 4.11 -  Valores da vazão ecológica calculada pelos métodos hidrológicos e vazão 
média efluente no reservatório de Sobradinho para os anos de 2013/2014. 

Método Cálculo da vazão ecológica (m
3
.s

-1
) Vazão média real (m

3
.s

-1
) 

Período Chuvoso Período Seco Período Chuvoso Período Seco 

Tennant(50%) 899 --  

1428 

 

1206 Tennant(30%) -- 540 

Q95% 1240 520 
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Analisando os dados da Tabela 4.11, se evidencia que os valores de vazão 

ecológica calculados pelos métodos são menores do que a vazão média dos anos 

de 2013/2014 (quando houve a liberação para a redução da vazão), para ambos os 

períodos, sendo no período seco esta diferença ainda mais crítica. Ou seja, se 

aplicadas as vazões calculadas pelos métodos hidrológios, os efeitos negativos já 

citados nos parâmetros físico-químicos serão potencializados, prejudicando a 

qualidade da água e o ecossitema.  

Nos anos de 2011 e 2012 a vazão média efluente do reservatório de 

Sobradinho foi de 2256m³.s-1 (período chuvoso) e 2048m³.s-1(período seco). Logo, a 

redução real média na vazão foi de 828 m³.s-1 no período chuvoso e 842 m³.s-1 no 

seco. Esta redução já foi suficiente para causar os efeitos negativos de aumento de 

turbidez, DBO, DQO e fosfóro total, discutidos no item 4.3. 

Métodos hidrológicos de cálculo de vazão ecológica são adotados em muitos 

países em função da sua facilidade de cálculo, baixo custo e por não requererem 

análises laboratoriais. Contudo, apresentam desvantagens quando utilizados em rios 

localizados onde as condições climáticas e geográficas são diferentes daquelas 

usadas originalmente nasua concepção. Parâmetros físicos e hidrológicos devem 

ser ajustados a condição local. 

 Através destes resultados tem-se um exemplo prático que a utilização destes 

métodos, muito adotados no Brasil para conceder outorgas, podem indicar valores 

de vazão que não garatam a conservação do ecosistema e da biota em função dos 

efeitos negativos gerados por vazões muito reduzidas. O nível baixo dos 

reservatórios é um fator que potencializa este efeito. Mesmo com as críticas aos 

métodos hidrológicos eles ainda são bastante utilizados mundialmente, em função 

da praticidade e baixo custo. 

Liu, Liu e Yang(2016) ao realizarem um estudo sobre índices de escassez de 

água, utilizaram o método de Tennant para calcular a vazão ecológica na bacia 

hidrográfica Huangqihai na região central da Mongólia.Men et al. (2014) também 

utilizaram o Método Tennat para calcular a vazão ecológica em duas estações 

hidrológicas  do rio Yitong, China.  
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4.5 INFLUÊNCIA DOS TRIBUTÁRIOS: RIO BRÍGIDA E RIO PAJÉU NA

 QUALIDADE DAS ÁGUAS DO RIO SÃO FRANCISCO   

O rio São Francisco recebe em toda a sua extensão água da bacia 

hidrográfica e de 168 afluentes, divididos entre as suas margens esquerda e direita. 

Dentre os pontos de monitoramento desta pesquisa existem dois rios que 

correspondem a tributários: o rio Brígida e o rio Pajéu. 

Neste item, através da ACP foi avaliado o grau de similaridade entre dois rios 

tributários e os pontos de captação dos eixos da transposição: foz do rio Brígida(Br) 

com o ponto C(Eixo Norte), e do rioPajeú (PA) com o ponto E (Eixo Leste)( ver 

Figura 3.4).Nesta análise foram abordadosos parâmetros: nutrientes(NO3, NO2, NH3, 

PT), oxigênio dissolvido (OD), demanda bioquímica de oxigênio (DBO), demanda 

química de oxigênio (DQO), pH, condutividade elétrica (CE) e clorofila a (Cl a). 

 O gráfico da ACP relacionando a foz do rio Brígida (Br – em azul) e o ponto 

C(rio São Francisco-captação do eixo norte- em preto) encontra-se na Figura 4.18, 

onde as duas primeiras componentes principais explicaram 62,4% da variabilidade 

total.A identificação das coletas se dá pelo número, sendo que a quinta e sexta 

coleta não ocorreram no rio Brígida, logo estes dados foram excluídos desta análise 

para ambos os pontos. 
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Figura 4.18- Gráfico das duas primeiras componentes principais para as amostras do rio 

Bríigida(Br) e do ponto de captação do eixo Norte(C) (a)-gráfico dos pesos dos escores das 

amostras. (b) gráfico dos pesos dos parâmetros. 

a 
b 
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Pela Figura 4.18 verifica-se que os pontos não formam grupamentos 

opostos.Avaliando a distribuição espacial dos pontos, evidencia-se que em algumas 

coletas houve uma forte similaridade entre as amostras da foz do rio Brígida (Br) e 

na captação do eixo norte no rio São Francisco (C), conforme destacado. Ou seja, 

pode haver uma influência parcial do rio Brígida nas características da água do 

ponto de captação do Eixo Norte. 

Através da componente principal 1, eixo horizontal do primeiro gráfico 4.18 

(a), observa-se que as amostras C8 e Br7apresentaram maiores DBO e DQO. Em 

relação a segunda componente principal, eixo vertical do primeiro gráfico, ambos 

pontos na segunda coleta(Br2/C2) apresentaram altos valores das formas 

nitrogenadas(nitrato, nitrito e amônia) indicando alguma poluição/aporte pontual.As 

medianas dos parâmetros físico-químicos indicados na primeira componente 

principalforam comparadas na  Tabela 4.12. 

 

Tabela 4.12-Mediana dos parâmetros fisíco-químicos dos pontos demonitoramento do rio 

Brígida e d a captção do eixo leste (C) 

Parâmetro Rio Brígida (Ponto C -captação E.L) 

Condutividade Elétrica (mS.cm-1) 0,065 0,064 

DBO (mg.L-1 O2) 4,05 4,65 

DQO (mg.L-1 O2) 12,38 9,25 

Clorofila a(µg.L-1) 2,7 1,7 

NO3(mg.L-1N) 0,10 0,19 

 

Observa-se que os valores dos dois pontos são próximos, indicando que o 

aporte do rio Brígida não causaria efeitos negativos para o trecho da captação do 

Eixo Norte.  

O mesmo procedimento foi adotado para avaliar a correlação entre o rio Pajeú 

(PA) e o ponto de captação do Eixo Leste no reservatório de Itaparica (E). O gráfico 

da ACP está representado na Figura 4.19, onde as duas primeiras componentes 

principais explicaram 52,6% da variabilidade. 
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Figura 4.19- Gráfico das duas primeiras componentes principais para as amostras do rio 
Pajeú (PA) e do ponto de captação do eixo Leste (E) (a) – gráfico dos pesos dos escores 
das amostras. (b) gráfico dos pesos dos parâmetros. 

  

Através Figura 4.19 evidenciasse através da distribuição das amostras na 

primeira componente principal, que para a maioria das coletas os dois pontos 

apresentam-se em quadrantes opostos, indicando características bem diferenciadas 

para os parâmetros de CE, DBO, DQO e NO2. A segunda componente principal 

caracteriza uma alta amônia para as amostras E2(reservatório de Itaparica- 

captação eixo leste/ segunda coleta)  e PA8 (rio Pajéu/oitava coleta).Não houve 

separação das amostras entre período seco e chuvoso. 

Resultado semelhante foi obtido por Silva (2015b), que ao estudar a 

similaridade entre amostras das barrangens de Bita e Utinga, localizadas no 

município de Ipojuca no estado de Pernambuco, observou no gráfico dos escores 

das duas primeiras CPs (78,2% da variabilidade) a separação nítida do conjunto das 

amostras, indicando  que a água de cada barragem apresentou características bem 

distintas.  

Para estudar estas diferenças, os valores de mediana dos principais 

parâmetros para ambos os pontos foram registrados na Tabela 4.13. 

 

 

a b 
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Tabela 4.13 - Medianas dos parâmetros fisíco-químicos do ponto de monitoramento e do rio 
Pajeú. 

Parâmetro Rio Pajeú (PA) 
Reservatório Itaparica   

(E -captação E.L) 

Condutividade elétrica (mS.cm-1) 0,625 0,076 

DBO (mg.L-1 O2) 21,1 2,9 

DQO (mg.L-1 O2) 45,9 8,2 

NO2 (mg.L-1N)  0,020 0,005 

    

Observa-se que todos os resultados do rio Pajeú foram bem superiores aos 

do ponto E, ressaltando a elevada condutividade elétrica do rio Pajeú, o que indica 

um processo de salinização desta área. 

 No Plano de Recursos Hídricos da Bacia do rio São Francisco , o fluxo médio 

da bacia do rio Pajeú(1931 a 2001) foi de 44,0 m3.s-1. Nos anos secos, o rio 

praticamente desaparece devido à alta evaporação (2.000 mm) e baixa pluviosidade 

(AGB, 2015).Embora a vazão do rio Pajeú não seja alta, com suas características de 

maior condutividade elétrica, DBO, DQO e nitrato, o aporte de suas águas para o 

reservatório de Itaparica tende a contribuir negativamente para qualidade da água. 

A influência do tributário na qualidade da água de um reservatório também foi 

evidenciada no estudo de Pimenta et al.(2012), onde constatou que riacho  Burati, 

tributário do rio das Antas, era prejudicial a qualidade do reservatório de Monte 

Claros (no estado do Rio Grande do Sul), em função de sua alta concentração de 

nutrientes e coliformes. 

 

4.6  AVALIAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE METAIS PESADOS 

A análise de metais pesados é um aspecto bastante relevante na avaliação 

da qualidade da água destinada ao consumo humano, pois tais elementos, 

dependendo de sua concentração, causam graves problemas à saúde humana. 

Neste item, foi analisada as concentrações dos metais Cd, Pb, Ni, Zi, Cu e Fe, tendo 

como base o enquadramento na Classe 2 da Resolução CONAMA 357/2005.  

Para aqueles metais que apresentaram mais de 10% dos resultados acima do 

limite de detecção do método adotado, descritos na Tabela 4.14,  os dados foram 

analisados estatisticamente através dos gráficos de caixa. 
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Tabela 4.14 - Limites de detecção para os métodos adotados e respectivas 
especificações da Resolução CONAMA 357/2005 para a Classe 2. 

Metal Limite  Detecção  Método Especificação CONAMA 357/2005  

Cádmio 0,0005 mg.L-1 Cd 0,001 mg.L-1 Cd 

Chumbo 0,0050 mg.L-1 Pb 0,010 mg.L-1 

Cobre 0,0010 mg.L-1 Cu 0,009 mg.L-1 Cu 

Ferro 0,0100 mg.L-1 Fe 0,300 mg.L-1 Fe 

Níquel 0,0050 mg.L-1 Ni 0,025 mg.L-1 Ni 

Zinco 0,0100 mg.L-1 Zn 0,180 mg.L-1 Zn 

 

Para o metal cádmio e chumbo, 95% dos resultados foram abaixo do limite de 

detecção dos métodos, sendo as concentraçõesdestes metais na água muito baixa, 

não representando um problema. Para os demais metais, foram construídos os 

gráficos da Figura 4.20, onde a linha tracejada em verde representa o limite da 

Resolução  CONAMA 357/2005. 

 

 

Figura 4.20 -  Concentração dos metais (a)ferro dissolvido, (b)cobre, (c)zinco e (d)níquel 
nos pontos de monitoramento. 
Legenda: A, B.C,D,E,F – pontos de monitoramento 
                                Especificação Resolução CONAMA 357/2005 
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Através da Figura 4.20, verifica-se que o ferro dissolvido (a) e o cobre (b) 

foram os metais que apresentaram valores mais próximos da especificação da 

Resoluçãodo CONAMA 357/2005, e até alguns valores superiores. Todos os valores 

de zinco e níquel foram abaixos do limite especificado. 

A concentração de cobre acima do estabelecido na Resolução CONAMA 

357/2005 no reservatório de Itaparica, foi evidenciadatambém por estudos 

realizados por Melo et al. (2012)no ano de 2009. Estes resultados sugerem novas 

pesquisas para identificar a causa dos aportes de cobre, inclusive visando garantir a 

boa qualidade da água a ser transportada pelos eixos norte e leste.   

Contudo, o cenário não é constante ao longo do rio São Francisco. Ao 

comparar a concentração de metais pesados nas águas do rio São Francisco no 

primeiro reservatório do sistema , Três Marias (Alto São Francisco, Minas Gerais), 

Horn e Oliveira(2006) relataram que a concentração do zinco em 2006 apresentou 

um valor dezeseis vezes acima do limite da Resolução do CONAMA 357/2005. 

Outros metais, como o cádmio e o chumbo tiveram suas concentrações diluídas, 

podendo grande parte deste metal estar acumulado no sedimento, uma vez que 

possuem baixas solubilidades. Esta é a área de atuação da Companhia Mineira de 

Metais, sendo  indicada como a fonte desta poluição pontual. 

Chiba et al.(2011) utilizaram a técnica da ACP para avaliar a ocorrência de 

metais pesados (Al, Cd, Pb, Zn, Cr, Co, Cu, Fe, Mn e Ni) em amostras de água e 

sedimentos na sub-bacia de São Carlos, São Paulo. Evidenciou que há uma 

variação sazonal significativa nas amostras de água, mas não no sedimento. No 

período chuvoso as águas superficiais apresentaram concentrações elevadas de Cr, 

Ni, Pd e Cd, e no período seco Zn e Ni. 
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5.  CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS 

 

5.1 CONCLUSÕES 

Ficou constatado que na região do submédio, entre os reservatórios de 

Sobradinho e Itaparica não houve um padrão de características distintas entre o 

período seco ou chuvoso que caracterizasse as amostras, e sim uma variação 

temporal onde os resultados dos pontos de monitoramento apresentaram 

semelhança por coleta.  

A redução da vazão efluente do reservatório de Sobradinho de 1300 para 

1100 m3.s-1 a partir de 2013, teve um efeito negativo de aumento nos parâmetros de 

turbidez, demanda biológica de oxigênio e demanda química de oxigênio, tanto para 

o período seco como para o período chuvoso. No período chuvoso, dois outros 

parâmetros também apresentaram resultados desfavoráveis: o fósforo total 

aumentou e o oxigênio dissolvido diminuiu. 

Além da redução da vazão, foi evidenciado que a diminuição do percentual do 

volume útil dos reservatórios, ou seja menores níveis de água, é um fator 

potencializador destes resultados desfavoráveis. Para o reservatório de Sobradinho 

aqueda do percentual do volume útil com a redução da vazão foi de 53,05% para 

31,87% e para o reservatório de Itaparica foi de 72,6% para 30,8%.Quanto menor o 

nível de água, maior a tendência de concentração dos parâmetros. 

Não apenas os pontos a jusante do reservatório de Sobradinho apresentaram 

o efeito de aumento de turbidez, demanda biológica de oxigênio e demanda química 

de oxigênio, mas também o próprio ponto de monitoramento no reservatório de 

Sobradinho. Os estudos comprovaram que este fato foi relacionado ao menor 

percentual de volume útil no reservatório de Sobradinho, e consequente menor nível 

de água. 

Logo, para os pontos a jusante do reservatório de Sobradinho, há o somatório 

de dois fatores: a qualidade da água efluente do reservatório de Sobradinho (que 

piora quando o reservatório apresenta níveis de água baixos) e a redução da vazão 

efluente. Com isso foi evidenciado que a qualidade da água do reservatório de 

Sobradinho influencia na qualidade das águas a jusante, e consequentemente a 
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gestão deste reservatório é de fundamental importância para garantir a qualidade da 

água a ser transposta para as regiões mais secas. 

A utilização do índice de estado trófico (IET) demonstrou que houve aumento 

no grau trófico de todos os pontos de monitoramento com a redução da vazão 

efluente do reservatório de Sobradinho( de 1300 m3.s-1 para 1100 m3.s-1), 

corroborando com os resultados anteriores. Através da aplicação do índice de 

qualidade de água, foi evidenciada uma redução naqualidade em relação a 

demanda bioquímica de oxigênio e ao fósforo totalem todos os pontos a jusante do 

reservatório de Sobradinho, passando da classificação de boa/moderada para 

insuficiente/ruim, após a redução da vazão. 

Foi evidenciado também um indicativo de efeito biológico negativo através da 

redução do número de indivíduos por metro quadrado relativos a 

macroinvertebrados bentônicos no reservatório de Itaparica no período seco. 

Com as novas reduções de vazão efluentes do reservatório de Sobradinho, 

permitidas pela ANA após o término desta pesquisa, onde a redução passou de 

1100 m3. s-1 para 800 m3.s-1, estes efeitos tendem a ser mais intensos, e se os níveis 

dos reservatórios foremmantido baixos serão potencializados.Ou seja, quanto mais 

for garantida a qualidade da água do reservatório de Sobradinho, maior a tendência 

de uma água de boa qualidade a ser transposta para a região do semiárido. 

O cálculo da vazão ecológica para o reservatório de Sobradinho, através dos 

métodos hidrológicos Tennant e Q95% foram,respectivamente,para o período 

chuvoso 899 m3.s-1 e 1240m3.s-1 ; e para o período seco 540m3.s-1 e 520 m3.s-1. Os 

valores determinados pelos métodos hidrológicosforam bem menores do que o 

praticado até o fim da pesquisa , 1100 m3.s-1, , principalmente para o período seco, 

indicando que os efeitos já citados seriam potencializados se o valor baseado nos 

métodos hidrológicos fosse adotado.  

Estes resultados indicam a fragilidade do cálculo de vazão ecológica pelos 

métodos hidrológicos, muito utilizados no Brasil para a concessão de outorga. 

Recomenda-se, em trabalhos futuros estudos sobre outros métodos de cálculos de 

vazão ecológica, atrelados a bioindicadores, sendo de fundamental interesse futuro 

para assegurar que a qualidade da água contribua para a preservação do 



126 
 

ecossistema da região. Em alguns casos, a degradação é irreversível, atingindo 

baixos níveis de diversidade biológica e qualidade de água. 

Na gestão de água dos reservatórios do semiárido, não apenas a influência 

das atividades antrôpicas do entorno, mas também a contribuição dos tributários, 

deve ser investigada. Os dados desta pesquisa mostraram que o rio Pajeú, maior 

tributário do reservatório de Itaparica, apresentou características de condutividade 

elétrica, demanda biológica de oxigênio e demanda química de oxigênio que 

contribuem negativamente para a qualidade da água do reservatório de Itaparica. Os 

altos valores de condutividade(média de 0,650 mS.cm-1) indicam um processo de 

salinização desta área.  

Logo, o monitoramento e gestão do rio Pajeú é um fator importante para a 

manutenção da qualidade da água no reservatório de Itaparica, que além dos seus 

usos múltiplos para a região, é também a área decaptação do eixo leste. O mesmo 

estudo realizado em outro tributário, rio Brígida, indicou que o aporte de suas águas 

não é prejudicial para o rio São Francisco. 

Em se tratando da concentração de metais pesados(cádmio, chumbo,níquel, 

zinco, cobre e ferro) a área de estudo apresentou resultado satisfatório quanto aos 

limites especificados para o CONAMA 357/2005.  

 

5.2 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

Os seguintes trabalhos são sugeridos com base nos resultados da tese:  

- Realizar novos monitoramentos para avaliar o efeito das novas reduções de vazão 

na qualidade da água que ocorreram após o término desta pesquisa. No ano de 

2014. houve novas reduções da vazão efluente do reservatório de Sobradinho, 

saindo de 1100 m3.s-1para 700 m3.s-1. Este monitoramento poderia ser uma 

ferramenta de diagnóstico na gestão dos reservatórios; 

- Utilizar um método de cálculo de vazão ecológica que considerasse os aspectos 

biológicos, como por exemplo, a densidade de macroinvertebrados. Para isto incluir 

todos os parâmetros de entrada do método escolhido desde o início das coletas; 
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- Comparar resultados dos diversos métodos de vazão ecológica para o reservatório 

de Sobradinho; 

- Aplicar a metodologia de Índice de Qualidade de Água para Reservatórios, criado 

pelo Instituto Ambiental do Paraná e adotado pela Agência Nacional de Águas 

(ANA); 

- Adotar monitoramento de macroinvertebrados, associados a análise de matéria 

orgânica no sedimento, em toda a área de estudo correlacionando estes dados com 

as demais variáveis físico-químicas e ambientais. 
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Apêndice A 

 

Tabela 1: Dados físico-químicosdos pontos de monitoramento 

Parâmetro A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 

Turbidez(NTU) 2,87 3,63 5,79 1,62 41,40 3,60 32,20 1,99 

Sólidos Suspensos Totais (mg.L
-1

) 7,00 4,00 5,00 5,00 5,00 5,00 10,00 13,00 

Condutividade Elétrica(mS.c
-1

) 0,011 0,019 0,058 0,069 0,068 0,066 0,060 0,069 

pH 6,3 7,6 7,5 7,5 7,7 7,9 7,6 7,8 

Alcalinidade Total (mg.L
-1

) 22,0 34,0 22,0 39,8 29,9 19,9 10,0 29,9 

Oxigênio Dissolvido (mg.L
-1

O2) 10,0 8,4 10,9 8,4 8,2 9,1 9,2 8,5 

Demanda Bioquímica de Oxigênio 

(mg.L
-1

O2) 

0,45 3,00 0,81 4,30 25,84 21,08 19,60 19,20 

Demanda Química de 

Oxigênio(mg.L
-1

O2) 

2,00 3,00 5,00 4,80 81,67 53,21 62,30 48,00 

Nitrato(mg.L
-1

 N-NO3) 0,699 2,700 0,015 0,050 0,294 0,060 0,340 0,080 

Nitrito  (mg.L-1 N-NO2) 0,017 0,040 0,005 0,010 0,025 0,016 0,018 0,019 

Amônia (mg.L
-1 

N-NH3) 0,055 0,050 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055 

Fósforo Total (mg.L-1 P-PO4) 0,075 0,065 0,015 0,210 1,480 0,690 1,600 0,130 

Clorofila a  (µg.L
-1

)  0,070 0,070 4,000 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070 

Parâmetro B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 

Turbidez(NTU) 2,29 1,80 6,57 1,57 39,10 3,39 22,40 1,72 

Sólidos Suspensos Totais (mg.L
-1

) 4,00 7,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

Condutividade Elétrica(mS.c
-1

) 0,024 0,022 0,059 0,071 0,068 0,062 0,070 0,075 

pH 7,6 7,5 7,1 7,8 7,1 8,0 7,6 8,1 

Alcalinidade Total (mg.L
-1

) 23,3 38,8 24,0 24,9 19,9 19,9 19,9 29,9 

Oxigênio Dissolvido (mg.L
-1

O2) 10,4 8,9 11,3 8,2 8,7 9,2 8,2 8,3 

Demanda Bioquímica de Oxigênio 

(mg.L
-1

O2) 

0,44 4,00 0,62 2,30 21,90 22,40 9,80 5,10 

Demanda Química de 

Oxigênio(mg.L
-1

O2) 

7,25 4,00 4,00 10,19 62,96 58,63 32,60 54,00 

Nitrato(mg.L
-1

 N-NO3) 0,622 2,300 0,100 0,050 0,316 0,090 0,300 0,030 

Nitrito  (mg.L-1 N-NO2) 0,013 0,030 0,006 0,005 0,023 0,005 0,011 0,230 

Amônia (mg.L
-1 

N-NH3) 0,065 0,080 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055 

Fósforo Total (mg.L-1 P-PO4) 0,078 0,046 0,010 0,160 1,120 0,530 1,220 0,000 

Clorofila a  (µg.L
-1

)  0,070 0,070 0,070 0,070 0,821 0,070 0,070 0,070 
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Tabela 2: Dados físico-químicosdos pontos de monitoramento 

Parâmetro C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 

Turbidez(NTU) 4,40 2,01 5,24 2,34 32,73 2,31 19,20 3,10 

Sólidos Suspensos Totais (mg.L
-1

) 44,67 2,60 6,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

Condutividade Elétrica(mS.c
-1

) 0,013 0,020 0,060 0,072 0,067 0,068 0,069 0,071 

pH 5,2 7,7 6,3 8,5 7,2 8,1 7,6 8,3 

Alcalinidade Total (mg.L
-1

) 23,3 77,7 23,0 39,9 29,9 9,9 19,9 19,9 

Oxigênio Dissolvido (mg.L
-1

O2) 10,4 8,9 11,4 8,5 8,4 9,8 8,7 8,8 

Demanda Bioquímica de Oxigênio 

(mg.L
-1

O2) 

0,31 5,00 0,70 4,30 22,40 18,36 13,10 44,10 

Demanda Química de 

Oxigênio(mg.L
-1

O2) 

3,00 5,00 5,00 11,50 57,05 46,71 47,39 158,00 

Nitrato(mg.L
-1

 N-NO3) 0,655 2,700 0,050 0,100 0,339 0,050 0,280 0,050 

Nitrito  (mg.L-1 N-NO2) 0,005 0,030 0,006 0,005 0,021 0,005 0,012 0,005 

Amônia (mg.L
-1 

N-NH3) 0,055 0,090 0,010 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055 

Fósforo Total (mg.L-1 P-PO4) 0,105 0,051 0,020 0,160 0,600 0,510 0,950 0,120 

Clorofila a  (µg.L
-1

)  0,070 0,070 1,000 0,070 0,070 0,070 0,070 13,793 

Parâmetro D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 

Turbidez(NTU) 4,03 4,10 6,36 1,78 34,71 2,71 18,20 7,80 

Sólidos Suspensos Totais (mg.L
-1

) 6,50 41,00 4,00 5,00 5,00 5,00 11,00 5,00 

Condutividade Elétrica(mS.c
-1

) 0,097 0,024 0,059 0,066 0,068 0,073 0,070 0,094 

pH 5,6 7,7 7,0 7,1 7,6 7,5 7,7 8,3 

Alcalinidade Total (mg.L
-1

) 21,2 48,5 20,0 39,8 29,9 29,9 29,9 29,9 

Oxigênio Dissolvido (mg.L
-1

O2) 10,0 8,9 11,1 8,8 8,2 8,7 8,9 8,1 

Demanda Bioquímica de Oxigênio 

(mg.L
-1

O2) 

0,46 5,00 1,35 38,00 41,40 22,50 10,30 39,00 

Demanda Química de 

Oxigênio(mg.L
-1

O2) 

4,50 7,00 6,00 18,60 120,19 75,79 37,44 146,00 

Nitrato(mg.L
-1

 N-NO3) 0,622 3,700 0,050 0,100 0,271 0,110 0,300 0,010 

Nitrito (mg.L-1 N-NO2) 0,034 0,030 0,003 0,005 0,022 0,005 0,013 0,003 

Amônia (mg.L
-1 

N-NH3) 0,055 0,100 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055 

Fósforo Total (mg.L-1 P-PO4) 1,000 0,058 0,020 0,280 0,520 0,440 0,570 0,060 

Clorofila a  (µg.L
-1

)  0,070 1,500 9,000 0,070 0,471 0,070 0,070 0,070 
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Tabela 3: Dados físico-químicosdos pontos de monitoramento 

Parâmetro E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 

Turbidez(NTU) 4,08 1,85 1,75 1,38 6,84 6,84 2,82 5,92 

Sólidos Suspensos Totais (mg.L
-1

) 5,00 7,50 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 12,00 

Condutividade Elétrica(mS.c
-1

) 0,018 0,029 0,075 0,078 0,083 0,070 0,078 0,085 

pH 6,0 8,0 7,4 8,7 8,4 7,1 8,4 8,5 

Alcalinidade Total (mg.L
-1

) 24,0 38,8 30,0 19,9 19,9 9,9 29,9 30,0 

Oxigênio Dissolvido (mg.L
-1

O2) 12,5 8,8 12,0 8,5 8,6 8,9 9,1 9,4 

Demanda Bioquímica de Oxigênio 

(mg.L
-1

O2) 

0,44 3,40 0,44 1,00 18,40 13,60 17,50 2,50 

Demanda Química de 

Oxigênio(mg.L
-1

O2) 

4,25 3,50 5,00 10,40 43,62 48,85 17,50 6,00 

Nitrato(mg.L
-1

 N-NO3) 0,666 2,300 0,050 0,200 0,045 0,240 0,050 0,060 

Nitrito (mg.L-1 N-NO2) 0,006 0,040 0,002 0,005 0,003 0,015 0,005 0,003 

Amônia (mg.L
-1 

N-NH3) 0,055 0,280 0,002 0,055 0,055 0,055 0,055 0,140 

Fósforo Total (mg.L-1 P-PO4) 0,050 0,046 0,030 0,180 1,600 0,290 0,680 0,130 

Clorofila a  (µg.L
-1

)  5,000 3,040 7,000 1,500 0,120 2,750 2,750 2,750 

Parâmetro F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 

Turbidez(NTU) 1,86 1,65 5,36 1,23 4,96 5,97 6,49 2,94 

Sólidos Suspensos Totais (mg.L
-1

) 10,00 5,00 35,50 5,00 5,00 5,00 5,00 19,00 

Condutividade Elétrica(mS.c
-1

) 0,012 0,020 0,058 0,075 0,084 0,072 0,081 0,072 

pH 7,9 7,5 7,0 8,3 8,1 6,2 8,4 8,3 

Alcalinidade Total (mg.L
-1

) 26,0 38,8 24,0 39,8 19,9 29,9 29,9 39,0 

Oxigênio Dissolvido (mg.L
-1

O2) 10,0 7,9 9,7 8,8 7,6 9,3 8,4 8,1 

Demanda Bioquímica de Oxigênio 

(mg.L
-1

O2) 

0,51 5,00 1,14 4,00 14,40 10,10 5,50 5,20 

Demanda Química de 

Oxigênio(mg.L
-1

O2) 

7,50 11,00 2,00 15,00 39,85 31,20 25,19 18,00 

Nitrato (mg.L
-1

 N-NO3) 0,666 2,200 0,050 0,100 0,023 0,080 0,020 0,030 

Nitrito (mg.L-1 N-NO2) 0,005 0,040 0,050 0,005 0,004 0,005 0,005 0,005 

Amônia (mg.L
-1 

N-NH3) 0,055 0,170 0,050 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055 

Fósforo Total (mg.L-1 P-PO4) 0,145 0,339 0,010 0,770 0,960 0,940 0,930 0,150 

Clorofila a  (µg.L
-1

)  5,000 2,940 3,000 1,500 0,070 2,750 2,750 2,750 

 

 


