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Avaliação dos efeitos da operação de reservatórios na qualidade de água, 

considerando alterações das condições de restrição de defluência mínima 

Resumo

Esta pesquisa teve como objetivo avaliar os efeitos da alteração das condições 

de operação do reservatório na qualidade de água, destinada ao 

abastecimento para consumo humano e à proteção das comunidades 

aquáticas, no baixo trecho do rio São Francisco. A abordagem metodológica 

adotada consistiu na definição dos cenários das condições de restrição de 

defluência da Usina Hidroelétrica (UHE) de Xingó; na seleção e análise dos 

parâmetros de qualidade de água destinada ao abastecimento para consumo 

humano e à proteção das comunidades aquáticas; na modelagem matemática 

das condições de defluências e da qualidade da água; e por fim, na 

comparação e avaliação dos efeitos das alterações das condições de restrição 

de defluência no trecho a jusante da UHE de Xingó. Os cenários consideraram 

períodos de clima, úmido e seco, de três condições de operação de 

reservatórios: uma condição de referência, com vazão restrição de defluência 

mínima observadas (I), uma condição com regime de vazão de restrição de 

defluência variável de acordo com o volume armazenado do reservatório (II) e 

uma condição correspondente a uma de hidrograma ambiental (III). Os 

parâmetros de qualidade da água utilizados nesta pesquisa foram Oxigênio 

Dissolvido (OD), Nitrato, Salinidade, pH, DBO e Fósforo total, em função da 

disponibilização dos dados monitorados. O comportamento longitudinal da 

qualidade da água em função das alterações dos regimes fluviais foi conduzido 

a partir do modelo matemático Mike 11. Os resultados das simulações 

indicaram que os períodos climáticos influenciam mais a qualidade da água do 

que os regimes fluviais. Todas as condições atendem ao CONAMA 357/2005, 

para águas doces classe 2. Entretanto, dentre os três cenários, os regimes 

fluviais propiciados pela condição III (proposta de atendimentos as demandas 

ambientais) conseguem uma qualidade de água capaz de atender ao 

abastecimento para consumo humano e à proteção das comunidades 

aquáticas, para todos os parâmetros analisados.

Palavras-chave: Operação de reservatórios, Qualidade de água, Hidrograma 

Ambiental, Bacia Hidrográfica do rio São Francisco
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Evaluation of the effects of the operation of reservoirs on water quality, 

considering changes in the conditions of restriction of minimum 

defluence

Abstract

This research aims to evaluate the effects of changing the operating conditions 

of the reservoir in the water quality, intended for supply for human consumption 

and to the protection of aquatic communities, in the lower São Francisco river. 

The adopted methodological approach consisted in the definition of the 

scenarios of the conditions of flow restriction the Xingó’s reservoir; in the 

selection and analysis of the parameters of water quality destined to the supply 

for human consumption and to the protection of aquatic communities; in the 

mathematical modeling of the conditions of flow and water quality; and finally, in 

the comparison and evaluation of the effects of the changes in the conditions of 

flow restriction in downstream of the Xingó reservoir. The scenarios considered 

wet and dry climate periods of three reservoir operating conditions: a reference 

condition, with minimum observed flow restriction (I), a condition with variable 

flow restriction flow regime according to stored volume of the reservoir (II) and a 

condition corresponding to one of environmental hydrograph (III). The water 

quality parameters used in this research were Dissolved Oxygen (OD), Nitrate, 

Salinity, pH, BOD and Total Phosphorus, according to the availability of the 

monitored data. The longitudinal behavior of the water quality as a function of 

the changes in river regimes was driven by the mathematical model Mike 11. 

The results of the simulations indicated that climatic periods influence water 

quality more than river systems. All conditions comply with CONAMA 357/2005 

for class 2 freshwater. However, among the three scenarios, the river regimes 

provided by condition III (proposed to meet environmental demands) achieve a 

water quality capable of meeting the supply for human consumption and the 

protection of aquatic communities, for all parameters analyzed.

Key words: Reservoir Operation, Water Quality, Environmental Flow, São

Francisco river Hydrographic Basin
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1 INTRODUÇÃO

Operação de reservatório consiste no estabelecimento de regras com objetivo 

de regular o nível d’água em função da capacidade da estrutura e da sua 

finalidade (controle de cheias, armazenamento de água, otimização energética, 

isoladamente ou de forma que integra os usos múltiplos). A liberação de 

vazões defluentes dessas estruturas, para o trecho a jusante, ocorre conforme 

as características hidráulicas (volume e nível de água) do reservatório e dos 

dispositivos de saída.

Diferentes critérios de defluência podem ser adotados nas regras operacionais, 

sendo eles, fluxo de jusante constante ou sazonal. Uma vazão regularizada 

constante é representada por sucessivos pulsos de pequena magnitude, ou 

seja, flutuações frequentes e rápidas (MILNER et al., 2018). A sazonalidade é 

proporcionada mediante liberação de pulsos com maior amplitude e condizente 

com o período climático local, desempenhando um papel importante na 

proteção da biodiversidade e integridade do ecossistema fluvial (YANG et al., 

2019).

O fluxo d’água é responsável por organizar e definir o ambiente aquático 

(POFF et al., 1997). A operação de reservatórios reduz os fluxos à jusante e 

altera a dinâmica natural do curso hídrico (YIN et al., 2011; YANG et al., 2018). 

Essa redução é agravada em períodos de escassez hídrica, onde há 

necessidade de identificar regras operacionais e critérios de fluxo ambiental 

para a proteção dos recursos biológicos e da integridade do ecossistema (LE 

QUESNE et al., 2010; NOVAK et al., 2016; HART, 2016). Esse fenômeno 

climático enfatiza que existem limites críticos na quantidade de água disponível 

para atender às demandas humanas e ecológicas (KENNEN et al.,2018).

Ao considerar a requisição do ecossistema aquático num espaço temporal, a 

defluência atribuída nas regras operacionais deve possuir a quantidade e a 

qualidade da água necessárias para a conservação da comunidade aquática e 

proteção dos recursos hídricos, conceito esse definido como vazão ambiental 

(THARME, 2003).

Autores têm investigado a relação entre integridade ecológica do meio aquático

com operação de reservatórios através de ensaios de vazões defluentes
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hipotéticas e seus efeitos nos ecossistemas hídricos (THARME, 2003; OLDEN 

et al., 2010; e YIN et al., 2011; HE et al., 2018).Esses estudos basearam-se 

nas regras operacionais existentes e na condição modificada pelas alterações 

climáticas. Nesses estudos, os autores enfatizaram a necessidade do 

aprimoramento do gerenciamento das operações de reservatórios na 

implantação da vazão ambiental devido às incertezas dos parâmetros inerentes 

à gestão que acaba afetando a robustez do modelo operacional.

Como principais resultados, os autores encontraram as metodologias utilizadas 

na identificação da relação entre mudanças no regime de fluxo e as 

consequências para o ambiente biofísico. Ademais, também foi enfatizada a 

necessidade do aprimoramento do gerenciamento das operações de 

reservatórios na implantação da vazão ambiental devido às incertezas dos

parâmetros inerentes à operação que acaba afetando a robustez do modelo 

operacional.

Sabe-se que regras operacionais influenciam o meio físico, a qualidade da 

água e o meio biológico existente à jusante de reservatórios (MILNER et al., 

2019). A alteração do meio físico é verificada em função das características 

morfológicas e hidráulicas do curso hídrico. A qualidade da água é impactada 

através do transporte e das concentrações das substâncias químicas, além da 

variação da condutividade e temperatura da água. E essas duas características 

conjuntas (físicas e químicas) alteram o meio biótico, incluindo a vegetação 

ripária, perda de habitats aquáticos e migração de peixes.

Especificamente para o contexto da qualidade da água, pode-se inferir que 

independente do regime de defluência adotado, seja constante, seja sazonal, o 

fluxo de jusante tende a influenciar no transporte de substâncias químicas,

através dos parâmetros hidráulicos e da velocidade. Esse transporte ocorre em 

função dos fenômenos de advecção, conforme a velocidade média da água, e 

dispersão, de acordo com a variação transversal da velocidade.

Alguns estudos analisam o transporte de substâncias e/ou contaminantes via

processos de advecção e dispersão, podendo-se citar Cox (2003), Dekahi et al. 

(2018), Sun et al. (2017)e Kang et al. (2018). A equação aplicada por estes 

autores é dependente da concentração da substância, da área da seção

transversal do rio, do coeficiente de dispersão e da velocidade do fluxo. 
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Segundo Sun et al. (2017), o transporte advectivo é proporcional à velocidade

média de fluxo, enquanto que a dispersão está relacionada aos gradientes de 

concentração das substâncias.

Parâmetros de qualidade da água como oxigênio dissolvido (OD), demanda 

bioquímica de oxigênio (DBO),pH, fósforo total, nitrato e salinidade são 

diretamente afetados pelas regras operacionais. Eles desempenham papel 

fundamental em um curso hídrico, em especial, no atendimento ao

abastecimento humano e proteção da comunidade aquática, por servirem para 

equilibrar e selecionar espécies e seus usos preponderantes.

As alterações antrópicas no regime de fluxo natural podem degradar as 

propriedades físicas e químicas de um rio, levando à perda de vida aquática e

redução de sua biodiversidade (NOVAK et al.,2016).Esses efeitos podem ser 

verificados com auxílio de ensaios laboratoriais da qualidade da água 

concomitantemente com utilização de ferramentas de modelagem matemática.

Diante do exposto, observa-se que existe uma necessidade de estudos que 

contemplem a análise da qualidade da água em função de seu uso e da 

alteração do regime hídrico estabelecido pelas regras da operação de 

reservatório de montante. Nesse contexto, cabe a identificação da condição 

operacional que proporcione o fluxo necessário para atender aos usos 

humanos e de proteção da comunidade aquática, em quantidade e qualidade 

de água. Além disso, tem-se como fundamental a compreensão da 

hidrodinâmica do ambiente aquático em função da variação de vazão defluente 

e da complexidade da qualidade da água.
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1.1 Objetivo de Pesquisa

Objetivo Geral

Avaliar os efeitos da alteração das condições de operação do reservatório na 

qualidade de água, destinada ao abastecimento para consumo humano e à 

proteção das comunidades aquáticas, no baixo trecho do rio São Francisco.

Objetivos Específicos

• Caracterizar os regimes de vazões defluentes do baixo trecho do rio São 

Francisco em função das diferentes estratégias de operação do sistema 

de reservatórios, sendo elas de referência e hipotéticas;

• Analisar o comportamento do transporte longitudinal de parâmetros da 

qualidade da água no trecho de jusante em função das alterações 

hidrodinâmicas em regime não permanente;

• Avaliar a qualidade de água para consumo humano e proteção das

comunidades aquáticas pelos padrões estabelecidos na Resolução

CONAMA 357/2005, para águas doces classe 2.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Efeitos da operação de reservatórios à jusante da barragem

Desde a década de 30 muitas barragens vem sendo construídas em todo o 

mundo para distintas finalidades (YAGHMAEI et al., 2018). Os reservatórios 

podem ter múltiplos objetivos, servindo tanto para armazenar água quanto para 

amortecer cheias e evitar inundações à jusante. Dentre os usos estão: 

abastecimento humano, irrigação, navegação, controle de cheias, geração de 

energia hidrelétrica e preservação ambiental (BRANCHE,2017).

A operação dos reservatórios tem como uma de suas finalidades garantir o

abastecimento de água planejado e, em seguida, otimizar o uso do volume 

excedente para proteger o ecossistema a jusante (Yin et al., 2011). Por outro 

lado, Yang et al. (2019) constatam que convencionalmente a operação 

concentra-se na maximização dos benefícios socioeconômicos e essa proteção 

nada mais é do que apenas restrições de liberação. Entretanto, o 

desenvolvimento da economia social é limitado no momento em que a redução 

do fluxo defluente agrava a escassez de recursos hídricos no período

seco(TIAN et al., 2019).

Regras operacionais são definidas conforme as prioridades de enchimento e 

esvaziamento, onde cada reservatório tem o seu próprio deplecionamento 

independente se estiver sendo operado sozinho ou num sistema em cascata

(RAMOS,2018).A defluência ocorre de acordo com simulações do sistema, 

sendo realizadas com base nos afluxos, nas características do sistema e nas 

políticas de operação pré-estabelecidas (YEH,1985 apud VIEIRA et al., 2010). 

Há algumas metodologias que determinam esse fluxo em função de volumes 

meta de acumulação, zoneamento múltiplo ou curvas guia (VIEIRA et al., 

2010).

Este estabelecimento pode ocasionar conflitos entre reservatórios operados 

para geração de energia e para controle de cheias em função do seu nível 

d’água, onde há necessidade de ficar alto para gerar mais energia e baixo para 

conseguir conter a cheia, respectivamente (BRAVO et al., 2005). Neste 

contexto, constata-se que o fluxo de jusante é uma variável dependente da 
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finalidade do reservatório e impacta diretamente no ecossistema de jusante, 

positiva ou negativamente. 

Os impactos citados por Pimentel (2004) estão vinculados ao teor de matéria 

orgânica e nutrientes que flui deste e às alterações na condutividade, na 

temperatura da água e na estrutura térmica vertical do reservatório. A 

qualidade da água ainda pode ser alterada pela biomassa emergida via 

revolvimento do fundo. Gao et al.(2019), Al-Jawad et al.(2019) e He et al. 

(2018) também citam alterações na redução das vazões a jusante; alteração da 

frequência e duração dos pulsos e redução da temperatura e do material em 

suspensão e dos sedimentos nas defluências.

Segundo Tahmiscioğlu et al. (2007) e Damarco et al. (2018) tratam-se de 

impactos positivos a prevenção de inundações, obtenção de água para 

abastecimento e irrigação, geração de energia e regularização da vazão de

montante. Por outro lado, a negatividade refere-se àquelas atividades que 

interferem no equilíbrio ecológico do ecossistema tais como prejuízos à fauna e 

flora do rio e de suas margens devido à modificação do regime de vazões; 

desapropriação e remoção de moradores dentro da zona de inundação do 

reservatório, causando prejuízo social; interrupção parcial do transporte de 

sedimentos e nutrientes para jusante; e perdas pelo aumento do volume 

evaporado pelo espelho d’água (ANA, 2012a). 

As modificações na qualidade da água ao serem geradas por um sistema em 

cascata são ainda maiores do que quando se trata de um único reservatório, de 

acordo com Shaw et al.(2017).Estas alterações são analisadas com base nos 

parâmetros químicos por Ling et al. (2017), Santos et al. (2017), Weber et al.

(2017), Şener et al.(2017) e Girbaciu et al.(2016).Destes estudos conclui-se 

que a implantação de reservatórios e a execução de atividades antrópicas 

deterioram qualitativamente a água de jusante.

As concentrações de cada parâmetro desempenham diferentes condições no 

ecossistema. Como exemplo, pode-se citar que o oxigênio dissolvido é vital 

para toda a vida aquática, podendo retardar o desenvolvimento, causando 

problemas reprodutivos e deformidades nos peixes, caso sua concentração 

seja reduzida. Isso desequilibra o ambiente e induz a alteração de padrões 

respiratórios ou diminuição dos níveis de atividade das espécies (COX, 2003).
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O nitrato representa parâmetro não conservativo e segundo Zimmer et al.

(2019) sua concentração possui alta variância e baixas descargas. Jones et al.

(2017) encontraram que o aumento dessa concentração ocorre linearmente 

com a vazão até um ponto de inflexão, onde há o declínio da mesma. Essa 

substância fornece ao rio uma perda econômica significativa, posto que o 

nitrogênio é um nutriente limitante da produtividade primária (DONNER et 

al.,2002).

A concentração de salinidade no rio pode ser oriunda de rochas sedimentares, 

irrigação ou da maré, em caso de proximidade ao estuário (TILLMAN et al., 

2019). Couto (2014), Fonseca (2018) e Tillman et al. (2019) encontraram 

relação inversa entre vazão e salinidade em seus estudos. Fonseca (2018) 

identificou que o período também influencia na concentração da salinidade, 

observando-se altos valores desse parâmetro em período úmido. As chuvas 

lavam o solo e transportam os sais presentes no manejo do uso do solo para o 

corpo hídrico.

Ling et al. (2017) verificaram que a água liberada do reservatório diminuiu a 

temperatura, o OD e o pH do rio a jusante do reservatório, enquanto a turbidez 

e a concentração de SST aumentaram. Santos et al. (2017) identificaram que o 

aumento da temperatura e da condutividade elétrica aumentou o número de

espécies exóticas de peixes e houve a presença de espécies bentônicas que 

apontam para a poluição aquática, das ordens Oligochaeta e Heteroptera.

Logo, as vazões defluentes estabelecidas através de regras operacionais 

possuem efeitos tanto no meio físico quanto na qualidade da água do trecho de 

jusante. Para que o manejo do recurso hídrico considere a saúde da 

comunidade aquática bem como todo o ecossistema existente após o 

barramento, todos os fatores deverão ser levados em consideração e, assim,

os múltiplos usos poderão ser atendidos sem causar tanto prejuízo ao corpo 

hídrico (LING et al., 2017).

2.2 Influência do regime fluvial no atendimento ao ecossistema

O regime hidrológico de uma bacia é afetado principalmente pela precipitação e 

temperatura (YAGHMAEI et al., 2018), além de estar intimamente relacionado 

ao seu ambiente ecológico (SONG et al.,2018). Ele é importante na 
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manutenção da saúde do rio por determinar o habitat físico, por influenciar na 

evolução do ciclo de vida das espécies, por manter padrões naturais de 

conexão longitudinal e lateral e devido à suas mudanças propiciarem a 

disseminação de espécies indesejáveis de pragas (BUNN E ARTHINGTON, 

2002; SPEED et al., 2016).

Alterações intensas neste regime afetam os ambientes aquáticos e os habitats 

dos organismos locais (SONG et al., 2018). Dessa forma, relações hidrológico-

ecológicas em diferentes fluxos fluviais que sustentam o caráter ecológico de 

zonas úmidas e seus serviços são descritas por Millennium Ecosystem 

Assessment (2005), onde:

• Regimes com baixos fluxos, a nível normal, tendem a: fornecer espaço 

de habitat adequado para organismos aquáticos; manter a temperatura 

da água adequada, oxigênio dissolvido e outras condições químicas, 

incluindo salinidade; fornecer água potável para animais terrestres; 

manter peixes e ovos anfíbios suspensos; e permitir a passagem de 

peixes para áreas de alimentação e desova;

• Regimes com fluxo baixo, a nível de seca, permitem o recrutamento de 

certas plantas de várzea e concentram a presa em áreas limitadas para 

o benefício de predadores;

• Regimes com fluxos mais altos, apresentando pequenos pulsos de 

inundação, geram disponibilidade e heterogeneidade de diferentes 

biótopos (como corredeiras, piscinas) e micro-habitat; restauram a 

qualidade da água após fluxos baixos prolongados, expulsão de 

produtos residuais, poluentes e proliferação de algas nocivas; mantem

condições adequadas de salinidade nos estuários; impedem a invasão 

da vegetação ribeirinha no canal e evitam o assoreamento de 

interstícios; e

• Regimes com grandes inundações são responsáveis, dentre outras 

funções, por fornecer migração de peixes e dicas de desova; fornecer 

novas oportunidades de alimentação para peixes e aves aquáticas; 

depositar nutrientes na planície de inundação; manter o equilíbrio de 

espécies em comunidades aquáticas e ribeirinhas; conduzir o 
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movimento lateral do canal do rio, formando novos habitats (canais 

secundários, lagoas marginais)e impulsionar a produtividade da várzea.

As barragens influenciam diretamente na hidrologia da bacia, alterando o 

regime de baixo fluxo e reduzindo os picos (MAILHOT et al., 2018). Esta 

modificação é considerada por Chen et al. (2015) como uma das ameaças 

mais graves e contínuas à biodiversidade aquática em córregos e rios. Neste 

contexto, de acordo com Yaghmaei et al. (2018), um grande desafio para a 

gestão dos barramentos é a determinação do grau de alteração aceitável sem 

prejudicar a saúde ecológica e o serviço ecossistêmico.

A proteção dos ecossistemas ribeirinhos requer o gerenciamento do fluxo para 

sustentar um regime quase natural (HE et al.,2018). Neste caso, o hidrograma 

ambiental consiste na quantidade e qualidade requeridas pelos processos do 

ecossistema fluvial (WWAP, 2018). Representa-se graficamente pela vazão no

tempo e é influenciado pela área da bacia hidrográfica, relevo, densidade de 

drenagem, modificações artificiais e características da precipitação.

De acordo com Tucci (2009) e Arthington et al. (2010), este hidrograma busca 

o padrão de variabilidade temporal da vazão para atender os valores 

ecológicos e sociais desejados. Estes princípios visam corresponder

harmoniosamente as necessidades da comunidade aquática e a demanda da 

população ribeirinha. Para tanto, o seu estabelecimento está atrelado ao

estudo do funcionamento ecológico do sistema fluvial e a participação de todos 

os grupos sociais afetados no processo de definição de cenários, com 

igualdade de oportunidades de deliberação (MEDEIROS et al.,2013).

São estabelecidos pulsos d’água de forma que sejam similares à naturalidade 

do curso hídrico e consequentemente à necessidade das espécies aquáticas. 

Sendo assim, esse regime de vazão tende a fornecer ao curso d’água a 

sazonalidade verificada em ambientes não regularizados, onde há cheias em 

períodos úmidos e estiagem em períodos secos.

A implantação de um hidrograma ambiental acarreta condição positiva e 

negativa na gestão dos recursos hídricos. O aspecto favorável está relacionado 

à disponibilização da quantidade e qualidade de água necessárias às funções 

vitais das comunidades aquáticas, impulsionando a diversidade e a vitalidade 
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dos ecossistemas fluviais e de várzea, mantendo e aumentando sua resiliência 

(ARTHINGTON et al., 2010; HE et al.,2018).

O inconveniente mencionado por Arthington et al.(2010) é que esse 

estabelecimento geralmente significa renunciar a outros benefícios derivados 

do uso do corpo hídrico. Nesta conjuntura, o hidrograma ambiental pode ser 

obtido através de procedimentos hidrológicos, hidráulicos, de classificação de 

habitats ou holísticos (THARME, 2003). Tais métodos, segundo Lumbroso 

(2003), são aplicados de acordo com:

• Tipo de rio (por exemplo, perene, sazonal, alto fluxo de base, 

chamativo);

• Importância ambiental;

• Complexidade da decisão a ser tomada;

• Maior custo e dificuldade de coletar grandes quantidades de 

informações;

• Gravidade de diferentes desenvolvimentos de recursos.

Os métodos hidrológicos utilizam apenas os dados históricos de vazão 

disponíveis, diários ou mensais, (SHAERIKARIMI et al., 2012) e aplicam as 

metodologias de Vazão Q7,10, Curva de Permanência de Vazões, Vazão 

mínima anual de 7 dias, Método Tennant//Montana, Método da Vazão Aquática 

de Base, Método da Mediana das Vazões Mensais ou Método da Área de 

Drenagem. A desvantagem da utilização deste método citada por Lumbroso 

(2003) refere-se a necessidade de grandes quantidades de dados de campo.

Os métodos hidráulicos podem ser aplicados via análise do perímetro molhado 

ou regressões múltiplas. Apesar da fácil utilização e necessidade de poucos 

dados, esses métodos são vantajosos para identificação da vazão mínima de 

uma única seção transversal do rio, sendo necessária a sua repetição para 

cada seção a ser analisada.

Os métodos de classificação de habitats estão associados ao Método do 

Departamento de Pesca de Washington ou Método IFIM (Instream Flow 

Incremental Methodology). Ele requer muitas informações, o que encarece 

financeiramente o estudo que é desenvolvido exclusivamente para uma única 

área do estudo.
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Já nos métodos holísticos normalmente aplica-se a técnica de construção de 

blocos (BBM-Building Block Method), embora a literatura contenha outros 

procedimentos como Metodologia de Resposta de Jusante à Transformações 

de Fluxo Impostas (DRIFT), Metodologia de Restauração de Fluxo 

(FLOWRESM), Fluxo de Resposta ao Estresse (FS-R) e Limites Ecológicos de 

Hidrológico Alteração (ELOHA). De acordo com Lumbroso (2003) a vantagem 

deste método holístico está associada a variabilidade mensal do fluxo com a 

identificação das vazões de pico, além de poder usá-lo na avaliação dos 

requisitos preliminares do fluxo de entrada do corpo hídrico. A desvantagem é 

que o hidrograma encontrado deverá ser especifico do local e para sua 

obtenção é necessário realizar uma estimativa do fluxo de base, do 

escoamento natural médio anual e dos fluxos naturalizados.

MEDEIROS et al. (2009) através da Rede ECOVAZÃO identificaram o 

hidrograma ambiental desenvolvido via método holístico. Esta Rede foi formada 

em 2010 pelo Edital n. 45/2006 - CTHidro - Vazão Ecológica em Bacias 

Hidrográficas Brasileiras - Projetos de Pesquisa, sendo composta por uma 

equipe multidisciplinar contendo diversos pesquisadores com uma única 

finalidade, estudar o regime de vazões ecológicas para o baixo curso do rio 

São Francisco. Com uma abordagem multicriterial analisou-se através da 

metodologia holística Building Block Method (BBM) os aspectos hidrológicos, 

limnológicos, ecológicos e socioeconômicos. Esta condição considera o 

hidrograma ambiental nos períodos determinados como ano seco e ano úmido. 

As vazões máximas e mínimas encontradas para o período úmido foram, 

respectivamente, 3.200 m³/s e 1.300 m³/s, enquanto que no ano seco foram 

2.300m³/s e 1.100m³/s.

2.3 Mecanismos de detecção das alterações da qualidade da água à 

jusante do reservatório

A vazão defluente dos reservatórios altera o regime hídrico a jusante e sua 

identificação pode ocorrer de forma visual, laboratorial ou com o auxílio da 

modelagem. A análise visual dos efeitos requer visitas periódicas a campo, de 

maneira que sejam notadas diferença tanto qualitativa quanto 

quantitativamente. Geralmente essa análise é realizada pelos ribeirinhos que 
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são capazes de estabelecer um panorama do corpo hídrico apenas 

visualizando-o diariamente.

Os efeitos são identificados em laboratório quando há verificação in loco de 

alguns parâmetros químicos e físicos e/ou coletas para serem analisadas 

posteriormente. Essa identificação dos efeitos tende a ser mais custosa, porém 

é mais confiável do que a visual.

Outro mecanismo que pode ser utilizado é mediante o auxílio de modelos 

matemáticos. Eles podem analisar os eventos de forma uni, bi ou 

tridimensional. Estas dimensões tem o intuito de contemplar todas as 

pesquisas, desde as mais simples até as mais complexas e a sua utilização e 

escolha variam de acordo com o objetivo do estudo. 

Um modelo unidimensional deve ser aplicado quando o campo de fluxo mostra 

pouca variação em relação à seção transversal (VAN RIJN,1993). Usualmente 

ele necessita de poucos dados de entrada, o que favorece a sua utilização.

Um modelo bidimensional tem como objetivo analisar o fluxo médio de 

profundidade ou o plano vertical (VAN RIJN,1993). Nesta primeira situação, 

aplica-se o modelo onde o campo de fluxo não apresenta variações 

significativas na direção vertical e onde a densidade do fluido é constante. Com 

relação ao segundo caso, o modelo é utilizado nas situações em que o fluxo é 

uniforme em uma direção horizontal (lateral), mas com variações significativas 

na direção vertical.

Os tipos de modelos uni e bidimensionais, têm uma capacidade limitada de 

modelar alguns fenômenos importantes encontrados na natureza que só 

podem ser observados através da análise do fluxo tridimensional (LESSER et 

al., 2004), tais como intrusão salina em estuário, descarga de água doce nas 

baías, estratificação térmica em lagos e mares, circulação de vento no lago, 

mares e oceanos e fluxo perto de estruturas (VAN RIJN,1993).

Os modelos mais sofisticados apresentam módulos para análise, como módulo 

hidrodinâmico, de qualidade da água e de transporte de sedimentos. Segundo 

Miranda et al. (2002), “a finalidade desses modelos é determinar a circulação e 

processos de mistura, bem como obter perfis verticais de velocidade e de 
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salinidade sob a ação das forçantes gradientes de pressão, descarga fluvial e 

vento”.

Apesar dos modelos bi e tridimensionais retratarem melhor o ambiente de 

estudo, eles demandam maior quantidade de dados de entrada e de contorno. 

Por outro lado, o modelo unidimensional apesar de necessitar de menos 

informações de entrada é capaz de modelar rios em condições naturais onde 

há predominância da dimensão longitudinal que é definida pelo fluxo 

unidirecional (SILVA, 2016).

O Mike 11, por exemplo, é um modelo unidimensional que foi desenvolvido 

pelo Danish Hydraulic Institute (DHI) Water&Environment e é composto por 

módulos e constituído por princípios físicos referentes à conservação de 

massa, momento e energia. O MIKE 11 fornece as ferramentas de simulação 

necessária para modelar fluxos de superfície livres 1D (unidimensional) e 

processos de qualidade de água associados.

Cox (2003) e Fleck et al. (2013) analisaram os modelos mais utilizados na

verificação da qualidade da água de um rio, sendo eles: SIMCAT, TOMCAT, 

QUAL2E, QUASAR, HERMES, QUESTOR, MIKE11, ISIS, CE-QUAL-W2, 

WASP e QUAL-UFM. De acordo com World Bank (2016), o Mike 11 possui as 

seguintes vantagens: usado extensivamente em todo o mundo, opção de 

calibração automática, relatório técnico detalhado e manual do usuário e 

disponibilidade de treinamento e suporte ao cliente via fornecedor. Dentre as 

limitações estão: efeitos 2D não são possíveis, modelo assume que a 

inclinação da cama do canal é insignificante, preços baseados em módulos, 

estruturas hidráulicas não podem ser suficientemente distorcidas e não conta 

para drenagem urbana.

A modelagem hidrodinâmica objetiva identificar o comportamento do 

movimento da água através das correntes do fluxo. Os parâmetros 

hidrodinâmicos influenciam na intensidade e abrangência da mistura das águas 

fluviais, em virtude da diferença entre a densidade da água e os sentidos dos 

fluxos na variabilidade temporal.
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A profundidade representa a diferença entre o fundo do leito e a superfície 

d’água. Além disso, a profundidade também vai interferir no estágio de vida e 

habitat de algumas espécies aquáticas (MORROW et al., 2000).

A velocidade é um parâmetro que proporciona movimentação do fluxo e 

consequentemente a mistura das águas. Segundo Morrow et al. (2000), esse 

parâmetro influencia diretamente o habitat de peixes sendo que o 

estabelecimento de um regime de velocidade mais próximo do estado 

inalterado proporcionará o melhor habitat para a montagem de peixes nativos. 

Os rios regulados com velocidades de fluxo que variam de quase zero a muito 

alto diariamente ou por hora podem ser extremamente prejudiciais às 

comunidades de peixes.

Esses parâmetros são observações encontradas via análises de campo e 

através de aplicação de equações matemáticas. Entretanto, como o banco de 

dados é escasso e as equações são numerosas, foram surgindo e sendo 

constantemente aprimorados modelos matemáticos, os quais representam uma 

ferramenta capaz de identificar ações corretivas para determinado estudo 

mediante o comportamento do sistema de entrada (COSTA et al., 2017; 

SHAERI et al.,2017).

Num ambiente fluvial, aplica-se um modelo unidimensional considerando um 

fluxo verticalmente homogêneo. Também assume-se que a água é 

incompressível e homogênea, possui declividade de fundo pequena, 

comprimentos de onda grandes em comparação com a profundidade da água e 

fluxo subcrítico. Para essa dimensão são utilizadas as equações de Saint-

Venant de continuidade (a) e de momento (b) (DHI, 2017).

(a)

(b)

Onde:
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Q é a vazão; A é a área de fluxo; q é a vazão lateral; h é a profundidade; C é o 

coeficiente de Chezy; R é o raio hidráulico; e α é o coeficiente de distribuição 

do momento.

Com relação a equação geral de advecção-difusão, utilizam-se os dados da 

concentração (C), coeficiente de dispersão (D), área da seção transversal (A), 

coeficiente de decaimento linear (K), concentração fonte / afundamento (C2), 

entrada lateral (q), da coordenada espacial (x) e da coordenada temporal (t),

conforme apresentada abaixo.

A escolha do tipo de modelo depende dos seguintes fatores, segundo Van Rijn 

(1993): objetivo da análise, dados de entrada disponíveis e consistentes, dados 

de calibração disponíveis, confiabilidade física, escala do problema, precisão 

necessária e orçamento disponível. Os dados de entrada do modelo podem ser 

secundários, o que proporciona maior agilidade e menor custo no 

desenvolvimento da pesquisa. Portanto, através de um modelo é possível 

analisar cenários distintos e identificar as prováveis alterações na morfologia do 

fundo da área de estudo. Assim, pode-se realizar associações entre o meio 

físico e a qualidade de água.
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3 ÁREA DE ESTUDO

A área de estudo representa o baixo trecho do rio São Francisco, entre os 

estados de Sergipe e Alagoas, do município de Piranhas até Piaçabuçu, 

conforme Figura 1. Essa região apresenta importância na variação da 

qualidade da água, migração de peixes, além de também servir para práticas

de piscicultura e navegabilidade.

Figura 1 – Localização da área de estudo

Fonte: Próprio Autor (2019)

O baixo trecho do rio São Francisco é regulado pelas UHEs de Sobradinho e 

Xingó que depende da vazão defluente dos três principais reservatórios 

implantados no curso principal deste rio: UHE de Três Marias, UHE de 

Sobradinho e UHE de Itaparica, reservatórios para usos múltiplos. A UHE de 

Xingó possui potência de 3.162 MW, sendo considerada uma das dez maiores 

usinas hidroelétricas do Brasil quanto ao parâmetro potência. O Quadro 1

apresenta as demais características da usina e do reservatório de Xingó que

influenciam no estabelecimento das regras operacionais.
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Quadro 1 – Resumo estrutural da usina e reservatório de Xingó

Xingó
Usina Reservatório

Inicio Obras mar/87 Área do reservatório 60 Km2

Inicio Operação dez/94 Volume total do reservatório 3.800 x 106 m3

Longitude 37° 47’ Oeste Volume útil do reservatório 50 x 106 m3

Latitude 9° 37’ Sul Vazão regularizada fio d’água
Distância da foz 179 km Nível máximo maximorum 139,00 m

Município / 
Estado

Canindé do 
São Francisco 
– SE

Nível máximo operativo 
normal

138,00 m

Nível mínimo operativo 
normal

137,20 m

Fonte: CHESF (2017)

As vazões de defluência do sistema de reservatórios em cascata no curso 

principal do rio São Francisco são reguladas e fiscalizadas pela ANA - Agência 

Nacional de Águas que é a agência reguladora vinculada ao Ministério do 

Desenvolvimento Regional. A ANA tem a atribuição de regular o uso das águas 

de domínio da União e implementar o Sistema Nacional de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos, garantindo o seu uso sustentável, evitando a poluição e o 

desperdício, e assegurando água de boa qualidade e em quantidade suficiente 

para a atual e as futuras gerações.

Assim, de acordo com suas atribuições, desde o ano de 2013 a ANA e o 

IBAMA têm autorizado a redução da vazão de restrição de defluência mínima 

nas usinas hidroelétricas deste rio em função da escassez vivenciada pela

bacia neste período. Essas autorizações, segundo o Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), possui condicionantes 

do tipo: emissão de relatórios contendo diversos monitoramentos ambientais, 

bem como de Integridade do leito do rio São Francisco, de Qualidade da Água, 

do Avanço da Cunha Salina, do monitoramento e controle de processos 

erosivos e dos impactos socioambientais na redução da vazão (BRASIL, 

2014).Ademais, esses documentos são disponibilizados ao público no website 

da CHESF.

Diante do exposto, reduções temporárias da descarga mínima defluente dos 

reservatórios de Sobradinho e Xingó, no rio São Francisco foram sendo 

autorizadas com o intuito de garantir o uso múltiplo dos recursos hídricos 
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através dos princípios do aproveitamento múltiplo, racional, harmônico e 

integrado, visando sempre ao benefício de todas as partes (ANA,2017). A 

Figura 2 mostra a redução da vazão mínima defluente antes de abril de 2013,

com 1.300m³/s, até julho de 2017, com 550m³/s, de aproximadamente 60%. 

O decaimento de vazão no período de estiagem crítica na bacia foi 

estabelecido mediante as resoluções identificadas na Figura 2, sendo elas: nº 

442/2013, nº 206/2015, nº 713/2015, nº 1.492/2015, nº 1.283/2016, nº 

742/2017 e nº 1.291/2017. A defluência da barragem de Sobradinho passou de 

1.300 m³/s em 2013 para 800m³/s com a Resolução nº. 642 de 27 de junho de 

2016 (ANA, 2016).

Segundo o art. 1 da resolução 742, de 24 abril de 2017, a ANA autorizava “a

redução, até 30 de novembro de 2017, da descarga mínima dos reservatórios 

de Sobradinho e Xingó, no rio São Francisco, de 1.300 m³/s para uma média 

diária de 600 m³/s e instantânea de até 570 m³/s” (ANA, 2017a). 

Posteriormente, segundo a Resolução nº 1.943, de 06 de novembro de 2017, a 

vazão mínima defluente foi reduzida para uma média diária de 550 m³/s e 

instantânea de até 523 m³/s. 

Segundo ANA (2017b), “a redução da defluência mínima leva em consideração 

o agravamento das condições hidrológicas e de armazenamento de água na 

bacia hidrográfica do São Francisco, que vem enfrentando seca desde 2012. 

Esta medida também considera que não é possível prever com segurança o 

comportamento do próximo período chuvoso na região, que costuma se 

estender entre dezembro e abril”. Apesar da Resolução se referir ao período de 

dezembro a abril como chuvoso, o baixo trecho do rio São Francisco possui 

período úmido entre os meses de outubro e março (MEDEIROS et al.,2013).
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Figura 2 – Histórico simplificado da redução de vazões defluentes da UHE de 
Sobradinho

Fonte: ANA (2017d)

Considerando o reconhecimento da importância dos impactos das mudanças 

climáticas sobre os recursos hídricos, especialmente no agravamento de 

eventos hidrológicos críticos e na alteração da estacionariedade das séries 

hidrológicas, a ANA publicou a Resolução nº 2.081, de 4 de dezembro de 2017. 

A Resolução nº 2.081/ 2017 dispõe sobre as condições para a operação do 

Sistema Hídrico do Rio São Francisco, que compreende os reservatórios de

Três Marias, Sobradinho, Itaparica (Luiz Gonzaga), Moxotó, Paulo Afonso I, II, 

III, IV e Xingó, (ANA,2017c).

Nesta Resolução são estabelecidas três faixas operacionais com base no 

armazenamento do reservatório: Normal, de Atenção e de Restrição. A Figura 

3 expõe que cada faixa está associada ao volume de água reservado nos 

reservatórios de Sobradinho e Xingó, por exemplo. 

Portanto, caso o volume reservado seja superior a 60% do volume útil, o 

reservatório deverá operar na faixa Normal, adotando vazão mínima defluente 

de 800m³/s em Sobradinho e 1.100 m³/s em Xingó. Se o volume armazenado 
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estiver entre 20% e 60% do volume útil, a faixa de Operação de Atenção 

deverá ser empregada como regra operacional, obedecendo a uma vazão 

mínima de defluência de 800m³/s. Por fim, se o montante de água estiver 

abaixo de 20% do volume útil, a faixa de operação de restrição estabelece uma 

vazão mínima de 700m³/s para ambos reservatórios.

Figura 3 – Fluxograma das regras operacionais dos reservatórios de Sobradinho 
e Xingó pela Resolução nº2.081/2017

Fonte: Adaptado da ANA (2017c)

Vale ressaltar que esta Resolução nº 2.081/2017, apesar de aprovar condições 

operacionais para períodos de escassez hídrica, também fornece solução para 

caso haja aumento do volume armazenado no reservatório de Sobradinho.

Consta no art. 13 que “durante o período úmido, quando o reservatório de 

Sobradinho estiver acumulando no mínimo 50% do seu volume útil e a média 

móvel dos três meses anteriores das vazões naturais afluentes a ele for 

superior a 80% da média móvel dos três meses anteriores das vazões médias 

mensais naturais de longo termo, o ONS deverá programar, a partir de 

recomendação da ANA e ouvido o IBAMA, a liberação de dois pulsos de vazão 

pelo reservatório de Xingó, em conformidade com o hidrograma aprovado pelo 

IBAMA e pela ANA no âmbito das suas atribuições.” (ANA,2017c)
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4 METODOLOGIA

A presente metodologia foi dividida em quatro etapas, visando alcançar os 

objetivos propostos:

• Definição dos cenários das condições de restrição de defluência da UHE 

de Xingó;

• Seleção e análise dos parâmetros de qualidade de água destinada ao 

abastecimento para consumo humano e à proteção das comunidades 

aquáticas; 

• Modelagem matemática das condições de defluências e da qualidade da 

água;

• Comparação e avaliação dos efeitos das alterações das condições de 

restrição de defluência no trecho a jusante da UHE de Xingó.

4.1 Definição dos cenários das condições de restrição de defluência da 

UHE de Xingó

Os cenários de alteração de vazão defluente correspondem a uma condição de 

referência, uma proposta de vazão de restrição de acordo com o volume 

armazenado do reservatório e uma proposta de implantação do hidrograma 

ambiental. Cada cenário é analisado em período úmido e seco, conforme 

descrições abaixo.

• Condição I (de Referência)

Esta condição representa uma situação real praticada na área de estudo. Para 

o período seco, consideram-se os valores de defluência observados 

diariamente de outubro de 2016 a setembro de 2017, de forma que seja 

preservado o espaço temporal de um ano hidrológico. Admitindo-se o período 

úmido, as vazões diárias observadas são de outubro de 2008 a setembro de 

2009.

• Condição II (Vazão de restrição de acordo com o volume armazenado 

do reservatório)

O regime fluvial observado nesta condição foi baseado na série mensal 

simulada a partir do modelo WEAP por Basto (2018), de acordo com as 

estratégias de operação estabelecidas pela Resolução da ANA nº 2.081/2017, 
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tanto para o período úmido, quanto para o seco. Esse software serve como 

auxílio à resolução de questões de alocação da água e é capaz de simular a 

operação do reservatório em função de suas regras operacionais.

• Condição III (Proposta de atendimentos as demandas ambientais)

Condição que se trata de uma sugestão para servir como regra operacional dos 

reservatórios do rio São Francisco, não testada. Este regime de vazão com 

sazonalidade natural considera o atendimento aos múltiplos usos incluindo o 

requerimento do ecossistema aquático.

Em virtude do período de estiagem ocorrido na bacia do rio São Francisco, 

entre os anos de 2012 a 2018, o hidrograma para o período seco proposto no 

ano de 2010 pela rede de pesquisa ECOVAZÃO (Medeiros et al, 2013) foi 

atualizado para as condições climáticas atuais por Basto (2018). Com relação 

ao período úmido foi utilizado o hidrograma ambiental como estabelecido pela 

rede de pesquisa ECOVAZÃO.

4.2 Seleção e análise dos parâmetros de qualidade de água destinada ao 

abastecimento para consumo humano e à proteção das 

comunidades aquáticas

A CHESF possui série histórica com dados de qualidade da água referentes 

aos 4 pontos de amostragem (BSF02, BSF06, BSF11 e BSF16), vide Quadro 

2, no período de abril de 2008 até maio de 2018. Entre os anos de 2010 a 2014 

não foram disponibilizados os dados de qualidade da água e no intervalo de 

2014 a maio de 2016 não constam os valores monitorados de DBO. Cabe 

ressaltar que até o ano de 2016 os monitoramentos eram realizados 

trimestralmente e após esse ano a frequência foi ampliada apesar de não 

possuir periodicidade bem definida.

Portanto, neste estudo foram utilizados os intervalos temporais de outubro de 

2008 a setembro de 2009, para período úmido, e outubro de 2016 a setembro 

de 2017, considerado como período seco.

Os parâmetros de qualidade da água monitorados pela CHESF são: 

temperatura (°C); pH; condutividade elétrica (uS/cm); oxigênio dissolvido (mg/L 

e %Sat.); salinidade; turbidez; transparência de Secchi (m); alcalinidade (mg/L); 

dureza (mg/L); amônia (mg/L); nitrito (mg/L); nitrato (mg/L); nitrogênio total 
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(mg/L); ortofosfato (mg/L); fósforo total (mg/L); fosfato total (mg/L); sólidos 

totais dissolvidos (orgânicos e inorgânicos) (mg/L) ; DBO5/20 (mg/L O2); carbono 

orgânico total – COT (mg/L); sólidos sedimentáveis (mL/L); sólidos suspensos 

(mg/L); clorofila a (μg/L); feofitina (μg/L); análise fitoplanctônica (cél/mL).

Os parâmetros de qualidade da água utilizados no presente estudo são: 

Oxigênio Dissolvido (OD), Nitrato, Salinidade, pH, DBO e Fósforo total. A 

escolha deles deveu-se a dois fatores, sendo eles: há série histórica 

monitorada pela CHESF mais completa e eles servirão como indicadores de 

avaliação da qualidade da água (considerando os valores padrões da

Resolução CONAMA 357/2005, águas doces e classe 2).

Os pontos de acompanhamento dos parâmetros da qualidade da água estão 

apresentados na Figura 4, nomeados como BSF02, BSF06, BSF11 e BSF16, 

assim como a localização das seções transversais e o Quadro 2.

Figura 4 – Seções Transversais e Pontos amostrais de monitoramento de 
parâmetros de qualidade da água (BSF02, BSF06, BSF11, BSF16) pela CHESF no 

baixo trecho do rio São Francisco

Fonte: Adaptado do Google Earth (2018)

Quadro 2 – Localização dos pontos de monitoramento de qualidade da água

PONTO DE 
MONITORAMENTO

CIDADE
COORDENADAS UTM (24L)

LATITUDE (mE) LONGITUDE (mS)
BSF02 Piranhas 650694.00 8926989.00
BSF06 Belo Monte 692831.07 8905587.00
BSD11 Propriá 736454.00 8872600.98
BSF16 Piaçabuçu 781978.05 8845398.91
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Com o objetivo de analisar a dispersão dos parâmetros de qualidade da água, 

foi identificado o desvio padrão de cada série histórica. Ressalta-se que o 

monitoramento realizado pela CHESF foi executado por duas empresas 

distintas (Água e Terra Planejamento Ambiental Ltda e Agrosig Engenharia e 

Meio Ambiente Eireli-EPP).

4.3 Modelagem matemática das condições de defluências e da qualidade 

da água

Visando analisar o comportamento longitudinal da qualidade da água no trecho 

de jusante em função das alterações dos regimes fluviais de forma não 

permanente, foi conduzido a simulação dos três cenários de operação de 

reservatórios supracitados a partir do modelo Mike 11. Este modelo possui 5 

(cinco) módulos, sendo eles HD (Hidrodinâmica), AD (Advecção e Dispersão), 

ECOLAB (Modelagem ecológica), Sedimentos, DA (Data Assimilation –

previsão de inundações).

O modelo dispõe de dois módulos capazes de analisar a qualidade da água, 

AD e ECOLAB, ambos dependentes do módulo hidrodinâmico. Este primeiro 

está apto para analisar do transporte de substâncias químicas e o segundo 

permite descrever processos ecológicos e de qualidade da água. Dentre estes 

módulos, nesta pesquisa foi aplicado o AD, pois é mais flexível e consegue 

atender aos objetivos desta.

O Mike 11 possui ferramentas capazes de simular processos físicos, químicos 

e biológicos em função de reduzidos dados de entrada, em comparação com 

modelos bi e tridimensionais que por serem mais complexos, requisitam de 

maiores informações referentes à área de estudo. Este software foi utilizado a 

partir da licença disponibilizada pelo DHI – Instituto Dinamarquês de Hidráulica.

Para utilização da plataforma do referido modelo são necessárias 

características físicas para os cálculos numéricos e inserção de dados de 

contorno, cujo objetivo é delimitar o sistema a ser modelado e permitir o 

reconhecimento da estrutura a ser representada e possíveis restrições de 

domínio. As informações requisitadas foram disponibilizadas pela Companhia 

Hidrelétrica do São Francisco (CHESF) e pelo banco de dados da HIDROWEB 

da Agência Nacional de Águas (ANA).
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As propriedades físicas inseridas como condição de entrada no modelo são 

utilizadas em toda simulação executada nesta área de estudo, por este 

software, e consistem nas informações topo batimétricas. Importante frisar que 

o desenvolvimento do mesmo se limitou ao trecho entre Piranhas e Piaçabuçu, 

localizado entre os Estados de Sergipe e Alagoas. O Quadro 3 apresenta as 

estações fluviométricas correspondentes ao trecho sinalizado.

Quadro 3– Localização das estações fluviométricas monitoradas pela ANA

CÓDIGO ESTAÇÃO
LOCALIZAÇÃO UTM (24L)

DATUM WGS84
LATITUDE (mE) LONGITUDE (mS)

49330000 Piranhas 636487.79 8935677.76
49370000 Pão de Açúcar 670416.44 8921683.21
49660000 Traipu 718947.65 8897089.87
49705000 Propriá 738388.45 8870136.00
46460000 Penedo 764387.18 8861528.51
49790000 Piaçabuçu 781018.20 8847380.13

Com relação às informações topo batimétricas, tanto a CHESF quanto a ANA 

possuem monitoramento das informações apontadas no Quadro 3. A CHESF 

possui o cadastro topo batimétrico, através de curvas de nível a cada 5 metros, 

de 7 (sete) regiões entre a UHE Xingó e o estuário, estando elas situadas nas 

cidades de Piaçabuçu, Penedo, Traipu, Propriá, Belo Monte, Pão de Açúcar e 

Piranhas. A ANA tem o cadastro dos perfis transversais das estações 

fluviométricas de Traipu, Propriá, Pão de Açúcar e Piranhas em função das 

coordenadas geográficas. Ressalta-se que o perfil transversal é um corte 

realizado perpendicularmente ao fluxo d’água, ligando uma margem à outra.

Os perfis transversais disponíveis pela ANA apresentam-se com melhor 

configuração visual da calha do rio. Logo, foram utilizados desse banco de 

dados os perfis de Traipu, Propriá, Pão de Açúcar e Piranhas, enquanto que a 

geometria correspondente aos pontos de Piaçabuçu, Penedo e Belo Monte 

foram obtidas através da CHESF. A utilização de ambos bancos de dados foi 

realizada de forma que fosse contemplada uma maior área do trecho de 

jusante da UHE de Xingó.

A Figura 5 ilustra estas seções transversais extraídas tanto das curvas de nível 

disponibilizada pelo banco de dados da CHESF quanto pelo da ANA. Verifica-

se que o eixo X representa a distância entre as margens, enquanto que o eixo 

Y mostra as cotas topográficas, do fundo ao topo da calha do rio, ambos com 
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unidade em metros. Os valores das cotas, positivas ou negativas, estão de 

acordo com o referencial de nível do Sistema Geodésico Brasileiro.

(a) (b)

(c) (d)

(e) (f)

(g)
Figura 5 – Perfis Transversais das seis regiões monitoradas pela CHESF (a) 

Piranhas (b) Pão de Açúcar (c) Belo Monte (d) Traipu (e) Propriá (f) Penedo (g) 
Piaçabuçu
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A caracterização hidrodinâmica do trecho de jusante da UHE de Xingó utiliza 

como base de cálculo as equações de Saint Venant (DHI, 2017). Para tanto, é 

fundamental a realização das etapas de calibração do modelo físico 

hidrodinâmico. Os dados hidrológicos (vazão e cota d’água) são utilizados 

como condição de contorno, para caracterizar o regime na área de estudo.

A partir das estações fluviométricas monitoradas pela ANA, supracitadas, foram 

obtidas as vazões diárias das seções de Piranhas, Pão de Açúcar, Traipu e 

Propriá. Nesta etapa foi utilizada a série histórica do período de 1/01/2013 até 

31/12/2013, conforme Figura 6. Neste gráfico constatam-se picos no primeiro 

mês da série histórica, possuindo valores máximo de 2.627m³/s e mínimo de 

1.022 m³/s.

Figura 6 – Vazões diárias observadas na Estação de Piranhas no monitoramento 
da ANA, no período de 1/01/2013 até 31/12/2013

Ademais, também foram consideradas as cotas médias diárias da altura do 

nível d’água da maré identificadas na estação maregráfica, que monitora tabua 

de maré, próxima à seção de Piaçabuçu, no mesmo período de 1/01/2013 até 

31/12/2013, conforme Figura 7. É importante frisar que essa informação 

fornecerá ao estudo a variação da maré nesta zona estuarina, representando 

as condições de cheia, vazante, seca e enchente.
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Figura 7 – Cotas da altura do nível d’água da maré próxima à Piaçabuçu, Estação 
Coruripe, período de 1/01/2013 até 31/12/2013 – período de 6h

Fonte: Adaptado de Tábua de mares (2018)

Na etapa de calibração do módulo hidrodinâmico, após a inserção dos dados 

de entrada e de contorno, os resultados simulados numericamente são 

comparados com a série histórica observada. Dessa forma, foi utilizado o 

coeficiente R², objetivando descrever o grau de correlação entre os dados, 

variando de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, melhor será este coeficiente 

estatístico e mais forte é a associação entre os dados simulados (obtidos na 

modelagem) e observados (correspondentes aos dados monitorados em 

campo disponibilizados pela CHESF e ANA).

Com relação ao módulo AD (Advecção-Dispersão), há aplicação da equação 

de advecção e dispersão em função da vazão, do nível d’água, área da seção 

transversal e do raio hidráulico, informações obtidas pela resolução do módulo 

HD (Hidrodinâmico).

A equação de advecção-dispersão é utilizada para a verificação do 

comportamento do transporte das substâncias químicas pelo fluxo de água. 

Essa formulação tem caráter unidimensional para a conservação de massa de 

uma substância em uma solução. No emprego desta equação, pressupõe-se 

que:
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o A substância considerada é completamente misturada ao longo da 

seção transversal, o que implica que um termo fonte é considerado para 

se misturar instantaneamente ao longo da seção transversal;

o A substância é conservadora ou sujeita a uma reação de primeira ordem 

(decaimento linear); e

o A lei de difusão de Fick se aplica, ou seja, o transporte dispersivo é 

proporcional ao gradiente de concentração.

Esta formulação utiliza dados de concentração, coeficiente de dispersão, área 

da seção transversal, coeficiente de decaimento linear, concentração fonte / 

afundamento, entrada lateral, da coordenada espacial e da coordenada 

temporal. Com relação ao coeficiente de dispersão, utilizou-se o método 

proposto por Carmo (2004) estabelecido em função dos tempos da medição 

inicial t0 e final tne das concentrações encontradas na série histórica do

monitoramento de qualidade da água, através da adoção da seguinte equação:

 ̅
∑ (    +1)(ὸ +1 ὸ )−1

=0

2(ὸ ὸ0)

Vale ressaltar que o comportamento longitudinal da qualidade da água é 

analisado separadamente para cada parâmetro e em cada condição de regime 

defluente simulado.

4.4 Comparação e avaliação dos efeitos das alterações das condições 

de restrição de defluência no trecho a jusante da UHE de Xingó

A avaliação da qualidade de água no trecho a jusante da UHE de Xingó foi 

realizada de acordo com os valores padrões estabelecidos na Resolução 

CONAMA n. 357/2005 referente aos parâmetros OD, Nitrato, Salinidade, pH, 

DBO e Fósforo total. Esta Resolução se refere à classificação dos corpos de 

água e identifica os padrões de qualidade desta.

Os padrões de qualidade para os parâmetros considerados neste trabalho, cuja

finalidade é atender ao consumo humano e a proteção das comunidades

aquáticas no baixo curso do rio São Francisco para água doce de classe 2 são 

mostrados no Quadro 4.
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Quadro 4– Valores máximos de padrões de qualidade da água para águas doces, 
classe 2 – CONAMA n. 357/2005

PARÂMETRO VALOR MÁXIMO PADRÃO
OD não inferior a 5 mg/L O2

DBO até 5 mg/L O2

Nitrato 10,0 mg/L N
Salinidade igual ou inferior a 0,5 ‰
pH 6,0 a 9,0.
Fósforo Total até 0,1 mg/L

Fonte: Adaptado de BRASIL (2005)
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A apresentação dos resultados deste estudo abrange a análise dos dados 

diários de vazão defluente (2008 a 2009, 2013 e 2016 a 2017) e dos 

parâmetros de qualidade da água (2008 a 2018), a calibração do modelo 

unidimensional Mike 11 (2013) e a simulação e análise das alterações nos 

parâmetros de qualidade da água (2008 a 2009 e 2016 a 2017), considerando 

diferentes cenários de operação de reservatórios, no período úmido (2008 e 

2009) e no período seco (2016 e 2017).

5.1 Análise dos dados de vazão e de qualidade da água

Os dados secundários utilizados nesta pesquisa referem-se às características 

hidrodinâmicas do regime fluvial e aos parâmetros de qualidade da água, 

sendo sua análise feita por seção transversal e ao longo do perfil longitudinal 

do trecho à jusante da barragem de Xingó.

5.1.1 VAZÕES DEFLUENTES

Os dados de vazão diária obtidos no site da Hidroweb da ANA, referentes aos

períodos seco (2008 e 2009) e úmido (2016 e 2017) estão apresentados na 

Figura 8. Nesta figura são mostrados os comportamentos longitudinais das

vazões máximas, médias e mínimas ocorridas nestes períodos, nas seções de 

Piranhas, Pão de Açúcar, Traipu e Propriá. As seções referentes à Penedo e 

Piaçabuçu, embora façam parte desta pesquisa, não têm monitoramento de 

vazão.

A ausência de dados de vazão pode comprometer a análise hidráulica nesta 

região, pois, assim, não tem como identificar qual é o comportamento 

observado da vazão no trecho de Traipu à Piaçabuçu. As vazões máximas 

ocorreram de forma mais frequente no ano de 2008, enquanto que as mínimas 

foram mais visualizadas no ano de 2017. Esse fato condiz com o período de 

estiagem severa que aconteceu na bacia do rio São Francisco.
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(a) (b)
Figura 8 – Comportamento longitudinal da vazão, máxima, média e mínima, de 

Piranhas a Piaçabuçu a) Período de 2008 e 2009 b) Período de 2016 e 2017

Fonte: Adaptado de ANA (2018)

• Condição I (De referência)

Nesta condição, as vazões diárias encontradas na seção de Piranhas variam 

de 1.275 m³/s a 3.528 m³/s com média de 1.962 m³/s no período úmido e de 

489 m³/s a 1.539 m³/s com média de 648 m³/s no período seco. A Figura 9 e a 

Figura 10 apresentam essas séries históricas de vazões diárias monitoradas 

pela ANA. Na Figura 9 constata-se que a vazão mínima ocorre em janeiro de 

2009, enquanto que a máxima é visualizada em maio de 2009, possuindo 

amplitudes médias de 500m³/s no período de um ano. Já na Figura 10, 

observa-se que apesar da redução da vazão no período abordado, há um pico 

de vazão em 1/6/2017. Ademais, o comportamento de vazão decai ainda mais 

no período crítico de estiagem, entre 29/05/2017 a 30/09/2017, tornando-se 

visualmente quase constante no gráfico.

Figura 9 – Série histórica de vazões diárias monitoradas pela ANA, de outubro 
de 2008 a setembro de 2009, período úmido
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Figura 10 – Série histórica de vazões diárias monitoradas pela ANA, de outubro 
de 2016 a setembro de 2017, período seco

• Condição II (Vazão de restrição de acordo com o volume armazenado 

do reservatório)

Nesta condição, os dados de vazão defluente foram hipotéticos e variaram em 

função do volume do reservatório da UHE de Xingó, conforme Resolução da 

ANA nº 2.081/2017. Na Figura 11 observa-se vazões variando de 790 m³/s em 

dezembro de 2008 a 4.346 m³/s em janeiro de 2009, já na Figura 12 constata-

se que a série de vazões iniciou com 800m³/s e finalizou com 700 m³/s, no 

período seco compreendido de outubro de 2016 a setembro de 2017, 

observando um decaimento em dezembro de 2016 e uma estabilidade na 

defluência de 800m³/s entre janeiro e agosto de 2017.

Figura 11 – Série de defluência operacional hipotética de acordo com o volume 
armazenado nos reservatórios de Sobradinho e Xingó para o período úmido 

(2008-2009)

Fonte: Adaptado de BASTO (2018)
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Figura 12 – Série de defluência operacional hipotética de acordo com o volume 
armazenado nos reservatórios de Sobradinho e Xingó para o período seco (2016-

2017)

Fonte: Adaptado de BASTO (2018)

• Condição III (Proposta de atendimentos as vazões ambientais)

A adequação do hidrograma do período seco realizado para a estiagem mais 

recente gerada por Basto (2018) foi utilizada neste estudo por representar a 

época de escassez no regime hídrico, possuindo vazão variando entre 700 e 

1.600 m³/s. No hidrograma do período úmido (Ano Normal), a vazão varia de 

1.300 m³/s a 3.150 m³/s. A Figura 13 apresenta esses comportamentos

graficamente, onde observa-se que o ajuste, baseado nos dados do período de 

estiagem na bacia, apresenta valores bem inferiores ao identificado pela rede 

de pesquisa em 2010, para o ano seco.

Figura 13 – Hidrogramas Ambientais para o baixo curso do rio São Francisco

Fonte: BASTO (2018)

5.1.2 QUALIDADE DA ÁGUA

Os dados dos parâmetros de qualidade da água referem-se ao período de abril 

de 2008 a maio de 2018 e foram disponibilizados pela CHESF. Os parâmetros 

observados foram OD, DBO, pH, salinidade, nitrato e fósforo total. A Figura 14
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ilustra, como exemplo, o comportamento dos parâmetros de qualidade da água 

verificado no ponto localizado em Piranhas (BSF02). Destes gráficos, 

observam-se que as concentrações de todos os parâmetros químicos variam 

com o tempo num mesmo ponto. Estes valores estão presentes em tabela no 

Anexo A.

Os valores de OD foram crescentes na maior parte do tempo com variação de 

4 a 15 mg/L, entretanto os valores comumente encontrados de OD para 

temperatura a 25ºC é de 8 mg/L (EMBRAPA, 2001). Os valores de pH também 

se comportaram de maneira sazonal na série temporal, obtendo valores 

mínimos no período de junho a setembro de 2017. Na série contendo os 

valores de DBO verifica-se que há presença de dois picos, enquanto as demais 

campanhas entre 2016 e 2018 apresentaram-se com intervalos constantes, 

com 1 mg/L de O2 ou 2 mg/L de O2. Ademais, a salinidade decresceu da 

primeira para a segunda campanha, tornando a crescer posteriormente. 

Observou-se um máximo de 0,06‰ e um mínimo de 0,02‰.

Com relação ao comportamento da série temporal do parâmetro fósforo total, 

houve picos de 0,5 mg/L em 2008, 0,2 mg/L em 2009 e 0,17 mg/L em 2016. Já 

com o parâmetro nitrato, os valores obtiveram maiores amplitudes, 

observando-se tendência constante no final da série temporal, apesar do pico 

na campanha de fevereiro de 2018.
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Figura 14 – Comportamento dos parâmetros de qualidade da água em Piranhas –
AL, BSF02 (abril de 2008 a maio de 2018)

Fonte: Adaptado da CHESF (2018)

Estes dados, em sua maioria, apresentam elevado grau de heterogeneidade, 

representado pelos valores de desvio padrão, como pode ser observado no 

Quadro 5. A Figura 15 apresenta gráficos boxplot de cada parâmetro, nos 4 

pontos de monitoramento (BSF02, BSF06, BSF11 e BSF16), de montante a 

jusante do trecho em estudo conforme diagrama unifilar presente nesta figura.

Ao analisar a faixa de variação e a média do parâmetro OD, constata-se que a 

maioria destes valores está mais alta do que os limites exigidos pelo CONAMA 

para rio de classe 2, acima de 5 mg/L. Na Figura 15, os valores de OD estão 

acima de 5 mg/L, com exceção do limite inferior da seção de Piranhas.

Valores de OD entre 2 mg/L e 5 mg/L (condição de anoxia) podem representar

aumento de estresse nos organismos aquáticos, enquanto que valores acima 
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de 10 mg/L correspondem a águas eutrofizadas ou supersaturadas e ricas em 

nutrientes (EMBRAPA,2001; ANA, 2009).

Os valores monitorados de pH estão todos dentro do limite do CONAMA para 

águas doces de classe II, que varia de 6 a 9. Para Medeiros et al. (2016), o pH

médio mensal variou de 6 a 8, o que representa uma faixa normal. Na Figura 

15, a curva do pH apresenta quase uma constância entre os valores médios,

de Piranhas a Piaçabuçu, variando de 7,5 a 8.

As concentrações de nitrato também estão dentro do limite, de 10 mg/L. O 

maior valor é observado na estação de monitoramento de Piaçabuçu, de 9,03 

mg/L. Na Figura 15, os valores de nitrato variam de menor que o limite de 

detecção a 9 mg/L entre Piranhas e Piaçabuçu, de forma crescente 

longitudinalmente, sendo que os maiores valores são encontrados na seção de 

Piaçabuçu, cuja amplitude é de 1 mg/L. Este aumento de nitrato verificado de 

montante a jusante representa um indicativo de contaminação praticada por 

ações antrópicas, agricultura e lançamento de esgotos, estimulando, portanto, 

o desenvolvimento de plantas no corpo hídrico e interferindo no uso da água 

para consumo humano.

Com relação aos valores de salinidade, apenas a estação de Piaçabuçu 

apresentou água salobra (salinidade > 0,5‰), o que condiz com o fato da 

região ser estuarina. Na Figura 15, a salinidade na seção de Piaçabuçu 

alcança limite superior de 7‰ e outliers de 11‰. Portanto, não foi observada 

condição de água salobra nas demais estações de monitoramento, 

apresentando valores dentro do intervalo < 0,5‰.

Apesar dos valores médios de DBO não violarem o limite da Resolução 

CONAMA 357/2005, de até 5 mg/L de O2, algumas campanhas realizadas nas 

estações de Piranhas, Belo Monte e Propriá alcançam DBO de 6,9 mg/L de O2, 

conforme Anexo A. A DBO apresenta valores médios com comportamento 

decrescente de Piranhas a Piaçabuçu. O perfil longitudinal mostrado na Figura 

15 expõe distância interquartílica de 1 mg/L, variando de 1 mg/L a 2 mg/L e 

limites superiores abaixo de 4 mg/L. Cabe ressaltar que, altos valores de DBO 

representam altas cargas orgânicas no rio e consequente redução de oxigênio 

dissolvido na água (ANA,2009).
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O parâmetro fósforo total também indica condição de eutrofização do rio e o 

limite estabelecido pela resolução CONAMA para águas doces classe II é de 

0,1 mg/L. Na Figura 15 os valores máximos de fósforo total decrescem de 

Piranhas a Piaçabuçu, apresentando limites superiores abaixo de 0,1 mg/L e 

alguns valores acima deste limite em todas as quatro seções. Os altos valores 

de fósforo verificados no Quadro 5 podem estar atrelados às atividades 

agrícolas existentes no baixo rio São Francisco, através da lixiviação do solo 

pela chuva, no qual são aplicados fertilizantes químicos.

Quadro 5– Média, Desvio Padrão e faixa de concentração dos dados 
monitorados pela CHESF por parâmetro de qualidade da água de abril de 2008 a 

maio de 2018

Parâmetro
Estação de monitoramento

BSF 02
Piranhas

BSF 06
Belo Monte

BSF 11
Propriá

BSF 16
Piaçabuçu

OD (mg/L)
Media e Desvio 7,967± 2,983 8,115± 2,411 8,612 ± 2,820 8,491 ± 3,214

Faixa <LD¹ ; 17 <LD ; 15,7 6,04 ; 19,0 4,75 ; 20,2
Coef. Variação (%) 37,44 29,71 32,75 37,86

pH
Media e Desvio 7,455 ± 0,388 7,769 ± 0,400 7,805 ± 0,368 7,771 ± 0,478

Faixa 6,24 ; 8,06 6,71 ; 8,58 6,65 ; 8,66 6,66 ; 8,66
Coef. Variação (%) 5,20 5,14 4,72 6,15

Salinidade
(‰)

Media e Desvio 0,038 ± 0,009 0,040 ± 0,014 0,052 ± 0,039 1,883 ± 2,383
Faixa 0,03 ; 0,08 0,03 ; 0,10 <LD ; 0,19 <LD ; 11

Coef. Variação (%) 24,74 34,93 74,76 123,56

Nitrato
(mg/L)

Media e Desvio 0,167 ± 0,098 0,177 ± 0,172 0,200 ± 0,230 0,997 ± 1,729
Faixa <LD ; 0,472 <LD ; 1,12 <LD ; 1,312 <LD ; 9,03

Coef. Variação (%) 58,38 96,89 114,77 173,39
Fosforo 

Total
(mg/L)

Media e Desvio 0,042 ± 0,098 0,023 ± 0,026 0,034 ± 0,040 0,036 ± 0,032
Faixa 0,01 ; 0,50 <LD ; 0,172 <LD ; 0,18 <LD ; 0,143

Coef. Variação (%) 191,03 112,46 116,41 87,75
DBO

(mg/L de 
O2)

Media e Desvio 1,766 ± 1,105 1,718 ± 1,044 1,734 ± 1,054 1,692 ± 0,830
Faixa 0,71; 6,90 1,0 ; 6,2 0,7 ; 6,0 0,76 ; 4,03

Coef. Variação (%) 62,61 60,78 60,80 49,63

¹LD: Limite de Detecção

Através de uma análise desses dados de qualidade da água, observa-se que 

este acompanhamento não possui periodicidade definida, embora tenha sido 

mais efetivo a partir do ano de 2016 até agosto de 2018, normalmente com 

uma ou duas campanhas por mês. Antes de 2016 o procedimento de coleta e 

análise era realizado trimestralmente e mesmo assim ainda há ausência de 

informações referentes ao monitoramento no período de 2010 a 2014, cujos 

valores dos parâmetros da qualidade da água amostrados e analisados não 

foram disponibilizados pela CHESF.
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5.2 Modelagem da qualidade da água

Neste item são apresentadas as etapas de calibração do modelo e simulação 

dos cenários estabelecidos nesta pesquisa. A calibração foi executada no 

módulo hidrodinâmico, utilizando as informações topo batimétricas, vazão 

diária e cota de maré.

A partir do modelo calibrado ocorreram as simulações dos três cenários

referentes à: condição de referência, proposta de vazão de restrição de acordo 

com o volume armazenado do reservatório e proposta de implantação do 

hidrograma ambiental.

5.2.1 CALIBRAÇÃO DO MODELO MIKE 11

A etapa de calibração do módulo HD serviu para ajustar e aprovar a base 

geométrica. Para tanto, as vazões observadas das estações fluviométricas de 

Pão de Açúcar, Traipu e Propriá foram comparadas com as vazões simuladas 

pelo modelo, ambos correspondentes ao ano de 2013. Foram utilizadas apenas 

estas estações pois as vazões diárias observadas em Piranhas são 

consideradas como condição de contorno do modelo. A Figura 16 apresenta 

esses resultados, assim como o coeficiente R² de cada curva do gráfico. Nesta 

figura observa-se que a correlação encontrada varia entre 0,80 e 0,97. Estes 

resultados mostram que há uma boa convergência entre os dados observados 

e simulados.

A calibração foi realizada através da variação do coeficiente de Manning, 

referente à rugosidade da calha, em cada seção transversal. Para isso foram 

adotados coeficientes de 0,04 em Piranhas, 0,06 em Pão de Açúcar, Belo 

Monte e Traipu, e 0,075 em Propriá, Penedo e Piaçabuçu, os quais foram 

propostos na pesquisa de Chagas (2009). Ao utilizar as vazões observadas do 

ano de 2013 e estes coeficientes de manning na modelagem, pôde-se observar 

boa representatividade destes coeficientes na área de estudo.
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5.2.2 SIMULAÇÃO E ANÁLISE DAS ALTERAÇÕES DA QUALIDADE DA 

ÁGUA CONSIDERANDO DIFERENTES CENÁRIOS DE OPERAÇÃO 

DE RESERVATÓRIOS

O comportamento de cada parâmetro de qualidade da água no trecho a jusante 

da UHE de Xingó foi analisado em função de diferentes regimes fluviais para 

períodos úmido e seco. Foram consideradas as defluências de três cenários de 

operação de reservatórios, conforme Figura 17, os quais influenciam na 

variação longitudinal dos parâmetros OD, DBO, pH, salinidade, fósforo total e 

nitrato, da seção de Piranhas até a seção de Piaçabuçu.

A condição I retrata o regime fluvial ocasionado pelas vazões de defluência 

observadas diariamente no monitoramento da ANA, no período úmido de 

outubro de 2008 a setembro de 2009 e seco de outubro de 2016 a setembro de 

2017. No período úmido, a série de vazões diárias variaram de 3.528 m³/s a 

1.275m³/s ao longo do tempo, máxima e mínima, respectivamente, possuindo 

vazão média de 1.962 m³/s. No período seco, a série histórica de vazões 

diárias variaram de 1.538 m³/s a 490m³/s com média de 649 m³/s.

Na condição II o comportamento longitudinal dos parâmetros de qualidade da 

água no trecho de jusante da UHE de Xingó foi influenciado pelo regime 

estabelecido na hipótese da Resolução da ANA nº 2.081/2017, para período 

úmido e seco, através da vazão de restrição de acordo com o volume 

armazenado do reservatório. Os hidrogramas referentes à esta operação de 

reservatório foram gerados por Basto (2018), com a simulação do modelo 

WEAP tratando-se de uma situação hipotética.

No hidrograma do período seco desta condição II, há dois patamares de 

defluência ao longo do tempo: de 700 m³/s (com volume armazenado no 

reservatório menor que 20% do volume útil) e de 800 m³/s (reservatório 

operando com volume maior que 20% do volume útil e menor que 60% do 

volume útil). Ressalta-se que o período empregado foi de outubro de 2016 a 

setembro de 2017 e a série foi utilizada como condição de contorno na seção 

de Piranhas. Já no período úmido o hidrograma apresenta dois picos máximos

de 4.346,12 m³/s e 4.071,83 m³/s e valores mínimos de 800m³/s e 1.100 m³/s. 
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Neste caso, o intervalo temporal foi de outubro de 2008 a setembro de 2009 e 

esta série foi utilizada como condição de contorno na seção de Piranhas.

A condição III representa uma proposta de operação de reservatório baseada 

no atendimento às vazões ambientais. Dessa forma, foram utilizados os

hidrogramas ambientais propostos pela rede de pesquisa ECOVAZAO, cujo 

período seco foi ajustado para o momento de estiagem por Basto (2018), como 

condição de contorno na seção de Piranhas. A série temporal de vazão do 

período seco possui dois patamares, máximo de 1.600 m³/s e mínimo de 700 

m³/s. Já o hidrograma ambiental do período úmido possui máximo de 3.150 

m³/s e mínimo de 1.300 m³/s.

Esta condição III assemelha-se à proposta estabelecida na Resolução da ANA 

n. 2.081/2017 para o período úmido. Admite-se a inserção de pulsos de vazão 

que seriam liberados pelo reservatório de Xingó. Ressalta-se que a condição III 

admite a priorização do requerimento ecossistêmico na regra de operação 

deste reservatório.

Neste contexto, cada cenário de operação de reservatório gerou diferentes 

regimes no trecho a jusante da UHE de Xingó, conforme Figura 17. O

comportamento longitudinal de cada parâmetro de qualidade da água é 

apresentado da Figura 18 até a Figura 23.
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5.2.2.1 Oxigênio Dissolvido (OD)

A Figura 18 apresenta o comportamento longitudinal do parâmetro OD 

verificado nas condições I, II e III, assim como o diagrama unifilar, contendo a 

localização das seções utilizadas nesta análise. Os valores de OD tiveram 

todos os limites inferiores acima de 5 mg/L, não violando o valor padrão 

estabelecido pela Resolução CONAMA 357/2005, para consumo humano e 

proteção das comunidades aquáticas, águas doces e classe 2, de 5 mg/L. No 

estudo de Medeiros et al. (2016) foram identificados níveis de OD superiores à 

6 mg/L e 8,2 mg/L, o que também consta nas três condições apresentadas na 

Figura 18.

Nesta figura, observa-se que os maiores valores de OD foram obtidos no 

período seco e na condição III. Valores acima de 10 mg/L representam águas 

eutrofizadas ou supersaturadas e ricas em nutrientes (EMBRAPA,2001; ANA, 

2009), dificultando tanto a sobrevivência da comunidade aquática quanto as 

técnicas de tratamento da água para consumo humano. Destarte, os valores 

médios de OD gerados pelos regimes das condições I, II e III encontram-se 

entre 5 mg/L e 8 mg/L, independente do período, o que caracteriza uma 

situação normal para águas naturais e no nível do mar.

Cabe ressaltar que de acordo com EMBRAPA (2001), os níveis de OD tem 

variações sazonais e em períodos de 24h e neste estudo foram utilizados 

valores de OD com periodicidade não uniforme. Observa-se que a alteração do 

valor de OD interfere no ecossistema por ser uma variável importante no 

processo de respiração dos organismos aquáticos (SILVA et al.,2010).

O oxigênio dissolvido é influenciado pela temperatura e pela demanda 

bioquímica de oxigênio (DBO). Quanto maior a temperatura menor a 

concentração de OD na água e vice-versa. Uma DBO alta tende a interferir no 

processo de autodepuração e causar depleção de OD (BUCCI & 

OLIVEIRA,2014). Além disso, quanto maior a salinidade menor é a 

concentração do OD.

Logo, analisando os resultados deste parâmetro, verifica-se que há o 

atendimento ao consumo humano e à proteção das comunidades aquática em 

todas as três diferentes condições, todos estão com concentração de OD 



58

acima de 5mg/L. Ademais, pode-se concluir que no período seco a condição 

que possui maiores valores de OD é a condição III referente à proposta de 

atendimento as demandas ambientais. No período úmido, a condição I (de 

referência) apresenta maiores concentrações de OD.
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5.2.2.2 Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO)

O comportamento longitudinal do parâmetro DBO está apresentado na Figura 

19. Nesta figura constam as simulações das condições I, II e III e o diagrama 

unifilar, contendo a localização das seções utilizadas nesta análise. Cabe 

ressaltar que o limite máximo estabelecido pela Resolução CONAMA 357/2005

para águas doces de classe II é de 5 mg/L de O2.

A DBO indica a poluição por matéria orgânica seja de origem natural ou 

antrópica (folhas, animais mortos, fezes de animais). Pois, este parâmetro 

mede a quantidade de oxigênio necessária para decomposição da matéria 

orgânico pela ação microbiana. Quanto maior a concentração de matéria 

orgânica maior a DBO. Fontes de contribuição de matéria orgânica são o 

despejo de esgoto doméstico “in natura” e rejeitos industriais no rio, fontes 

pontuais. Estas fontes pontuais podem interferir no sistema de autodepuração 

dos rios no período de seca, visto que, a vazão dos despejos são mais ou 

menos constantes e a vazão do rio diminui, ainda mais em um rio como o São 

Francisco que possui vários sistemas de represamento que regulam a vazão 

defluente durante todo o percurso do rio, principalmente, no baixo trecho. No 

período úmido a DBO pode ser influenciada pelo carreamento da matéria 

orgânica proveniente da agricultura, pecuária, do solo e áreas urbanizadas, a 

qual chamamos de fontes difusas.

No período úmido, verificam-se valores médios de DBO próximos a 2 mg/L de 

O2 de Piranhas até Piaçabuçu, possuindo intervalo interquartílico variando de 1 

mg/L de O2 a 3 mg/L de O2. Em todas as três condições, neste período, não há 

violação do valor padrão máximo do CONAMA, visando o consumo humano e 

a proteção das comunidades aquáticas.

No período seco, os valores médio de DBO estão próximos de 1 mg/L de O2, 

possuindo distância interquartílica de apenas 0,5 mg/L de O2. Ao comparar 

com o período úmido, constata-se que neste período seco os valores de DBO 

estão mais baixos, apesar de ambos os períodos não violarem o máximo 

padrão do CONAMA.

Considerando a análise deste parâmetro mostrado na Figura 19, verifica-se 

que no período úmido as três condições destoaram-se apenas nos limites 
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superiores dos valores de DBO, em cada seção analisada, principalmente na 

proximidade à área de estuário, entre Traipu e Piaçabuçu. No período seco, 

esta mesma região apresentou aumento de DBO a partir da seção de Traipu 

nas condições I, II e III.

Logo, estes resultados mostram que o período hídrico influencia a DBO, sendo 

que em menores vazões são verificadas menores concentração de DBO e há 

maior oferta de oxigênio dissolvido à comunidade aquática ao observar a 

Figura 18, no item 5.2.2.1. Como a concentração de DBO é inversamente 

proporcional ao parâmetro OD, constata-se que o cenário que proporciona 

melhor qualidade de água visando a proteção das comunidades aquáticas e o 

consumo humano é aquele referente à proposta de atendimento as demandas 

ambientais. Cabe ressaltar que essa verificação é possível apenas no período 

seco, onde os valores de DBO nesta condição são menores comparado as 

condições I e II, visto que no período úmido as condições possuem 

concentrações similares.
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5.2.2.3 Salinidade

A Figura 20 apresenta os valores de salinidade verificados nas condições I, II e 

III e o diagrama unifilar, contendo a localização das seções utilizadas nesta 

análise. Nesta figura observa-se que este parâmetro varia de <LD a 4‰, níveis 

de salinidade inferiores aos observados no estudo de Fonseca (2018), o qual, 

avaliou a variação da salinidade com a redução das vazões defluentes, com 

medidas minuciosas, até pontos próximos à foz. 

De acordo com Fonseca (2018), valores de salinidade chegaram acima de

13‰ nas imediações da cidade de Piaçabuçu, considerada como região 

estuarina. Ressalta-se que a análise realizada por esta autora considerou a 

salinidade através da coluna d´água, análise na direção vertical, gerando 

valores de salinidade conforme os níveis de superfície e fundo. Em 

contrapartida as condições apresentadas na Figura 20 utilizam apenas os 

valores médios de salinidade, cuja periodicidade de amostragem é variada.

Provavelmente, estas medidas de salinidade são superficiais, realizadas a 

poucos centímetros da superfície do rio (< 1,00m). Portanto, dá uma visão 

superficial da salinidade e não leva em consideração a forma complexa como a 

cunha salina se comporta no estuário.

No período úmido, observa-se que os dados de salinidade nos gráficos das 

condições I, II e III apresentam-se majoritariamente uniformes, com valor médio 

de 0,035‰ e limite superior máximo de 0,05‰. Estes valores, possivelmente, 

representam amostragem em períodos de maré cheia. Nestes resultados nota-

se que no período úmido a vazão fluvial é superior àquela oriunda da maré e, 

portanto, há valores baixos de salinidade nas proximidades do estuário, em 

Piaçabuçu, principalmente na condição III.

No período seco a variação dos dados de salinidade é mais observada na 

seção de Piaçabuçu, onde a distância interquartílica é de aproximadamente 

1‰ nas condições I e II. Neste período ocorre o processo denominado de 

salinização, onde o mar avança sobre a água doce advinda do fluxo fluvial, 

alterando tanto a comunidade aquática da região quanto prejudicando usos 

como o consumo humano. Este fenômeno foi observado por Sanches e Costa 

(2017) nos municípios de Brejo Grande e Piaçabuçu (5 km de distância), assim 
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como na Figura 20, cujo aumento iniciou-se na seção de Propriá, cerca de 55 

quilômetros de Brejo Grande, que está situado entre as seções de Penedo e 

Piaçabuçu.

As águas são consideradas doces até o limite de salinidade de 0,5 ‰

(CONAMA, 2005). Para valores superiores a 0,5 ‰ e inferiores a 30 ‰, a água 

é classificada como água salobra. Para tanto, na Figura 20 observa-se que, 

entre as seções de Propriá e Piaçabuçu, a salinidade alcança valores máximos 

acima de 0,5‰ no período seco, referente a águas classificadas como salobras

nas condições I e II. Ao analisar estes gráficos, observa-se que o 

comportamento da salinidade é uniforme em toda a extensão da calha, nos 

pontos avaliados, no período úmido o que indica a influência da água do rio 

sobrepondo a influência da maré.

No ponto de Piaçabuçu a variabilidade dos dados aumenta para os três 

primeiros quartis nas condições I e II, enquanto que na condição III a 

variabilidade dos dados se mantém semelhante as obtidas em Propriá e 

Penedo. Deste modo o modelo já nos dá “indícios” que no período seco com a 

inserção da vazão de referência (condição I) e da vazão de restrição de acordo 

com o volume armazenado do reservatório (condição II) a cunha salina já pode 

estar interferindo na dinâmica do rio a partir de Propriá.

Neste contexto, considerando esta classificação para a água do trecho de 

Penedo a Piaçabuçu, no período seco, ela poderia ser utilizada para proteção 

das comunidades aquáticas e abastecimento para consumo humano, apenas 

após tratamento convencional ou avançado (CONAMA,2005). Cabe ressaltar 

que, a região entre Penedo e Piaçabuçu pertencem à zona estuarina da bacia 

do rio São Francisco e a distância da fronteira rio/mar até Propriá é de 

aproximadamente 80 km. Enfatiza-se a presença da salinidade elevada e 

consequentemente da influência da maré neste trecho de estudo.





66

5.2.2.4 pH

O comportamento longitudinal do parâmetro pH é observado na Figura 21 para 

as condições I, II e III. Cabe ressaltar que o valor máximo padrão de pH 

estabelecido pelo CONAMA 357/2005 para águas doces de classe 2 está entre 

6 e 9, visando inclusive consumo humano e proteção de comunidades 

aquáticas.

Todas as condições apresentam curvas de valores médios semelhantes, nos 

períodos úmidos e secos, entre 7 e 8, condizente com os estudos de Silva et al.

(2010), Santana (2012) e Medeiros et al. (2016), os quais constataram que os

valores de pH no baixo trecho do rio São Francisco são inferiores a 9. Observa-

se diferença nos limites inferiores e superiores, os quais são observados 

majoritariamente dentro do limite em ambos os períodos.

Nos gráficos obtidos para o período úmido os limites inferiores encontrados nas 

três condições apresentam valores de pH baixos, principalmente em Pão de 

Açucar, indicando a influência da variação deste. Esse fato ocorre, 

provavelmente, em função da contribuição de materiais orgânicos de fontes 

difusas como enxurradas. No período seco o modelo apresenta vários valores 

de pH alto. Ressalta-se que a diminuição da vazão do rio e a manutenção do 

volume de esgoto despejado no rio favorecem o aumento do pH.

No período seco estes valores são violados a partir da seção de Belo Monte,

representando águas alcalinas. Esse caráter básico da água também foi 

identificado por Santana (2012), o qual o associou às reservas alcalinas da 

água e à composição das rochas da localidade, conferindo-lhe capacidade de 

tamponamento. Ressalta-se que a alcalinidade serve como uma forma de 

tampão do pH e funciona como um reservatório de carbono inorgânico, 

facilitando, portanto, no crescimento de algas e outras formas de vida aquática

(MANAHAN,2000). Além disso, a influência da variação do pH no corpo hídrico 

pode ocorrer de forma direta ou indireta. Dessa forma, o pH intervém tanto na 

fisiologia das espécies quanto em processos químicos, como solubilidade e 

precipitação.

Logo, destes resultados nota-se que a alteração dos regimes fluviais não 

proporcionou grandes modificações nos valores do pH, tanto no período úmido 
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quanto no seco, assim como também foi notado por Santana (2012). Os 

mínimos e máximos, bem como as médias e os desvios padrões estiveram 

dentro do limite do CONAMA.
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5.2.2.5 Fósforo Total

De acordo com a Resolução CONAMA 357/2005, ao considerar o consumo 

humano e a proteção das comunidades aquáticas, o limite de fósforo total na 

água é de 0,1 mg/L. A Figura 22 apresenta o comportamento longitudinal do 

parâmetro fósforo total para as condições I, II e III, período úmido e seco.

No período úmido, os limites superiores das séries simuladas nas três 

condições violam o valor de 0,1 mg/L, alcançando máximo de 0,12 mg/L de 

fósforo total. Apesar disto, a média e os valores interquartílicos constam abaixo 

deste limite do CONAMA. Entretanto, no período seco os limites superiores não 

violam o valor máximo padrão estabelecido pelo CONAMA.

Valores de fósforo acima do limite também foram observados por Britto et al.

(2016) e Vasco et al. (2016) em afluentes ao baixo rio São Francisco. De 

acordo com estes autores, esta substancia química é oriunda de fertilizantes 

utilizados nos cultivos agrícolas e no lançamento de esgotos domésticos.

É importante frisar que altos valores de fósforo podem ocasionar o processo 

denominado de eutrofização. Ademais, esse parâmetro juntamente com outros 

nutrientes, tais como os compostos de nitrogênio (nitrogênio orgânico, 

amoniacal, nitrito e nitrato), é responsável pelo crescimento excessivo de algas 

no corpo hídrico, prejudicando tanto a comunidade aquática quanto o consumo 

humano da água.

Portanto, a partir dos resultados das concentrações de fósforo simuladas para 

os diferentes regimes fluviais e períodos climáticos, constata-se que elevadas 

vazões fluviais acarretam altas concentrações de fósforo, os quais podem estar 

sendo oriundo do processo de lixiviação do solo das margens principais e das 

margens dos trechos afluentes. Já em baixas vazões, os valores mínimos, 

máximos, médias e desvios padrões estão conforme o limite do CONAMA e 

não apresentou muitas diferenças entre as condições I, II e III, com exceção 

das seções de Propriá e Penedo. 
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5.2.2.6 Nitrato

O comportamento longitudinal do parâmetro nitrato está apresentado na Figura 

23. Nesta figura constam as simulações das condições I, II e III e o diagrama 

unifilar, contendo a localização das seções utilizadas nesta análise. Observa-se 

que os valores de nitrato variaram de <LD a 4 mg/L.

Neste contexto, nenhuma condição viola o limite do parâmetro de nitrato 

estabelecido pela Resolução CONAMA 357/2005, de 10 mg/L. De acordo com 

Nascentes e Costa (2011) concentrações de nitratos superiores a 5 mg/L 

demonstram condições sanitárias inadequadas, visto que sua fonte está 

associada ao lançamento de efluentes domésticos e fertilizantes agrícolas.

Cabe ressaltar que altos valores de nitrato revelam a presença de nutrientes na 

água e consequente eutrofização das águas. Além disso, a água torna-se 

prejudicial ao consumo humano por ocasionar a doença denominada 

metahemoglobinemia infantil em crianças (BRITTO et al.,2016). 

No período úmido os valores de nitrato variam de <LD a 0,4 mg/L, enquanto 

que estes valores variam de <LD a 4 mg/L nas condições do período seco. As 

condições I, II e III apresentaram-se com média longitudinal, de Piranhas a 

Piaçabuçu, entre 0,05 mg/L e 0,1 mg/L.

Com relação ao período seco, os maiores valores e a maior variação 

interquartílica foi observada na seção de Piaçabuçu, cuja mediana foi superior

ao valor médio, nas três condições das demais seções.

Logo, estes resultados encontrados na simulação mostram que no regime 

úmido, com altas vazões, a concentração de nitrato cresce de montante a 

jusante mas possui valores inferiores aos observados na simulação do período 

seco, onde as vazões também são menores e há maior influência da maré.
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6 CONCLUSÃO

A relevância deste estudo foi mostrar a relação do regime de vazões defluentes 

estabelecidas nas regras de operação de reservatório com a concentração dos 

parâmetros de qualidade da água no trecho de jusante. Foram consideradas 3 

condições de regime em períodos úmido (2008 -2009) e seco (2016-2017):

Condição I contendo vazões de referência, condição II com vazão de restrição 

de acordo com o volume armazenado do reservatório e condição III com a 

proposta de atendimentos as demandas ambientais.

Na condição I, referente à situação observada na área de estudo, constatou-se 

que:

OD (CONAMA: Não inferior à 5 mg/L). Período úmido: de 6,5 mg/L a 

9 mg/L . Período seco: 5 mg/L e 10 mg/L;

DBO (CONAMA: Até 5 mg/L O2). Período úmido: 0,5 a 5,0 mg/L. 

Período seco: 0,5 a 2,5 mg/L;

Salinidade (CONAMA: Igual ou inferior a 0,5 ‰). Período úmido: 0,02 

a 0,06 ‰. Período seco: 0,02 a 2 ‰ ;

pH (CONAMA: Entre 6,0 a 9,0) Períodos úmido e seco :faixa de 6 a 

8,5;

Fósforo Total (CONAMA:  Até 0,1 mg/L ) Período úmido: 0 a 0,12 

mg/L. Período seco: 0 a 0,07 mg/L ; 

Nitrato (CONAMA: 10,0 mg/L N) Período úmido: 0 a 0,4mg/L. 

Período seco: 0 a 2 mg/L;

Na condição II, referente à vazão de restrição, simulada de acordo com o 

volume armazenado dos reservatórios de Sobradinho e Xingó, observou-se 

que:

OD (CONAMA: Não inferior à 5 mg/L). Períodos úmido e seco: 

concentrações entre o intervalo de 5 e 10 mg/L

DBO (CONAMA: Até 5 mg/L O2). Período úmido: 2 mg/L . Período 

seco: 1 mg/L; 
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Salinidade (CONAMA: Igual ou inferior a 0,5 ‰). Período úmido: 

0,16‰. Período seco: 4‰ no seco).  Oscilação mais expressiva na 

seção de Piaçabuçu;

pH (CONAMA: Entre 6,0 a 9,0) Períodos úmido e seco: faixa de 6 a 

9;

Fósforo total (CONAMA:  Até 0,1 mg/L ) Período úmido: 0 a 0,12 

mg/L. Período seco: 0 a 0,07 mg/L;

Nitrato (CONAMA: 10,0 mg/L N) Período úmido: 0 a 0,4 mg/L. 

Período seco: 0 a 1,5mg/L

Na condição III, referente ao atendimento as demandas ambientais, observou-

se que:

OD (CONAMA: Não inferior à 5 mg/L). Períodos úmido e seco: 

concentrações entre o intervalo de 5 e 11 mg/L

DBO (CONAMA: Até 5 mg/L O2). Período úmido: entre 0,5 e 5,5 mg/L. 

Período seco: entre 0,5 e 2,0 mg/L; 

Salinidade (CONAMA: Igual ou inferior a 0,5 ‰). Período úmido: 0 a 

0,05 ‰. Período seco: entre 0 e 0,15‰;

pH (CONAMA: Entre 6,0 a 9,0) Períodos úmido e seco: faixa de 5,5 a 

9;

Fósforo total (CONAMA:  Até 0,1 mg/L ) Período úmido: 0 a 0,12 

mg/L. Período seco: 0 a 0,07 mg/L;

Nitrato (CONAMA: 10,0 mg/L N) Período úmido: 0 a 0,4 mg/L. 

Período seco: 0 a 1,5mg/L

Concluiu-se que a diferença na qualidade da água foi maior entre os períodos 

úmido e seco do que entre os regimes, principalmente ao analisar os valores 

médios. Entretanto, considerando os mínimos, máximos e desvios, constata-se 

que dentre os três cenários das condições de restrição de defluência da UHE 

de Xingó, os regimes fluviais propiciados pela condição III (proposta de 

atendimento as demandas ambientais) conseguem uma qualidade de água 

capaz de atender ao abastecimento para consumo humano e à proteção das 
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comunidades aquáticas, principalmente com base no parâmetro salinidade, o 

qual apresentou maiores diferenças entre as condições.

Avaliando os efeitos da alteração das condições de operação do reservatório 

na qualidade de água, tem-se que ao destiná-la ao abastecimento para 

consumo humano, as condições I e II possuem água salobra na estação de 

Piaçabuçu (> 0,05 ‰) e com relação à proteção das comunidades aquáticas, 

nenhuma condição viola os valores padrões do CONAMA 325/2005. Cabe 

identificar os requisitos das espécies aquáticas presentes na região.

Dessa forma, embora a análise dos resultados possa estar comprometida pela 

insuficiência na quantidade (frequência e periodicidade de coleta e análise) e 

qualidade (padronização dos procedimentos de coleta e análise) de dados 

topográficos, hidrológicos e de qualidade da água, ainda assim é possível se 

fazer uma análise comparativa das diferentes condições de defluência. 

Ademais, considerando os bancos de dados disponíveis da ANA e da CHESF, 

observou-se alteração da qualidade da água em função das diferentes 

condições de operação do reservatório no baixo trecho do rio São Francisco.
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