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METODOLOGIAS PARA DEFINIÇÃO DE VAZÕES MÍNIMAS GARANTIDAS EM CURSOS 

D’ÁGUA 
 

RESUMO 
 

 

A vazão mínima garantida é um conceito relativamente novo no Brasil e vem sendo 

evocado com freqüência devido às alterações no regime hidrológico a jusante de 

aproveitamentos hidráulicos e derivações, com a conseqüente perturbação e destruição dos 

ecossistemas aquáticos, bem como a perda do patrimônio natural. Em função dessa 

problemática, este trabalho apresenta a pesquisa realizada como dissertação de mestrado 

na Universidade de Brasília em parceria com a Agência Nacional de Energia Elétrica – 

ANEEL, por meio do Projeto BRA/00/29.  

O produto desta pesquisa foi o desenvolvimento de um suporte metodológico de apoio 

à tomada de decisão, em que se pôde dar início a um levantamento de informações 

referentes aos diferentes métodos e técnicas que auxiliaram no processo de definição de 

valores de vazões mínimas garantidas em cursos d’água. A partir dessa análise, foi possível 

desenvolver uma primeira versão de um denominado Fluxograma Teórico de Avaliação -

FTA. 

Esse fluxograma teve como objetivo avaliar a natureza e as limitações dos diferentes 

métodos e técnicas necessários no processo de definição de valores de vazões mínimas 

garantidas em cursos d’água, desenvolvendo, a partir dessa análise, um diagrama decisório 

que poderia auxiliar os técnicos envolvidos com a gestão dos recursos hídricos a melhor 

avaliar as vazões mínimas garantidas e os pleitos de outorga pelo uso da água, levando em 

conta condicionantes de natureza jurídica, econômica, hidrológica, sanitária e ecológica.  

O procedimento metodológico adotado para o desenvolvimento do FTA levou em 

conta avaliações sobre o marco teórico conceitual pertinente à questão dos métodos 

utilizados para a definição dessas vazões, instrumentos e práticas da gestão dos recursos 

hídricos, dimensões suscetíveis de serem adotadas (hidrológica, sanitária, ecológica e 

econômica), ferramentas de apoio à tomada de decisão e listas de checagem (Check list).  

A partir da concepção do FTA, foi realizado um teste no trecho a jusante da barragem 

do rio Descoberto (DF/GO), visando avaliar o desempenho desse fluxograma. 

Os resultados obtidos ratificam a importância de um estudo mais aprofundado dessa 

metodologia aplicando em outras bacias hidrográficas com variados tipos de conflitos 

(volume, vazão, qualidade de água e proteção ambiental) em diferentes regiões do Brasil. A 

mesma observação vale quanto aos métodos indicados, pois a literatura apresenta diversos 

tipos de métodos, que foram desenvolvidos em regiões, cujas características são totalmente 

diferentes daquelas em que o método será aplicado. 
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METHODOLOGY FOR GARANTEED MINIMUM FLOW DEFINITION THE IN RIVERS 
 

ABSTRACT 
 

The guaranteed minimum flow is a relatively new concept in Brazil and has been 

frequently used due to alterations in downstream hydrologic regime concerning hydrological 

improvement and drift with consequent disorder and destruction of aquatic ecosystems as 

well as the loss of natural property. This being the case, this work presents a research 

performed as a Master Degree essay for the Universidade de Brasília in association with the 

Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL (National Electric Energy Agency) via the 

BRA/00/29 Project. 

The research final product was the development of a methodological support for 

decision making from which data have been collected concerning different methods and 

techniques that have helped to specify the guaranteed minimum flow values in rivers. From 

this analysis, it was possible to develop the first version of the Theoretical Evaluation 

Diagram – TED. TED’s goals are evaluating the methods and techniques’ strengths and 

weaknesses, thus providing a decisive diagram which will help technicians involved in 

hydrological resources management to evaluate the guaranteed minimum flows and the 

concession pleas for water use, taking into account the juridical, economical, hydrological, 

sanitary and ecological conditions. 

The adopted methodological procedure for the development of TED has taken into 

account evaluations about the conceptual theoretical framework regarding the methods used 

to define flows, instruments and proceedings for hydrological resources management, 

possible adopted dimensions (hydrological, ecological, economical, sanitary), tools to 

support the decision making process and check lists. 

Following the TED’s concept, a test had been undertaken in a downstream section of 

the Descoberto’s river dam, in Goiás State, in order to evaluate the performance attained by 

the diagram. 

The results achieved confirm the importance to undertake a deeper analysis of this 

method in other hydrographical basins in different regions of Brazil, which account for other 

sorts of conflicts such as volume, flowing out, water quality and environmental protection; the 

same is true concerning the best method to be used since the typical literature introduces a 

number of methods developed for a specific region which presents characteristics totally 

different from the ones found in the region where the method will be applied. 

 

 



 viii 

   

   

   

 
SUMÁRIO 

1 – INTRODUÇÃO ................................................................................................................ 1 

2- OBJETIVO GERAL DA PESQUISA ................................................................................. 4 

3.- METODOLOGIA ADOTADA ........................................................................................... 5 

3.1- LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO............................................................................. 5 
3.2- DEFINIÇÃO DA BASE DE DADOS DO FLUXOGRAMA TEÓRICO DE AVALIAÇÃO 

FTA ................................................................................................................................ 7 
3.3- FORMULAÇÃO DO FLUXOGRAMA TEÓRICO DE AVALIAÇÃO ................................. 8 
3.4- APLICAÇÃO E TESTE DO FLUXOGRAMA TEÓRICO DE AVALIAÇÃO NA BACIA DO 

RIO DESCOBERTO NA SEÇÃO A JUSANTE DA BARRAGEM .................................... 8 
 

4 - FUNDAMENTOS TEÓRICOS .........................................................................................10 

4.1- GESTÃO DAS ÁGUAS .................................................................................................10 
4.1.2- Usos e características das águas ......................................................................10 

4.1.3- Histórico de conflitos .........................................................................................12 

4.1.4- Instrumentos de gestão dos recursos hídricos ..................................................14 

4.1.5 - Aspectos legais na gestão das vazões mínimas garantidas .............................15 

4.1.5.1- Aspectos legais no Brasil .....................................................................................15 
4.1.5.2- Aspectos legais em alguns países .......................................................................18 
 

4.2 - DEFINIÇÃO DE VAZÕES MÍNIMAS EM CURSOS D’ ÁGUA .......................................20 
4.2.1- Dimensão para definição de vazões mínimas garantidas em cursos d’água .....21 

4.2.1.1- Dimensão hidrológica e hidráulica ......................................................................22 
4.2.1.2- Dimensão sanitária................................................................................................23 
4.2.1.3- Dimensão ecológica ..............................................................................................24 
4.2.1.4- Dimensão econômica ............................................................................................26 
 

4.3- MÉTODOS UTILIZADOS PARA DEFINIÇÃO DE VAZÕES MÍNIMAS GARANTIDAS EM 

CURSOS D’ÁGUA ........................................................................................................27 
4.3.1- Breve histórico ..................................................................................................27 

4.3.2 - Métodos hidrológicos .......................................................................................28 

4.3.2.1- Características gerais ...........................................................................................28 
4.3.2.2 - A Q7,10 ....................................................................................................................29 
4.3.2.3 -Método de Montana ou Tennant ...........................................................................30 

4.3.3- Métodos sanitários ............................................................................................32 

4.3.3.1- Modelo QUAL2E ....................................................................................................33 
4.3.4- Métodos hidráulicos ..........................................................................................34 

4.3.4.1- Método do Perímetro Molhado – MPM .................................................................36 
4.3.4.2- Método de Idaho ....................................................................................................37 

4.3.5- Métodos ecológicos ...........................................................................................38 

4.3.5.1- Características gerais ...........................................................................................38 
4.3.5.2- Método Incremental “Instream Flow Incremental Methodology”’ - IFIM ...........38 



 ix 

4.3.5.3- Aplicação prática do método IFIM ........................................................................39 
4.3.5.4- Seqüências para aplicação prática do IFIM .........................................................41 

4.3.6- Métodos de valoração econômica .....................................................................52 

4.3.6.1- Características gerais ...........................................................................................52 
4.3.6.2 - Métodos de valoração de demanda por água ....................................................53 
4.3.6.3 - Método de estimativa da vazão mínima garantida .............................................55 
 

4.4- ANÁLISE E LIMITAÇÕES DAS PRINCIPAIS METODOLOGIAS ..................................57 
4.5- FERRAMENTAS DE APOIO À DECISÃO .....................................................................61 

4.5.1- Conceitos gerais sobre Sistema de Suporte à Decisão - SSD ...........................61 

4.5.2- Estrutura padrão de um Sistema de Suporte à Decisão – SSD .........................62 

4. 5.3- Listagem de controle – “Check list” ..................................................................64 

 

5 - DESENVOLVIMENTO DO SUPORTE METODOLÓGICO ..............................................69 

5.1- DEFINIÇÃO DA BASE DE DADOS ASSOCIADA AO FLUXOGRAMA TEÓRICO DE 

AVALIAÇÃO – FTA .......................................................................................................69 
5.1.1- Segmento I - Caracterização geral das situações-tipo de avaliação ..................70 

5.1.1.1- Condicionantes legais e institucionais ................................................................70 
5.1.1.2- Critérios para definição de vazões mínimas .......................................................72 
5.1.1.3- Identificação da natureza do problema na bacia hidrográfica ...........................73 
5.1.1.4- Base de dados da bacia hidrográfica...................................................................75 
5.1.1.5- Definição das situações-tipo ................................................................................77 

5.1.2- Segmento II - Caracterização geral dos métodos ..............................................78 

5.1.2.1- Especificidade dos métodos ................................................................................78 
5.1.2.2- Critérios para definição dos tipos de métodos ...................................................78 
 

5.2- DEFINIÇÃO DO FLUXOGRAMA TEÓRICO DE AVALIAÇÃO ......................................81 
5.2.1- Procedimento para avaliação do FTA................................................................84 

 

6- APLICAÇÃO E TESTE DO SUPORTE METODOLÓGICO PROPOSTO NA BACIA DO 
RIO DESCOBERTO ........................................................................................................90 

6.1- CARACTERIZAÇÃO GERAL DA BACIA ......................................................................90 
6.1.1- Características fisiográficas da bacia ................................................................90 

6.1.2- Uso e ocupação do solo ....................................................................................94 

6.1.3- Caracterização geral dos usos, disponibilidades, qualidade e demanda atual das  

águas superficiais .................................................................................................................95 

6.2- APLICAÇÃO DO FLUXOGRAMA TEÓRICO DE AVALIAÇÃO – FTA NA BACIA DO 

RIO DESCOBERTO TRECHO A JUSANTE DA BARRAGEM ......................................95 
6.2.1- Condicionantes Legais e Institucionais no Distrito Federal e estadual ...............95 

6.2.3- Definição da natureza do problema na bacia.....................................................99 

6.2.3- Definição da base de dados ..............................................................................99 

6.2.4- Aplicação do FTA ............................................................................................ 100 

 

6.3- APLICAÇÃO DOS MÉTODOS INDICADOS PELO FTA NO TRECHO A JUSANTE DA 
BARRAGEM DO RIO DESCOBERTO ........................................................................ 101 



 x 

 
6.3.1- Levantamento, aquisição e tratamento dos dados .......................................... 101 

6.3.1.1- Levantamento dos dados hidrológicos ............................................................. 101 
6.3.1.2- Reconstituição de vazões naturais .................................................................... 104 

6.3.2- Aplicação dos métodos hidrológicos ............................................................... 107 

6.3.2.1- Aplicação do Método de Montana ...................................................................... 107 
6.3.2.2- Aplicação do Método da Q7,10 ............................................................................. 107 
6.3.2.3- Aplicação do critério de outorga de direito de usos de recursos hídricos de 

domínio da União ................................................................................................ 108 
6.3.3- Aplicação dos Métodos Hidráulicos ................................................................. 109 

6.3.3.1- Aplicação do Método do Perímetro Molhado .................................................... 109 
 

7- DISCUSSÃO DOS RESULTADOS ................................................................................ 111 

8- CONCLUSÕES FINAIS ................................................................................................. 114 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS .................................................................................. 117 

APÊNDICES ...................................................................................................................... 124 

APÊNDICE A ..................................................................................................................... 124 
Tabela A.1 -  Listagem  de controle do tipo de problema existente na Bacia 

Hidrográfica ........................................................................................................................ 124 

APÊNDICE B ..................................................................................................................... 125 
Tabela B.1- Listagem de controle da base de dados ................................................. 125 

APÊNDICE C ..................................................................................................................... 126 

Quadro C1- Procedimento metodológico utilizado para regionalização ..................... 126 

APÊNDICE D ..................................................................................................................... 127 
Quadro D1- MATRIZ 1- Avaliação de impactos potenciais decorrentes das situações-

tip ....................................................................................................................................... 127 

APÊNDICE E ..................................................................................................................... 128 
Quadro E1- MATRIZ 2- Medidas mitigadoras e compensatórias de impactos ........... 128 

APÊNDICE F ...................................................................................................................... 129 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 xi 

 

 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura  Página 
3.1 Representação esquemática da metodologia 6 
4.1 Fluxograma dos principais impactos ambientais decorrentes das 

dimensões dos critérios considerados 
21 

4.2 Interações entre a biota e o meio ambiente aquático (Patten, 1995) 25 
4.3 Corte de uma seção transversal de um rio 35 
4.4 Gráfico típico do Método Perímetro Molhado (modificado de Alves, 1993) 36 
4.5 Cinco fases do “Instream Flow Incremental Methodology”’ – IFIM 40 
4.6 Formas de apresentação do índice de preferência de habitat: (A) 

representação binária; (B) curvas univariadas e (C) superfícies de 
resposta multivariada (Alves, 1993) 

44 

4.7 Esquema para determinação da relação entre a vazão e o microhabitat 
físico (Allan, 1995) 

46 

4.8 Curva teórica do valor econômico total de uma vazão em um rio (Cordeiro 
Netto, 1997) 

55 

4.9 Reta indicativa do valor marginal médio de um m3 para vazão simulada 
ou observada (Cordeiro Netto, 1997) 

56 

4.10 Estrutura típica de um sistema de suporte à decisão (Braga et al., 1998) 62 
4.11 Arquitetura funcional do SSD 64 
5.1 Esquema de desenvolvimento do FTA 70 
6.1 Bacia do rio Descoberto – Sem escala (Modificado de Baltar, 2000) 91 
6.2 Localização da bacia hidrográfica do rio Descoberto no Distrito Federal 92 
6.3 Esquema seqüencial para aplicação do FTA 96  

6.4 Representação esquemática da localização do trecho a jusante da 

barragem do rio Descoberto (Modificado de Pereira, 2000) 

102 

6.5 Localização das estações fluviométricas na bacia do lago do rio 

Descoberto (CAESB, 2000) 

104 

6.6 Relação entre o Perímetro Molhado e a vazão na seção a jusante da 
barragem (Estação – 6043600 para o ano de 2000) 

110 

6.7 Vazões recomendadas para cada mês do ano  
 

112 

 
 

ÍNDICE DE TABELAS 

Tabela  Página 
4.1 Principais categorias de demandas de água e seus requisitos de qualidade 

(modificado de Lanna, 1990) 
11 

4.2 Regimes de vazões mínimas para espécies aquáticas, recreação e recursos 
ambientais relacionados (Tennant, 1976) 

30 

4.3 Principais modelos matemáticos selecionados (Lima e Giorgetti, 1997) 33 
5.1 Principais fatores associados a definição de vazões mínimas garantidas 73 
5.2 Definição dos aspectos e alternativas do FTA 77 
5.3 Tipos de combinação das situações-tipo do FTA 77 
6.1 Estações fluviométricas localizadas na bacia do lago do rio Descoberto  

(CAESB, 2000) 

103 



 xii 

6.2 Valores de água utilizados na reconstituição das vazões (Pereira, 2000) 106 
A.1 Listagem de controle do tipo de problema existente na Bacia Hidrográfica 123 
B.1 Listagem de controle da base de dados 124 
 

 
ÍNDICE DE QUADROS 

 
Quadro  Página 
4.1 Código original do IFIM para o substrato (Alves, 1993) 46 
4.2 Código simplificado da cobertura (Alves, 1993) 47 
5.1 Listagem de controle resumida para análise do suporte metodológico 

proposto 
74 

5.2 Principais métodos utilizáveis na definição da vazão mínima garantida 79 
5.3 Definição das situações-tipo 80 
5.4 Indicação do método com base no tipo de situação 81 
6.1 Caracterização geral dos usos, disponibilidades, qualidade e demanda 

atual das águas superficiais 
97 

6.2 Relação dos órgãos e documentos com dados quantitativos e qualitativos 
da bacia do rio Descoberto 

103 

6.3 Vazão mínima garantida, a manter no rio Descoberto a jusante da 
barragem, pelos diferentes métodos utilizados 

112 

C.1 Procedimento metodológico utilizado para regionalização 125 
D.1 Avaliação de impactos potenciais decorrentes das situações-tipo 127 
E.1 Medidas mitigadoras e compensatórias de impactos  128 
 
 

 
ÍNDICE DE EQUAÇÕES 

 
Equação  Página 

4.1 Cálculo do índice de preferência de uma determinada célula 47 
4.2 Cálculo da superfície ponderada utilizável de cada célula 48 
4.3 Cálculo da superfície ponderada para um trecho no curso d’água 48 
4.4 Cálculo da área total de habitat em que as condições de qualidade de 

água e temperatura são satisfatórias 
49 

4.5 Cálculo da área total de habitat em que as condições de qualidade de 
água e temperatura não são satisfatórias 

49 

4.6 Cálculo da área total de habitat em que as condições de qualidade de 
água e temperatura são adequadas 

50 

4.7 Valor marginal médio de um m3 de água para uma vazão simulada ou 
observada 

56 

4.8 Cálculo do valor total da vazão observada 56 
4.9 Valor total da vazão observada 56 
4.10 Cálculo do benefício esperado da vazão mínima garantida 57 
 
 
 
 
 

 

 

 



 xiii 

 

 

 

 

LISTA DE SÍBOLOS, NOMENCLATURA E ABREVIAÇÕES 

ABF Método da Vazão Básica 

AH Área do Habitat 
Ai,Q Área total do trecho em estudo para vazão (Q) na célula i 
AIA Avaliação de Impacto Ambiental 
ANA Agência Nacional de Água 

ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica 
B21 Benefício econômico de uma vazão mínima garantida 

Bobs Valor marginal médio de um m3 para uma vazão Bobs 
CH4 Metano 
CONAMA Conselho Nacional de Meio Ambiente 
DBO Demanda Bioquímica de Oxigênio 
DNAEE                            Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica 
EIA Estudo de Impacto Ambiental 
EPj Fator de Preferência para qualidade de água para o trecho j  
ESA Elevação da Superfície da Água 
F1(vi) Função da velocidade do escoamento na célula i 
F2(pi) Função da profundidade do escoamento na célula i 
F3(ili) Função da índice do leito na célula i 
FTA Fluxograma Teórico de Avaliação 

H2S Ácido sulfídrico 
HEC 2 Hidrologic Engineering Center 
HIDROPLU Software de Homogeneização de Dados  
IFG4 Instream Flow Group 
IFIM Instream Flow Incremental Methodology 

INMET Instituto Nacional de Meteorologia 
IPH Índice de Preferência de Habitat 

IPi Índice  de Preferência da célula i  
IPi,Q Índice  de Preferência da espécie para vazão (Q) da célula i  
Km2 Quilômetro quadrado 
L Comprimento do trecho 
Lj Comprimento do trecho j do curso d’água (segmento) 
m3 Metro cúbico 
m3/s Metro cúbico por segundo 
MPM    Método do Perímetro Molhado 
NVE Núcleo de Vazão Ecológica 
OD Oxigênio Dissolvido 
pH Potencial hidrogeniônico 
PHABSIM   Physical Habitat Simulation System 
Q347 Vazão que é igualada ou excedida 347 dias no ano 
Q50% Vazão igualada ou superada 50% do tempo 
Q55% Vazão igualada ou superada 95% do tempo 
Q7,10 

 
Médias das vazões de 7 dias consecutivos de estiagem com 10 anos de  

Tempo de retorno 
 Q90% Vazão igualada ou superada 90% do tempo 
Qmin Volume do escoamento de uma Qmax  valor marginal máximo para 
Qsim   Vazão simulada ou observada no período 



 xiv 

QUAL2E Instream Water Quality Model 
SPU Superfície ponderada utilizável para o trecho representativo na vazão (Q) e 

espécie (S)   
SSD Sistema de Suporte à decisão 
UFES Universidade Federal do Espírito Santo 
USFWS  United States Fish and Wildlife Service 

VQmin 
Volume do escoamento de uma vazão Qmin no intervalo t 

VQobs 
Volume do escoamento de uma vazão Qobs no intervalo t 

VQopt 
Volume do escoamento de uma vazão Qopt no intervalo t 

WRRI  Método de Washington 
WSP Water Surface Profile Model 



 1 

1 – INTRODUÇÃO 
 

A demanda por água tem crescido progressivamente nos últimos anos e, 

conseqüentemente, a escassez dos recursos hídricos, seja por condições climáticas, seja 

pelo crescimento da população ou, ainda, pela intervenção do ser humano no ambiente. O 

uso da água tem-se  tornado cada dia mais intenso, afetando a qualidade, a disponibilidade 

e a capacidade natural de autodepuração dos corpos d’água (Coimbra et al.,1999). 

Para fazer face a essa demanda, optou-se, muitas vezes, pela construção de obras 

hidráulicas para abastecimento público e industrial, irrigação, controle de cheias e produção 

de energia, muito freqüentes na realidade brasileira. No Brasil, a partir da década de 1980, 

foram inventariados e construídos grandes reservatórios (Tucci, 1995). Tais 

empreendimentos, apesar de indiscutíveis benefícios ao homem, vem acarretando 

modificações no regime hidrológico dos rios, provocando alterações acentuadas nos 

ecossistemas aquáticos a jusante e a montante de onde são implantados.  

No início, as preocupações ecológicas em relação aos aproveitamentos hidráulicos 

com barragem manifestavam-se de forma pontual e centravam-se em questões de interesse 

econômico prioritário, como a impossibilidade de passagem de peixes migratórios de valor 

econômico para montante ou perdas de zonas de elevado valor pesqueiro a jusante, por 

assoreamento com materiais finos (Pinheiro et al., 1996). Houve, desde então, uma 

evolução nos valores, não só economicamente, como também, pôde-se observar mudanças 

nos valores sociais com a adoção da bacia hidrográfica como unidade de planejamento, 

associada ao reconhecimento tanto da água como um bem econômico quanto da 

importância da preservação das espécies aquáticas.  

No intuito de amenizar ou até mesmo controlar tais alterações, são comumente 

utilizadas metodologias para avaliação de vazões mínimas garantidas em rios e a jusante de 

derivações e barragens (Marques, 1999).  

Várias são as denominações citadas em textos técnicos e regulamentares no que se 

refere às vazões mínimas a permanecer no rio a jusante das derivações e barragens. Entre 

elas, podem ser citadas as denominações de vazão ecológica, vazão residual, vazão de 

restrição, vazão de salubridade, vazão mínima garantida e vazão remanescente. Adotou-se, 

aqui, a terminologia de vazão mínima garantida. Essa vazão pode ser definida, de acordo 

com Alves (1996), como sendo uma série temporal de valores de vazões que consideram as 

necessidades das espécies animais e vegetais ao longo dos seus ciclos de vida, flexível em 

função das condições hidrológicas naturais que se verificam em cada ano. Em outro 

conceito, McMahon (1992) define essa vazão mínima garantida como sendo, simplesmente, 

a vazão que permanece no canal do rio após as retiradas dos usos (urbanos, irrigação, 

energia elétrica e, em alguns casos, recreação). 
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Essa vazão é importante e necessária para proteger o habitat da vida aquática, como 

também, garantir água em quantidade e qualidade suficiente para outros usos, tais como: 

abastecimento de água doméstico e industrial, irrigação, geração de energia elétrica, 

qualidade da água, lazer e outros propósitos (Lamb et al., 1995).  

No Brasil, as metodologias empregadas para avaliação de vazões mínimas garantidas 

têm-se dado a partir de critérios de natureza estatística e hidrológica, que não levam em 

conta as dimensões sanitária, ecológica e econômica dessa vazão. Como os gestores e 

profissionais do setor dos recursos hídricos não contam com uma legislação nacional sobre 

o tema, torna-se oportuno o estudo de metodologias que levem em consideração a ecologia 

aquática, bem como o desenvolvimento de suportes metodológicos de auxílio à tomada de 

decisão, que auxiliam na determinação dessa vazão. 

Em função dessa necessidade, o Programa de Pós-Graduação em Tecnologia 

Ambiental e Recursos Hídricos - UnB, em parceria com a Agência Nacional de Energia 

Elétrica - ANEEL, por meio do Projeto BRA/00/29, propiciou o desenvolvimento deste estudo 

referente à avaliação dos diferentes métodos e técnicas passíveis de auxiliar a definição de 

valores de vazões mínimas garantidas em cursos d’água. O desenvolvimento deste trabalho 

permitiu formular um Diagrama de Decisão, denominado Fluxograma Teórico de Avaliação- 

FTA, que indica, a um eventual interessado na questão, em que circunstância de uso de 

água e de base de dados cada um desses métodos e técnicas poderia ser utilizado. O 

trabalho foi desenvolvido adotando-se, como referência para teste e aplicação dos 

diferentes métodos e técnicas e do próprio diagrama, a bacia do rio Descoberto (Goiás e 

Distrito Federal), especificamente no trecho (a jusante da barragem do rio Descoberto) 

compreendido entre o pé da barragem do rio Descoberto e a confluência desse rio com o 

córrego Dois Irmãos.  

Visando contribuir com a formulação de ferramentas de apoio à decisão sobre  a 

definição de vazões mínimas garantidas nos cursos d’água, propôs-se, no âmbito deste 

trabalho, o desenvolvimento de um suporte metodológico de avaliação, que preconizasse  

um arranjo de análises e técnicas, incluindo as dimensões hidrológica, sanitária, ecológica, 

econômica, bem como os condicionantes legais e institucionais associados à questão das 

vazões mínimas garantidas em cursos d’água. Esse suporte incorpora, de forma integrada, 

rotinas de interpretação e avaliação, base de dados, além de informações inerentes aos 

métodos.  

O presente texto, em seu capítulo segundo, apresenta os objetivos da investigação 

que se buscou atingir com a pesquisa. O terceiro capítulo aborda a metodologia proposta 

para o desenvolvimento do estudo. O quarto capítulo, que trata do referencial teórico da 

pesquisa está dividido em cinco seções: gestão das águas; definição de vazões mínimas 

garantidas; métodos utilizados para definição de vazões mínimas garantidas; análise e 
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limitações dos métodos abordados e princípios da ferramenta de apoio à decisão. Os 

capítulos quinto, sexto, sétimo e oitavo respectivamente abordam a origem e concepção do 

suporte metodológico, a aplicação e teste do Fluxograma Teórico de Avaliação, assim como 

uma discussão dos resultados e as conclusões finais do estudo. 

Os resultados apresentados, após a realização dessas atividades, indicam a 

pertinência do uso dessa metodologia como ferramenta de apoio à decisão nos processos 

de análises para a definição da vazão mínima garantida.  
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2- OBJETIVO GERAL DA PESQUISA 
 

O objetivo deste trabalho foi o de avaliar diferentes métodos e técnicas para auxiliar no 

processo de definição de valores de vazões mínimas garantidas em cursos d’água, 

desenvolvendo, a partir dessa análise, um diagrama decisório que indicaria, a um eventual 

interessado na questão de definição de vazões mínimas garantidas, em quais circunstâncias 

de decisão e de base de informações cada um desses métodos e técnicas poderia ser 

utilizado. 

Partiu-se, assim, da hipótese segundo a qual o desenvolvimento de uma reflexão 

sistematizada sobre a natureza e as limitações desse conjunto de métodos poderia auxiliar 

os técnicos envolvidos com a gestão dos recursos hídricos a melhor avaliar os pleitos de 

outorga pelo uso da água, levando em conta condicionantes de natureza jurídica, 

econômica, hidrológica, sanitária e ecológica. 

 

Têm-se, também, como objetivos específicos: 

 

 Elaborar análise comparativa dos métodos e técnicas para a definição de vazões 

mínimas garantidas; 

 

 Desenvolver um Diagrama Decisório, aqui denominado de Fluxograma Teórico de 

Avaliação - FTA, como uma lista de controle (check list) para orientar o gestor na 

seleção de métodos e estabelecimento de critérios seja para definir vazões mínimas 

garantidas em cursos d’água ou seja para estabelecer um programa de levantamento 

complementar de dados. 
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3.- METODOLOGIA ADOTADA 
 

Os tópicos a seguir descritos objetivam apresentar a metodologia utilizada, para 

desenvolvimento deste trabalho. O detalhamento de cada uma das etapas está apresentado 

nos capítulos 4 (quarto) e 5 (quinto) deste trabalho.  

A metodologia adotada desenvolveu-se em quatro etapas: i) levantamento 

bibliográfico; ii) formulação da base de dados de um Fluxograma Teórico de Avaliação 

- FTA; iii) formulação do FTA e iv) aplicação e teste do FTA na bacia do rio Descoberto 

(DF/GO) no trecho a jusante da barragem. A proposta metodológica é apresentada, de 

forma esquemática, na Figura 3.1. 

 

3.1- LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO 

 

Para o desenvolvimento desse suporte, tornou-se primordial o conhecimento dos 

diferentes  referenciais, conceituais e  teóricos, que envolvem o tema. Nesse sentido, inicia-

se a formulação do suporte metodológico a partir de uma pesquisa bibliográfica envolvendo 

quatro temas julgados pertinentes à questão das vazões mínimas garantidas: i) gestão das 

águas; ii) definição de vazões mínimas garantidas; iii) métodos utilizados para definição de 

vazões mínimas e suas limitações e iv) estrutura da concepção de uma ferramenta de 

auxílio à tomada de decisão. 

No âmbito da  “gestão das águas”, foram avaliados, de um modo geral, os usos e 

características das águas, os históricos de conflitos, a importância dos instrumentos legais e 

econômicos para gerir os recursos hídricos, os aspectos institucionais envolvidos na 

definição de vazões mínimas garantidas e as experiências no uso desses instrumentos.  

No estudo do conceito dessas vazões, identificaram-se as dimensões suscetíveis de 

justificar a necessidade de se definirem essas vazões: dimensões de natureza hidrológica, 

hidráulica, sanitária, ecológica e econômica. A seguir, foi realizada uma pesquisa referente 

aos principais métodos utilizados para definição de vazões mínimas. Foram, também, 

discutidos alguns conceitos e princípios das ferramentas de auxílio à tomada de decisão e 

de listagem de controle, utilizadas nos Estudos de Avaliação de Impacto Ambiental - AIA. 

Com o resultado dessas atividades, pôde-se identificar os principais fundamentos que 

nortearam a concepção de um Diagrama Decisório, denominado nesse suporte 

metodológico proposto de Fluxograma Teórico de Avaliação.  
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Figura 3.1- Representação esquemática da metodologia 
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Assim, em paralelo à pesquisa bibliográfica, realizou-se uma atividade de 

caracterização da área de estudo, tarefa que contou com um levantamento de informações 

existentes, principalmente quanto aos aspectos de disponibilidade hídrica da bacia, os usos 

d’água da bacia, a identificação de conflitos, balanço da oferta de água e a caracterização 

fisiográfica. Finalmente, como uma última etapa procedeu-se à aplicação do FTA na referida 

área de estudo. 

 

3.2- DEFINIÇÃO DA BASE DE DADOS DO FLUXOGRAMA TEÓRICO DE AVALIAÇÃO -

FTA  

 
A partir do embasamento teórico, pôde-se estruturar a concepção da base analítica do 

Fluxograma Teórico de Avaliação, a qual foi composta por dois segmentos: i) Segmento I - 

Caracterização Geral das Situações-tipo de avaliação e ii) Segmento II - Caracterização 

Geral dos Métodos. 

O primeiro segmento teve como objetivo definir uma tipologia de situações-tipo de uso 

e disponibilidade de água em que se faz necessário uma avaliação sobre a vazões mínimas 

garantidas. Essa tipologia leva em conta: a) as condicionantes legais e institucionais e as 

dimensões citadas anteriormente, b) a explicitação da base de dados da bacia hidrográfica e 

c) a identificação da natureza dos problemas que podem ocorrer.  

Em primeiro lugar, foram identificados e analisados os condicionantes gerais 

envolvidos na determinação da vazão mínima garantida, levando-se em consideração a 

aplicação desses conceitos a bacias hidrográficas. Essa fase buscou auxiliar a definição dos 

condicionantes legais (leis, resoluções e normas), institucionais e administrativos (Plano 

Diretor, enquadramentos dos corpos d’água em classes de usos, entre outros) para chegar 

à identificação das condicionantes fundamentais que devem ser observadas nos processos 

de definição de vazões mínimas nos cursos d’água. 

Em seguida, foram identificados os tipos dimensões suscetíveis, de definir essas 

vazões hidráulica, hidrológica, sanitária, ecológica e econômica. Essas dimensões foram 

discutidas, procurando identificar as circunstâncias mais apropriadas para o uso de cada um 

delas, de tal forma que se pudesse obter uma definição de situações-tipo1 de avaliação. O 

confronto desses dois fatores (base de dados e problema a ser analisado) levaria ou à 

identificação de uma situação-tipo de avaliação ou à constatação de que a base disponível 

não permite a avaliação requerida, devendo essa base ser ampliada.  

                                                           
1
 Uma situação-tipo é entendida como uma conjunção entre bases de dados disponíveis e a natureza 

da análise a ser feita, ou seja o conjunto de critérios a ser adotado. 
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O segundo segmento, visa identificar os principais métodos existentes (com suas 

limitações), possibilitando, em conjunto com as situações-tipo, auxiliar na indicação do tipo 

de método mais adequado para a definição das vazões mínimas garantidas. 

Assim, o passo seguinte teve como propósito estudar os métodos e técnicas 

existentes, de acordo com a classificação adotada neste trabalho: métodos hidrológicos, 

hidráulicos, ecológicos e econômicos. Nessa fase, buscou-se pesquisar e analisar os 

métodos e as técnicas que possibilitem determinar a vazão que deverá permanecer no 

corpo d’água após o atendimento das demandas, com base, principalmente, em dados 

históricos de vazões, dados fisiográficos e geomorfológicos da bacia, parâmetros 

hidráulicos, parâmetros de qualidade de água e dados de fauna e flora fluviais, etc.  

A partir dessa caracterização, analisaram-se os diferentes métodos existentes, que 

podem ser utilizados na definição de vazões mínimas garantidas, levando-se em conta as 

experiências práticas na aplicação desses métodos, bem como as limitações existentes. 

Após a identificação das possíveis limitações e da base de dados necessária para 

cada método, o passo seguinte foi indicar, para cada situação-tipo, qual ou quais o(s) 

método (s) é (são) mais adequado(s).   

 

3.3- FORMULAÇÃO DO FLUXOGRAMA TEÓRICO DE AVALIAÇÃO 

 

A formulação do Fluxograma Teórico de Avaliação - FTA dependeu dos resultados das 

etapas anteriores. No desenvolvimento do FTA, não se vislumbrou, neste trabalho, definir 

um suporte mais complexo, a partir, por exemplo, de um sistema especialista ou de um 

método multi-critério, mas sim, a partir de formulações de diagramas de auxílio à decisão.  

 

3.4- APLICAÇÃO E TESTE DO FLUXOGRAMA TEÓRICO DE AVALIAÇÃO NA BACIA 
DO RIO DESCOBERTO NA SEÇÃO A JUSANTE DA BARRAGEM 
 

A aplicação e teste do FTA na seção a jusante da barragem do rio Descoberto, 

objetivou avaliar o desempenho do fluxograma. Os resultados gerados pela atividade de 

teste do FTA possibilitaram a verificação da necessidade de revisão de alguns fundamentos 

e dos arranjos responsáveis pelas avaliações e análises preconizadas pelo fluxograma. 

Para a aplicação do suporte metodológico na bacia hidrográfica, em primeiro lugar, 

procedeu-se a uma caracterização da área em estudo objetivando não só disponibilizar as 

informações e os dados para apoiar a realização do teste do FTA, como também auxiliar na 

aplicação dos métodos indicados pelo mesmo. 

O teste do desempenho do suporte foi realizado a partir das simulações da análise de 

diferentes situações-tipo de avaliação, e da base de dados disponível na bacia em estudo. A  
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partir  dessa simulação o FTA  possibilitou indicar, um ou mais métodos mais adequado, em 

função da situação-tipo obtida na bacia. 

Para a realização dessa etapa, os dados necessários foram obtidos junto aos 

organismos públicos e às entidades de pesquisas potencialmente detentoras dessas 

informações, além de visitas ao campo. 

Uma vez concluída a aplicação do suporte metodológico, os resultados obtidos, na área 

em estudo, possibilitaram a revisão de alguns de seus componentes.   
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4 - FUNDAMENTOS TEÓRICOS 
 

Este capítulo apresenta discussão sobre os fundamentos e conceitos relativos a:  

gestão das águas, definição de vazões mínimas garantidas, métodos utilizados na 

representação dessas vazões, análise e limitações dos métodos abordados e concepção de 

ferramentas de auxílio à tomada de decisão. 

Essa discussão teve como propósito contemplar uma abordagem ampla desses 

temas, de modo a fundamentar as definições que se fizeram necessárias para o 

desenvolvimento do suporte metodológico apresentado no quinto capítulo deste trabalho.  

 

4.1- GESTÃO DAS ÁGUAS 

 

Este item tem como objetivo discutir de forma expedita entendimentos sobre o tema 

gestão das águas, bem como as evoluções desse processo que também abrange os usos e 

características das águas, histórico de conflitos e, principalmente, os instrumentos e práticas 

do modelo atual de recursos hídricos, além de propiciar o conhecimento dos aspectos legais 

na gestão das vazões mínimas garantidas, uma vez que o fluxograma desenvolvido deve se 

constituir em um instrumento de gestão capaz de ser utilizado no atual cenário de 

gerenciamento dos recursos hídricos do Brasil.  

 
4.1.2- Usos e características das águas 

 
As quantidades e a natureza dos constituintes presentes nas águas variam, 

principalmente, em função da natureza do solo de onde são originárias, das condições 

climáticas e do grau de poluição que lhe é conferido, especialmente pelos despejos 

domésticos e industriais.  

À medida que o homem foi se fixando à terra, surgiram novas intervenções e, com o 

desenvolvimento, foram aprimoradas as técnicas de utilização da água. O aumento da 

população, da diversidade dos usos, da ocupação e uso do solo, e da ocupação do leito dos 

rios, bem como o aumento das áreas plantadas e as explorações das jazidas, trouxeram 

várias conseqüências, tais como cheias, assoreamento dos rios, contaminação por metais 

pesados, erosão,  redução do nível do lençol freático, seca dos mananciais superficiais e 

subterrâneos, etc. 

As demandas relacionadas às águas são intensificadas com o desenvolvimento, 

necessitando, assim, de um controle mais rígido e adequado para satisfazer diversas 

demandas. Lanna (1999) classificou as demandas de água em três categorias: infra-

estrutura social - refere-se às demandas gerais da sociedade, nas quais a água é um bem 

de consumo final; agricultura e aqüicultura - refere-se às demandas de água como bem de 
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consumo intermediário, visando à criação de condições ambientais adequadas ao 

desenvolvimento de espécies animais ou vegetais de interesse produtivo para a sociedade; 

e industrial - demandas para atividades de processamento industrial e energético nas quais 

a água entra como bem de consumo intermediário. A Tabela 4.1 mostra os princípios e as 

categorias de demandas de água, assim como a sua qualidade requerida. 

 

Tabela 4.1 - Principais categorias de demandas de água e seus requisitos de qualidade 
(modificado de Lanna, 1999). 

Categorias Demandas Natureza Qualidade Requerida 

Infra-estrutura Social - dessedentação - consuntivo Isenta de substâncias químicas e organismos 
prejudiciais à saúde dos animais. 

- domésticas - consuntivo Padrão de qualidade elevado, devido ao risco 
de contaminação. 

- navegação - não-consuntivo Baixa presença de material grosseiro que 
possa pôr em risco as embarcações. 

- recreação e lazer - não-consuntivo 
 

Isenta de substâncias químicas, organismos 
prejudiciais à saúde e baixos teores de sólidos 
em suspensão, óleos e graxas. 

Agricultura e Aqüicultura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- agricultura - consuntivo Isenta de substâncias químicas, organismos 
prejudiciais à saúde, salinidade não excessiva 
e presença de nutrientes e qualidade 
compatível com as exigências das espécies a 
serem cultivadas. 

- irrigação -consuntivo Isenta de substâncias químicas, organismos 
prejudiciais à saúde e salinidade não 
excessiva. 

- piscicultura - consuntivo Isenta de substâncias químicas nocivas 

- pecuária - não-consuntivo e 
local  

Isenta de substâncias químicas, organismos 
prejudiciais à saúde. 

- uso de estuários e 
banhados 

- local Variável com os requisitos da fauna que se 
deseja cultivar. 

Industrial - arrefecimento - consuntivo Baixa dureza. 

- hidroeletricidade - não-consuntivo Baixa agressividade.  

- termoeletricidade - consuntivo Baixa dureza 

-processamento 
industrial 

- consuntivo 
 

Isenta de substâncias químicas, organismos 
prejudiciais à saúde e estética agradável.  

- transporte hidráulico - consuntivo Baixa presença de material grosseiro. 

 

Lanna (1999) classificou, também, a natureza da utilização da água em três formas: 

consuntivo - refere-se aos usos que retiram a água de sua fonte natural, diminuindo suas 

disponibilidades quantitativas, espaçiais e temporais; não-consuntivo - refere-se aos usos 

que retornam à fonte de suprimento, praticamente a totalidade da água utilizada, podendo 

haver ligeira modificação no seu padrão temporal de disponibilidade quantitativa; e local - 

refere-se aos usos que aproveitam a disponibilidade de água em sua fonte sem qualquer 

modificação relevante, temporal ou espacial, de disponibilidade quantitativa.  

Segundo Mota (1995), cada uso mostrado na Tabela 4.1 exige limites de impurezas 

específicos àquele uso. Alguns usos requerem padrões sanitários exigentes, outros se 

limitam à presença de elementos que possam influir mais no aspecto estético. Existem, 

ainda, aqueles que fazem restrições quanto à existência de produtos químicos que possam 
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danificar equipamentos e instalações. Assim, a qualidade desejada para determinado curso 

d’água vai depender dos usos para os quais o mesmo se destina. 

Associada à demanda relacionada aos usos das águas, há, também, a preocupação 

com a conservação do equilíbrio e dos ecossistemas naturais, ou com a preservação de 

comunidades aquáticas. Para Salati et al. (1999), tanto a quantidade como a qualidade das 

águas podem, também, sofrer decorrência de causas naturais de natureza climáticas. Entre 

essas causas naturais, destacam-se as flutuações sazonais com período de um ano e 

outras, com ciclos de médio e longo prazo, tais como o “El Niño” e os períodos glaciais, 

além de outras variações climáticas naturais. 

 

4.1.3- Histórico de conflitos 

 

A explosão demográfica teve como causa o rápido aumento da multiplicidade de usos 

d’água com interesses, muitas vezes, conflitantes, podendo conduzir a problemas, tanto em 

termos de quantidade como em termos de qualidade (Mota, 1995). Esses conflitos foram 

classificados por esse autor como conflitos de uso, com repercussões sobre a utilização da 

água e com conseqüências, muitas vezes, maléficas para o homem e para o meio ambiente. 

Os conflitos de usos acentuam-se, principalmente, quando são intensificados os processos 

de industrialização, urbanização e de agricultura intensiva.  

Lanna (2000) classifica os conflitos em três principais categorias, a saber: a) Conflitos 

de destinação de uso: essa situação ocorre quando a água é utilizada para destinações 

outras que não aquelas estabelecidas por decisões políticas, fundamentadas ou não em 

anseios sociais, que as reservariam para o atendimento de necessidades sociais, 

ambientais e econômicas; por exemplo, a retirada de água de reserva ecológica para a 

irrigação; b) Conflitos de disponibilidade qualitativa: situação típica de uso em corpos de 

água poluídos. Nessa situação, existe um aspecto vicioso, pois o consumo excessivo reduz 

a vazão de estiagem deteriorando a qualidade das águas já comprometidas pelo 

lançamento de poluentes e c) Conflitos de disponibilidade quantitativa: situação 

decorrente do esgotamento da disponibilidade quantitativa devido ao uso intensivo.  

Os conflitos de uso da água no Brasil vêm crescendo nos últimos anos nas regiões 

onde esses recursos são escassos. Marques (1999) cita o estado de Pernambuco, cujo 

problema não alcançou relevância como em alguns países da África e Ásia, mas já é 

preocupante. Os conflitos gerados pela escassez das águas têm sido objeto de numerosos 

estudos, dentre esses, há que se mencionar o de Furtado et al. (1997), que destacou o uso 

de reservatórios para fins conflitantes de conservação e de proteção contra as cheias: o uso 

de corpos d’água como diluentes de cargas poluidoras, caracterizando o conflito 

qualidade/quantidade, no qual as águas escoadas tornam-se inapropriadas para usos mais 
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nobres; e o conflito que ocorre entre os usuários de irrigação, podendo-se citar como 

exemplo o caso do açude de Orós no estado do Ceará. 

Na atualidade brasileira, é evidente o crescimento dos conflitos entre os usos dos 

recursos hídricos. Exemplos em grandes escalas podem ser observados na bacia do rio São 

Francisco, na qual as projeções de demanda de água para irrigação, a transposição para 

outras bacias hidrográficas e a manutenção dos atuais aproveitamentos hidrelétricos 

mostram-se conflitantes dado a disponibilidade de água do rio. No Sudeste, evidenciam-se 

os conflitos nas águas dos rios Paraíba do Sul, Piracicaba e Capivari. No Sul do país, a 

enorme demanda de água para irrigação de arrozais é o caso mais visível (Lima et al., 

1999). 

A escassez de água será um sério desafio ao desenvolvimento no futuro, pois, em 

muitas regiões, a demanda de água para indústrias e abastecimento doméstico estará 

competindo, cada vez mais, com a demanda para produção agrícola.   

Salati et al. (1999) mostraram que as análises globais preliminares confirmam que 

essa escassez da água está afetando áreas cada vez mais extensas, particularmente na 

Ásia Ocidental e África, e citam, ainda, exemplos de conflitos internacionais importantes e 

que se arrastaram por várias décadas, com lento progresso nas negociações, marcadas por 

grandes retrocessos, como por exemplo, as bacias do Tigre, Eufrates (Turquia, Síria e 

Iraque), do rio Jordão (Israel, Jordânia e Síria) e do rio Ganges (Índia e Bangladesh). Os 

autores alertaram que esse fato poderá resultar em sérios problemas de segurança regional, 

conflitos e migrações em larga escala, e sugerem, ainda, que a gestão integrada da água 

nas bacias hidrográficas e a determinação adequada do custo da água são as principais 

medidas para mitigar esse problema.  

Os conflitos sobre os usos dos recursos hídricos escassos tendem a aumentar no 

futuro, seja dentro de um mesmo país ou entre países dentro de uma mesma bacia 

hidrográfica. Esses conflitos poderão ser amenizados sempre que a gestão da água utilizar 

a bacia hidrográfica como unidade de planejamento e a distribuição da água puder ser 

negociada entre os próprios usuários.  

Todavia, para os bons usos desses recursos são necessárias ações de gestão e 

controle que consigam contrabalancear e dar sustentabilidade aos diversos processos e 

conflitos, com o estabelecimento de agências de bacias eficientes, com legislações 

adequadas. O êxito dessa gestão depende, assim, no caso do Brasil, de esforços conjuntos 

dos organismos federais, estaduais, municipais e particulares.  
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4.1.4- Instrumentos de gestão dos recursos hídricos 

 

As políticas governamentais, principalmente aquelas dos países desenvolvidos, 

criadas em resposta aos problemas ambientais, apoiavam-se na aplicação dos 

denominados instrumentos de ‘’comando e controle’’, que correspondem a leis, 

regulamentos e fixação de controles.  

O Código de Águas, instituído pelo Decreto n.º 24.643 de 10 de julho de 1934, era a 

base da legislação brasileira de águas. Esse código foi considerado inovador para a época, 

pois apresenta princípios avançados, tais como o do “usuário - pagador”, cobrança, 

transporte de poluentes e outorga pelo uso da água. 

A Constituição de 1988, no seu artigo 21, inciso XIX, estabelece que é competência da 

União instituir um sistema nacional de gerenciamento dos recursos hídricos e normas para 

outorga de direitos de uso. No artigo 22, inciso IV, estabelece que a União tem a 

competência privativa para legislar sobre águas. 

No Brasil, os esforços em direção a uma gestão mais adequada dos recursos hídricos 

resultaram na sanção, em 08/01/97, da Lei n.º 9.433, que instituiu a Política Nacional de 

Recursos Hídricos e criou o Sistema Nacional de Gerenciamento dos Recursos Hídricos. 

Essa Lei estabelece princípios básicos para a gestão dos recursos hídricos, tais como: a 

adoção da bacia hidrográfica como unidade de planejamento, associada ao reconhecimento 

da água como bem econômico; o reconhecimento da importância de seus usos múltiplos e a 

necessidade de um trabalho de gestão, a um só tempo, descentralizado e participativo. 

Esses princípios são praticados, hoje, em todos os países que avançaram na gestão dos 

recursos hídricos. 

Também é definido na lei um conjunto de instrumentos considerados essenciais à boa 

gestão do uso da água, com os planos de recursos hídricos, a outorga de direito de uso dos 

recursos hídricos, a cobrança pelo uso dos recursos hídricos, o enquadramento dos corpos 

d’água em classes de uso e o Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos. 

Atualmente, uma nova ação do Governo Federal, relacionada com o contexto 

institucional, constituiu na criação da Agência Nacional de Águas - ANA, criada por meio da 

Lei n.º 9.984, de 17 de julho de 2000, com a atribuição de implementar a Política Nacional 

de Recursos e de coordenar o Sistema Nacional de Gerenciamento dos Recursos Hídricos. 

À Secretaria de Recursos Hídricos - SRH, do Ministério do Meio Ambiente, ficou a atribuição 

de formular a Política Nacional de Recursos Hídricos e avaliar os resultados de sua 

implementação.  

Esse novo arranjo institucional visa dar maior agilidade na implementação dos 

instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos e nos problemas relacionados com 
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o desenvolvimento e conservação dos recursos hídricos no âmbito dos aspectos legais na 

gestão das vazões mínimas garantidas.  

 

4.1.5 - Aspectos legais na gestão das vazões mínimas garantidas 

 

4.1.5.1- Aspectos legais no Brasil 

 
No Brasil, tem sido adotado somente a dimensão hidrológica no estudo da vazão 

mínima garantida nos processos de licenciamento ambiental envolvendo a construção de 

barragens. Como conseqüência, têm ocorrido diversos conflitos entre os diferentes usuários 

das águas dos rios, com difícil solução para os tomadores de decisão e gestores dos 

recursos hídricos, colocando-se também em risco a vida aquática nesses rios. 

A maioria dos estados do Brasil não adotam metodologias que levem em consideração 

as dimensões sanitária, ecológica e econômica e nem uma legislação específica que aborde 

essa vazão. As legislações estaduais levam em consideração apenas a dimensão 

hidrológica, como, por exemplo, uma vazão média mensal caracterizada com base na série 

histórica de vazões, com extensão de, no mínimo, dez anos.  

A Legislação Federal Brasileira atualmente extinta, referente a esse assunto estão nas 

Normas de n.  2 e 3 para apresentação de Estudos e de Projetos de Exploração de 

Recursos Hídricos para Geração de Energia hidráulica, do extinto Departamento Nacional 

de Águas e Energia Elétrica - DNAEE (1984), atual Agência Nacional de Energia Elétrica - 

ANEEL. Essas normas estipula uma vazão mínima garantida no curso d’água a jusante do 

barramento superior a 80% da vazão mínima média mensal, caracterizada com base na 

série histórica de vazões com extensão de, pelo menos, 10 anos. Para o caso de Pequenas 

Centrais Hidrelétricas, a Norma de n  4 (Norma de Projetos de Geração de Pequenas 

Centrais Hidrelétricas) estipula que a vazão mínima garantida no curso d’água, a jusante do 

barramento, não poderá ser inferior à vazão mínima média mensal, calculada com base nas 

observações anuais no local previsto para o barramento.  

A recomendação geral reporta que todos os projetos deverão ser desenvolvidos em 

estrita concordância com o Código de Águas, Decreto n.o 24.643 de 1934, que, em seu 

Artigo 143, estabelece que todos os aproveitamentos de energia hidráulica deverão 

satisfazer as exigências dos interesses gerais: i) da alimentação e das necessidades das 

populações ribeirinhas, ii) da salubridade pública, iii) da irrigação, iv) da proteção contra as 

inundações, v) da conservação e livre circulação do peixe e vi) do escoamento e rejeição 

das águas. 

Nesse contexto, Mortari (1997) abordou a questão da vazão remanescente ou vazão 

não-turbinável, a ser mantida a jusante de barragem de usinas hidrelétricas, além de fazer 
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questionamentos relevantes em respeito à adoção de um critério único para determinar o 

valor absoluto relacionado à percentagem da vazão mínima remanescente em trechos curto-

circuitados2. O autor acrescenta que o valor mínimo da vazão a ser mantida nesse trecho 

deve atender tanto à geração de energia como aos demais usos da água, e aos reais 

impactos ambientais que, porventura, possam vir a ocorrer nesse trecho.  

As Leis n.° 9.433/97 e 9.984/00 deram uma nova conformação à gestão de recursos 

hídricos no Brasil, tornando-a mais descentralizada, participativa e criando uma estrutura 

institucional dedicada ao tratamento dessa questão, onde se destaca a criação do Conselho 

Nacional de Recursos Hídricos - CNRH e da ANA. Com a criação dessa agência, diversas 

atribuições, dentre elas a competência para emitir outorgas de direito de uso dos recursos 

hídricos de domínio da União, ficando sob responsabilidade dos estados legislarem sobre os 

rios estaduais.  

No que diz respeito ao uso de potencial de energia hidráulica em corpos d’água de 

domínio da União, cabe à ANEEL promover junto à ANA, a prévia obtenção de declaração 

de reserva de disponibilidade hídrica.  

Quanto à Política de Recursos Hídricos do Distrito Federal, cabe ressaltar a Lei das 

Águas n.° 2.725 de 13 de junho de 2001. Essa lei introduz conceitos modernos de gestão 

participativa e descentralizada e estabelece um sistema organizacional para o setor dos 

recursos hídricos do Distrito Federal, considerando os seguintes princípios básicos: i) 

adoção da bacia hidrográfica como unidade de planejamento; ii) privilégio aos usos múltiplos 

dos recursos hídricos, quebrando a indesejável hegemonia de um setor usuário sobre os 

demais; iii) reconhecimento da água como um bem finito e vulnerável; iv) reconhecimento do 

valor econômico da água e v) gestão descentralizada e participativa dos recursos hídricos 

(SEMATEC, 2000). 

Deve-se salientar que o estudo da vazão mínima garantida é de fundamental 

importância nos processos de outorga pelo uso das águas, conforme a Política Nacional de 

Recursos Hídricos, Lei n.  9.433/97. A outorga de direito de uso da água tem por objetivo 

assegurar o controle quantitativo e qualitativo dos usos da água e o efetivo exercício dos 

direitos ao acesso. A outorga está relacionada a um valor de vazão que deverá ser adotado 

como forma de determinar um limite superior de utilização dos recursos hídricos. Esse limite 

é responsável pela segurança de atendimento às demandas prioritárias (abastecimento 

público), pela garantia da vazão de preservação ecológica do curso d’água e, ao mesmo 

tempo, pela segurança no atendimento das vazões outorgadas (Silva,1997). 

Lanna (1999) divide esse instrumento em duas classes de critérios: o da vazão 

referencial e o da vazão de priorização das demandas. No primeiro critério, é usada uma 

                                                           
2
 Trecho compreendido entre a derivação para a casa de força e a restituição ao curso d’água. 
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vazão de referência que pode ser relacionada a uma situação crítica. No Brasil, tem sido 

comumente adotada a denominada Q7,10.
3 Como a outorga é, nesses casos, dirigida às 

condições de estiagem, ela limita, severamente, a expansão dos sistemas de uso a uma 

fração da Q7,10. 

O critério de vazão de priorização das demandas adota um processo de criação de 

intervalos de tempo nos quais a demanda de maior prioridade será inicialmente suprida e, 

em seguida, com a vazão excedente, serão atendidas as demandas segundo a hierarquia 

de prioridades de usos. Essa sistemática prossegue até o ponto em que a vazão utilizável é 

esgotada ou todas as demandas de usos sejam supridas.  

Alguns estados adotam frações da Q7,10 ou da Q90%
4 como a vazão mínima garantida a 

ser mantida no rio. Como não existe critério algum na adoção dessas frações, Ferreira et al. 

(1999) justificaram que ‘’ ... a vazão mínima anual de sete dias de duração é menos 

suscetível à influência de erros operacionais e intervenções humanas no curso d’água do 

que a vazão mínima diária e é suficientemente mais detalhada que a vazão mínima mensal.” 

Assim, essa vazão é utilizada como indicador da disponibilidade hídrica natural em um curso 

d’água. Como exemplo, pode-se citar alguns estados brasileiros (Paraná, Minas Gerais e 

Espírito Santo) que adotam a Q7,10 como sendo a vazão mínima garantida a ser mantida nos 

rios. 

Em muitos casos, com a implantação de reservatórios de regularização, 

especialmente no Semi-árido, em que muitos rios são intermitentes, trabalha-se com o 

conceito de ‘’vazão regularizável” com um percentual de garantia (geralmente 90%). Nesses 

casos, a vazão mínima garantida é definida como um percentual dessa vazão regularizável.  

Diante desse contexto, as entidades responsáveis pela outorga são submetidas às 

pressões por parte dos usuários para revisar os valores de outorga. Essa revisão vem 

acontecendo, por exemplo, no estado de Minas Gerais, onde a prática atual é fixar em 30% 

da Q7,10, o limite máximo de derivação consuntiva a serem outorgadas na porção da bacia 

hidrográfica limitada por cada seção considerada, em condições naturais, ficando sempre 

garantidos, a jusante de cada derivação, fluxos mínimos equivalentes a 70% da Q7,10. 

No Brasil, a gestão dos recursos hídricos apresenta um quadro bastante diversificado 

quanto aos estágios de implementação das ações. Alguns estados avançaram bastante na 

constituição de seus arranjos institucionais e na elaboração de estudos e programas 

específicos. Outros, no entanto, sequer iniciaram o processo de discussão das Políticas 

Estaduais de Recursos Hídricos, apresentando um quadro institucional deficiente.  

 

 

                                                           
3
 É a média das vazões de sete dias consecutivos de estiagem com 10 anos de tempo de retorno.  

4
 É a vazão igualada ou superada em 90% do tempo.  
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A Resolução CONAMA n.o 20 de Junho de 1986 considera que a condição crítica de 

vazão para estudos sobre a capacidade de autodepuração dos corpos de água é a Q7,10. 

Outra Resolução, CONAMA n.  05, de junho de 1988, estabelece que toda obra de sistema 

de abastecimento de água está sujeita ao licenciamento, quando o valor de captação de 

água for projetado acima de 20% (vinte por cento) da vazão mínima da fonte de 

abastecimento ou que modifiquem as condições físicas ou bióticas dos corpos d’água. 

No Brasil, o critério adotado para a definição de vazões mínimas garantidas é baseado 

apenas em dados históricos de vazão (dimensão hidrológica). No entanto, a aplicação dessa 

dimensão torna-se cada vez menos satisfatória, pois o mesmo não leva em consideração o 

ecossistema aquático, nem a dimensão econômica. 

 

4.1.5.2- Aspectos legais em alguns países 

 

A preocupação com os estudos de vazões mínimas em outros países surgiu com a 

construção de grandes reservatórios, a partir de meados do século XX, principalmente na 

América do Norte (Stalnaker et al, 1995). A exploração desordenada dos recursos hídricos 

resultou, entre outros danos, na perda de vários rios com potencial para piscicultura no 

Oeste dos Estados Unidos (Reiser et al., 1989). 

Diante desse quadro, vários estados norte-americanos começaram a editar leis 

visando à proteção dos recursos hídricos contra a degradação causada pelo acelerado 

desenvolvimento econômico. Uma atenção especial foi dada para os estudos de vazões 

mínimas garantidas, por meio da criação do Decreto da Política Nacional do Meio Ambiente 

- NEPA em 1997 (Stalnaker et al, 1995). Esse ato teve como objetivo avaliar as alternativas 

e operações dos Projetos Federais referentes à gestão das águas.  

Reiser et al. (1989) pesquisaram a região Oeste dos Estados Unidos e parte do 

Canadá e México quanto à situação legal e institucional, no que diz respeito aos estudos e 

programas de vazões mínimas garantidas e os procedimentos adotados para definição 

dessas vazões. Os autores verificaram que em 15 dos estados americanos, mais de um 

(1/3) adotam aspectos legais para proteção dos recursos aquáticos, bem como indicam 

outras legislações que são adotadas para as vazões mínimas. Na região Oeste dos Estados 

Unidos, 60% dos estados apresentam legislação específica sobre o tema (Reiser et al., 

1989).   

No Canadá, não existe uma legislação específica para definição de vazões mínimas 

(Reiser et al., 1989). Cabe ao Ministério da Pesca e Oceano definir as vazões mínimas para 

proteção do ecossistema aquático, de acordo com o “Canadá Fisheries Act” (Alves, 1993).  

A Suíça tem uma Lei de Proteção das Águas, a qual define a vazão mínima a ser 

preservada por meio de recomendações, que se baseiam na vazão do curso d’ água que, 
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em média, é atingida ou excedida durante 347 dias por ano, denominada de Q347 (Alves, 

1993). O Q347 é calculado a partir de um registro de vazões com extensão mínima de dez 

anos, podendo-se, na ausência deste registro, recorrer a outros métodos ou, até mesmo, à 

simulação.  

A França determina a vazão mínima a permanecer nos rios por meio da Lei da Pesca 

e Gestão dos Recursos Hídricos Piscícolas de 1984, que no seu Artigo 140º especifica que 

essa vazão não deverá ser inferior a 10% da vazão média de longo termo do curso d’água, 

calculada a partir do registro histórico de vazão com, no mínimo, 5 (cinco) anos de duração. 

Em cursos d’água em que a vazão média é superior a 80 m3/s, o Conselho de Estado pode, 

por decreto, definir um limite inferior àquela vazão, que não poderá ser inferior a 20% da 

vazão média. No caso de aproveitamentos hidráulicos existentes antes de 1984, a vazão 

mínima corresponderá a 2,5% da vazão média.  

Quanto à Espanha, a Lei das Águas de 1985 estabelece em seu Artigo 40º, a 

necessidade de manter uma quantidade adequada para preservação dos sistemas naturais, 

definidos com base nos Planos Hidrológicos. Essa legislação necessita de uma definição  

mais precisa (Alves, 1993).  

Em Portugal ainda não existe uma legislação específica para a definição das vazões 

mínimas garantidas em cursos d’água. Atualmente, é utilizada uma legislação variada, que 

pode ser aplicada para proteção dos ecossistemas aquáticos e dos recursos piscícolas, 

constituindo a base legal que tem permitido incluir no Alvará de Uso de água, por parte do 

órgão licenciador, a obrigação de manter uma vazão mínima no curso d’água (Alves, 1993).  

Cabe ressaltar que, atualmente, as pesquisas no âmbito da definição de vazões 

mínimas garantidas vêm-se tornando mais freqüentes, tanto na Universidade Técnica de 

Lisboa como também no órgão responsável pelo gerenciamento dos recursos hídricos 

(Instituto de Água). Entre os trabalhos publicados, têm-se: Alves (1993); Alves (1996); 

Henriques (1996); Bettencourt et al. (1996); Bernardo (1996); Bernardo e Alves (1999); 

Alves e Bernardo (2000) e Alves (2000).  

Levando em consideração os aspectos mencionados, constata-se a importância do 

estabelecimento e da implantação de uma legislação específica sobre vazões mínimas 

garantidas no Brasil, que satisfaça os usos múltiplos das águas, principalmente no que se 

refere à manutenção das espécies aquáticas.  
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4.2 - DEFINIÇÃO DE VAZÕES MÍNIMAS EM CURSOS D’ ÁGUA 

 

Segundo Lamb et al. (1995), até 1975, vazão mínima garantida era a expressão mais 

usada para definir a quantidade mínima de água a permanecer no rio para satisfazer 

diversos usos. Essa vazão tem a finalidade de assegurar a conservação e a manutenção 

dos ecossistemas aquáticos naturais, a produção das espécies com interesse desportivo ou 

comercial, os aspectos estéticos da paisagem ou outros interesses científicos ou culturais 

(Alves, 1996).  

Para Bettencourt et al. (1996), essa vazão é necessária à diluição das cargas de 

macro e micropoluentes que, inevitavelmente, são descarregados por fontes pontuais e 

difusas da bacia. Ou seja, há vazões mínimas que se fazem necessárias, mesmo que todos 

os efluentes gerados na bacia hidrográfica do rio estejam tratados nos termos das normas 

em vigor. Essas vazões mínimas podem ser particularmente significativas em estiagem.  

Henriques (1996) destacou que a vazão mínima garantida não deve ser confundida 

com a vazão reservada, isto é, a vazão a ser garantida a jusante dos aproveitamentos 

hidráulicos para manutenção de usos já existentes, como a irrigação e o abastecimento 

público. O autor considera, ainda, que a determinação da vazão mínima deverá levar em 

consideração outros fatores além dos usos a jusante, como as vazões de arraste ou de 

limpeza para a remoção de materiais finos depositados nos cursos d’água e prevenção do 

crescimento da vegetação e vazões para manutenção da estrutura do leito e da capacidade 

de transporte sólido. Alves (2000) justificou que a vazão de limpeza tem a sua importância 

na definição de vazões mínimas garantidas, porque a ausência dessa vazão pode resultar 

na degradação do leito do rio, alteração dos processos geomorfológicos, redução ou 

alteração na fauna e flora. 

Com base nessas constatações, analistas começaram a desenvolver estimativas de 

vazões mínimas a serem observadas, tentando reproduzir a natureza dos corpos d’água, 

objetivando, assim, definir um valor mínimo aceitável para a sobrevivência das espécies 

aquáticas (Tennant 1976, Bovee, 1989 e Lamb et al., 1995). Essa necessidade, segundo 

Stalnaker et al. (1995), levou ao desenvolvimento da função habitat versus vazão, criada 

para relacionar o nível d’água necessário para a sobrevivência de espécies selecionadas, ou 

seja, passagem de peixes, desova e reaeração do habitat, versus vazão nos cursos d’água. 
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4.2.1- Dimensão para definição de vazões mínimas garantidas em cursos d’água 

 

A determinação da vazão mínima garantida desempenha um papel fundamental na 

ecologia dos ecossistemas lóticos5, constituindo um fator determinante na estrutura e 

diversidade das comunidades bióticas. Nesse sentido, as definições de vazões mínimas nos 

corpos d’água dependem dos contextos hidrológico, sanitário, ecológico e econômico do 

corpo hídrico em questão. A Figura 4.1 mostra, de forma geral, os principais impactos 

associados a essas dimensões. 

 

 

 

Figura 4.1- Fluxograma dos principais impactos ambientais, decorrentes da dimensão dos 
critérios considerados 
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Um aumento da retirada de água implica, diretamente, em vários impactos que estão 

relacionados entre si. Observa-se, na Figura 4.1, que os principais impactos são 

provenientes das flutuações ambientais naturais e das atividades humanas.  

É sabido que essas alterações causadas pelo homem interagem de forma complexa 

(Tundisi et al., 1999). Os autores consideram, ainda, que os sistemas aquáticos naturais e 

artificiais funcionam, em grande parte, impulsionados por flutuações de curta ou longa 

duração que têm impacto na organização das comunidades, nos ciclos biogeoquímicos nas 

escalas temporal e espacial. Desse modo, mesmo que a ação antrópica se restrinja a uma 

retirada de água, outras dimensões devem ser consideradas, além das dimensões 

hidrológicas, na avaliação do comportamento das vazões mínimas nos corpos d’água. 

Sendo assim, discutem-se a seguir, as diferentes dimensões associadas à definição das 

vazões mínimas garantidas. 

 

4.2.1.1- Dimensão hidrológica e hidráulica    

 

A modificação do regime hidrológico dos cursos d’água é uma das mais importantes 

ações antropogênicas sobre o ambiente (Henriques, 1996). Alguns dos principais impactos 

causados pelas alterações hidrológicas são causadas pela retirada de água dos rios, em 

geral para irrigação, operação de hidrelétricas e outros suscetíveis de provocar prejuízos à 

utilização de água a jusante dessas derivações. Entre as alterações hidrológicas, pode-se 

citar, também, a diminuição da variação sazonal da vazão, assim como a dimensão das 

cheias. A redução pode implicar no agravamento da qualidade da água por diminuição da 

diluição e por redução da capacidade natural de depuração. Deve-se ressaltar, também, que 

os ecossistemas lóticos sofrem, com as retiradas, fortes riscos de perturbação 

(Bernardo,1996).  

A modificação do regime hidrológico  pode conduzir à alteração na estrutura do leito 

do rio, na profundidade do escoamento, na velocidade, na qualidade da água, temperatura e 

no regime do transporte (Allan, 1995). Portanto, essas alterações favorecem a acumulação 

de materiais finos e o crescimento da vegetação, o que pode conduzir à redução da 

capacidade de transporte do leito, provocando a diminuição do habitat disponível para os 

macroinvertebrados e para algumas espécies piscícolas durante o período de desova 

(Alves, 1993).  

De acordo com Alves e Bernardo (2000), os impactos decorrentes dos 

aproveitamentos hidráulicos na seção a jusante da barragem, reduzem a vazão média, 

diminuindo a variação sazonal da vazão, alterando a época de vazões extremas, reduzindo 

a magnitude das cheias ou impondo descargas não naturais. Existem exemplos de rios que 

sofrem uma redução tão grande na vazão que chegam, praticamente, a secar durante a 
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maior parte do ano. Além de afetar gravemente o aspecto da quantidade de água, essas 

alterações hidrológicas também influenciam negativamente na qualidade, em decorrência do 

aumento das concentrações devido à diminuição da capacidade diluidora. 

Diante dessa problemática, a manutenção das vazões mínimas garantidas que 

possibilitem a conservação dos ecossistemas aquáticos a jusante, afigura-se como uma 

questão essencial (Bernardo, 1996), embora a dimensão hidrológica não possa ser o único 

critério adotado para definição dessa vazão.  

 

4.2.1.2- Dimensão sanitária 

 

O volume de água liberado a jusante de reservatórios pode melhorar 

significativamente a qualidade da água de um curso d’água pelo simples efeito da diluição, 

que é um fator muito importante na minimização da poluição ambiental, principalmente em 

um país como o Brasil, que tem disponibilizado poucos recursos para tratamento de esgotos 

(von Sperling, 1998). 

Em grande parte das atividades humanas e, especificamente, naquelas que usam a 

água, existe a geração de resíduos. A água pode ser usada como meio de transporte 

desses resíduos para as diluições e depurações. Nesses processos de depuração, a água 

entra como veículo para substâncias como o oxigênio, fundamental para o desenvolvimento 

de microorganismos aeróbios que transformam os resíduos orgânicos em substâncias 

estáveis. A capacidade de manutenção desse processo de depuração em corpos d’água é 

relacionada com a quantidade de oxigênio diluído, a qual é limitada e dependente, entre 

outras fatores, da temperatura do meio.  

O lançamento contínuo de resíduos oxidáveis na água pode promover uma demanda 

elevada de oxigênio, muitas vezes superior à taxa de reoxigenação. Com esse desequilíbrio, 

esgota-se o oxigênio e perecem as formas de vida dele dependentes, incluindo os peixes. 

Também cessa o processo de degradação aeróbia e, em seu lugar, surgem condições 

anaeróbias, que geram alterações substanciais no ecossistema, caso persista o 

desequilíbrio. Essas alterações são percebidas como poluição mas representam, uma 

adaptação às condições vigentes, sendo que o processo de degradação anaeróbia dos 

resíduos continua até estabelecer-se um novo equilíbrio (Lanna, 1999).  

Para von Sperling (1996), pode-se considerar que a água esteja depurada quando as 

suas características não mais sejam conflitantes com a utilização prevista em cada trecho 

do curso d’água. Isso se dá porque não existem depurações absolutas, ou seja, o 

ecossistema atinge o equilíbrio, mas em condições diferentes das anteriores, devido ao 

incremento da concentração de certos produtos e subprodutos da decomposição. 
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Outras formas de lançamento, cuja capacidade de assimilação é baixa ou nula, são as 

de substâncias tóxicas, carcinogênicas, teratogênicas e mutagênicas. Elas causam danos 

ambientais e sociais muitas vezes irreversíveis e que, freqüentemente, são identificados 

apenas em longo prazo, quando não mais poderão ser penalizados os causadores e nem 

tomadas medidas mitigadoras. 

A vazão mínima garantida a ser mantida nos rios, conforme descrito anteriormente, é 

de fundamental importância nos estudos de modelagem do corpo receptor, e tem sido essa 

a vazão utilizada nas simulações do OD e da DBO em rios (von Sperling, 1998). Um nível 

adequado dessa vazão, tanto em termos de qualidade como de quantidade, irá beneficiar 

tanto os usos consuntivos quanto os não consuntivos (Lanna, 1999).  

 

 4.2.1.3- Dimensão ecológica 

 

Historicamente, o aspecto de proteção do ecossistema aquático tem sido limitado nos 

estudos de vazões mínimas. Entretanto, a consideração do fator ambiental é importante 

como forma de conservar a diversidade das espécies e a integridade ecológica do 

ecossistema aquático. 

A compreensão da natureza dinâmica e da importância ecológica dos sistemas fluviais 

levou ao desenvolvimento do conceito de “engenharia ecológica fluvial” (Pinheiro et al., 

1996). A redução do volume de água apresenta uma complexidade mais profunda no âmbito 

da ecologia fluvial, principalmente, no período de estiagem. Trata-se não só de manter essa 

massa de água, impedindo-a de secar, mas, também, de permitir que sejam verificadas as 

condições compatíveis com as exigências da fauna e flora (Bernardo, 1996).  

Assim, com as fortes pressões ambientais sofridas pelas comunidades aquáticas, 

somam-se aos efeitos das interações específicas, particularmente, a degradação causada 

pela diminuição da vazão, em que a biota é submetida a um elevado “stress’’ devido a essas 

pressões (Alves, 2000). Essa autora acrescenta, ainda, que os principais impactos 

decorrentes dessa diminuição prejudicam, diretamente, as espécies aquáticas, em particular 

a ictiofauna, que recua para zonas mais profundas, em que a probabilidade de presença de 

água é maior.  

Para Branco (1986), um dos mais graves e mais estudados efeitos biológicos da 

poluição está relacionado com a morte de peixes nas águas receptoras. Os peixes podem 

representar um importante papel na alimentação humana, além de sua pesca se constituir 

em um esporte muito apreciado em diversas regiões. A falta de oxigênio é a principal causa 

da ausência ou limitação do número de peixes em cursos d’água receptores de despejos 

orgânicos, tendo importância, secundária, a presença de compostos tóxicos, tais como H2S 

e CH4, uma vez que esses são, rapidamente, transformados pelas atividades dos 



 25 

microorganismos (Proença, 1994). O nitrogênio amoniacal, porém, pode ser responsável, 

em águas poluídas, pela morte de peixes em áreas em que não chega a faltar o oxigênio 

(Branco, 1986).  

A Figura 4.2 mostra as interações entre a qualidade de água e o meio ambiente 

aquático, a partir de um padrão, no qual os processos biológicos passam pela fase de 

crescimento, respiração e mortandade. O crescimento requer mais nutrientes para aumentar 

sua biomassa, mas, por outro lado, a respiração utiliza o oxigênio para oxidar a biomassa e 

liberar os nutrientes. A mortandade ocorre naturalmente, mas pode provocar mudanças nas 

taxas das condições ambientais.  

Como se pode constatar a partir da referida figura, a dimensão ecológica para 

determinar a vazão mínima garantida pode basear-se, assim, na relação entre o habitat e a 

vazão (Stalnaker et al.,1995), visto que se considera, de um lado, a especificidade dos 

ecossistemas, objetivando-se, por outro lado,  a conservação e a proteção do habitat natural 

das espécies. Essa relação leva em consideração a profundidade, o perímetro molhado e a 

disponibilidade de habitat para a ictiofauna. 

 

 

Figura 4.2- Interações entre a biota e o meio ambiente aquático (Patten, 1975) 
 

Nesse caso, é fundamental realizar uma caracterização do valor ecológico dos 

sistemas aquáticos, dentro de uma perspectiva integradora, ou mesmo corretiva, em face 

das normas de qualidade da água definidas pela legislação vigente em cada região 

(Guerreiro, 1996). Reconhece-se, igualmente, a necessidade de manutenção de cheias nos 
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rios, bem como as vazões mínimas garantidas. A literatura apresenta várias metodologias 

baseadas na relação entre habitat versus vazão, que foram desenvolvidas em função do 

nível de vida para espécies aquáticas específicas (Bovee, 1986). 

 

4.2.1.4- Dimensão econômica 

 

A preocupação com o meio ambiente e com a possibilidade de esgotamento dos 

recursos naturais, dentre esses recursos a água, levou à realização de diversos estudos nas 

várias vertentes das ciências econômicas, e da economia ambiental. 

A água a permanecer em um rio tem um valor econômico devido às suas 

características de multifunção, valor esse que corresponde a uma agregação de valores por 

uso e função (Cordeiro Netto, 1995). Por essa razão, Guazzelli (1992) apresentou 

estratégias para avaliar o controle de poluição enfocada nos princípios da política 

econômica, recorrendo às curvas de oferta e demanda para explicar como esses problemas 

surgem.  

Cordeiro Netto (1995) e Guazzelli (1992) acreditam que uma das melhores maneiras 

de avaliar a água, quanto ao volume ou a vazão em um curso d’água, é por meio da oferta e 

da demanda, mas afirmam que se tratam de meios extremamente complexos, uma vez que 

a água compreende um bem de características variáveis, podendo assumir diferentes 

funções e satisfazer, direta e indiretamente, a um grande número de usos. 

De acordo com Cordeiro Netto (1995), na oferta constata-se que um m3 (metro cúbico) 

de água em determinado trecho de um manancial pode apresentar atributos de qualidade e 

quantidade, energia potencial ou cinética, etc., que o caracterizam como um bem com 

múltiplos usos. Esses atributos podem variar no tempo e no espaço (cheias-vazantes, 

cabeceira-foz, etc.), o que pode tornar complexa a valoração da água. Certos usos e 

funções praticamente não alteram sua disponibilidade e/ou qualidade, enquanto outros 

podem modificá-las profundamente, como a diluição de esgotos. 

A vazão mínima garantida pode melhorar, significativamente, as condições de 

qualidade da água de um trecho de rio, no qual, esgotos domésticos e industriais são 

lançados, pelo simples efeito físico da diluição. Por outro lado, as características físico-

químicas desse volume disponível em cursos d’água pode tanto favorecer os processos de 

autodepuração dos esgotos lançados, quanto limitar a passagem de certas moléculas para 

formas mais tóxicas (Cordeiro Netto, 1997). O autor cita ainda que um nível adequado dessa 

vazão pode favorecer, igualmente, as atividades de turismo, lazer aquático, navegação e 

produção de energia. Desse modo, caso os valores econômicos associados a cada um dos 

usos de água possa ser estimado, inclusive o valor de não-uso, o problema de definição de 
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vazões mínimas garantidas restringe-se a uma busca de uma alocação ótima dos valores de 

água. 

 

4.3- MÉTODOS UTILIZADOS PARA DEFINIÇÃO DE VAZÕES MÍNIMAS GARANTIDAS 
EM CURSOS D’ÁGUA 
 

Esta seção tem por objetivo destacar as principais metodologias utilizadas para 

determinação das vazões mínimas garantidas em cursos d’água. Tendo em vista a 

importância da evolução histórica dos métodos existentes, bem como informações 

conceituais relevantes de cada classe de método, inclui-se, também, neste item, uma 

análise das principais metodologias estudadas, com suas respectivas limitações e condições 

de aplicação.  

 

4.3.1- Breve histórico 

 

Grande parte das metodologias existentes para a determinação de vazões mínimas 

dos rios tem sido desenvolvida por hidrólogos e biólogos que trabalham para diferentes  

instituições envolvidas com a gestão dos recursos hídricos, principalmente nos EUA 

(Stalnaker et al., 1995). Os métodos evoluíram da simples fixação da vazão mínima, sem 

nenhum critério específico para as espécies aquáticas como, por exemplo, a Q7,10 (Sarmento 

e Pelisari 1999), para métodos mais complexos que levem em consideração as espécies 

aquáticas (Bovee et al., 1998). 

Nesse sentido, os últimos 30 anos foram voltados para estudos ecológicos, 

objetivando um melhor entendimento das relações entre vazões e habitat aquático 

(Stalnaker et al., 1995). Muitos métodos apareceram na década de 60 e no início da década 

de 70, no oeste dos Estados Unidos da América, baseados tanto na análise hidrológica para 

garantia do abastecimento de água, quanto em observações empíricas sobre qualidade do 

habitat e entendimento da ecologia dos peixes (Alves, 1993 e Lamb, 1995). Essas técnicas 

permitiram a fixação de uma vazão mínima garantida nos rios, levando em conta o benefício 

para a ictiofauna e outras vidas aquáticas (Caissie e El-Jabi, 1995).  

A maioria dessas metodologias adotou a dimensão de natureza hidrológica e de 

natureza ecológica, restringindo-se, no entanto, a algumas espécies de peixes (Caissie e El-

Jabi, 1995). Segundo Karim et al. (1996), cada uma dessas metodologia adota parâmetros e 

modelos específicos, dificultando, assim, a escolha de uma abordagem-padrão. Os 

principais parâmetros e variáveis que permitem a definição de uma vazão mínima são os 

dados da bacia, registros históricos de vazão, dados hidráulicos, dados de habitat, 

temperatura e de qualidade da água (Stalnaker et al., 1995). 
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No Brasil, os primeiros estudos sistematizados sobre vazões mínimas garantidas, 

levando em consideração a ecologia aquática, vêm sendo desenvolvidos pelo Núcleo de 

Vazão Ecológica - NEVE, na Universidade Federal do Espírito Santo - UFES. Entre os 

trabalhos, pode-se citar o estudo realizado por Pelissari et al. (1999) que utilizou o método 

ecológico “Instream Flow Incremental Methodology - IFIM”, por meio da adoção de “Índices 

de Preferência de Habitat - IPH”, para duas espécies de peixes. A partir da velocidade e da 

profundidade no rio Timbuí, município de Santa Teresa, Espírito Santo, pôde-se definir a 

“vazão residual” nesse curso d’água. Em um outro trabalho, Sarmento e Pelissari (1999) 

apresentaram o estado da arte sobre metodologias para determinação da quantidade de 

água a permanecer nos rios após as derivações de água.  

Alves (1993) e Karim et al. (1996) adotaram a tipologia com três classes de métodos 

para definição de vazões mínimas garantidas: i) métodos baseados em uma série histórica 

de vazão; ii) métodos baseados na relação entre os parâmetros hidráulicos e a vazão; iii) 

métodos baseados na relação entre o habitat e a vazão. Cabe ressaltar, que os autores não 

levaram em consideração os métodos econômicos. No âmbito deste trabalho, será adotada 

a tipologia com cinco classes de métodos definidos em função da dimensão de análise 

preponderante: hidrológico, sanitário, hidráulico, ecológico e econômico. 

 

4.3.2 - Métodos hidrológicos 

 
4.3.2.1- Características gerais 

 

Os métodos hidrológicos são baseados, em princípio, em séries históricas de vazão. A 

caracterização hidrológica das vazões de um curso d’água envolve a análise de dados 

observados em seções de interesse, com o objetivo de quantificar a magnitude das vazões 

mensais e diárias, as vazões máximas, mínimas, as durações das cheias, as durações dos 

períodos de estiagem, e as freqüências com que ocorrem as cheias (Righetto, 1998). 

Para o autor, existem algumas alternativas que podem ser adotadas para a análise 

das vazões observadas, de modo que a escolha do indicador mais adequado dependerá 

dos objetivos a serem alcançados, os quais podem envolver aspectos de engenharia 

hidráulica, geografia, de meio ambiente e abastecimento de água. 

Os métodos baseados na existência de dados de registros de vazão de rio são, na 

prática, mais utilizados, em relação a outras abordagens, pela maior disponibilidade de 

dados, pela identificação de indicadores que definem as características do escoamento, por 

sua simplicidade de aplicação e pelo baixo custo relativo (Estes e Orsborn, 1997; Alves e 

Bernardo, 2000).  
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No Brasil, os estudos realizados para definição de vazões mínimas em cursos d’água, 

até a década de 90, também foram baseados, exclusivamente, em dados históricos de 

vazão (Pelissari, 2000). Os métodos de quantificação da vazão dependem da observação 

de variáveis hidrológicas que descrevem os processos hidrológicos no decorrer do tempo. 

De acordo com Tucci (2000), essas variáveis possuem comportamento estocástico e 

necessitam de amostras confiáveis e representativas para sua estimativa. No caso das 

séries de vazões não apresentarem variância necessária para descrever, adequadamente o 

comportamento hidrológico, pode-se recorrer tanto a modelos de tipo chuva-defluvio quanto 

à geração estocástica de séries de vazões. 

Existe um grande número de indicadores relacionados com a representação de 

vazões mínimas, com alguns desses indicadores discutidos por Tucci (1981).  

Dentre as abordagens hidrológicas, podem ser citados a Q7,10, e o Método de Montana 

ou Tennant. 

 

4.3.2.2 - A Q7,10 

 

Existem alguns valores característicos de vazões mínimas que são utilizados em 

projetos de recursos hídricos e que são indicadores das condições de estiagens de um rio 

(Tucci, 1981). Os mais utilizados são: (a) vazão mínima com 7 dias consecutivos de duração 

e 10 anos de tempo de retorno e; (b) vazão com 95% de permanência no tempo. 

Exemplificando, a vazão mínima Q95 caracteriza uma situação de permanência, enquanto a 

Q7,10 indica uma situação de estado mínimo (Chiang e Johnson, 1976). 

O Método da Q7,10 recomenda uma vazão ecológica baseada em registros históricos 

de vazão, mais especificamente na média das menores vazões que se observa durante sete 

dias consecutivos, uma vez a cada dez anos em média. 

O procedimento adequado para determinação da vazão mínima vai depender do tipo 

de objetivo a ser alcançado. Podem, por exemplo, ser utilizados para avaliar a vazão com 

certa duração para a diluição de despejos domésticos e industriais, para a navegação, etc.  

A seqüência prática para a determinação da Q7,10, envolve, primeiramente a 

identificação, para cada ano da série, a seqüência de sete dias com menor média de vazão. 

Esses valores da série são ordenados crescentemente, sendo determinada uma 

probabilidade de não-excedência F(x), ajustando-se, então uma curva de distribuição de 

probabilidade, sendo o passo seguinte a determinação do tempo de retorno T(x)= 1/F(x).  

Várias são as distribuições teóricas (Normal, Log-normal, Gamma, Gumbel e Weibull 

ou Extremo tipo III) utilizadas para descrever a freqüência de vazões mínimas (Lanna, 

1997). Para maiores detalhes sobre distribuições de probabilidade usadas para eventos 
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extremos em hidrologia, pode-se consultar Yevjevich (1972), Kite (1979), Bejamin e Cornell 

(1970), dentre outros.  

Esse tipo de abordagem é largamente empregado na recomendação para fixação da 

vazão mínima nos rios para outorga no Brasil.  

 

4.3.2.3 -Método de Montana ou Tennant 

 

O método de Montana foi desenvolvido por Tennant, em 1976, e sei baseado em 

simples variáveis hidrológicas, sendo um dos mais utilizados nos EUA para determinação da 

vazão mínima garantida (Ubertini et al., 1996). Esse método define o ecossistema aquático 

em função da vazão, expressa em percentagem da vazão média anual do rio, calculado 

para o local do aproveitamento hidráulico, recorrendo a diferentes percentagens relativas 

aos períodos de outubro-março e abril-setembro (Tennant, 1976).  

Segundo Tennant (1976), o método foi desenvolvido com a ajuda de diversos 

hidrólogos e biólogos de vários estados americanos e organizações federais, com casos, 

tanto para rios de água quente como fria. Essa metodologia foi desenvolvida levando em 

conta 17 anos de trabalho em centenas de rios nos estados americanos.  

Tennant (1976) desenvolveu indicadores, como percentuais de vazões característicos, 

para determinar os regimes de vazões mínimas adequados às espécies aquáticas, 

recreação e recursos ambientais. A Tabela 4.2 descreve essa percentagem em relação à 

qualidade do habitat, com referência ao hemisfério norte.  

A aplicação desse método envolve as seguintes etapas: i) determinação da vazão 

média anual da bacia hidrográfica no local de interesse; ii) observação do curso d’água 

durante os períodos em que a vazão no mesmo é, aproximadamente, 10%, 30% e 60% da 

vazão média anual, documentado-o com fotografias dos vários tipos de habitas e as 

medições em seções transversais, características da largura do leito do rio, profundidade e 

velocidade de escoamento; iii) essas informações obtidas no campo auxiliarão nas 

recomendações dos regimes de vazões mínimas segundo a Tabela 4.2. 

 

Tabela 4.2- Regimes de vazões mínimas para espécies aquáticas, recreação e recursos 
ambientais relacionados (Tennant, 1976) 

Vazão mínima garantida vazões recomendadas 

 Outubro-Março                                                      Abril-Setembro 

Máxima 200% da vazão média 
Ótima 60% - 100% 
Excelente 40%                                                                                       60% 
Muito boa 30%                                                                                       50% 
Boa 20%                                                                                       40% 
Suficiente ou fraco 10%                                                                                       30% 
Mínima ou pobre 10%                                                                                       10% 
 Degradação elevada 0 -10% da vazão média  
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Para definir essas faixas de percentagens, Tennant (1976) avaliou os regimes de 

vazões em relação à qualidade do habitat, às variáveis hidráulicas (largura, profundidade e 

velocidade), ao uso na recreação e as necessidades ambientais correlacionadas. Os 

comentários sobre algumas das faixas de percentagem, correspondentes aos regimes de 

vazões com suas respectivas degradações e qualidades requeridas, são as seguintes: 

a) 10% da vazão média anual: esta é a vazão instantânea mínima recomendada para 

manter um habitat saudável por um curto período de tempo, constituindo-se nas condições 

de habitat necessárias à sobrevivência da maior parte das espécies aquáticas. A largura do 

leito, a profundidade e a velocidade do escoamento são todas significativamente reduzidas, 

conduzindo à degradação do habitat para a maior parte das espécies. Com a diminuição do 

perímetro molhado, o canal do rio fica exposto, exceto nas áreas mais profundas e, 

conseqüentemente, as populações de macroinvertebrados serão afetadas, podendo colocar 

em risco a produção piscícola do curso d’água, como também pode ocorre uma migração 

dos peixes para as zonas mais profundas, atingindo densidades elevadas sendo que, nos 

locais onde a profundidade é baixa, a circulação de indivíduos de maiores dimensões fica 

bastante limitada.  

A vegetação ribeirinha pode sofrer, com a ausência de água, um estresse hídrico. A 

temperatura da água pode aumentar podendo tornar-se um fator limitante para algumas 

espécies, especialmente no verão. A pesca pode acontecer onde os peixes encontram-se 

concentrados. Entretanto, esses peixes podem estar vulneráveis a uma pescaria excessiva. 

A beleza natural e a estética dos rios podem ser prejudicadas. 

b) 30% da vazão média:  é a porcentagem da vazão média anual adequada, para 

manter, em média, condições adequadas de habitat para a maior parte das várias formas de 

vida aquática. A largura do leito, profundidade e velocidade do escoamento, assim como a 

temperatura, serão, normalmente, satisfatórias para a maior parte das espécies. O perímetro 

molhado do canal já é mais extenso mas, ainda, a quantidade de água afeta parte da 

população de macroinvertebrados, não prejudicando, no entanto, a produção de peixes. A 

vegetação ribeirinha não sofre com a falta de água. A estética dos rios e a beleza natural 

são consideradas satisfatórias.  

c) 60% da vazão média: é a porcentagem da vazão média anual recomendada para 

excelentes condições dos habitats e as formas de vida aquática, durante as primeiras fases 

do ciclo de vida e para a maioria dos usos recreativos. A largura do leito, profundidade e 

velocidade do escoamento, assim como a temperatura serão satisfatórias para todas as 

espécies aquáticas. O perímetro molhado do canal apresenta uma extensão adequada, que 

proporciona o aumento da população de macroinvertebrados, o que aumenta a produção de 

peixes e a vegetação ribeirinha.  
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Na prática, a aplicação do método de Montana raramente envolve um reconhecimento 

de campo, sendo a recomendação da vazão mínima garantida baseada, unicamente, nas 

faixas de percentagens em função da vazão média anual. Desse modo, esse método tem 

sofrido diversas modificações visando adaptar melhor a realidade de outras regiões 

diferentes daquela para qual o método foi desenvolvido. 

 

4.3.3- Métodos sanitários 

 

O aumento da complexidade dos problemas no planejamento dos recursos hídricos 

tem forçado a busca por novas tecnologias para atender melhor às demandas que estão 

surgindo nesse setor (Azevedo e Porto, 1998). Assim, as técnicas de modelagem matemática 

tornaram-se bastante eficientes para representar o sistema aquático natural e os efeitos 

produzidos pelo homem (Tucci, 1998). 

A modelação da qualidade hídrica constitui-se em uma valiosa ferramenta da 

Engenharia Ambiental destinada à simulação dos processos de transporte e autodepuração de 

um corpo d'água, propiciando, assim, antever e avaliar, para diferentes cenários, as alterações 

na qualidade das águas de um efetivo ou possível corpo receptor de descargas poluentes e 

contaminantes (Lima e Giorgetti, 1997). 

Para Tucci (1998), os modelos matemáticos são técnicas que permitem representar 

alternativas propostas e simular condições reais que poderiam ocorrer dentro de uma faixa de 

incertezas, inerentes ao conhecimento técnico cientifico. Em um outro conceito, essa 

modelagem consiste em estabelecer hipóteses sobre a estrutura ou comportamento de um 

sistema físico (Siqueira e Cunha, 1997). O modelo matemático de qualidade da água deve ser 

visto como um auxiliar valioso para simular as alternativas escolhidas pelos planejadores (Tucci, 

1998).  

De forma concisa, pode-se destacar que a qualidade de água de um rio é avaliada de 

acordo com os componentes ou as substâncias na água, denominados de parâmetros de 

qualidade da água, tais como os parâmetros físicos, químicos e biológicos.  

Para avaliar a qualidade em um rio ou reservatório, a escolha do modelo adequado 

depende das características do sistema a ser simulado, do nível de precisão desejado em 

função dos objetivos do projeto, dos dados disponíveis sobre o sistema, e da disponibilidade 

de metodologia para representar os processos identificados.   

De acordo com Tucci (1997), os modelos podem ser classificados segundo suas 

condições de escoamento, transporte de massa e características dos parâmetros de 

qualidade da água. Como não é objeto deste trabalho discutir modelos de qualidade de 

reservatórios, e sim de rios, a Tabela 4.3 apresenta os modelos matemáticos de simulação 



 33 

de qualidade de água usualmente aplicados na gestão dos recursos hídricos, fazendo um 

paralelo com suas características e os resultados que seus usos permitem. 

O QUAL2E é um dos modelos mais utilizados. Ele é julgado completo e versátil, 

permitindo a simulação de até quinze diferentes variáveis de qualidade de água, em 

qualquer combinação desejada pelo usuário (Azevedo e Porto, 1998). Dessa forma, esse 

modelo será estudado com mais detalhe no âmbito dos métodos sanitários deste estudo. 

 

Tabela 4.3- Principais modelos matemáticos selecionados (Lima e Giorgetti, 1997) 

Modelo Origem Características 

SIMOX I e II  
 

Centro Panamericano 
de Ingenieria Sanitária-
CEPIS 

Simula a variação da concentração de substâncias conservativas 
ou não-conservativas no tempo e no espaço. 

SWMM-“Storm 
Water Management 
Model” 
 
 

Agência de Proteção 
dos Estados Unidos 
(USEPA) 

Agência de Proteção dos Estados Unidos (USEPA) 

AGNPS Agricultural 
Non-Point-Source 
Pollution Model 
 
 
 
 
 

U.S. Agricultural 
Research Service – 
ARS, em cooperação 
com a Minnesota 
Pollution Control 
Agency e a U.S. Soil 
Conservation Service – 
SCS 

Simula poluição difusa. 
 
 
 

MIKE11-
Microcomputer-
Based Modeling 
System - Rivers 
and Chennels  

Danish Hydraulic 
Institute  
 
 
 

Simula escoamento, níveis d’água, transporte de sedimentos e 
materiais em suspensão ou dissolvidos. É baseado em 
mecanismos de chuva-deflúvio, processos hidráulicos, de 
sedimentação e de transporte, e de qualidade da água. 

QUAL2-Stream 
Water Quality 
Model 

Agência de Proteção 
dos Estados Unidos 
(USEPA) 

Simula vários constituintes de qualidade da água em sistema de 
escoamento ramificado, na forma de espinha de peixe. 

 

4.3.3.1- Modelo QUAL2E 

 

O QUAL2E consiste em um versátil modelo unidimensional de qualidade da águas 

superficiais, aplicável aos cursos d'água ramificados que sejam bem misturados, escrito em 

linguagem FORTRAN com interface Windows.   

O modelo permite simular o comportamento temporal ou espacial de até 15 parâmetros 

indicativos da qualidade da água, tais como OD, DBO, temperatura, coliformes, ciclo do 

nitrogênio, ciclo do fósforo, biomassa de algas e substâncias conservativas, em qualquer 

combinação desejada pelo usuário, podendo, ainda, ser utilizado tanto em regime 

permanente como dinâmico (Giorgetti, 1997). 

Segundo Azevedo e Porto (1998), o modelo pode ser utilizado para a simulação 

unidimensional de qualquer tipo de rio, sob a hipótese de mistura completa. O QUAL2E 

admite que os mecanismos de transportes mais importantes são a advecção e dispersão, e 
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que esses são significativos apenas na direção principal do fluxo (eixo longitudinal do rio ou 

canal). O modelo permite a incorporação de múltiplas descargas e efluentes, retiradas de 

água, entradas de tributários e de vazões incrementais, que podem ser positivas 

(contribuição de aqüífero para o rio ou escoamento superficial que chega à calha principal 

em um determinado trecho) ou negativas (contribuição do rio para o aqüífero e retiradas de 

água). O QUAL2E também é capaz de estimar a quantidade de água necessária à diluição 

de forma a alcançar níveis pré-determinados de oxigênio dissolvido.  

O modelo requer trabalho de campo para obtenção de parâmetros e de dados de 

entrada, assim como trabalho computacional. O procedimento metodológico de aplicação do 

QUAL2E inicia com a escolha de um trecho do rio para o qual se deseja estimar os 

coeficientes de descarga e de uma seção representativa do mesmo. Nessa seção, são 

realizadas medições de vazões, incluindo determinação de profundidade e velocidade média 

e, principalmente, medidas dos parâmetros de qualidade de água, anteriormente citados. 

Essas medições deverão ser realizadas no mínimo em três épocas diferentes do ano, de 

forma que se tenha uma variação aplicável das vazões (Siqueira e Cunha, 1997). A escolha 

do método para determinação da vazão e dos parâmetros de qualidade deve ser realizada 

em função das características locais de trabalho, acesso a equipamento de medição e 

recursos humanos disponíveis. 

Os modelos de qualidade de água apresentam um grande potencial como ferramenta 

para avaliação de impactos sobre os ecossistemas fluviais. No caso específico de uma 

vazão mínima garantida, o QUAL2E estima a quantidade de água necessária à diluição, de 

forma a alcançar níveis predeterminados de oxigênio dissolvido. O passo subseqüente 

verifica se os valores correspondentes da simulação estão dentro dos demais parâmetros. 

Em caso positivo, os objetivos da alternativa proposta foram devidamente alcançados. Se os 

objetivos não foram alcançados, é possível formular-se um cenário mais favorável, 

aumentando-se as demandas de vazão mínima a jusante, aumentando-se os níveis 

percentuais de tratamento de efluentes ou uma combinação das duas alternativas 

anteriores. Mesmo que os objetivos sejam alcançados em termos de manutenção de 

padrões mínimos de qualidade, o usuário pode considerar, por exemplo, que indicadores 

mais subjetivos, tais como uniformidade espacial e temporal dos benefícios de qualidade de 

água devem ser assegurados optando pela construção de um cenário alternativo. 

 

4.3.4- Métodos hidráulicos 

 

Os métodos hidráulicos são baseados na relação entre os parâmetros hidráulicos, 

habitat e a vazão (Karim et al., 1996). Também podem ser designados por métodos 

baseados em seções transversais (Alves, 1993), em que esses parâmetros são obtidos ao 
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longo dos cortes transversais do rio. Em uma seção transversal de um curso d’água, a 

relação que existe entre a descarga e uma cota caraterística da profundidade da água, é 

uma função complexa, que envolve características geométricas e hidráulicas da seção 

considerada e do canal em que a mesma está situada (Jaccon e Cudo, 1989). Uma 

discussão prévia desses parâmetros de entrada é importante na aplicação desses métodos 

hidráulicos, pois sempre existem mudanças na configuração do canal. A Figura 4.3 mostra o 

corte esquemático de uma seção transversal de uma bacia. 

 

 
 

 
Figura 4.3- Corte de uma seção transversal de um rio 

 
O leito de um curso d’água natural define as condições do escoamento por meio da 

sua forma geométrica e pela sua rugosidade (Bleed, 1988). Para Jaccon e Cudo (1989), um 

dos problemas essenciais para a definição da relação entre a lâmina d’água e vazão tem 

sido o desconhecimento da variabilidade no tempo dessas duas características.  

Os parâmetros hidráulicos de uma dada seção são definidos em função do nível 

d’água e, conseqüentemente, variam com ele. Entre os parâmetros hidráulicos considerados 

pode-se citar: velocidade, área, perímetro molhado, raio hidráulico, largura da superfície 

d’água, área transversal, rugosidade e profundidade do escoamento, com base em uma ou 

mais seções transversais do curso d’água (Alves, 1999).  

Os métodos baseados nas características hidráulicas envolvem a correlação de vários 

parâmetros hidráulicos para as condições do habitat e contêm um número maior de 

variações do que qualquer categoria de método (Morhardt, 1986). A diferença entre os 

métodos de avaliação hidráulica e os de habitat está baseada no fato de a técnica 
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considerar ou não espécies específicas, sobretudo de peixes. Em caso afirmativo, o método 

pertence à categoria de avaliação de habitat, caso contrário pode ser considerado como 

uma técnica de avaliação hidráulica (Karim et al., 1996).  

A aplicação desses métodos envolve, diretamente, o uso dos parâmetros hidráulicos, 

que são particularmente sensíveis à variação da vazão em determinados locais onde 

existem vários tipos de habitat, ou, até mesmo, em locais críticos para uma determinada 

espécie. Assim, a recomendação das vazões mínimas garantidas é realizada a partir das 

curvas de comportamento da variável ou variáveis hidráulicas em função da vazão. O 

critério do ponto de inflexão consiste em encontrar o ponto na curva da variável hidráulica 

em função da vazão, em que se verifica uma variação acentuada do declive. Essa vazão 

correspondente a esse ponto é considerada como a vazão, em que a qualidade do habitat é 

significativamente degradada (Alves, 2000). A Figura 4.4 ilustra esse critério.  

 

Figura 4.4 - Gráfico típico do Método Perímetro Molhado (Alves, 1993) 
 

Nessa linha, a literatura específica apresenta vários métodos. Serão abordados, aqui, 

apenas os mais citados, como o Método do Perímetro Molhado e o Método de Idaho. 

 

4.3.4.1- Método do Perímetro Molhado – MPM  

 

O método do Perímetro Molhado (MPM) baseia-se na existência de uma relação direta 

entre o perímetro molhado e a disponibilidade de habitat para a ictiofauna (Ubertini et al., 

1996). O MPM é o terceiro método mais utilizado nos EUA para quantificar uma vazão 

ecológica para os rios, segundo Sarmento e Pelissari (1999). Esse método baseia-se na 

definição das seções transversais em locais onde se julga haver uma grande variação do 
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perímetro com a mudança das vazões, geralmente locais com velocidades altas e 

profundidades baixas, denominados de zonas de corredeiras. Posteriormente, são 

realizadas medidas de profundidade e velocidade para, no mínimo, cinco vazões, podendo 

recorrer-se à simulação hidráulica. A partir de então, são definidos, para os pontos de 

corredeiras, um gráfico que relaciona o perímetro molhado com a vazão do rio.  

Identifica-se, então, o principal ponto de inflexão da curva, em que, a diminuição da 

vazão traduz-se em aumento muito significativa do perímetro molhado (Alves, 1993). A 

vazão do ponto de inflexão é a vazão recomendada como a mínima, considerando como 

pressuposto que a vazão mínima obtida na zona de corredeiras é igualmente adequada 

para os outros tipos de habitat. 

A produtividade bentônica está diretamente relacionada com o perímetro molhado do 

leito do curso d’água, já que qualquer alteração nas populações bentônicas afetará, 

diretamente, as populações piscícolas (Allan, 1995). Assim, as zonas de corredeiras que 

constituem para algumas espécies zonas de postura e incubação dos peixes pequenos, são 

mais as afetadas pela diminuição da vazão (Alves, 1993). 

O MPM não deve ser aplicado nos trechos de rio com grande declividade, onde há 

predominância de cascatas ou em rios de pequeno declive, onde as zonas de corredeiras 

são pouco significativas (Sarmento e Pelissari, 1999). 

 

4.3.4.2- Método de Idaho 

 

Esse método foi desenvolvido por Cochnauer e White em 1975, para os grandes rios 

do Estado de Idaho nos E.U.A (Alves 1993, apud Gordon et al., 1992). O princípio do 

método baseia-se na previsão da perda de habitat devido à diminuição da vazão, tendo em 

consideração as características de habitat requeridas pelas espécies selecionadas (Alves, 

1993). 

O método pressupõe a definição das áreas críticas para a livre circulação, reprodução 

e crescimento das espécies piscícolas. Em cada área crítica são definidas seções 

transversais, nas quais é realizado um levantamento topográfico, e ao longo das quais são 

efetuadas medições de velocidade, profundidade e tipo de substrato (material da camada de 

fundo do leito do rio, como cascalho, areia, pedra ou vegetação). A caracterização física de 

cada seção é realizada uma única vez para a vazão mais baixa. Para gerar as 

características hidráulicas (velocidade, profundidade e perímetro molhado), pode-se utilizar 

um modelo de simulação hidráulica para várias vazões (Alves, 1993).  

O resultado dessa simulação permite realizar uma comparação das condições de 

habitat simuladas com as necessidades de habitat das diferentes espécies, permitindo 

desenvolver recomendações de vazões mínimas garantidas para sua circulação, reprodução 
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e crescimento. As vazões para a circulação sem restrições dos indivíduos baseiam-se na 

profundidade mínima necessária. Para a reprodução, é utilizado como orientação para 

determinar a vazão mínima garantida, a vazão que permite a largura máxima disponível 

(valor médio obtido considerando todas as seções transversais). Para o crescimento dos 

peixes, a vazão mínima considerada é determinada conforme o princípio do método do 

perímetro molhado citado no item 4.3.4.1.  

Para determinar as vazões mínimas garantidas, é selecionada a vazão mais alta entre 

as vazões mínimas recomendadas para circulação, postura e crescimento dos peixes, para 

o período considerado. Esse método determina a vazão para o período de um mês ou 

quinze dias, de acordo com período em que foi realizado o estudo. Ao contrários dos outros 

métodos, esse não define um valor fixo de vazão mínima garantida, mas sim um valor base 

que permitirá recomendar uma ou mais vazões mínimas ao longo do ano (Alves 1993, apud 

Gordon et al., 1992). 

 

4.3.5- Métodos ecológicos 

 
4.3.5.1- Características gerais 

 

Os métodos ecológicos surgiram com o intuito de suprir as falhas encontradas nos 

métodos apresentados anteriormente. Assim, várias metodologias, baseadas na relação 

entre o habitat e a vazão, foram desenvolvidas. Entre os métodos incluídos nessa classe, 

pode-se citar o Método do “WRRI Cover”, o Método de Washington, Método da Califórnia, 

Método de Oregon e o método “Instream Flow Incremental Methodology“ (IFIM) (Alves, 

1993).  

Esse método integra os conceitos de planejamento de suprimento de água, modelos 

analíticos de engenharia de qualidade de água e hidráulica e, empiricamente, deriva funções 

de qualidade da água e vazão por meio de simulações da qualidade e quantidade de 

“potenciais habitats” (Stalneker et al., 1995). 

O método incremental, como também é chamado, pode ser aplicado não só a estudos 

de vazões ecológicas, mas também a estudos de impacto ambiental nos ecossistemas 

decorrente de qualquer tipo de perturbação que ocorra no curso d’água (Bovee et al., 1998). 

 

4.3.5.2- Método Incremental “Instream Flow Incremental Methodology”’ - IFIM 

 

O método incremental tem sido uma ferramenta para ajudar na solução de conflitos 

entre usos e usuários das águas dos rios, estabelecer estágios de negociação e 

disponibilizar melhores informações para os tomadores de decisão na resolução de conflitos 
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(Sarmento e Pelissari, 1999). Esse método incremental – IFIM, foi desenvolvido pelo 

“Cooperative Instream Flow Service Group”, atualmente denominado de “Aquatic Systems 

Branch of the National Ecology Research Center” - U.S.F.W.S., em Fort Collins, Colorado, 

(Stalneker et al., 1995). 

O IFIM pode ser aplicado em estudos de outorga de uso da água, permitindo incluir, 

no processo de decisão, uma estimativa de ganho ou perda de habitat, associado a 

impactos ambientais nos ecossistemas aquáticos e nas características geomorfológicas do 

leito do rio, causadas por lançamento e ou efluentes e derivações de água (Bovee et al., 

1998). 

O IFIM é composto por uma série de procedimentos interligados, que descrevem 

características temporais e espaciais do habitat em conseqüência de uma dada alternativa 

de alteração do regime dos rios (Stalnaker et al., 1995). Sua aplicação é, em princípio, 

adaptável a qualquer tipo de espécie de peixe e tamanho do rio, pois seus componentes 

podem ser ajustados às necessidades específicas (Stalnaker et al., 1995 e Bovee et al., 

1998). 

O método baseia-se no princípio segundo o qual a distribuição longitudinal e lateral da 

população dos organismos que vivem em ambientes lóticos, assim como certas fases do 

seu ciclo de vida, são determinadas, entre outros fatores, pelas características hidráulicas, 

estruturais e a morfologia dos cursos d’água. O método considera princípios ecológicos, 

segundo os quais os organismos tendem a selecionar, nos corpos d’água, áreas de 

preferências que lhes são mais adequadas. Essas áreas são definidas por variáveis 

ambientais a que se confere um grau de preferência, proporcional à aptidão do valor da 

variável para a espécie em questão (Alves, 2000). A vazão mínima garantida recomendada, 

corresponderia, então, ao valor mais alto de um conjunto de vazões mínimas calculadas 

para várias espécies ao longo do trecho do rio. 

 

4.3.5.3- Aplicação prática do método IFIM 

 

O IFIM, conforme apresentado por Bovee et al. (1998), aplica-se em cinco fases 

seqüenciais: i) diagnóstico e identificação do problema, ii) planejamento do estudo, iii) 

implementação do estudo, iv) análise das alternativas e v) resolução do problema. A Figura 

4.5 mostra resumidamente essas fases.  

Na aplicação do IFIM, é muito importante que haja um bom entendimento das várias 

escalas espaciais usadas para definir o habitat de um rio. A análise e a coleta de dados 

serão conduzidas de acordo com a escala utilizada. Existem três níveis de escalas espaciais 

de habitat que podem ser analisados. A mais abrangente delas é o macrohabitat, sendo que 

em uma escala intermediária há o mesohabitat e como escala maior o microhabitat. 
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O macrohabitat é o conjunto de condições abióticas que controlam a distribuição dos 

organismos ao longo do rio. Seus componentes podem ser: a hidrologia, a geomorfologia, a 

qualidade da água, a temperatura, etc. Três níveis de macrohabitat podem ser analisados: 

bacia hidrográfica, sub-bacia hidrográfica, ou um segmento de rio. O segmento de rio é a 

unidade de maior importância nos estudos de habitat no âmbito do IFIM Pelissari (2000, 

apud Bovee et al., 1997). 

 

Figura 4.5 – Cinco fases do “Instream Flow Incremental Methodology”’ – IFIM 
 

O mesohabitat é caracterizado, geralmente, por trechos de rio com a mesma 

declividade, forma e estrutura do canal. O comprimento típico do mesohabitat é da mesma 

ordem da largura do rio. O mesohabitat possui muitos microhabitats. O microhabitat é 

definido como sendo uma área do rio que possui relativamente as mesmas condições de 

profundidade, velocidade, cobertura6 e substrato7 (Pelissari 2000, apud Bovee et al., 1997). 

 
 
 
 

                                                           
6
 Qualquer característica do curso d’água e das margens que, diminuindo a intensidade luminosa, 

reduzindo a velocidade do escoamento ou aumentando o isolamento visual, permite ao peixe 
refugiar-se e proteger-se dos predadores (vegetação aquática, e das margens, objetos submersos ou 
localizados nas margens) (Pelissari, 2000). 
7
 É denominado como o leito do rio. 
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4.3.5.4- Seqüências para aplicação prática do IFIM 

 

Esta seção apresenta aspectos relativos às etapas referentes à aplicação prática da 

metodologia incremental, de acordo com a seguinte ordem: i) seleção da área de estudo; ii) 

seleção das variáveis ambientais; iii) seleção do local de amostragem; iv) seleção das 

espécies; v) escolha da época; vi) índices de preferências de habitat; vii) sistema de 

simulação de habitat físico; viii) determinação da área total de habitat; e ix) técnicas de 

determinação da vazão mínima garantida. 

 

I – Seleção da área de estudo 
 

A primeira etapa consiste na seleção da área de estudo, que é determinada em função 

do nível de análise que se deseja, podendo ser considerados três níveis: i) estudos de 

planejamento e gestão dos recursos hídricos; ii) estudos de âmbito local; iii) estudos de 

avaliação de impacto ambiental em projetos que afetem, de forma direta ou indireta, trechos 

de rio e afluentes (Alves, 1993).   

 
II - Seleção das variáveis ambientais 
 

A seleção das variáveis ambientais é realizada por meio de uma ou mais espécies a 

serem estudadas na aplicação do IFIM, normalmente espécies da ictiofauna. Trata-se de um 

passo delicado, podendo ser feito com base na importância econômica, ecológica da 

espécie, na sua adaptação ao rio e nas informações existentes. São, então, selecionadas as 

variáveis que poderão ser afetadas pela alteração do regime hidrológico e que determinam a 

área de habitat disponível para essas espécies selecionadas.  

 

III- Seleção dos locais de amostragem 
 

A seleção dos locais de amostragem deve ser feita no sentido de minimizar o tempo 

de trabalho e o dispêndio com os recursos humanos e financeiros. Na determinação do local 

de amostragem, o trecho do rio deverá ser dividido em, pelo menos, três segmentos para 

caracterização do macrohabitat. O número de segmentos deve ser equivalente ao número 

de diferentes macrohabitats (Alves, 1993).  

Para a definição de um segmento no curso d’água, várias sugestões são apresentas 

por (Bovee 1982, apud Alves 1993): a) quando ocorrer uma variação igual ou superior a 

10% da vazão média mensal, b) houver alterações do declive (mudanças bruscas), c) 

ocorrerem alterações na geomorfologia do leito do rio (erosão, sedimentação e transporte de 

sólidos), d) houver alterações significativas na sinuosidade do rio (alteração até 25% do 

valor da sinuosidade permite definir o limite de um segmento em rios retos, sinuosos e 
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meandrizados), e) apresentar existência de fontes poluidoras de origem pontual ou difusa) e 

f) houver obras que afetem os cursos d’água (barragens, derivação, regularização, etc.). 

Para definição dos locais de amostragem, no que tange aos microhabitats, deve ser 

levada em consideração a definição de trechos representativos e críticos em um 

determinado segmento. Entendem-se, por trechos representativos, as frações dos cursos 

d’água que representem parte ou a totalidade do segmento. Um trecho é representativo, 

quando, no mínimo, 10% do comprimento total do curso d’água está incluído. Várias 

técnicas são apresentadas para seleção dos locais de amostragem (distância uniforme, 

zoneamento explicito ou amostragem aleatória). Os trechos críticos são frações do curso 

d’água que correspondem a um tipo de microhabitat sensível às alterações da vazão, 

microhabitat esse importante para que a espécie complete seu ciclo de vida. A título de 

exemplo, têm-se que os trechos críticos são freqüentemente associados à migração de 

espécies piscícolas (piracema) em zonas de corredeiras, dispositivos de transposição para 

peixes (escada de peixe), trechos que apresentem uma produtividade elevada ou possuam 

espécies raras ou em perigo de extinção, etc.  

 

IV- Seleção das espécies 
 

Para a seleção das espécies, em geral, são definidas aquelas com interesse para a 

pesca desportiva ou profissional e espécies com interesse conservacionista. Como 

exemplos, têm-se as espécies endêmicas, raras ou em perigo de extinção. 

 

V- Época de amostragem 

 

A escolha da época para a realização das coletas de dados deverá levar em 

consideração a variação temporal das condições do macrohabitat e do microhabitat para 

que haja uma representatividade das diversas condições ambientais no decorrer do ano, em 

especial das condições críticas.  

 

VI- Índices de Preferência de Habitat 
 

Conforme preconiza o método IFIM, o componente-chave para avaliação da vazão 

mínima garantida é o desenvolvimento do Índice de Preferência de Habitat - IPH, para uma 

ou mais espécies. Deve ser mencionado, também, que as principais variáveis do rio para os 

quais o IPH pode ser desenvolvido são: profundidade, velocidade, tipo de substrato e 

cobertura.  

Para a escolha dos critérios de preferência de habitat, Bovee et al. (1998) dividiram os 

critérios em categorias. A escolha da categoria de obtenção de dados e o formato dos 
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índices são extremamente importantes para a determinação desses critérios (Pelissari et al., 

1999).  

Na primeira categoria, os critérios, que são derivados a partir de experiências 

pessoais, opiniões de profissionais (por meio da técnica de Delphi por exemplo (Tomasi, 

1994)), ou definidos por meio de negociações, são conhecidos como Critérios Classe I. 

Segundo Bovee et al. (1998), a falta de dados empíricos na base do seu desenvolvimento 

constitui uma das principais críticas a essa categoria. Na segunda categoria, os critérios 

derivados de dados obtidos no campo, por meio de observações diretas da ocupação dos 

habitat pelos peixes, são chamados de Critérios Classe II. Esse tipo de critério é conhecido 

também como uma função do uso ou utilização por habitat. As funções de uso representam 

as características de habitat preferidas e selecionadas por uma espécie em uma fase do 

ciclo de vida ou para uma atividade, sendo essa seleção limitada pelas condições 

ambientais disponíveis no momento da amostragem. Na última categoria, os critérios são 

derivados por meio de dados observados no uso do habitat disponível e denominaram-se de 

Critérios de Classe III. 

As limitações para à aplicação das funções de uso conduziram ao estudo das funções 

de preferência, Categoria III, cujo conceito baseia-se no fato de que, se um organismo 

encontra-se em proporção elevada em um dado microhabitat, é porque selecionou de forma 

ativa esse microhabitat (Bovee et al. 1998). 

A amostragem de dados dos critérios II e III pode ser feita por meio de métodos 

diretos, indiretos ou ambos simultaneamente. Observações diretas são realizadas por meio 

de mergulho, da margem do rio ou de barco. Observações indiretas podem ser feitas 

utilizando-se diversos métodos de captura. 

O principal problema enfrentado no desenvolvimento dos índices por meio dos critérios 

II e III prende-se aos erros associados aos métodos de amostragem e observação, pois 

cada método possui suas próprias limitações. Por exemplo, observações diretas são 

insuficientes quando a turbidez da água estiver alta, dificultando, assim, a visibilidade. Já os 

métodos indiretos podem perturbar os peixes, o que é inconveniente para a construção dos 

índices. 

O processamento da informação e da forma de representação dos critérios pode ser 

realizado por meio de três técnicas estatísticas (Bovee et al., 1998): i) análise de 

histogramas, ii) limites de tolerância não-paramétricos e iii) técnicas de regressão não-linear. 

Segundo esse autor, destacam-se, ainda, a apresentação do índice de preferência de 

habitat, que pode ser representado por três formas: a representação binária (A), as curvas 

univariadas (B) e a função multivariada (C), segundo a Figura 4.6. 
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Figura 4.6- Formas de apresentação do índice de preferência de habitat: (A) representação 

binária; (B) curvas univariadas e (C) superfícies de resposta multivariada (Alves, 1993) 
 

O índice do canal é um código numérico que inter-relaciona as características de 

substrato (leito) e cobertura (leito e margens) do rio. Para tanto, o substrato e a cobertura 

devem estar codificados. Esse código permite transformar a descrição do canal e cobertura 

em um número que é utilizado na elaboração dos índices de preferência para o canal 

(Pelissari, 2000).  

De acordo com Silva (1993), não existe método padrão algum para a descrição do 

substrato e da cobertura. O seu tratamento estatístico resume-se apenas à análise de 

histogramas, diferindo da velocidade e profundidade, que também podem ser tratadas por 

meio de regressão. O código original do IFIM para o substrato consiste em uma seqüência 

de números que descrevem as classes de substrato com relação ao diâmetro das partículas. 

Quadro 4.1. 

O substrato permite codificar as classes, nas quais o leito foi dividido. O Quadro 4.1 

apresenta o código original do substrato, que consiste de séries de números inteiros que 

descrevem classes de substrato. Um dos problemas relacionados com esse código é a 

impossibilidade de descrever combinações de classes de substrato não adjacentes, como 

por exemplo, cascalho e areia (Alves 1993, apud Bovee, 1982). 

Quadro 4.1- Código original do IFIM para o substrato (Alves, 1993) 

Código Descrição do substrato 

1 Detritos de plantas  
2 Argila ( < 0,004 mm) 
3 Siltes (0,004-0,062mm) 
4 Areias (0,062-2,0 mm) 
5 Seixos (2,0-64,0 mm) 
6 Cascalho rolado (64,0-2000 mm)  
7 Cascalho (250-2000 mm) 
8 Leito rochoso ( >2000 mm) 
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A cobertura, que é representada como o local onde os organismos se abrigam, 

consiste da indicação das preferências dos organismos pelos diferentes tipos de cobertura e 

pelas curvas de preferência de habitat que são definidas a partir de um conhecimento de 

campo. Segundo Alves (1993), a determinação da cobertura em cada célula exige uma 

busca rigorosa, ou seja, deve-se levar em consideração as potencialidades que a cobertura 

do substrato apresenta como refúgio e proteção para as espécies piscícolas durante seus 

ciclos de vida.  

Bovee et al. (1998) apresentaram duas questões importantes na análise do valor da 

cobertura em função da vazão. Na primeira questão, deve-se considerar a cobertura como 

uma variável contínua, do mesmo modo que o substrato. Na segunda, considera-se a 

variável como discreta, que condiciona o tipo de característica hidráulica que a espécie 

tolera. Os autores consideram que esse critério é o melhor.  

Assim, foram criados códigos simplificados que incluíram, apenas, informação relativa 

ao tipo de cobertura em cada célula. O Quadro 4.2 descreve, de forma simples, os códigos 

de cobertura.   

 

Quadro 4.2- Código simplificado da cobertura (Alves, 1993) 

Código Descrição da cobertura 

1 Sem cobertura 
2 Cobertura com objetos no leito  
3 Cobertura com objetos nas margens 
4 Cobertura com objetos no leito e nas margens 

 

VII - Sistema de simulação de habitat físico 
 

O Sistema de Simulação de Habitat Físico “Phisical Habitat Simulation System” 

(PHABSIM) é um conjunto de modelos de simulação hidráulica e de simulação de 

habitat, constituindo uma das principais componentes do IFIM. O PHABSIM teve sua 

origem e concepção na região oeste dos Estados Unidos e Canadá (Milhous, 1999). Ainda 

segundo esse autor, o PHABSIM surgiu da contribuição de entidades ligadas diretamente 

aos órgãos gestores de recursos hídricos e órgãos de recursos pesqueiros, que vinham 

lidando com problemas reais e não acadêmicos. 

O PHABSIM foi definido por Bovee et al. (1998) como sendo um conjunto de modelos 

de simulação hidráulica e de habitat que permite relacionar as alterações das vazões e as 

alterações na geomorfologia do leito com a área de microhabitat (definido pelos parâmetros 

profundidades e velocidade do escoamento, substrato e cobertura) associadas a uma 

determinada espécie piscícola (ou de macroinvertebrados), considerando as várias fases do 

ciclo de vida (alevino, jovem e adulto).  
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O PHABSM necessita de três conjuntos de variáveis para simulação do microhabitat 

físico: a estrutura do canal, dados hidráulicos e índice de preferência de habitat. A simulação 

hidráulica no PHABSIM é necessária para descrever o habitat físico em função da vazão, 

admitindo que o regime do rio é permanente e que o leito está em equilíbrio para as vazões 

e períodos de tempo considerados, e utilizados para descrever a distribuição das várias 

combinações de profundidade e velocidade do escoamento em função da vazão (Milhous, 

1998).  

A estrutura do PHABSIM, no âmbito da simulação hidráulica, é utilizada para 

descrever a distribuição das várias combinações de profundidade e velocidade do 

escoamento em função da vazão. Essa informação, em conjunto com os dados do substrato 

e cobertura, são utilizadas para calcular a Superfície Ponderada Utilizável do trecho do 

curso d’água em estudo, levando em consideração os critérios de preferência da habitat 

para as espécies em questão (Alves, 1993). A Figura 4.7 mostra o esquema para 

determinação da relação entre a vazão e o microhabitat físico. Para cada vazão simulada na 

modelagem hidráulica, têm-se profundidades e velocidades diferentes para cada vertical da 

seção transversal (Figura 4.7a). Combinando os critérios de índices de preferência de 

habitat para velocidade, profundidade e substrato (Figura 4.7b) com a modelagem hidráulica 

do rio, determina-se a relação entre a vazão e a área do microhabitat do rio para a espécie 

em estudo (Figura 4.7c).  

 

 

Figura 4.7 - Esquema para determinação da relação entre a vazão e o microhabitat físico 
(Allan, 1995) 
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A Simulação Hidráulica resume-se, basicamente, à simulação da superfície d’água 

(lâmina d’água), da profundidade, altura e da velocidade média em cada célula (Milhous, 

1999). Todos os outros parâmetros hidráulicos são calculados em função desses. Segundo 

Pelissari (2000), o regime é considerado permanente quando o leito está em equilíbrio, para 

as vazões e períodos de tempo considerados. A elevação da superfície da água ESA pode 

ser simulada a partir de três modelos: i) equação da curva de vazão; ii) equação de Manning 

e iii) equação de energia. 

O PHABSIM incorpora, na sua estrutura, 4 (quatro) programas-base para simulação 

da altura de água (IFG4, WSP, MANSQ e HEC2, que é um programa externo). Para simular 

a velocidade do escoamento, o PHABSIM inclui um único programa, o IFG4 (Bovee et al., 

1998).  

O PHABSIM apresenta quatro modelos básicos para simulação de habitat (HABTAM, 

HABTAE, HABTAV e HABTAT). Esses modelos diferem entre si na forma de definição de 

cada célula e na consideração da velocidade (Bovee et al., 1998).  

 
A Simulação de Microhabitat Físico, no âmbito do PHABSIM, tem por objetivo 

determinar a relação entre a vazão e o habitat preferido ou utilizado pelas espécies, a partir 

da qual recomenda-se a vazão mínima garantida. A modelagem de habitat, de um modo 

geral, é mais sensível aos erros na determinação de velocidades do que aos erros na 

determinação das alturas d’água (Milhous,1999). O resultado da simulação de habitat físico 

é a descrição da área de habitat disponível em função da vazão.  

O trecho é divido em células, sendo a largura e o comprimento de cada uma definidos 

pelo condutor do trabalho. O cálculo do índice de preferência das espécies para cada célula 

em um determinado estágio de vida da espécie (alevino, jovem e adulto). Esses critérios são 

determinados por meio de uma combinação de características morfológicas e hidráulicas 

definidas para cada célula para uma dada vazão. A expressão (4.1) é uma das mais 

utilizadas na prática e corresponde ao cálculo do índice de preferência de uma determinada 

espécie em uma célula. Esse índice é obtido por meio de uma multiplicação simples, em que 

cada fator tem igual peso no valor final.  

 

)()()( 321 iii ilfpfvfIPi                                                                                              (4.1) 

 

Onde, IPi  é o índice de preferência na célula i e )()()( 321 iii ilfpfvf  são as funções, 

respectivamente, da velocidade, profundidade do escoamento e da combinação cobertura  

substrato na célula i.  

Em seguida, é realizada a ponderação da área de cada célula, pelo índice de 

preferência, obtendo-se, assim, um índice de habitat potencial denominado de Superfície 
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Ponderada Utilizável – SPU na terminologia francesa “Surface Pondérée Utile”, adotada 

neste trabalho, e na terminologia anglo-saxônica “Weighted Usable Area” – WUA onde.  

 

QiQ,iS,Q ,aIPSPU                                                                                                           (4.2) 

 

Onde, )/( 2

, kmmSPU SQ é a Superfície Ponderada Utilizável para vazão (Q) da espécie (S) na 

célula i sendo QiQi aIP ,, o produto Índice de Preferência da Espécie para vazão (Q) da 

célula i pela Área Total do trecho em estudo para vazão (Q) da célula i, respectivamente.  

O valor do SPU para um trecho do curso d’água com n células e para uma vazão Q foi 

expresso por (Bovee et al., 1998) como: 

 

n

1i

QiQiS,Q ),a)(,IP(SPU                                                                                                   (4.3) 

O valor do microhabitat (SPU) é um índice de qualidade que permite quantificar a 

preferência média do meio para acolher uma espécie em uma fase do seu ciclo de vida. A 

superfície ponderada utilizável deve ser calculada para todas as vazões de interesse, 

resultando em uma relação entre a vazão e a área de microhabitat. A SPU é a variável mais 

importante da simulação de habitat, pois reflete, primeiramente, o valor do microhabitat 

disponível para o trecho em estudo e porque também pode ser utilizada para o cálculo da 

área de índice de habitat total disponível (IH) em um segmento. A vazão mínima garantida 

pode ser obtida a partir da SPU para um trecho representativo, ou da IH para um segmento. 

 

VIII - Determinação da área total de habitat disponível 

 

A Determinação da Área Total de Habitat Disponível para uma espécie, em uma 

determinada fase do ciclo de vida e para uma vazão, é definida pelo produto da área do 

microhabitat por unidade de comprimento (valor unitário da Superfície Ponderada Utilizável- 

SPU) pelo comprimento do curso d’água. A área total de habitat deve ser calculada para a 

totalidade das várias vazões de interesse, em que o resultado é uma função entre a vazão e 

a área de habitat total para cada estágio de vida da espécie analisada Alves (1993, apud 

Bovee, 1982).  

O calcular da área total disponível, depende das características do segmento, da 

preferência, ou não, das condições de qualidade de água e temperatura para as espécies 

em questão, e do número de amostragem. Considerando os quatros tipos principais de 

situações, tem-se, então:  
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a) Segmentos de rio representados por um local de amostragem, com condições 

adequadas de qualidade de água e temperatura: Quando um segmento é caracterizado 

por apenas um trecho representativo, ou seja, apenas um local de amostragem, sendo as 

condições de qualidade de água e temperatura satisfatórias para as espécies, a área total 

de habitat disponível para uma vazão e espécie é dada pela seguinte expressão: 

 

LSPU                                                                                                                   (4.4) 

 

Onde, AH (m2) é a Área do Habitat total do segmento; SPU (m2/km) é a Superfície 

Ponderável Utilizável por unidade de comprimento e L (km) é o comprimento do trecho do 

curso d’água com condições adequadas de qualidade de água e temperatura.  

 

b) Segmentos de rio representados por um local de amostragem, em que as 

condições de qualidade de água e temperatura não são satisfatórias: Quando um 

segmento é caracterizado por apenas um local de amostragem, no qual as condições de 

qualidade de água e temperatura não são satisfatórias para as espécies. 

 

n

1j

jj PFLSPU                                                                                                     (4.5) 

 

Onde, AH (m2) é a Área do Habitat total do segmento; SPU (m2/km) é a Superfície 

Ponderável Utilizável por unidade de comprimento; Lj  (km) é o comprimento do trecho j do 

segmento, caracterizado por um conjunto de valores dos parâmetros de qualidade da água 

e temperatura, considerados satisfatórios e EPj é o fator de preferência para qualidade de 

água e temperatura para o trecho j.  

A determinação do valor de Lj para cada vazão requer o conhecimento da variação 

longitudinal da qualidade de água incluindo a temperatura, para os parâmetros de interesse 

e o conhecimento do grau de tolerância e das preferências das espécies durante o ciclo de 

vida. A equação (4.5) considera critérios binários, podendo também ser utilizada uma curva 

de preferências relativas.  

 

b) Segmentos de rio representados por vários locais de amostragem e com 

condições adequadas de qualidade de água e temperatura: Quando um segmento é 

caracterizado por vários locais de amostragem, possuindo, cada um, condições de 

qualidade de água e temperatura satisfatórias para as espécies. 
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n

1j

jj LSPU                                                                                                            (4.6) 

 

Onde, AH (m2) é a Área do Habitat total do segmento; SPUj (m
2/km) é a Superfície 

Ponderável Utilizável por unidade de comprimento, caracterizada pelo local de amostragem 

e Lj  (km) é o comprimento do objeto j do segmento, representado pelo local de amostragem. 

 

d) Segmentos de rio representados por vários locais de amostragem, em que as 

condições de qualidade de água e temperatura não são satisfatórias: Quando o 

segmento for representado por vários locais de amostragem, em que as condições de 

qualidade de água e temperatura não são, adequadas às espécies consideradas, recorre-se 

à equação (4.6), considerando que cada fração do segmento, Lj , pode ser tratado como um 

subsegmento, recorrendo-se ao uso das equações (4.4) e (4.5) para o cálculo de valores de 

habitat parciais para cada objeto Lj .  

 

IX – Determinação da vazão mínima garantida 

 

As técnicas de determinação da vazão mínima garantida se processam por meio da 

relação entre a vazão e o habitat. Existem diversas técnicas para a obtenção desse valor, 

entre elas estão: i) técnica baseada na curva da superfície ponderada utilizável em função 

da vazão; ii) técnicas de otimização; iii) séries temporais de habitat e iv) curva de duração de 

habitat. A utilização de uma ou outra técnica para o cálculo dessa vazão dependerá, 

basicamente, dos objetivos propostos pelo trabalho, bem como da precisão necessária.  

A técnica baseada na curva da superfície ponderada utilizável em função da 

vazão considera a curva da Área de habitat total-AH, em função da vazão, para cada fase 

do ciclo de vida das espécies selecionadas. O ponto de inflexão dessa curva corresponde 

ao valor da vazão mínima garantida a permanecer nos rios. A vazão mínima recomendada 

corresponde ao valor mais alto do conjunto de vazões mínimas calculadas para cada fase 

do ciclo de vida das espécies.  

Essa técnica permite obter bons resultados quando o objetivo é aumentar o potencial 

piscícola de uma dada espécie, conservação de habitat, minimização dos impactos da 

regularização de vazões ou quando são consideradas várias espécies com diferentes 

necessidades de habitat. Nesse sentido, foram desenvolvidas outras técnicas mais 

complexas de apresentação e interpretação dos resultados para determinação da vazão 

mínima garantida.  
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A técnica de otimização envolve a definição de uma vazão para cada mês do ano, de 

forma a minimizar a redução da área de habitat disponível para qualquer fase do ciclo de 

vida das espécies presentes durante esse mês. Essa técnica consiste na construção de uma 

matriz de otimização para cada mês do ano, em que as colunas correspondem às vazões e 

as linhas às fases do ciclo de vida das espécies presentes no curso de água durante cada 

mês. 

A vazão mínima recomendada leva em consideração a curva de duração de vazões, 

sendo escolhidas as vazões cuja probabilidade de serem excedidas é superior a 50% e 

inferior a 90%. As vazões são selecionadas a partir da consideração da curva de habitat 

versus vazão, para cada ciclo de vida das espécies consideradas, em que se determina, 

para as vazões selecionadas, a área total do habitat disponível. Esses valores são 

expressos em uma matriz, e a vazão recomendada é obtida pela sua análise. Na coluna, 

que corresponde à vazão, é selecionado um valor mínimo da SPU ou calculado um valor 

médio, que é registrado na última linha da matriz. Dessa forma, a vazão mínima garantida 

será o maior valor dessa linha, cuja função é maximizar a área de habitat disponível.  

As séries temporais de habitat são determinadas por meio da combinação da área 

de habitat total, em função da vazão, como uma série temporal de habitas, em que pode ser 

considerada qualquer unidade temporal (hora, mês ou até anos). A variação temporal das 

séries de habitat é inferior à variação das séries temporais de vazões a partir das quais 

foram obtidas. Deve-se ressaltar que uma série temporal de habitat pode ser utilizada 

individualmente ou em combinações com outras técnicas de análise e interpretação de 

resultados, de modo a aumentar a confiabilidade dos resultados obtidos (Bovee et al., 1998).  

A curva de duração de habitat é uma curva de freqüência acumulada, que permite 

indicar qual a probabilidade de uma determinada área de habitat a ser excedida ou igualada 

durante um certo intervalo de tempo, cujo propósito é saber qual a freqüência natural da 

vazão mínima, a qual é construída do mesmo modo que uma curva de duração de vazões. 

Os impactos significativos são definidos para valores na curva duração de habitat com 

uma probabilidade de ser excedida entre 50 e 90%. Os valores de habitat com probabilidade 

de 90% de serem excedidos representam condições extremas de limitação de habitat. Essa 

técnica permite obter resultados em termos de freqüência e não só apenas em termos da 

área de habitat. Cabe ressaltar, que essa curva não pode ser considerada como uma 

representação histórica das condições de habitat, dado que as características morfológicas 

do leito e do substrato não podem ser consideradas constantes para o período de tempo de 

registro de vazões considerado (Bovee et al., 1998). 

O método ecológico (IFIM) não determina uma vazão mínima garantida fixa mas, sim, 

uma variável ao longo do tempo e, portanto, o valor calculado serve, apenas, como um valor 
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de base para que as partes envolvidas negociem entre si para a escolha do valor mais 

adequado a uma situação em análise. 

 

4.3.6- Métodos de valoração econômica 

 

Este tópico apresenta uma abordagem dos conceitos, princípios e métodos para 

avaliação do interesse econômico associado à manutenção de uma vazão mínima garantida 

nos cursos d’água.  

 
4.3.6.1- Características gerais 

 

A necessidade de conceituar o valor econômico do meio ambiente, e desenvolver 

técnicas para estimar esse valor, surgiu, basicamente, do fato incontestável de que a 

maioria dos bens e serviços ambientais e das funções privadas do homem pelo ambiente 

não é transacionada pelo mercado (Marques e Comune, 1999). 

Antes de enfatizar os métodos sobre valoração econômica, é necessário definir os 

conceitos de valor econômico do bem ambiental e o valor de bem público. Seroa da Motta 

(1998) afirma  que o valor econômico de um bem ambiental corresponde a uma soma de 

três parcelas: valor de uso (que é atribuído pelas pessoas que usufruem do recurso 

ambiental), valor de opção (corresponde aos usos futuros, pelas mesmas pessoas que 

atribuem ao ambiente esse valor ou pelas gerações futuras) e valor de existência 

(representa um valor atribuído à existência do recurso independente do seu uso atual ou 

futuro).  

Um bem é considerado privado quando ele respeita o princípio de rivalidade, ou seja, 

quando o uso de uma unidade do bem por um indivíduo inviabiliza seu uso por outros 

(Cordeiro Netto, 1995), como, por exemplo, o caso da água utilizada para consumo humano, 

irrigação e uso industrial. No caso dos bens públicos, esse princípio não se aplica, ou seja, 

dois ou mais indivíduos podem fazer uso do bem simultaneamente. A título de exemplo, 

tem-se que, quando um reservatório de controle de cheias é implantado em um rio, todos os 

ocupantes das várzeas a jusante serão beneficiados por esse efeito, independente de se 

pagar por esse valor ou não. Um bem público é puro quando há obrigatoriedade do seu 

uso, por exemplo, quando o rio é usado para diluição dos esgotos de uma cidade. Quando 

essa obrigatoriedade não é satisfeita, diz-se que o bem é um bem público impuro ou misto. 

Como exemplo, tem-se o uso da água de um rio para a pesca, natação, ou mesmo para 

composição de paisagem de área recreativa pois esses usos, uma vez exercido por um 

indivíduo não inviabiliza o uso pelos demais. Dessa forma, segundo Cordeiro Netto (1995), 
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dependendo das condições, um mesmo m3 (metro cúbico) de água pode ser considerado 

como bem privado, bem público puro ou bem púbico misto. 

Os métodos de valoração econômica consistem em instrumentos analíticos que 

contribuem para a aplicação de uma técnica de avaliação de projetos mais abrangentes 

(Seroa da Motta, 1998). Assim, esses métodos aplicam-se quando é possível associar usos 

e não-usos de água a valores econômicos (Bellia, 1996). A vazão mínima a ser deixada no 

rio seria aquela que maximizasse o valor total da água, considerando-se os diferentes usos 

e a sazonalidade inter e intra-anual (Cordeiro Netto, 1997).  

A valoração econômica de uma vazão mínima garantida pode ser feita, em tese, de 

diferentes modos, conforme Cordeiro Netto (1997): i) o primeiro consiste em atribuir, 

considerando-se os diferentes usos e funções da água, um valor econômico total para 

diferentes valores de vazão, com variações geográficas e temporais; ii) no segundo pode-se 

atribuir um valor associado a variações de vazões, sob certas condições específicas, como 

o princípio do valor marginal de um bem econômico. 

Esse autor, ainda, considera que é mais correto considerar variações de valores que 

valores totais, quando se promove uma estimativa econômica de ativos naturais, como a 

água, cuja estimativa de um valor total é sujeita a uma série de incertezas e de limitações de 

ordem metodológica, científica e cultural. 

 

4.3.6.2 - Métodos de valoração de demanda por água 

 

Os valores marginais de volume de água em um rio podem ser mensurados por meio 

de métodos de valoração citados por Cordeiro Netto (1995). Cinco famílias dos métodos 

podem avaliar a demanda a partir de: i) preços de um mercado real, ii) valores de um 

mercado de substituição, iii) valores de um mercado fictício, iv) uma função de produção e v) 

um custo de solução alternativa.  

No mercado real, o valor marginal é determinado a partir de um mercado real, sendo 

considerado quando existe um mercado efetivo que sinaliza o valor da água por meio do 

preço pago pelos consumidores. Essa avaliação serve para estimar os bens de consumo 

(privado ou público misto). Os usos para os quais esses métodos são mais utilizados são 

abastecimentos públicos e industriais e, em alguns casos, irrigação. O valor é estimado a 

partir da construção da curva formada por pares de pontos, relacionando preços e 

demandas por água. Utiliza-se o verdadeiro preço de mercado no caso de um elevado valor 

de uso ou um valor corrigido, para levar-se em conta os impostos, subsídios e outras 

externalidades.  

No mercado de substituição, as avaliações são realizadas a partir de um mercado 

de substituição e são utilizadas quando a água possui características de bem público, como 
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por exemplo, os usos para recreação aquática, paisagística, pesca esportiva, recreação nas 

margens e evacuação de cheias. As avaliações mais comuns envolvem o estudo do 

mercado imobiliário e o custo de viagem.  

O método de custo de viagem consiste em considerar os gastos efetuados pelo 

indivíduo para se deslocar até um determinado local, geralmente de recreação. Esse 

deslocamento pode ser utilizado como uma aproximação do valor do benefício atribuído por 

esse indivíduo para essa recreação, ou seja, utiliza o mercado complementar, em que o 

consumo está intimamente associado à viabilização da visita ao local (Nogueira et al., 1998). 

O Método dos Preços Hedônicos é um dos mais antigos métodos desenvolvidos na 

microeconomia, e é um dos mais utilizados (Nogueira et al., 1998) consistindo na diferença 

dos valores patrimoniais que podem ser atribuídos a características locacionais. 

O mercado fictício é empregado quando não existe um mercado de substituição. 

Nesse caso, pode-se simular a existência de um mercado a partir da análise das 

preferências manifestadas pelos usuários da água, a partir de um questionamento em que 

se pergunta aos usuários e potenciais usuários a disposição a pagar pelo bem ou serviço. 

Esses métodos são mais utilizados para estimativas do valor da água para recreação, lazer 

e qualidade da água. O mais usado é o Método da Valoração Contigente, que utiliza um 

mercado hipotético para realizar a simulação do mercado por manifestação verbal das 

preferências do consumidor, onde a disposição a pagar é obtida por meio de questionários 

estruturados. 

A função de produção (ou dose-resposta) emprega uma função de produção que, 

como o nome indica, serve para avaliar o valor da água como um bem de produção. Nesse 

caso, o valor da água é associado ao benefício líquido da produção em função de seu uso 

como insumo. Como exemplo, tem-se a irrigação, em que a água serve para aumentar a 

produtividade. Quando a água é um insumo insubstituível, podendo-se exemplificar com a 

fabricação de bebidas, seu valor pode ser estimado em função do custo de se obter uma 

outra água com as mesmas características daquela que se está consumindo. É o caso, 

também, da geração de energia. Já o método pelo custo de solução alternativa difere dos 

outros por não recorrer a tipo algum de mercado. Trata-se de estimar o valor de um bem a 

partir do valor da solução alternativa mais barata que garantisse os mesmos resultados. 

Esse método é utilizado quando existe uma situação de incertezas ou quando, por 

considerações de ordem moral, não se pode ou não se quer avaliar o valor de um bem. 

Como exemplo, pode-se citar a valoração da estabilização de poluição assegurada pelo 

curso d’água. 
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4.3.6.3 - Método de estimativa da vazão mínima garantida 

 

O valor da vazão mínima garantida foi estimado, a partir do desenvolvimento da 

metodologia citada por Cordeiro Netto (1997), que considera um valor marginal para um 

volume de água do rio, valor esse estimado com a adoção de um desses cinco tipos de 

métodos de valores econômicos citados anteriormente. O princípio do desenvolvimento da 

metodologia adotada permite a estimativa de variações de valoração econômica da água 

associados tanto a uma “utilização” efetiva da água quanto a uma variação artificial de 

vazões mínimas garantidas. Essa variação é possibilitada pela criação de novas reservas de 

água ou pela modificação das regras de gestão de reservatórios existentes. 

Considera-se, por hipótese, que o valor total da água (B= f(Q)) possa ser representado 

por uma função convexa de 2º grau, com Qmim Q Qmax, conforme mostra a curva 

apresentada na Figura 4.8. De acordo com Cordeiro Netto (1997), o valor econômico 

marginal da vazão, que corresponderia ao valor da próxima unidade de vazão (a derivada 

da função), poderia ser representado por uma reta. Parte-se de um máximo de valor 

marginal para Qmim até um ponto negativo mínimo para Qmax, passando-se por um ponto de 

valor zero para Qopt que é valor de máximo para a função B= f(Q).  

 

Figura 4.8- Curva teórica do valor econômico total de uma vazão em um rio 
(Cordeiro Netto, 1997) 

 

A equação indicativa do valor marginal médio de um m3 ( metro cúbico) de água para a 

vazão simulada ou observada Qobs, que, por hipótese, representaria essa reta, ilustrada na 

Figura 4.9, poderia ser expressa na Equação 4.7 (Cordeiro Netto, 1997).  

 

 

 

 

 

Qopt
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Figura 4.9 – Curva teórica do valor marginal médio de um m3 (metro cúbico) para vazão 
simulada ou observada 

 

Para desenvolvimento da equação, foi considerado como variável o volume escoado 

em vez da vazão, considerando-se um passo de tempo uniforme na avaliação.  
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                                                          (4.7) 

 

onde:  

Bobs = valor marginal médio de um m3 para uma vazão Bobs; 

Qmax = valor marginal máximo para Qmin; 

VQopt = volume do escoamento de uma vazão Qopt no intervalo t; 

VQmin = volume do escoamento de uma vazão Qmin no intervalo t; 

VQobs= volume do escoamento de uma vazão Qobs no intervalo t. 

 

com Qobs= min Qopt; max Qsim ; Qmin , onde: Qsim = vazão simulada ou observada no período. 
 

O valor total para Qobs seria, desse modo, dado pela integral apresentada na equação 

4.8 e desenvolvida na equação 4.9, considerando-se que os valores de Bmax, VQopt e VQmin 

são constantes, definidos para cada caso.  
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)VV(V),VV(V
minoptminobs QQtotalQQ  e C = constante. 

 
Como o interesse é o de se estimar valor da passagem de uma vazão Qobs1 para uma 

vazão Qobs2 a constante C se anularia e ter-se-ia o valor B21 como diferença entre Btotal2 e 

Btotal1 conforme apresentado na equação 4.10. Pela metodologia proposta, o valor de B21 

seria, somente função do par (Qobs1 e Qobs2), uma vez conhecidos Vmax, Qopt e Qmin.  
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VVBB                                                            (4.10) 

Os valores de Bmax, VQopt e VQmin seriam constantes, determinados para condições 

constantes no tempo e no espaço. 

 

4.4- ANÁLISE E LIMITAÇÕES DAS PRINCIPAIS METODOLOGIAS 

 

Esta seção tem por fim destacar uma análise geral das principais metodologias com 

suas respectivas limitações, correlatas ao presente estudo, tais como: os métodos 

hidrológicos, sanitários, hidráulicos, ecológicos e econômicos.  

Os métodos hidrológicos são baseados apenas nos registros históricos das vazões 

para a definição das vazões mínimas garantidas nos corpos d’água, e tem como vantagem 

principal a utilização de trabalho de campo (Alves, 1993; Karim et al., 1996; Caissie e El 

Jabi, 1994). São métodos bastante limitados, dado que não exigem o conhecimento do 

ecossistema aquático (Karim et al., 1996). Esses métodos são os mais fáceis de utilizar, 

além de requererem poucos dados. (Alves e Bernardo, 2000; Sarmento e Pelissari, 1999; 

Ubertine et al., 1996; Karim et al., 1996; Caissie e El Jabi, 1994).  

Contudo, esses métodos ignoram as alterações de habitat e as características físicas 

da bacia hidrográfica. No caso específico do método que utiliza a Q7,10, eles são indicados, 

geralmente, quando o curso d’água apresenta problemas de qualidade de água (Chiang e 

Jonhson, 1976), em que a diluição se mostra como solução. Nesse método, não há base 

ecológica, pois não se considera as especificidades dos ecossistemas e se ignora a 

dinâmica natural das espécies aquáticas e o tempo necessário para sua recuperação 

quando sujeitas a um longo período de vazão reduzida (Sarmento e Pelissari, 1999).  

Em seqüência, o método de Montana é de uma aplicação simples e rápida, bastando, 

apenas, o conhecimento da vazão média anual para o local do aproveitamento hidráulico, o 

que o torna passível de utilização em qualquer estudo. Contudo, não possui fundamentação 

ecológica alguma (Pelissari, 2000), embora, de acordo com Reiser (1986), esse método seja 

o segundo mais utilizado nos EUA. As principais limitações relacionadas ao método de 
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Montana dizem respeito à grande especificidade relativa ao local e às espécies para as 

quais foi desenvolvido, sendo aplicável somente em rios de águas morfologicamente 

semelhantes àquelas a partir dos quais foi estudado. O método não leva em consideração a 

variação diária, mensal ou sazonal da vazão e não exige o conhecimento do ecossistema 

para a qual a vazão mínima é recomendada.  

Para levar em conta as flutuações sazonais, o método adota os valores percentuais, 

de acordo com os períodos do ano (chuvoso e seco); Caissie e El-Jabi (1995) concordam 

com Ubertini et al. (1996) ao afirmarem que o método não permite uma fixação contínua no 

tempo em relação à influência das vazões na qualidade da vida aquática. Essa limitação é, 

em parte, compensada, se cabível, pela extrema facilidade com que o método pode ser 

aplicado e também pelo seu baixo custo de utilização.  

Segundo Tennant (1976), o método por ele desenvolvido, além de ser aplicado nos 

rios dos Estados Unidos, pode ser, também, aplicado em qualquer rio do mundo. Karim et 

al. (1996) discordaram de Tennant (1976) quanto à aplicabilidade do método em todos os 

rios do mundo. Essa discordância foi decorrente de um estudo realizado nos rios 

australianos, onde os autores concluíram que a variabilidade hidrológica foi um fator-chave 

na obtenção dos resultados, pois a hidrologia é muito diferente dos E.U.A. Os autores 

sugeriram que os métodos devem ser aplicados em locais com as mesmas características 

onde o método foi adesenvolvido e testado. Diante desse contexto, o método de Montana 

tem sofrido diversas modificações, para melhor adaptar-se ao regime de vazões mínimas 

calculadas nas diversas regiões diferentes daquela para a qual o método foi desenvolvido. A 

título de exemplo, esse método, modificado, foi utilizado por Henriques (1996) nas bacias 

hidrográficas compartilhadas por Portugal e Espanha, tendo concluído que os valores da 

vazão firme (vazão máxima que se pode garantir durante o período de estiagem) são muito 

próximos ou são inferiores aos valores da vazão mínima garantida nos anos secos e muito 

secos.  

Sarmento et al. (1999) concordaram com Karim et al. (1996) no sentido em que o 

método é sujeito a muita subjetividade em sua aplicação, mas pode ser uma ferramenta 

muito útil para fins de estudos detalhados em curto prazo, como é o caso de reservatórios. 

O modelo QUAL2E, está inserido na categoria dos métodos sanitários, é mais 

adequado para os casos em que há fontes pontuais de poluentes. Entretanto, mesmo para 

os rios com fontes pontuais, o modelo não é adequado para rios que apresentem variação 

temporal na vazão ou que apresentem grandes descargas que flutuem significativamente 

em um curto período de tempo.  

O QUAL2E tem sua aplicação restrita nos casos de rios que apresentem as seguintes 

características: i) rios com empreendimentos hidráulicos, que causem flutuações 

significantes na vazão; ii) rios que recebem a descarga de efluentes provenientes da rede de 
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drenagem urbana; iii) rios que recebem a descarga de efluentes provenientes da rede de 

tratamento de esgotos municipais; iv) rios que recebem a descarga de efluentes industriais 

lançados com variação significativa na vazão. Para representar vários desses problemas, 

não existe modelo algum de qualidade de água disponível e aceito atualmente de forma 

generalizada (Shanahan, et al., 1998).  

Os métodos hidráulicos são usados para locais específicos e incorporam mais 

informações do que os métodos hidrológicos, mas também não consideram as espécies 

aquáticas com seu ciclo de vida (Karim et al., 1996). 

Tratando desse assunto, Alves e Bernardo (2000) observaram, ainda, que os métodos 

hidráulicos consideram que a morfologia do leito se mantém estável ao longo do tempo e 

que as seções transversais selecionadas são representativas para as características dos 

cursos d’água. Dessa forma, a aplicação desses métodos torna-se problemática em cursos 

com variabilidade morfológica elevada.  

O método do Perímetro Molhado é o mais eficaz dos métodos baseados na relação 

entre a vazão e as características hidráulicas do rio, sendo aplicável aos diversos tipos de 

rios existentes (Karim et al., 1996). Esse método não deve ser aplicado nos trechos de rio 

com grande corredeira, onde há predominância de cascatas, ou nos rios de pequeno 

declive, onde as zonas de corredeiras são pouco significativas (Pelissari, 2000). 

Uma das desvantagens desse método refere-se à determinação do ponto de inflexão 

da curva perímetro do molhado em função da vazão, em que se fundamenta o método, não 

sendo muito trivial a identificação desse ponto. Outra desvantagem é que o ponto de 

inflexão da curva, em existindo um, é altamente dependente da inclinação do rio, e as 

conseqüências biológicas da locação do ponto de inflexão são também dependentes dessa 

inclinação. Para os canais com seções retangulares, o ponto de inflexão ocorre para uma 

profundidade muito pequena, próxima ao valor zero. Isso não seria adequado sob o ponto 

de vista becológico (Sarmento e Pelissari, 1999).  

Segundo Alves (1993), a principal desvantagem do critério do ponto de inflexão é o 

caráter subjetivo que está associado à seleção do ponto de inflexão da curva, devido ao 

traçado ou à existência de vários pontos de inflexão. No entanto, apresentam a vantagem de 

considerarem as características específicas do habitat do trecho em análise.  

Quanto ao método Idaho, ele é recomendado para rios de grande extensão, e, ao 

contrário dos outros métodos, não define um valor fixo de vazão mínima garantida, mas, 

sim, um valor-base que permitirá recomendar um ou mais valores de vazões mínimas.  

Embora os métodos hidráulicos requeiram limitados trabalhos de campo em 

comparação aos métodos hidrológicos, a sua principal desvantagem reside na 

impossibilidade de dar continuidade aos estudos das espécies piscícolas em seus vários 

ciclos de vida (Caissie e El Jabi, 1994). Os métodos hidráulicos são preferíveis quando se 
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deseja estimar uma rápida vazão mínima garantida, onde precisão e exatidão não são 

essenciais (Alves e Bernardo, 2000). De forma geral, a principal crítica aos métodos 

hidrológicos e hidráulicos é que eles não oferecem bases ecológicas para a sua 

recomendação. 

Os métodos ecológicos, que são baseados na relação entre o habitat e a vazão, 

entre os quais se destaca a “Instream Flow Incremental Methodology” - IFIM, recorrem aos 

critérios de preferência de habitat para uma espécie, em uma determinada fase do seu ciclo 

de vida, permitindo estimar a variação de habitat disponível em função da vazão, em função 

da profundidade, velocidade, substrato e cobertura (Alves e Bernardo, 2000). 

O IFIM é uma das ferramentas mais utilizadas pelos gestores dos recursos hídricos 

nos E.U.A. para determinação da vazão mínima garantida nos rios (Reiser, 1986). Essa 

afirmação é comprovada por meio das várias citações nos trabalhos desenvolvidos por Van 

Winkle et al. (1998) e Rao et al. (1993), entre outros.  

O IFIM constitui uma síntese dos vários métodos desenvolvidos anteriormente, 

refletindo o que há de mais atual e moderno no contexto do conhecimento a respeito dessa 

matéria, em especial com relação à modelagem hidráulica e de habitat (Pelissari, 2000). 

Segundo esse autor, à aplicação desse método requer muitas informações e tempo para a 

coleta de dados. Apesar dessa desvantagem, o autor utilizou os resultados obtidos pelo 

IFIM para definir a série anual de vazão ecológica mais adequada a manter no rio Timbuí, 

na Estação Biológica de Santa Lúcia, no Espírito Santo, para conservação e manutenção da 

ictiofauna. 

Poully e Souchon (1995) e Stein (1997) reconheceram que o IFIM apresenta várias 

vantagens como também verificaram a necessidade de uma discussão detalhada das 

hipóteses para melhoramento do método.  

Em vista das vantagens e desvantagens de cada método, o procedimento adequado 

para escolha do melhor método vai depender do objetivo da retirada de água da natureza, 

de problemas no rio em estudo e das exigências dos órgãos gestores de recursos hídricos.  

O nível de análise que envolve a aplicação de metodologias baseadas nos  métodos 

econômicos visam avaliar o interesse econômico associado à manutenção de uma vazão 

mínima garantida em um curso d’água. Os benefícios gerados por essa vazão podem 

favorecer, igualmente, as atividades de lazer aquático, produção de energia, navegação e o 

turismo. Os usos privados, como abastecimento e irrigação, beneficiam-se de uma melhor 

qualidade de água dessa vazão. Colby (1990) apresentou os benefícios associados à 

manutenção adequada da vazão, discutindo esses valores mínimos para rios pequenos, 

visando à recreação e à preservação das espécies aquáticas.  

Loomis (1998) apresentou técnicas para estimar o valor dos benefícios ambientais 

dando ênfase à vazão mínima a permanecer nos rios e se essa quantidade de água é 



 61 

economicamente ótima para os diversos usos. O mesmo, concluiu que seu estudo, além de 

contribuir para a preservação dos ecossistemas e com os gestores dos recursos hídricos, 

facilitou, não somente à população expressar sua opinião sobre quanto deve pagar para 

usar esse recurso, como a definição dos custos públicos e benefícios da vazão mínima 

garantida. 

A água é considerada um recurso natural denominada de bem econômico, cujo valor 

total é de difícil, ou mesmo impossível, estimativa, em função do caráter multifucional e 

multiforme desse bem (Cordeiro Netto, 1997). A adoção de uma abordagem econômica 

pressupõe um perfeito conhecimento dos processos naturais associados à avaliação por 

parte dos agentes econômicos. A grande limitação dos métodos econômicos reside, desse 

modo, na falta de conhecimento suficiente e adequado dos processos físicos, químicos, 

biológicos e ecológicos associados à definição da vazão mínima garantida. 

A metodologia de estimativa da vazão mínima garantida, aqui discutida, apresenta 

uma série de limitações. Entre elas, pode-se citar a dificuldade em obter as constantes (Bmax, 

VQopt e VQmin) e os dados de entrada do problema (Cordeiro Netto, 1997). O autor considera 

que a estimativa desses parâmetros constitui uma tarefa complexa, pois, de um lado há a 

necessidade de se desenvolverem estudos e levantamentos ambientais detalhados para 

avaliação dos parâmetros físicos; por outro lado, os métodos de estimativa econômica 

permitem somente a obtenção de valores aproximados do valor marginal máximo para uma 

vazão mínima, pois, o nível de incerteza dessa metodologia é elevado. 

 

4.5- FERRAMENTAS DE APOIO À DECISÃO 

 

Esta seção contempla uma visão geral referente aos princípios e componentes das 

ferramentas atualmente disponíveis, com potencial para apoiar as tomadas de decisões no 

processo de definição de vazões mínimas garantidas, levando em consideração as 

dimensões hidrológica, sanitária, hidráulica, ecológica e econômica.  

 

4.5.1- Conceitos gerais sobre Sistema de Suporte à Decisão - SSD 

 

Atualmente, os avanços na tecnologia computacional aliados ao aumento de 

complexidade nos problemas de gerenciamento de recursos hídricos têm estimulado a 

prática maior de modelos matemáticos como ferramentas para auxiliar as tomadas de 

decisões (Braga et al., 1998). 

O SSD é “um sistema interativo que proporciona ao usuário acesso fácil a modelos 

decisórios e dados a fim de dar apoio às atividades de tomada de decisões semi-
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estruturadas e estruturadas” (Azevedo e Porto, 1997). Os sistemas não estruturados são 

aqueles para os quais não se pode fazer uma descrição analítica completa.  

Porto e Azevedo (1997) acreditam que as tomadas de decisão a respeito de sistemas 

hídricos, que devem considerar as dimensões hidrológica, sanitária, hidráulicas, ecológica, 

econômica e político-social, as quais são mutáveis no tempo e estão associadas a 

incertezas de difícil quantificação, devem ser fundamentadas em metodologias baseadas na 

intensa utilização de base de dados e modelos matemáticos, além de apresentar facilidades 

de diálogo entre o decisor e o analista. 

Nesse sentido, o SSD apresenta-se como alternativa para fundamentar o “problema-

base” deste trabalho. Dessa forma, isso seria conseguido, com o desenvolvimento de um 

suporte metodológico capaz de interagir com um banco de dados e com o banco de técnicos 

e modelos matemáticos agindo como mecanismo de integração e comunicação com os 

métodos (Freitas et al., 1997).  

 

Figura 4.10- Estrutura típica de um sistema de suporte a decisões (Braga et al.,1998) 
 

4.5.2- Estrutura padrão de um Sistema de Suporte à Decisão – SSD 

 

Em geral, um sistema de suporte à decisão é composto por três componentes 

principais: (a) a base de dados, (b) a base de modelos e (c) a interface de diálogo. A 

Figura 4.10 descreve os componentes de um SSD. 

 
a)  base de dados: responsável por reunir todas as informações importantes 

inerentes ao problema e gerenciá-las de forma apropriada (Porto e Azevedo, 1997). 

Segundo Braga et al. (1998), esse componente é constituído de dois elementos (base de 

dados e gerenciador de informações). A função do gerenciador de informações é receber, 

identificar e armazenar uma série de informações em uma base de dados bem estruturada, 

permitindo sua fácil recuperação. 

A base de dados no presente trabalho é constituída de formações necessárias para 

definir a situação-problema da bacia hidrográfica em estudo, bem como sua base de dados 
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disponível para definir as situações-tipo, que por sua vez indicarão um ou vários métodos a 

serem aplicados na bacia hidrográfica; 

b)  base de modelos: que contém os instrumentos conceituais (métodos) 

necessários à análise e formulação de alternativas de solução de problemas em questão 

(Porto e Azevedo, 1997). 

Segundo Ferraz et al. (1998), os modelos apresentam um grande potencial na 

avaliação de impactos sobre o meio ambiente. Essa ferramenta é um componente 

importante para avaliar a manutenção dos padrões de qualidade e quantidade de água. No 

caso específico de vazões mínimas garantidas, existe uma vasta literatura baseada nos 

métodos hidrológicos, sanitários, hidráulicos, ecológicos e econômicos, que tem como 

função principal solucionar os diversos tipos de conflitos presente em cada bacia 

hidrográfica; 

c) interface de diálogo: corresponde à interface usuário/sistema em que deve 

ser suficientemente conversacional, de forma a não apresentar barreiras ao uso interativo 

(Braga et al., 1998). Essa interface entre o usuário e o sistema (tomador de decisão) é uma 

característica especialmente importante, pois o uso do SSD é geralmente realizado por meio 

de uma máquina ou sistema contendo a participação de ambos (homem e máquina), ou 

humano (individual ou grupo).  

Uma ferramenta importante nessa interface é realizada por meio do banco de 

conhecimentos, responsável pela incorporação das informações necessárias, e que 

geralmente não são passíveis de tratamento pelos segmentos anteriores. Esses 

conhecimentos, comumente, referem-se à experiência de especialistas, conhecimentos 

empíricos, disposição de normas e regulamentos (Porto e Azevedo, 1997). Segundo Braga 

et al. (1998), sistemas especialistas são definidos como programas computacionais 

inteligentes que têm a mesma função e desempenho de um especialista humano na 

resolução de um determinado problema.  

O SSD a ser desenvolvido no âmbito deste trabalho seria de natureza complexa, sob o 

ponto de vista computacional. Em realidade, em face de natureza ainda incipiente deste 

trabalho e das limitações de tempo e recurso, optou-se, desde o início, pela formulação de 

um diagrama de apoio à decisão, aqui denominado de Fluxograma Teórico de Avaliação – 

FTA. Esse fluxograma foi desenvolvido com analogias aos métodos de avaliações de 

impactos ambientais, de  listagem de controle, denominado na literatura como “ChecK list” 

e por diagramas de sistemas. Esse FTA permitiria aos tomadores de decisão, reconhecidos 

neste trabalho como os órgãos gestores de recursos hídricos, a tomada de decisão em 

bases mais analíticas. De forma mais abrangente e estruturando o SSD no contexto do 

propósito do trabalho, a Figura 4.11 descreve as ferramentas utilizadas como componentes 

do SSD. 
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Pela Figura 4.11, verifica-se que o usuário explicita o problema por meio de um 

sistema de linguagem, que, por sua vez, aciona o sistema de processamento de problemas 

que tem, como função principal, receber as informações fornecidas pelo usuário e analisar 

sua consistência. Definem-se, assim, uma denominada situação-tipo, a conjunção de base 

de dados e da demanda a ser analisada. Depois dessa análise, verifica-se se o método 

escolhido pode ser adotado com as informações recebidas, ou seja, se a base de dados 

permite uma avaliação ou se essa base tem de ser ampliada. Em outras palavras, 

realimenta-se o usuário com informações complementares.  

 

Figura 4.11- Arquitetura funcional do SSD 

 

4. 5.3- Listagem de controle – “Check list”  

 

As listagens de controle ou de checagem (Check list) constituíram o primeiro método 

usado nos Estudos de Impactos Ambientais-EIA (Tommasi, 1994). Esse método teve sua 

origem e evolução desde os primórdios da prática da Avaliação de Impacto Ambiental-AIA 

do “National Enviromenmental Protection Act”, nos Estados Unidos, que começou a vigorar 

em 1970 (Moreira, 1992).  

Essa técnica se vale de relações de fatores e parâmetros ambientais, destinados a 

servir de lembretes aos que elaboram um estudo de impacto ambiental, dos aspectos do 

meio ambiente que devem ser considerados na tomada de decisão (Moreira, 1992).  

De acordo com Tommasi (1994), as listagens de controle podem-se classificadas 

como: i) listagens de controle descritivas, ii) listagens de controle comparativas e iii) 

listagens de controle em questionário. 

As listagens descritivas são listas de parâmetros ambientais, de fontes de 

informações e de técnicas de previsão, usadas para se buscar avaliar e resolver um 

problema (Tommasi, 1994). Por exemplo, a listagem de controle desenvolvida por “The 

Urban Institute” de Washington, em 1976, apresenta os fatores ambientais a serem 

considerados em estudos urbanos, fornecendo para cada tipo de avaliação, critérios de 

avaliação que devem ser empregados (Moreira, 1992). Essa listagem de controle descritiva 
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pode tomar a forma de questionários, nos quais uma série de perguntas em cadeia tenta dar 

um tratamento integrado à análise de impactos.   

As listagens comparativas visam comparar os efeitos acarretados pelas diversas 

alternativas de um projeto (Tommasi, 1994). Essa listagem consiste de uma relação de 

fatores ou recursos ambientais e critérios de relevância .  

Quanto às listagens em questionário, essas consistem de uma seqüência de 

perguntas que objetivam identificar os aspectos possíveis de serem impactados por um 

projeto (Tommasi, 1994). Esse método será incorporado neste trabalho, com o objetivo de 

avaliar a base de dados disponível, bem como definir o tipo de problema existente na bacia 

hidrográfica, a partir de consultas ao diagrama denominado de Fluxograma Teórico de 

Avaliação.  
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5 - DESENVOLVIMENTO DO SUPORTE METODOLÓGICO 
 

A metodologia empregada para o desenvolvimento do suporte metodológico teve inicio 

com uma avaliação envolvendo  os princípios da gestão das águas, as condicionantes legais 

e institucionais das vazões mínimas garantidas, as dimensões para definição dessas vazões 

(hidrológica, sanitária, ecológica e econômica), a caracterização geral dos métodos 

usualmente adotados para calcular essas vazões com suas respectivas limitações e 

condições de aplicação.  

O procedimento dessa avaliação foi a base para o desenvolvimento da concepção e 

da formulação do Fluxograma Teórico de Avaliação - FTA. A estrutura da avaliação do 

trabalho foi dividida em duas etapas: a) Definição da base de dados associada ao FTA e 

b) Formulação do FTA.  

 

5.1- DEFINIÇÃO DA BASE DE DADOS ASSOCIADA AO FLUXOGRAMA TEÓRICO DE 
AVALIAÇÃO – FTA 
 

As reflexões empreendidas indicaram que o suporte metodológico deveria propor ao 

decisor a indicação de um ou mais métodos de determinação de vazões mínimas garantidas 

a partir da definição de uma situação-tipo apresentada pelo próprio decisor. Esse suporte se 

constitui, de uma análise a partir de diagramas desenvolvidos em dois segmentos: 

Segmento I - Caracterização Geral das Situações-tipo de avaliação e Segmento II - 

Caracterização Geral dos Métodos.  

Esses segmentos são dependentes um do outro. O Segmento I é usado para explicitar 

a base de dados mais adequada para se avaliar uma determinada situação-tipo. O 

Segmento II define a base de dados necessária e a limitação de cada um dos métodos de 

definição de vazões mínimas garantidas.  

No primeiro segmento a natureza dos problemas é identificada e as possíveis bases 

de dados relativas à bacia hidrográfica são explicitadas. A análise desses fatores, nessa 

fase, leva à definição de situações-tipo de avaliação. A combinação desses dois fatores 

resultou em 8 (oito) categorias de situações-tipo, que constituíram o produto final do primeiro 

segmento. 

No âmbito do segundo segmento, é realizada a caracterização geral dos métodos e 

das técnicas que possibilitam a determinação de um valor de vazão que deverá permanecer 

no corpo d’água após o atendimento das demandas. Nessa fase, buscou-se analisar e 

caracterizar todos os métodos de avaliação, e com isso definir a base de dados específica 

necessária, para cada método, contemplando análise crítica com as respectivas limitações e 

condições de aplicação dos métodos. A Figura 5.1 permite visualizar, esquematicamente, 

como os segmentos desenvolvidos permitiram o desenvolvimento do FTA. 
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Figura 5.1- Esquema de desenvolvimento do FTA 

 

5.1.1- Segmento I - Caracterização geral das situações-tipo de avaliação 

 

O primeiro segmento foi dividido em três segmentos: a) definição dos condicionantes 

legais e institucionais e das dimensões b) explicitação de bases-tipo de dados de uma bacia 

hidrográfica e c) identificação da natureza dos problemas que podem ocorrer.  

 

5.1.1.1- Condicionantes legais e institucionais 

 

A definição de uma vazão mínima garantida pode estar sujeita a inúmeros 

condicionantes decorrentes do tipo de sistema jurídico e das demais fontes do direito, como 

a doutrina, a jurisprudência e os usos e costumes, aos ajustes internacionais e à 

dominialidade das águas (Barth, 1987).   
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Como esse assunto já foi abordado neste trabalho no item 4.1.5.1, cabe ressaltar de 

forma suscita as condicionantes e fundamentos que orientam os aspectos jurídico 

institucionais referentes ao estudo de vazões mínimas garantidas. De acordo com a 

Constituição Federal de 1988, em seu artigo 21, inciso XIX, a União instituirá o sistema 

nacional de gerenciamento de recursos hídricos, estabelecendo também: 

a) Domínio das águas: no Artigo 20 estão estabelecidos os bens de domínio da 

União, dentre eles os lagos, os rios e quaisquer correntes em terrenos de seu domínio ou 

que banhem mais de um estado, sirvam de limite com outros países, ou se estendam ao 

território estrangeiro ou dele provenham, bem como os terrenos marginais e as praias 

fluviais. O artigo 26 relaciona os bens de domínio do estados: as águas superficiais ou 

subterrâneas, fluentes ou emergentes ou em depósito, ressalvadas, neste caso, na forma de 

lei, as decorrentes de obras da União. 

b) Competência para legislar sobre as águas: o Artigo 22 da Constituição Federal 

de 1988 atribuiu à União a competência privativa para legislar sobre águas, ou seja, 

disciplinar o regime jurídico das águas, dispor sobre o seu domínio e as formas e modos de 

seu uso e aproveitamento. A constituição atribuiu competência concorrente à União e aos 

estados para legislar sobre a proteção do meio ambiente e o controle da poluição. Portanto, 

os estados, também podem, dependendo de interpretações, legislar suplementarmente 

sobre as águas. Conforme já citado, não existe uma lei específica referente à definição de 

vazões mínimas garantidas. Fica a critério de cada estado planejar e executar o seu Plano 

Diretor de Recursos Hídricos a fim de definir e indicar os critérios a serem utilizados no 

processo de outorga e, conseqüentemente, na definição de vazões mínimas garantidas em 

cursos d’água. 

c) Aproveitamento energético dos cursos d’água: o Código das Águas de 1934 em 

seu artigo 143 se refere à energia hidráulica e seu aproveitamento, sanciona que a relação 

do aproveitamento de energia hidráulica com as questões ambientais deve satisfazer as 

exigências acauteladoras de interesses gerais.  

d) Critérios de outorga de direitos de uso das águas: compete à União definir 

critérios de outorga de direito de uso das águas. O Poder Executivo Federal, dos estados ou 

do Distrito Federal é responsável por conceder a outorga, sendo que a competência de 

domínio da União poderá ser delegada aos estados e ao Distrito Federal pelo Poder 

Executivo Federal. Segundo Lanna (1999), os juristas entendem que os critérios a serem 

definidos pela União são de natureza jurídica, uma vez que os critérios técnicos devem 

atender às características e peculiaridades de cada bacia hidrográfica.  

Conforme a Lei n.º 9.433 de 08/01/97, os usos que estão sujeitos a outorga são: 

derivação ou captação de parcela de água existente em um corpo de água para consumo 

final, inclusive abastecimento público ou insumo de processo produtivo; extração de água de 
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aqüífero subterrâneo para consumo final ou insumo de processo produtivo; lançamento em 

corpo d’água de esgotos, tratados ou não, com o fim de sua diluição, transporte ou 

disposição final; aproveitamentos dos potenciais hidrelétricos e outros usos que alterem o 

regime, a quantidade ou a qualidade da água existente em um corpo d’água. 

e) Proteção do meio ambiente: é competência da União, dos estados, DF e dos 

municípios, proteger o meio ambiente e combater a poluição em quaisquer de suas formas, 

promover a melhoria das condições e fiscalizar as concessões de direitos de exploração de 

recursos hídricos em seus territórios.  

Dentre os instrumentos definidos pela Lei n.° 9.433/97, deve-se salientar a importância 

do enquadramento dos corpos de água em classes, segundo seus usos preponderantes, 

que visa assegurar às águas qualidade compatível com os usos mais exigentes a que forem 

destinadas. Constata-se, também, a importância da Resolução CONAMA n.º 20 de 1986 

que define a “classificação das águas doces, salobras e salinas com base nos usos 

preponderantes”.  

De fato, a maioria dos estados do Brasil não possui metodologia e legislação 

específica sobre vazões mínima garantidas, a permanecer nos rios a jusante de derivações 

de águas, para proteção dos peixes e do habitat da vida aquática.  

 

5.1.1.2- Critérios para definição de vazões mínimas 

 

A definição da vazão mínima, aquela que deve ser liberada a jusante de barragem ou 

permanecer nos cursos d’água, constitui, normalmente, um problema de solução complexa. 

Os critérios adotados no Brasil para definir essas vazões têm levado em consideração, no 

entanto, apenas a dimensão hidrológica, negligenciando a importância das dimensões 

sanitária, ecológica e econômica. A Tabela 5.1 apresenta um resumo dos principais 

aspectos associados a essas dimensões. 
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Tabela 5.1- Principais fatores associado à definição de vazões mínimas garantidas  
Dimensão Fatores relevantes Efeitos decorrentes da não 

consideração da dimensão 
Importância na adoção da 

dimensão 

Hidrológica/ 
Hidráulica 
 
 
 
 
 
 
 

Envolve definições de 
volumes e vazões, 
sendo importante para 
avaliar a satisfação da 
demanda por 
quantidade de água ao 
longo do espaço e do 
tempo. 

Alterações hidrológicas, 
conflitos de uso, perdas  
econômicas a jusante, 
aumento da poluição, impacto 
na fauna e na flora. 

Permite considerar melhor as 
demandas por quantidade e  
qualidade de água, levando-se em 
conta, nesse último caso  o 
simples efeito da diluição. 

Sanitária 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Envolve definição de 
parâmetros físicos, 
químicos biológicos e 
sanitários necessários 
para avaliar a satisfação 
da demanda por água 
(qualidade e 
quantidade) ao longo do 
tempo e do espaço. 

Poluição orgânica e 
bacteriológica, obstrução dos 
corpos d’água, alteração do 
regime aquático, elevação da 
temperatura, carreamento de 
agrotóxico, matéria orgânica, 
água de abastecimento de 
baixa qualidade, eutrofização, 
aumento da concentração de 
H2S e CO2, alteração da 
fauna e flora, aumento no 
aporte de nutrientes. 

Permite considerar os processos 
de autodepuração dos efluentes 
lançados, assim como a passagem 
de certas moléculas para formas 
mais ou menos tóxicas.   

Ecológica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Além da qualidade da 
água, envolve também 
requisitos necessários à 
conservação da fauna e 
flora fluviais.  

Ocorrem, também, as 
mesmas alterações 
referentes à qualidade de 
água, alterações nas 
condições ecológicas dos rios 
ou lagos, perda da 
biodiversidade e 
desaparecimento de 
espécies, aumento de vetores 
e doenças, perturbação e 
deterioração da pesca. 

Melhoramento na produção 
primária resultando em redução 
dos nutrientes inorgânicos,  
aumento da biodiversidade e 
espécies, diminuição das doenças,  
preservação da harmonia 
paisagística e aumento da pesca. 
 
 
 
 
 

Econômica Os fatores a serem 
considerados 
relacionam-se  com os 
valores econômicos da 
água, o que permitiria 
uma evolução eficiente 
da água entre os 
diferentes usos de água, 
inclusive ecológicos.  

Além dos efeitos associados 
às dimensões anteriores, 
ocorrência de situações de 
ineficiência econômica.  
 
 
 
 
 

A percepção e a incorporação do 
valor econômico da água induzem 
a uma melhor e mais abrangente 
considerações das condições 
ambientais e sanitárias do corpo 
d’água. 

 

 

5.1.1.3- Identificação da natureza do problema na bacia hidrográfica 

 

Um breve histórico de conflitos de usos foi apresentado no item 4.1.3. Cabe, aqui, 

relembrar alguns desses problemas, como o uso intensivo da água na agricultura irrigada 

impedindo o aproveitamento por outros usuários, assim como o uso abusivo dos rios para 

diluição de efluentes. Destaca-se, ainda, o aproveitamento da energia hidráulica que 

provoca flutuações nos níveis de água podendo causar, assim, prejuízos à navegação, à 

fauna e à flora aquáticas. Esses conflitos tendem a inviabilizar o desenvolvimento 

sustentável.  
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A identificação da natureza do problema é crucial para nortear a compreensão de 

quais aspectos devem ser levados em conta na avaliação de uma vazão mínima garantida. 

Há necessidade de se conhecerem os dados gerais da bacia hidrográfica; a população 

urbana e rural habitando a referida bacia; a disponibilidade quantitativa e qualitativa na 

bacia; a caracterização ambiental e os principais usos preponderantes.  

Para identificar a natureza do problema na bacia hidrográfica, deve-se promover a 

seleção de indicadores8, reveladores de possíveis problemas existentes na bacia 

hidrográfica como um todo. Esses indicadores, definidos para identificação da natureza dos 

problemas e da definição das situações-tipo, referem-se aos seguintes aspectos: atividades 

agrícolas, atividades domésticas e industriais e risco ao equilíbrio do ecossistema.  

O uso desses indicadores no FTA processou-se por meio de técnicas de “Check list”9. 

Há duas técnicas de “Check list” : a primeira auxilia na definição do tipo de problema da 

bacia; a segunda auxilia na identificação do tipo de base de dados relativa aos recursos 

hídricos. Essa técnica permite abordar, de forma julgada satisfatória, os possíveis aspectos 

a serem considerados em bacias hidrográficas com captações de água. O Quadro 5.1 traz 

um “Check list “ simplificado usado no suporte metodológico proposto. 

 
Quadro 5.1-  Listagem de controle resumida para análise da natureza do problema 
 

 

 

 
 

 

 

 

Se o usuário responde sim para a questão 1 pode-se concluir que o sistema em 

análise apresenta risco de ocorrência de conflito envolvendo usos e usuários de água. Caso 

o usuário responda sim somente para a questão 1.1, o diagrama indicará que o sistema em 

análise apresenta risco de ocorrência de conflitos associados predominantemente, ao 

volume ou à vazão. Quando se responde sim para a questão 1.2, o risco de ocorrência de 

conflito estará associado, predominantemente, à vazão e à qualidade de água. Se a 

resposta for sim também para a questão 1.3 o diagrama indicará risco de ocorrência de 

conflitos associados à conservação ambiental. No Apêndice A Tabela A1, apresenta uma 

                                                           
8 Definidos como componentes de natureza física, química e ecológica, inclusive componentes 
artificiais, que podem ser observados e utilizados para revelar informações sobre a situação e as 
alterações de um sistema em análise (Card et al., 1995).  
9
 Consiste, neste caso, em uma série de perguntas, onde as respostas serão representadas na 

categoria sim e não.  

1- Existe algum tipo de registro de ocorrência de conflitos entre usos e 
usuário de água? 
 
1.1) Existe desenvolvimento importante de atividades agropecuárias na bacia 

hidrográfica, mesmo se limitadas a períodos específicos do ano? 
1.2) Existe desenvolvimento importante de atividades industriais e urbanas na bacia 

hidrográfica?  
1.3)    Existe aproveitamento econômico da fauna aquática ou constitui a bacia bioma ou  
ecossistema de alto interesse? 
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listagem de controle “expandida” referente à identificação dos tipos de problemas, com um 

detalhamento maior das questões. 

Os conflitos associados ao volume consistem em uma situação de falta de 

disponibilidade quantitativa de água devido a um uso intensivo, em que o volume retirado é 

constante ao longo do período do tempo considerado. Um exemplo específico pode ocorrer 

em um projeto que deve abastecer de água uma cidade. 

Os conflitos associados à vazão consistem na mesma situação que ocorre com os 

conflitos associados ao volume, diferenciando-se na questão da retirada de água que não é 

constante. A título de exemplo, pode-se citar o uso intensivo de água para irrigação durante 

certas horas do dia impedindo outro usuário de captá-la no mesmo período, ocasionando, 

em alguns casos, o esgotamento das reservas hídricas e impactos ambientais. Esse tipo de 

conflito pode ocorrer, também, entre os usos não-consuntivos, como a operação de 

hidrelétrica, que estabelece flutuações nos níveis de água, acarretando prejuízo à 

navegação. 

Já os conflitos associados à qualidade da água têm suas causas primárias 

associadas à degradação da qualidade da água, que pode inviabilizar um uso mais 

exigente. Uma mesma água pode ser apropriada para determinado uso mas estar poluída 

para outra utilização. Para agricultura, por exemplo, é conveniente que a água seja rica em 

nutrientes o que, por outro lado, é indesejável para uma água destinada ao abastecimento. 

Conflitos associados à conservação ambiental podem ser definidos como sendo 

aqueles que opõem os usos de água pelo homem com o equilíbrio do ecossistema aquático. 

A utilização de cursos d’água para diluição e afastamento de despejos pode, por exemplo, 

torná-los inadequados para a vida de certos tipos de peixes.  

 

5.1.1.4- Base de dados da bacia hidrográfica 

 

Para o gerenciamento adequado dos recursos hídricos de um país ou região, bem 

como para o desenvolvimento de estudos no campo da hidrologia e dos recursos hídricos, é 

de fundamental importância o conhecimento dos regimes dos rios e de sua sazonalidade, os 

regimes pluviométricos das diversas regiões hidrográficas, os dados de qualidade de água, 

assim como os dados relativos à fauna e flora fluviais. 

Independente da necessidade de se definir um nível de vazão mínima, deve-se 

sempre dar ênfase ao levantamento desses dados em um trabalho permanente de coleta e 

interpretação de dados, já que a confiabilidade torna-se maior à medida em que esses 

dados têm séries mais extensas. O acervo de dados pode responder às necessidades dos 

técnicos e pesquisadores nas áreas voltadas ao aproveitamento dos recursos hídricos.  
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Esses dados foram classificados no âmbito do suporte metodológico em três tipos: a) 

dados hidrológicos (pluviométricos e fluviométricos); b) dados de qualidade de água e c) 

dados de fauna e flora fluviais. No Apêndice B, mostra-se a listagem de controle relativa a 

essa base de dados.  

O confronto entre as duas listagens de controle Apêndice A (tipo de problemas) e 

Apêndice B (base de dados) indicará uma das duas situações a seguir: a) base de dados 

“inadequada” para avaliar a definição de uma vazão mínima garantida e b) base de dados 

“adequada” para avaliar essa vazão. Ao se deparar com a situação “a”, a indicação do FTA 

é simples: ampliar a base de dados. A ação “ampliar” a base de dados pode corresponder, 

entre outras, a de desenvolver um estudo de regionalização de vazões (Ver Apêndice C), 

aplicar um modelo chuva-deflúvio, realizar uma ou mais campanhas de qualidade de água, 

etc.  

Os parâmetros usados para avaliar um problema de qualidade de água dependem 

do tipo de poluição considerada: a) poluição orgânica (demanda bioquímica de oxigênio, 

demanda química de oxigênio, cloretos, fenóis e oxigênio dissolvido); b) poluição 

inorgânica (metais, pesticidas, outras substâncias tóxicas e teste de toxidade); c) 

contaminação bacteriana (coliformes fecais e totais); d) processo de eutrofização 

(nitrogênio, fósforo, transparência e clorofila-a); e e) poluição geral (pH, temperatura, 

resíduo total e turbidez).  

Os dados ecológicos de fauna e flora fluviais, no âmbito do estudo de vazões 

mínimas garantidas a permanecer nos rios, têm como objetivo: a) subsidiar as avaliações 

sobre os efeitos da poluição na cadeia alimentar (microorganismos, peixes, etc); b) 

determinar a lâmina de água necessária para a sobrevivência das espécies aquáticas; c) 

definir padrões sanitários; e d) promover ou restabelecer o equilíbrio aquático. Os dados de 

fauna e flora fluviais englobam dois grupos de dados: hidráulicos e ecológicos. 

Os parâmetros hidráulicos referem-se aos dados de velocidade, profundidade, 

largura, perímetro molhado, raio hidráulico, rugosidade, declividade, geometria do leito, etc. 

Os parâmetros ecológicos  envolvem os tipos de espécies de algas, plânctons, animais e  

peixes existentes na bacia hidrográfica, a caracterização do habitat (nicho-ecológico) e do 

substrato (tipo de leito). 

A análise desses parâmetros requer um conhecimento amplo de dados de biologia, 

especificamente, das populações piscícolas nos rios do Brasil. Dado o seu papel na cadeia 

alimentar e o seu interesse econômico, o peixe é, muitas vezes, adotado como indicador 

biológico e ecológico nessa avaliação. Do mesmo modo, os dados hidráulicos e ecológicos 

necessitam de coletas de dados em campo, quando forem indicados pelo fluxograma os 

tipos de métodos dessa categoria.  
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5.1.1.5- Definição das situações-tipo 

 

A definição das situações-tipo foi realizada com base na diversidade das dimensões, 

situações de ocorrência de conflitos e tipos de bases de dados disponível. As combinações 

desses aspectos e alternativas, conforme mostrado na Tabela 5.2 levaram a identificar 

várias combinações, gerando, assim, 7 (sete) situações-tipo como apresentado na Tabela 

5.3.  

Tabela 5.2- Definição dos aspectos e alternativas do FTA  

Aspectos Alternativas 

 1- associados ao volume de água 

Risco de Ocorrência de Conflitos 2- associados à vazão 
 3- associados à qualidade de água 
 4- associados à conservação e proteção 

ambiental 

 a- dados pluviométricos 
 b- dados fluviométricos 
Base de Dados c- dados de qualidade de água  
 d- dados de fauna e flora fluviais 

 
Tabela 5.3- Tipos de combinações das situações-tipo do FTA 

Combinações 
Situações-tipo 

1,a 
Manancial com riscos de conflitos associados ao volume e com 
disponibilidade de dados pluviométricos. 

1,b 
Manancial com riscos de conflitos associados ao volume e com 
disponibilidade de dados fluviométricos. 

2,a 
Manancial com risco de conflitos associados à vazão e com 
disponibilidade de dados pluviométricos. 

2,b 
Manancial com risco de conflitos asociados à vazão e com 
disponibilidade de dados fluviométricos. 

3 (a, b e c) 

Manancial com risco de conflitos associados à qualidade de 

água e com disponibilidade de dados pluviométricos, fluviométricos e 

de qualidade de água. 

3 (a, b, c e d) 

Manancial com risco de conflitos associados à qualidade de água e 
com disponibilidade de dados pluviométricos, fluviométricos, 
qualidade de água e de fauna e flora fluviais. 

4 (a, b, c e d) 

Manancial com riscos de conflitos associados à conservação e 
proteção ambiental e disponibilidade de dados pluviométricos, 
fluviométricos, de qualidade de água e de fauna e flora fluviais. 

 

Há combinações não apresentadas. Uma combinação de tipo  1(a, b, c e d) não é 

pertinente pois, para o problema em questão não há necessidade de se dispor de uma base 

tão completa de dados (somente “a” e “b” seriam suficientes). Uma combinação de tipo 4(a, 

b, c e d) é pertinente, pois se pode avaliar um problema de tipo 4 caso se disponha de uma 

base mais completa de dados.  
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5.1.2- Segmento II - Caracterização geral dos métodos 

 

A estrutura geral do segundo segmento teve como objetivo a identificação dos 

principais métodos existentes (com suas limitações), possibilitando, em conjunto com as 

situações-tipo, auxiliar na indicação do tipo de método que poderia ser mais adequado para 

definição das vazões mínimas garantidas.  

É importante salientar que essa caracterização dos métodos já foi abordada no 

capítulo 4 (quatro) deste trabalho. Portanto, essa fase buscou definir apenas as limitações, 

bem como a base de dados necessária para cada método.  

 

5.1.2.1- Especificidade dos métodos 

 

Conforme já foi exposto, existem vários métodos no âmbito dos estudos de vazões 

mínimas garantidas. Nesse sentido, serão abordados os métodos citados dentro da 

classificação adotada (métodos hidrológicos, sanitários, hidráulicos, ecológicos e 

econômicos).  

Procurando simplificar essa etapa de identificação da especificidade dos métodos, 

foram apresentadas, de forma sucinta, as características, bases de dados e limitações 

necessárias para a aplicação do método de definição de vazões mínimas garantidas, 

conforme é apresentado no Quadro 5.2.  

 

5.1.2.2- Critérios para definição dos tipos de métodos 

 

Após a identificação das limitações e base de dados necessária associadas a cada 

método, o passo seguinte consiste na indicação, para cada situação-tipo, do método mais 

adequado. Foram identificadas 7 (sete) combinações possíveis, conforme discutido na 

Tabela 5.3 

.
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Quadro 5.2- Principais métodos utilizáveis na definição de vazões mínimas garantidas 

Métodos Tipos Princípio  Base de dados Limitações 

Hidrológicos Permanência de vazões 
(Q50%, Q90% e Q95%) 
 
 
 

São métodos baseados em séries históricas de vazões 
que associam probabilidades de ocorrência de vazão ou 
superação de um valor-tipo com 50%, 90% e 95% do 
tempo de permanência.  

Dados pluviométricos e fluviométricos. -Não consideram as especificidades dos ecossistemas; 
-Ignoram a dinâmica natural da ictiofauna. 

Freqüência de vazão mínima 
característica (Q7,10) 

Método baseado em séries históricas de vazões, 
especificamente a vazão mínima que se observa em 
sete dias consecutivos para um período de retorno de 
dez anos.  

Dados pluviométricos e fluviométricos. -Influência do tempo de retorno de dez anos; 
-Ignora a dinâmica natural da ictiofauna; 
-É utilizado para rios com problema de qualidade de água. 

 Montana Método baseado em séries históricas de vazões que 
correlaciona a qualidade de um habitat-tipo com 
percentagens da vazão média anual. 

Dados pluviométricos e fluviométricos. 
 

-Não considera a variabilidade das características físicas da 
bacia; 
-Deve ser aplicado em rios com a mesma característica 
morfológica; 
-Não leva em consideração a variação diária, mensal e sazonal 
de vazões. 
 

 Método da Vazão Básica-
ABF 

Métodos baseados em séries históricas de vazões. -Dados pluviométricos e fluviométricos. -Não permite uma fixação contínua em relação à influência das 
vazões na vida aquática; 
-Deve ser aplicado em rios não modificados por obras hidráulicas; 
-Rios com dados históricos de vazão com no mínimo 25 anos; 
-As vazões mínimas são superiores às obtidas com outros 
métodos. 

Sanitários QUAL2E e outros modelos Modelos matemáticos que permitem avaliar as 
conseqüências na qualidade da água. Eles permitem 
uma interpretação integrada de dados físicos, químicos e 
biológicos.   

Dados hidrológicos e parãmetros físico-químicos de 
qualidade de água. 

- Auxiliam na recomendação de uma vazão em função da 
concentração de poluentes; 
-Mais utilizado em rios com fontes pontuais; 
-Não são adequados para rios que apresentam grandes variações 
temporais na vazão; 
-Não são adequados para rios que recebem grande aportes de 
efluentes industriais, domésticos e águas pluviais; 
-Requerem trabalhos de campo para obtenção de dados  de 
entrada/parâmetros. 

Hidráulicos 
 
 
 
 

Perímetro Molhado Método baseado na existência de uma relação direta 
entre o perímetro molhado e a disponibilidade de habitat 
para ictiofauna. 

Dados hidráulicos (largura, profundidade, velocidade, 
perímetro molhado e área) e hidrológicos. 

-Não pode ser utilizado em trechos com grande declividade, onde 
há predominância de cascatas, ou em rios de pequeno declive, 
onde as zonas de corredeiras são pouco significativas; 
-Não leva em consideração a biota; 
-Não pode ser usado em rios com uma elevada variabilidade 
morfológica e hidrológica. 

 Idaho Método baseado na previsão da perda de habitat devido 
à diminuição da vazão, tendo em consideração as 
características de habitat requeridas pelas espécies 
selecionadas.  

Dados hidráulicos de velocidade, perímetro molhado 
e área, levantamento topográfico e de substrato. 

-É utilizado para rios com grande extensão; 
-Requer trabalho de campo; 
-Não determina um valor fixo de vazão mínima. 

Ecológicos Metodologia Incremental de 
Vazão Mínima-IFIM 

Método que determina a vazão mínima por meio de 
cruzamento de informações biológicas e modelos 
hidráulicos.   

Dados hidrológicos, hidráulicos, ecológicos (bióticos , 
referentes às espécies raras ou em extinção de 
peixes). 

-Requer trabalho de campo; 
-Sua utilização é aplicável para rios com uma elevada diversidade 
morfológica; 
-Sua utilização é aplicável para rios com vazões baixas; 
-Necessita de espécie piscícola para simulação do habitat físico;  
-Custo alto. 

Econômicos Valor econômico da água Calcula-se o valor econômico da água para cada 
utilização (ao longo do tempo e do espaço) e busca-se a 
política de alocação de água que maximiza esse valor. 

Dependendo da natureza dos usos, todos os dados 
dos outros métodos e os dados de natureza 
econômica. 

- Exige uma completa base de dados em adequado, além de 
completo conhecimento do ecossistema.  
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Quadro 5.3- Definição das situações-tipo 

Tipo 1-Situação suscetível de acarretar conflitos 
associados ao volume de água 

a- com dados pluviométricos 

 b- com dados fluviométricos 

Tipo 2-Situação suscetível de acarretar conflitos 
associados à vazão 

a- com dados pluviométricos 

 b- com dados fluviométricos 

Tipo 3-Situação suscetível de acarretar conflitos 
associados à qualidade de água 

c- com dados pluviométricos, 
fluviométricos e de qualidade de 
água 

 
 

d- com dados pluviométricos, 
fluviométricos e de fauna e flora 
fluviais 

Tipo 4-Situação suscetível de acarretar conflitos 
associados à conservação e proteção ambiental 

c- com dados pluviométricos, 
fluviométricos e de qualidade de 
água 

 d- com dados pluviométricos, 
fluviométricos e de fauna e flora 
fluviais 

 

A partir da situações-tipo, o FTA identifica o método mais adequado para definição da 

vazão mínima garantida ou constata que a base de dados disponível não é adequada para 

análise, devendo ser essa base ampliada. Para avaliar e definir os métodos de acordo com 

os tipos de situações fica claro que, dependendo da interação desses fatores, ocorrerão 

alterações e limitações na aplicabilidade de cada método. Nesse sentido, pode-se concluir 

que, para cada situação-tipo, podem ser adotados procedimentos diferenciados de 

avaliação para definição da vazão mínima garantida.  

Essa constatação explica por que a metodologia proposta considera como base, em 

sua formulação, o princípio das especificidades das situações do tipo 1,,2, 3 e 4 e base de 

dados a, b, c e d. O Quadro 5.4 apresenta os tipos de situações e os problemas 

encontrados no sistema em análise com os respectivos arranjos dos possíveis métodos a 

serem utilizados.   
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Quadro 5.4- Indicação do método com base no tipo de situação 

Tipo da Situação Tipo de Problema Indicação do  Método 

Tipo 1 - Conflitos 
associados ao volume 
de água 

A bacia hidrográfica apresenta problemas 
relativos ao uso intensivo da água na 
agricultura irrigada, de forma contínua, 
impedindo usuários de captar água a 
jusante. 

Q7,10, Q90%, ABF e 
Montana.  

Tipo 2 - Conflitos 
associados à vazão 

A bacia hidrográfica apresenta problemas 
relativos ao uso intensivo da água na 
agricultura irrigada, com retiradas 
variáveis ao longo do tempo, impedindo 
outros usuários de captar água a jusante, 
de tal forma a ocasionar, em alguns 
casos, esgotamento das reservas 
hídricas e impactos ambientais. 
 

Q7,10, Q90%, Montana, 
ABF, Idaho e 
Perímetro Molhado. 
 
 

Tipo 3 – Conflitos 
associados à 
qualidade de água 

A bacia hidrográfica apresenta problemas 
de poluição causada por atividades 
urbanas, industriais e agropecuária 
intensiva, prejudicando os usuários a 
jusante dos corpos d’água.  
 

QUAL2E e outros 
Modelos, Q90% e Q7,10. 

Tipo 4 – Conflitos 
associados à 
conservação e 
proteção ambiental 

A bacia hidrográfica apresenta problemas 
de poluição ou falta de água, causados 
pelo uso intensivo da água, que altera de 
forma significativa o equilíbrio dos 
ecossistemas a jusante. 

IFIM juntamente 

com todos os métodos 

hidrológicos, sanitários 

e hidráulicos e se    

necessário os métodos 

econômicos. 

 
 

5.2- DEFINIÇÃO DO FLUXOGRAMA TEÓRICO DE AVALIAÇÃO 

 

Apresenta-se, a seguir, uma descrição dos diagramas do FTA desenvolvidos. Nesses 

diagramas, há uma definição entre “usuário” e “órgão gestor” que nem sempre ocorre na 

realidade, já que o próprio “órgão gestor” pode ser o maior interessado em se proceder à 

análise da vazão mínima garantida. Nesses casos, é só desconsiderar a definição feita. 

 

O Fluxograma A apresenta um esquema geral para o procedimento do suporte 

metodológico proposto, que consta das seguintes etapas:  

 

I. Avaliação da natureza da situação-tipo; 

II. Teste da natureza da situação-tipo e  

III. Indicação de uma solução para a bacia hidrográfica. 
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De forma simplificada, essa análise buscou apresentar os procedimentos necessários 

para a indicação do tipo de método na bacia hidrográfica. A análise inicia com a definição 

pelo usuário do tipo de conflito e base de dados existente na bacia hidrográfica, o qual envia 

essa informação ao órgão gestor que, por sua vez, identifica e avalia essa informação e 

define qual a situação-tipo e em que base de dados o sistema enquadra-se. Procedendo-se 

essa análise, o suporte indica o detalhamento a situção-tipo, que tem como função principal 

indicar uma solução direta (aplicação de um método) para o sistema em análise, ou a 

constatação de que a base de dados não permite avaliação, devendo essa ser ampliada. 

Nesse sentido, se as exigências forem atendidas, o suporte indicará a aplicação direta do 

método no sistema em análise. 

No que se refere às etapas a serem observadas para avaliação do FTA, o item 

seguinte apresenta a seqüência dos procedimentos para a indicação do método mais 

adequado para a definição da vazão mínima garantida. 
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Esquema Geral do Suporte Metodológico 
FLUXOGRAMA A 

 

 

 

Aplicação direta do

método na Bacia

Hidrográfica

Usuário Órgão Gestor de Recursos Hídricos

Define a situação e a base de

dados disponíveis na bacia

hidrográfica

Envia informação ao Órgão

Gestor Identifica e avalia o tipo de

situação e a base de dados

disponíveis na bacia

hidrográfica

Definição da situação-tipo

O suporte indica uma

solução?

Indicação direta do método

A base de dados não permite

aplicação do método

Base de dados

adequada?

Necessidade de informar ao

usuário à  ampliação da base

de dados para  análise

Envio de esclarecimento ao

usuário

Obtenção de

resultados

Recebe informações

Sim

NãoNão

Sim

Deseja continuar a

consulta?

Fim

Não

Sim

Demanda pode ser

atendida?
Fim

Fim

Não

Sim
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5.2.1- Procedimento para avaliação do FTA  

 

Para as etapas a serem observadas na avaliação das situações-tipo e natureza dos 

impactos potenciais, consulta-se o Fluxograma B que apresenta a seguinte seqüência:  

i) Inicia-se com a caracterização das alternativas da situação-tipo e dos impactos 

ambientais dela decorrentes. Esses impactos foram identificados a partir de consulta aos 

dados secundários ou à literatura especializada, onde os métodos adotados para avaliação 

desses impactos foram definidos a partir da consulta a check lists detalhadas no item 

anterior. Assim, foi elaborada uma listagem de controle que permite ao Órgão Gestor obter 

tais informações do usuário. 

Para a obtenção dessas informações, o Órgão Gestor deverá consultar a listagem de 

controle na Tabela A.1 no Apêndice A e apresentada de forma resumida no Quadro 5.1. 

Embora boa parte dessa avaliação possa ser feita a partir de consulta à listagem de 

controle, considera-se imprescindível a realização de uma inspeção de campo por parte do 

órgão Gestor para a verificação das respostas obtidas pelo usuário. É recomendável que, na 

ocasião dessas inspeções de campo, sejam contactados os habitantes e autoridades locais, 

objetivando a obtenção de informações para formulação de diagnóstico. 

ii)Para verificação dos impactos decorrentes das situações-tipo da bacia hidrográfica, 

utiliza-se a Matriz 1 na Tabela D1 Apêndice D, para identificar os impactos potenciais e a 

avaliação preliminar e, uma vez selecionado o conjunto de impactos, busca-se, na Matriz 2 

na Tabela E1 Apêndice E a sugestão de caráter mitigador e/ou compensatório associada 

aos impactos selecionados. 

De forma simplista, o Fluxograma B permite ao Órgão Gestor, uma vez avaliados os 

tipos de impactos existentes no sistema em análise, defini a natureza da situações-tipo, ou 

seja, o Órgão Gestor identifica se o sistema em análise apresenta algum tipo de registro de 

ocorrência de conflito entre usos e usuários. Se a resposta for negativa, o fluxograma 

indicará que não há necessidade de definição de vazão mínima garantida, finalizando a 

consulta. Caso contrário, o sistema define a (s) situação (ões) -tipo.  
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FLUXOGRAMA B 
Avaliação da Natureza da Situação-tipo 

 

 

Solicita  informação ao

usuário

ÓRGÃO GESTOR DE RECUROS HÍDRICOS

Existe algum tipo de ocorrência de

conflitos entre usos e usuários na bacia

hidrográfica?

Não há necessidade de

definição de vazões

mínimas garantidas

O problema é prioritariamente

agropecuário?

Potencial de conflitos

associados ao

volume

1a ou 1b

Potencial de conflitos associados à vazão

2a ou 2b

O problema é prioritariamente urbano,

industrial ou agropecuária intensiva?

Potencial de conflitos

associados à qualidade

de água

3 c ou 3d

Potencial de conflitos associados à

conservação e proteção ambiental

4c ou 4d

Órgão Gestor

Envio de informação

Fim

As retiradas são contínuas?

Não

Sim

Sim

Não

Não

Não

Sim

Sim

Fim

Fim

Fim Fim
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FLUXOGRAMA C 
Teste da Natureza da Situação-tipo 

 

 

 

Solicita  informação ao

usuário

ÓRGÃO GESTOR DE RECUROS HÍDRICOS

Existe algum tipo de ocorrência de

conflitos entre usos e usuários na bacia

hidrográfica?

Não há necessidade de

definição de vazões

mínimas garantidas

O problema é prioritariamente

agropecuário?

Potencial de conflitos

associados ao

volume

1a ou 1b

Potencial de conflitos associados à vazão

2a ou 2b

O problema é prioritariamente urbano,

industrial ou agropecuária intensiva?

Potencial de conflitos

associados à qualidade

de água

3 c ou 3d

Potencial de conflitos associados à

conservação e proteção ambiental

4c ou 4d

Órgão Gestor

Envio de informação

Fim

As retiradas são contínuas?

Não

Sim

Sim

Não

Não

Não

Sim

Sim

Fim

Fim

Fim Fim
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Após a avaliação da natureza da situação-tipo, mostrada no Fluxograma B, parte-se 

para o teste da natureza da situação-tipo apresentada no Fluxograma C, que tem como 

função a análise da junção dos diferentes níveis de conflitos e base de dados existentes no 

sistema, como mostra a seqüência de análise: 

i. Quando a situação em análise apresenta conflitos associados ao volume de água do 

(tipo 1) e a base de dados disponível é composta de dados pluviométricos ou 

fluviométricos (a ou b), sugere-se utilizar o Fluxograma 1; 

ii. Quando o sistema em análise apresenta conflitos associados à vazão (tipo 2) e a base 

de dados composta de dados fluviométricos ou pluviométrico (a ou b), sugere-se  

utilizar o Fluxograma 2; 

iii. Quando o sistema em análise apresenta conflitos associados à qualidade de água (tipo 

3) e a base de dados é composta de dados de qualidade de água ou fauna e flora 

fluviais (c ou d), sugere-se  utilizar o Fluxograma 3; 

iv. Quando o sistema em análise apresenta conflitos associados à proteção ambiental 

(tipo 4) e a base de dados é composta de dados de qualidade de água ou fauna e flora 

fluviais (c ou d), sugere-se utilizar o Fluxograma 4.  

Para a avaliação da base de dados necessária, o interessado deverá consultar a listagem 

de controle na Tabela C1 no Apêndice C para a obtenção da disponibilidade, ou não desses 

dados.  
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FLUXOGRAMA 1 e 2 

Procedimento para Situação-tipo 1 e 2 
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FLUXOGRAMA 3 e 4 

Procedimento para Situação-tipo 3 e 4 
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6- APLICAÇÃO E TESTE DO SUPORTE METODOLÓGICO PROPOSTO NA BACIA DO 
RIO DESCOBERTO  
 

Após o desenvolvimento da primeira versão do suporte metodológico, julgou-se 

necessária a aplicação desse suporte em uma bacia hidrográfica que apresentasse diversos 

tipos de conflitos. Nesse sentido, a bacia hidrográfica do rio Descoberto foi escolhida por 

apresentar essas especificidades, e ser de domínio da União e pela sua importância para o 

uso da água como fonte de abastecimento público e irrigação.  

Para aplicação do suporte, foram realizadas várias inspeções de campo e consultas às 

instituições responsáveis pela gestão, como também, contatos junto a populações 

ribeirinhas do estado de Goiás. As informações obtidas permitiram definir os principais tipos 

de problemas que a bacia hidrográfica presencia, para posterior aplicação do Fluxograma 

Teórico de Avaliação - FTA. 

Para aplicação do FTA, foi definido um trecho do rio Descoberto a jusante da 

barragem, compreendendo o trecho entre o pé da barragem do rio Descoberto e a seção de 

confluência com seu território o córrego Dois Irmãos. O restante desse trecho não pode ser 

considerado de acordo com o resultado da aplicação do FTA. A Figura 6.1 mostra á área em 

estudo.  

Este capítulo tem por objetivo apresentar uma caracterização geral da bacia do rio 

Descoberto, dando ênfase ao trecho de estudo, com aplicação do FTA, e apresentando-se, 

em seguida, a descrição dos resultados da aplicabilidade do suporte metodológico 

desenvolvido. 

 

6.1- CARACTERIZAÇÃO GERAL DA BACIA 

 

6.1.1- Características fisiográficas da bacia 

 

A bacia hidrográfica do rio Descoberto encontra-se inserida na região hidrográfica da 

bacia do rio Paraná, desenvolvendo-se no Distrito Federal entre os paralelos 15º35’07’’ 

e15º48’22’’ de latitude sul e entre os meridianos de 48º02’03’’ e 48º16’33’’ de longitude oeste, 

desaguando no rio Corumbá, estado de Goiás. O rio Descoberto constitui o limite ocidental 

do Distrito Federal com o estado Goiás, com 80% da bacia, a montante da barragem, 

inseridos no Distrito Federal (Campana et al., 1998). A Figura 6.2 mostra a localização da 

bacia do hidrográfica do rio Descoberto no Distrito Federal. 
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Figura 6.1- Bacia do rio Descoberto – Sem escala (Modificado de Baltar, 2000) 
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Figura 6.2 – Localização da bacia hidrográfica do rio Descoberto no Distrito Federal 
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Atualmente, o sistema do lago Descoberto é a mais importante fonte de abastecimento 

de água do Distrito Federal, fornecendo 67,22% da água disponível para o abastecimento 

de Brasília, atendendo as áreas administrativas de Ceilândia, Samambaia, Recanto das 

Emas, Riacho Fundo, Guará II, Santa Maria e parte das localidades de Taguatinga, Gama, 

Núcleo Bandeirante e Plano-Piloto. De acordo com Campana et al. (1998), a barragem do 

Lago Descoberto apresenta uma capacidade estimada de suprimento de 6m3/s, o que 

eqüivalerá, nos próximos anos, a cerca de 2/3 da demanda do Distrito Federal.  

A barragem situa-se no terço mais a montante do rio, com uma área de drenagem de 

aproximadamente 437 km2, constituindo-se esse rio no principal manancial utilizado pela 

CAESB, sendo responsável por mais de 60% da oferta de água para abastecimento público 

do Distrito Federal, com 5 m3/s de vazão regularizada. Os núcleos urbanos que são 

atendidos pela captação no lago Descoberto são os de Ceilândia, Taguatinga, Recanto das 

Emas, Riacho Fundo, Samambaia, Guará I e II, Santa Maria, e parte do Núcleo Bandeirante 

e Gama, além do sistema se constituir em um reforço do abastecimento do Plano Piloto com 

aproximadamente 800 l/s. A cidade de Brazlândia é abastecida pelos córregos Barrocão e 

Capão da Onça, ambos afluentes do rio Descoberto, a montante da barragem.  

Essa barragem permite uma acumulação de 102x106 m3 com o nível do reservatório 

na cota 1.030m correspondente à soleira do vertedor. Para essa cota, a área inundada é de 

14,8 km2. O nível mínimo operacional ocorre na cota 1.020m, correspondente a um volume 

morto de 11,2x106 m3. O vertedor é de soleira fixa e a liberação de água do reservatório 

quando seu nível está abaixo da cota 1030 metros é realizada por meio de uma descarga de 

fundo com vazão controlada. A vazão máxima de operação é de 5.100 l/s e a vazão média 

de 3.500l/s. A vazão mínima garantida, liberada a jusante da barragem, varia, atualmente, 

entre 500 l/s e 750 l/s (CAESB, 2000).  

De acordo com SEMATEC (1998), o Distrito Federal está inserido na Província do 

Cerrado onde o clima é tropical, com uma estação fria e seca (inverno) e outra chuvosa e 

quente (verão), classificado, segundo Köppen, como sendo do tipo Tropical de altitude 

(Cwa, Cwb) e Tropical (AW). Na bacia hidrográfica do rio Descoberto, a jusante da 

barragem, ocorre o tipo climático Aw, que é característico das áreas com altitude abaixo de 

1.000m. 

Com o objetivo de assegurar condições ecológicas satisfatórias às represas da região 

por meio da proteção dos mananciais e do lago Descoberto, parte dessa área é legalmente 

instituída como Área de Proteção Ambiental – APA do Descoberto pelo Decreto n.º 88.940 

de 7/11/83. Essa APA encontra-se inserida em sua maior parte no Distrito Federal, nas 

regiões administrativas de Brazlândia (RA IV) e de Taquatinga (RA III), e uma parte menor 

adentra o estado de Goiás. 
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A APA do Descoberto possui uma área de 39.100 ha e é importante pólo agrícola, 

populacionalmente adensado, sendo boa opção de lazer, uma vez que abriga importantes 

nascentes que vertem para o lago Descoberto e, em seguida, são drenadas para o rio 

Corumbá, na bacia do Paraná. A fauna da região é caracterizada por um misto de influência 

das bacias hidrográficas do Paraná e no Maranhão da vertente do rio Tocantins. Essa fauna 

é composta por espécies endêmicas, raras e ameaçadas de extinção (Green, 1998).  

A vegetação é característica de ocorrência original de quase todos os tipos fito-

fisionômicos de ecossistemas representativos do bioma Cerrado (cerrado, campo sujo, 

campo limpo, veredas e mata ciliar), que também reforça a relevância ecológica da área. 

Atualmente, essa vegetação encontra-se muito degradada, restando apenas alguns trechos 

de matas ciliares e de áreas de cerrado strictu sensu e campos. Na Região Administrativa -

RA de Brazlândia que, praticamente, encontra-se toda inserida na APA do rio Descoberto, a 

cobertura florística é bastante modificada do primitivo cerrado, sendo atualmente 

caracterizada por pastagens, reflorestamento de Pinus e Eucaliptos, culturas horti-frutícolas 

e alguns remanescentes dos originais cerradões, campos, várzeas de buritizais ''murundus'' 

e das matas ciliares (Green, 1998).  

Quanto aos solos, esses são bastante variados na área, ocorrendo com mais 

freqüência os Latossolos Vermelho-Escuro, Latossolos Vermelho–Amarelo e 

Conglomerados. O rio Descoberto percorre terrenos bastante acidentados, formando várias 

cascatas a jusante da represa, no trecho em estudo. No início do trecho em estudo, o leito 

do canal do rio apresenta-se fixo no decorrer do ano. O leito do rio apresenta uma série de 

depressões que são refúgios e fontes de alimentos para alguns peixes e espécies de 

invertebrados. A vegetação é típica de galeria que faz interface com diferentes tipos de 

vegetação, dentre elas: Florestas Úmidas, Florestas Mesofíticas e várias formas de Cerrado 

lato sensu (SEMATEC, 1998).  

 

6.1.2- Uso e ocupação do solo  

 

O uso do solo na bacia do rio Descoberto é intenso. Há várias áreas urbanizadas: 

Ceilândia, Taguatinga e Samambaia no Distrito Federal e, em Goiás, as cidades de Água 

Lindas e Santo Antônio do Descoberto. No município de Santo Antônio do Descoberto, a 

pecuária é predominante, com destaque para criação de bovinos; e nos demais municípios, 

destaca-se a agricultura que é representada por milho, arroz, feijão, cana-de-açúcar, 

mandioca, laranja e banana.  

A área a montante da barragem do rio Descoberto apresenta-se ocupada, 

predominantemente, por atividades agropecuárias e silvicultura, com matas ciliares 

aparentemente preservadas. Identificam-se Alexandre de Gusmão, Ceilândia e Santo 



 

 95 

Antônio do Descoberto como regiões com ocupação significativa do solo para criação de 

animais; e Alexandre de Gusmão, Brazlândia e Santo Antônio do Descoberto como pólos 

agrícolas. A jusante da barragem, verifica-se uma intensa ocupação urbana, apesar de 

existirem algumas áreas com atividades agropecuárias. Os efeitos da ocupação urbana 

nessa área são: retiradas da vegetação natural; assoreamento dos cursos d’água; erosões 

por desmatamentos e grande produção de carga poluidora. 

Quanto ao potencial industrial, a bacia hidrográfica, como um todo, não apresenta 

atividades industriais significativas. É conveniente ressaltar que a jusante do trecho em 

estudo, o rio Melchior recebe efluentes de origem doméstica, provenientes das cidades de 

Taguatinga e Ceilândia (CAESB, 2000). Além das cargas transportadas pelo rio Melchior, a 

jusante dessa confluência, o rio Descoberto recebe, ainda, os esgotos da cidade de Santo 

Antônio do Descoberto, que não dispõe de tratamento.  

 

6.1.3 – Caracterização geral dos usos, disponibilidades, qualidade e demanda atual 
das águas superficiais  
 

As informações referentes aos usos, disponibilidade, demandas e qualidade da águas 

superficiais da bacia do rio Descoberto estão ilustradas no Quadro 6.1. Para apresentar 

esses dados, dividiu-se o rio Descoberto em dois trechos: O trecho 1 corresponde à área a 

montante da barragem do rio Descoberto e o trecho 2 compreende a área a jusante da 

barragem até a confluência desse rio com o córrego Dois Irmãos. 

 

6.2- APLICAÇÃO DO FLUXOGRAMA TEÓRICO DE AVALIAÇÃO – FTA NA BACIA DO 
RIO DESCOBERTO TRECHO A JUSANTE DA BARRAGEM 
 

Esta seção tem por fim destacar os procedimentos correlatos à aplicação do FTA na 

bacia em estudo, conforme esquematizado na Figura 6.3. 

 

6.2.1- Condicionantes Legais e Institucionais no Distrito Federal e estadual  

 

O rio Descoberto é de domínio da União e os tributários do Distrito Federal são de 

domínio Distrital e os tributários do lado de Goiás são de domínio estadual. Tanto o estado 

de Goiás, como o Distrito Federal, já dispõem de instrumentos legais sobre política e 

sistema de gerenciamento de recursos hídricos, por meio das respectivas leis Lei n.° 2.725 

de 13 de maio de 2001 e Lei n.° 13.123, de 16 julho de 1997.  
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Figura 6.3- Esquema seqüencial para aplicação do FTA 

 

No que diz respeito à outorga nos rios de domínio da União, o Conselho Nacional de 

Recursos Hídricos aprovou a Resolução de Outorga n.° 16 de 08 de maio de 2001, de 

caráter nacional, regulamentando a Lei n.° 9.433/97. A Lei n.° 9.984 de 17 de julho de 2000, 

que dispões sobre a criação da Agência Nacional de Água – ANA, também regulamenta 

alguns pontos nos artigos (6°, 7° e 8°) em relação à outorga.  

O estabelecimento do critério de outorga de direito de uso de recursos hídricos em 

bacias com cursos d’água de domínio da União, tem sido dificultado pois esses rios 

receberem contribuições de tributários estaduais sujeitos a diferentes critérios. A União 

adota vários critérios, entre eles pode-se citar o critérios da vazão referencial e o critério de 

priorização das demandas, conforme citado no item 4.1.5.1. 

 

1- Identificação dos Condicionantes legais e Institucionais

2- Definição da Natureza do Problema

USUÁRIO ÓRGÃO
GESTOR

Realiza a identificação dos aspectos legais e intitucionais,

com  base  na Legislação Federal e Estadual.

Responde a Listagem de Controle referente ao tipo de
problema da bacia hidrográfica e envia informação ao
Órgão gestor.

Órgão Gestor.

Ao receber o questionário, analisa e define o  tipo de conflito

predominante na  bacia hidrográfica, quando favorável define

a base de dados, se desfavorável solicita a ampliação e

devolve ao Usuário.

3- Definição da Base de Dados

Responde questionário referente à base de dados da

bacia hidrográfica e envia informação ao Órgão Gestor.

Ao receber o questionário, analisa  e verifica  o  tipo de dados

existente  na  bacia hidrográfica, quando favorável define a

situação-tipo, se desfavorável  devolve ao Usuário.

4- Definição    da Situação-tipo

Verifica em que situação-tipo a bacia hidrográfica se

enquadra.

5- Aplicação do FTA na Bacia Hidrográfica

Analisa a situação-tipo e  consulta  o FTA, que por sua vez,

indica  o  tipo de método mais adequado para a bacia

hidrográfica

Identifica  o método mais  adequado para  a  bacia

hidrográfica, quando  favorável remete ao Usuário para

posterior aplicação, se  desfavorável indica outro  método.

Aplica  o método indicado pelo Órgão Gestor
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Quadro 6.1- Caracterização geral dos usos, disponibilidades, qualidade e demanda atual das águas superficiais da bacia do rio 
Descoberto(CAESB, 2000) 

Trecho Caracterização do Trecho Usos preponderantes de água Disponibilidade atual de água Demanda Fonte de poluição Qualidade de água 

Trecho 1 
 
 
 
 

Montante da Barragem 

Nessa área estão localizados a RA 
de Brazlândia. O Projeto Integrado 
de Colonização Alexandre Gusmão 
– PICAG parte do município de 
Águas Lindas, a APA do Descoberto 
e Reserva da Biosfera do Cerrado -
Fase 1. 

 Proteção das comunidades 
aquáticas na APA e na Reserva da 
Biosfera do Cerrado;  
 Abastecimento doméstico após 
tratamento convencional em 
Brazlândia; 
 Usos para dessedentação de 
animais e irrigação de hortaliças, 
plantas frutíferas e cerealista nas 
área da EMATER (Brazlândia e 
Alexandre Gusmão) 

As descargas médias na estação 
do Descoberto Montante variam 
de 0,97 m3/s (setembro) a 3,77 
m3/s (janeiro).  
 

O lago do Descoberto atende a 
cerca de 65%  da demanda de água 
no DF. Águas Lindas possui um 
sistema de abastecimento de água 
precário, com mais de 110 (cento e 
dez) poços artesianos.   
A demanda hídrica destinada aos 
vários tipos de produção agrícola 
em Brazlândia e Alexandre Gusmão 
apresenta uma estimativa 
respectivamente de 960,39 l/s e 
1736,90 l/s.  

As principais fontes de 
poluição pontuais e 
difusas atuais dessa área 
são os esgotos 
domésticos e as atividades 
agropecuária e 
urbanização desordenada.  

Segundo a Resolução 
CONAMA n.° 20/86, a 
qualidade da água atual 
desse trecho, em termos 
de DBO5, coliformes fecais 
e fósforo total, é de classe 
2. A qualidade atual desse 
trecho se enquadra na 
classe 3.  

Trecho 2 
 
 
 
 
 
 

Jusante da Barragem 
 

Essa área faz parte da Faixa de 
Proteção Ambiental (Resolução do 
CONAMA n.° 13/90) e APA do 
Descoberto que inclui parte do 
município de Águas Linda 
pertencente ao estado de Goiás. 
Ainda se insere nessa área as 
cidades de Ceilândia, Taguatinga e 
Santo Antônio do Descoberto que 
estão localizadas depois do trecho 
em estudo. 

 Proteção das comunidades 
aquáticas na Faixa de Proteção; 
 Recreação e lazer ( Classe 3); 
 Proteção das comunidades 
aquáticas (classe 1 e 2);  
 Nas área da EMATER (Gama, 
Ceilândia e Taguatinga) 
dessedentação de animais e 
irrigação de hortaliças, plantas 
frutíferas e cerealista; 
 Diluição de esgotos de 
Ceilândia, Samambaia e 
Taguatinga. 

As médias de descargas médias 
mensais na Estação de Santo 
Antônio do Descoberto 
(60443000- ANEEL) variam de 
5,42  m3/s (setembro) a 24,8 m3/s 
(fevereiro).  

De acordo com a SEMATEC  
(1998), as RAs de Ceilândia e 
Taguatinga são as maiores 
responsáveis pela demanda 
hídrica para abastecimento 
público da bacia do rio 
Descoberto na ordem de 45% e 
34%. A demanda hídrica 
destinada aos vários tipos de 
irrigação apresenta uma 
estimativa de aproximadamente 
2110 l/s.  

A cidade de Águas Lindas 
não dispõe de tratamento 
de esgotos. 
O lixo é depositado a céu 
aberto na área reservada 
ao Distrito Agro-industrial. 
Esse município enfrenta 
problemas graves de 
erosão por expansão 
habitacional, 
desmatamento e uso 
inadequado do solo, 
provocando assoreamento 
dos córregos.   

Segundo a Resolução 
CONAMA n.° 20/86, a 
qualidade da água atual 
desse trecho, em termos 
de DBO5, coliformes fecais 
e fósforo total, é de classe 
2. A qualidade atual desse 
trecho se enquadra na 
classe 3. 
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A Outorga de direito de uso de água no Distrito Federal é regulamentada pelo Decreto 

n.º 21.007 de 18 de fevereiro de 2000. Os Artigos 16º e 17º definem os critérios que 

fundamentarão a análise da disponibilidade hídrica que deverá ser realizada em função das 

características hidrogeológicas do local ou da bacia sobre a qual incide a outorga, 

observando ainda o seguinte: 

 quando se trata de água superficial, a vazão de referência será a descarga de até 90% 

(noventa por cento) de permanência a nível diário (Q90%), determinada para o ponto do 

curso d'água sobre o qual incide a outorga;  

 quando se trata de água subterrânea, a vazão de referência estará baseada em uma das 

seguintes situações: 

a) na vazão de segurança de cada sub-sistema aqüífero;  

b) na capacidade de recarga do aqüífero. 

 quando se trata de água para lançamento de efluentes, a vazão de diluição: 

a) Será fixada de forma compatível com a carga poluente, podendo variar ao longo do 

prazo estabelecido, em função da concentração máxima de cada indicador de 

poluição; 

b) Serão calculadas individualmente, em função da natureza do poluente. 

O somatório das vazões a serem outorgadas em um mesmo curso d'água deverá 

observar os seguintes limites máximos: 

- 80% (oitenta por cento) da vazão de referência do manancial, estimada com base na 

vazão de até 90% (noventa por cento) de permanência a nível diário, quando não houver 

barramento; 

- 80% (oitenta por cento) das vazões regularizadas com 90% (noventa por cento) de 

garantia dos lagos naturais ou de barramentos implantados em mananciais perenes. 

O  Decreto Federal n.° 88.940, de 07 de novembro de 1993, dispõe sobre a criação 

das Áreas de Proteção ambiental - APA das bacias dos rios São Bartolomeu e Descoberto. 

Essa APA, tem como objetivo proporcionar o bem-estar futuro das populações do Distrito 

Federal e de parte de Goiás e assegurar condições ecológicas satisfatórias às represas da 

região.  

A Lei n.° 41 de 13 de setembro de 1989, dispõe sobre a Política Ambiental do Distrito 

Federal, que define as ações voltadas à proteção do meio ambiente, controle de poluição, 

saneamento básico e domiciliar. Entre outras leis, pode-se citar a Lei Orgânica do Distrito 

Federal, que estabelece no capítulo XI, do meio ambiente (Art. 127°), normas e padrões de 

qualidade ambiental relativos a uso e manejo dos recursos ambientais.  

Nos objetivos do Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal (Lei n.° 

353/92) estabeleceram-se diretrizes para ocupação do solo e preservação dos locais de 
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valor histórico e paisagístico do Distrito Federal, assim como dos recursos naturais, 

mananciais e cursos d’água de consumo humano.   

No que se refere ao estado de Goiás, a Lei n.° 12.596/95 instituiu a Política Florestal 

de Goiás, que estabelece o bioma cerrado como Patrimônio Natural do estado de Goiás e 

estabelece ainda, áreas de preservação permanente em todo o território de Goiás.  

 

6.2.3- Definição da natureza do problema na bacia  

 

Quanto ao processo de definição da natureza do problema na bacia hidrográfica do rio 

Descoberto, foi realizada uma aplicação de questionário denominado no suporte 

metodológico como listagem de controle (Ver APÊNDICE B), de forma que as respostas 

foram apresentadas na categoria sim e não. Essa listagem permitiu ter uma visão ampla a 

respeito dos problemas existentes nessa bacia.  

Para a obtenção de informações confiáveis, foram realizadas visitas às instituições 

responsáveis e trabalhos de campo. No âmbito das visitas, foram contactadas autoridades 

locais e a população ribeirinha 

Pôde-se, então, destacar algumas informações e problemas existentes na bacia do rio 

Descoberto:  

 potencial de conflitos prioritariamente agrícolas; 

 rio Federal de pequeno porte, apresentando um grau de degradabilidade moderada; 

 rio com potencial significativo para abastecimento doméstico, irrigação, recreação e 

lazer; 

 ictiofauna do rio, pode ser considerada bastante pobre; e 

 área pertencente à Área de Proteção Ambiental – APA  

 

6.2.3- Definição da base de dados  

 

Para a obtenção da base de dados existente no trecho a jusante da barragem, foi 

consultada a listagem de controle de base de dados, que possibilitou a verificação da 

disponibilidade de dados hidrológicos, qualidade de água e dados de fauna e flora fluviais. 

De acordo com as respostas obtidas da aplicação da listagem de controle, pôde-se verificar 

que a bacia em análise apresenta dados hidrológicos adequados em quantidade. Quanto 

aos dados de qualidade de água, o trecho em análise apresenta pontos de monitoramento 

operados mensalmente pela Companhia de Saneamento do Distrito Federal - CAESB. 

Segundo relato da população ribeirinha, houve uma diminuição significativa da ictiofauna no 

rio Descoberto, no trecho em análise. Quanto às informações relativas à fauna e à flora 

aquáticas, não foram localizados trabalhos científicos. 
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De acordo com as características hidráulicas da área em estudo a declividade  é 

elevada com predominância de cascata, exceto o trecho imediatamente a jusante da 

barragem, que apresenta declividade pequena. Segundo informações dos técnicos da 

CAESB a seção transversal do curso d’água a jusante da barragem (estação fluviométrica 

60436000) não há uma elevada variabilidade morfológica do canal do rio.  

Após a identificação e a análise dessas informações, o passo seguinte permitiu 

identificar o tipo de situação-tipo, e em que base de dados a bacia hidrográfica se enquadra. 

Para  proceder essa análise consultou o FTA, que tem como finalidade indicar a solução 

mais adequada para o problema da bacia hidrográfica, ou a constatação que a base de 

dados não permite a indicação do método. Assim, o item seguinte apresenta a seqüência 

prática para aplicação do FTA. 

 

6.2.4- Aplicação do FTA  

 

Uma vez avaliados os tipos de impactos existentes na bacia hidrográfica, utilizou-se o 

Fluxograma B para a avaliação da natureza da situação-tipo. De acordo com a consulta ao 

Fluxograma B, pôde-se verificar que o trecho em estudo apresenta problemas 

prioritariamente agrícolas em que as retiradas não são contínuas durante todo ano, sendo 

denominado de potencial de conflitos associados à vazão. Esse tipo de conflito é definido 

no suporte metodológico como situação do Tipo 2 com base de dados do Tipo 2a ou 2b.  

Após a identificação da situação-tipo, o passo seguinte foi testar a natureza dessa 

situação, juntamente com sua respectiva base de dados adequada. Nesse caso, utilizou-se 

o Fluxograma C para identificar a pertinência da situação-tipo e a base de dados. Com o 

resultado dessa consulta, pôde-se verificar que a bacia apresenta conflitos 

predominantemente do Tipo 2, com base de dados do Tipo a, que possibilitou a utilização do 

Fluxograma 2, que tem como função, indicar qual o tipo de método foi mais adequado para 

a aplicação no trecho a jusante da barragem. A consulta a esse fluxograma, permitiu 

identificar por meio da situação-tipo e a base de dados a indicação direta dos métodos 

hidrológicos.  

Como o trecho em estudo, encontra-se inserido dentro de uma Área de Proteção 

Ambiental - APA, a determinação da vazão mínima garantida a ser mantida a jusante da 

barragem deve ser mais rigorosa, pois os métodos hidrológicos não leva em consideração a 

manutenção da biodiversidade aquática. Em função dessa situação procedeu-se a consulta 

ao Fluxograma 2, que a partir das informações obtidas na listagem de controle e pesquisa 

de campo, o suporte indicou à aplicação dos métodos hidráulicos, pois o mesmo não 

apresenta uma variabilidade morfológica no canal do rio.  
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Conforme o resultado indicado pelo Fluxograma 2, os métodos hidrológicos (Q7,10, 

Q90%, método de Montana e hidráulicos (perímetro molhado) foram selecionados para 

posterior aplicação no trecho em estudo.  

 

6.3- APLICAÇÃO DOS MÉTODOS INDICADOS PELO FTA NO TRECHO A JUSANTE DA 

BARRAGEM DO RIO DESCOBERTO 

 
Depois da indicação dos métodos, o passo seguinte consistiu em aplicar os métodos 

selecionados à bacia do rio Descoberto no trecho a jusante da barragem, compreendido 

entre o pé da barragem do rio Descoberto e a confluência desse rio com o córrego Dois 

Irmãos, representado na Figura 6.4. A aplicação dos métodos dependeu de uma análise 

detalhada dos dados existentes e o posterior tratamento dos mesmos. 

 
6.3.1- Levantamento, aquisição e tratamento dos dados 

 
A finalidade desta atividade é identificar as estações de monitoramento existentes na 

área de estudo e a quantidade e qualidade dos dados disponíveis, além de identificar as 

instituições responsáveis pelo armazenamento e distribuição desses dados. Após essa 

identificação, a etapa seguinte foi destinada ao tratamento dos dados de acordo com as 

exigências da base de dados de cada método. 

Assim, para a realização do teste do FTA, foi necessário realizar um trabalho prévio de 

busca, coleta e tratamento de dados referentes aos aspectos hidrológicos e de demandas 

pelo uso da água para, em seguida, com base nessas informações, aplicar os métodos 

indicados pelo FTA.  

 

6.3.1.1- Levantamento dos dados hidrológicos 

 

A atividade de busca de disponibilidade dos recursos hídricos na bacia do rio 

Descoberto contou com o levantamento de dados nas instituições, e as informações 

contidas nos seguintes órgãos públicos e documentos, conforme mostra o Quadro 6.2.  
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Figura 6.4 - Representação esquemática da localização do trecho a jusante da barragem do rio Descoberto (Modificado de Pereira, 2000) 
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Quadro 6.2- Relação dos órgãos e documentos com dados quantitativos e qualitativos da 
bacia do rio Descoberto 

Documentos 

- Inventário Hidrogeológico e dos Recursos Hídricos Superficiais do Distrito Federal 
(Campana et al.,1998); 
- Estudo de Avaliação do Sistema de Esgotamento Sanitário do Distrito Federal – 
Diagnóstico do Setor Oeste (CAESB, 2000); 
- Suporte Metodológico de Apoio à Tomada de Decisão no processo de Outorga dos Direitos 
de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Descoberto (Pereira, 2000); e 
- Proposição de Suporte Metodológico para Enquadramento de Cursos de Água 
(Leeuwestein, 2000). 

Órgãos Públicos 

- Companhia de Água e Esgoto do Distrito Federal – CAESB 
- Secretária de Meio Ambiente do Distrito Federal – SEMATEC 
- Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 
- Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal- EMATER 

 

As informações relatadas nesses documentos tiveram suas origens, principalmente, 

no levantamento de campo, análise de trabalhos existentes e nas informações fornecidas 

por instituições públicas e concessionárias de águas. Além dessas informações, foi 

necessário realizar várias visitas de campo na área de estudo como forma de avaliar a 

representatividade desses dados.  

A bacia a montante da barragem do Descoberto conta com 6 (seis) postos 

fluviométricos. A jusante da barragem, porém, só existem três estações: Descoberto Jusante 

com dados desde 1978 (60436000), Montante Mechior iniciada em 1993 (60436100), sendo 

operada pela CAESB e Descoberto BR-060 (60443000) operada pela ANEEL, extinta em 

1978. É conveniente salientar que os dados referentes a essas estações são afetados pela 

operação da barragem e as retiradas de água do Sistema Produtor Descoberto para 

abastecimento do Distrito Federal. A Tabela 6.1 e a Figura 6.5, apresentam, 

respectivamente, os dados referentes às estações fluviométricas selecionadas no estudo e a 

localização dessas estações no mapa da bacia do lago Descoberto e a estação a jusante da 

barragem, seção utilizada para aplicação dos métodos. 

 

Tabela 6.1 - Estações fluviométricas localizadas na bacia do lago Descoberto (CAESB, 
2000) 
Código 
 

Nome da estação Curso d’água Área de drenagem (Km
2
) Início 

60435000 Descoberto Montante  Rio Descoberto 114,72 06/1978 

60435100 Chapadinha (Descoberto) Rio Chapadinha 20,77 06/1978 

60435150 Olaria (DF – 08) Rio Olaria 12,60 11/1985 

60435200 Rodeador Rio Rodeador 111,55 06/1978 

60435300 Capão Comprido Rio Capão Comprido 15,89 06/1978 

60435320 Ribeirão das Pedras Ribeirão das Pedras 75,89 06/1978 
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Figura 6.5 - Localização das estações fluviométricas na bacia do lago Descoberto (CAESB, 

2000) 

 

Apesar do trecho em estudo dispor de dados hidrológicos com série histórica 

adequada, foi necessário realizar a reconstituição dessas vazões, pois a base de dados dos 

métodos hidológicos são baseadas em séries históricas de vazões naturais. Já o método 

hidráulico, não houve a necessidade de reconstituir essas vazões, pois o princípio desse 

método está baseado na determinação de uma vazão mínima garantida em função das 

características hidráulicas do rio. Sendo assim, os dados históricos da estação a jusante da 

barragem, foram reconstituídos conforme o item 6.3.1.2, para posterior aplicação dos 

métodos indicados pelo FTA.  

 

6.3.1.2- Reconstituição de vazões naturais 

 

A reconstituição das vazões naturais na estação a jusante da barragem foi realizada 

com base nas estações fluviométricas localizadas a montante do lago do rio Descoberto.  
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Segundo Fill (1987), os efeitos que um reservatório exerce sobre as vazões são 

essencialmente: efeito de regularização, fruto da variação do nível do reservatório para 

atender às suas finalidades; alteração no balanço hídrico dentro da área do reservatório 

onde a evaporação de uma superfície líquida substitui a evapotranspiração e a precipitação 

se transforma imediatamente em deflúvio e a alteração no regime do escoamento pela 

redução do tempo de propagação das ondas de cheias e, conseqüentemente, a alteração 

na forma dos hidrogramas de enchentes. Ainda, com base nesse assunto o mesmo autor 

concluiu que a influência quantitativa desses efeitos sobre as vazões diárias é muito difícil 

de se avaliar e é sujeita a grandes erros, razão pela qual, em geral, apenas as vazões 

naturais médias mensais podem ser reconstituídas. 

Apesar das limitações mencionadas pelo autor citado, para a realização da 

reconstituição de vazões naturais diárias, o procedimento adotado neste trabalho diante da 

necessidade de se obter valores diários, foi baseado na reconstituição de vazões diárias. O 

procedimento de reconstituição das vazões naturais levou em consideração as demandas 

de irrigação retiradas pelos usuários a montante do reservatório, a demanda para 

abastecimento, a precipitação e a evaporação.  

Para realizar a reconstituição, foi necessário obter dados de demanda de água, 

irrigação, precipitação e evaporação, nos órgãos responsáveis. Essa etapa da atividade não 

pode ser realizada adequadamente devido ao não atendimento das solicitações dos 

históricos das captações de água na bacia em estudo pela Companhia de Águas e Esgoto 

do Distrito Federal - CAESB, sendo necessário adotar algumas simplificações, no que diz 

respeito ao uso da água para abastecimento humano. A Tabela 6.2 mostra os valores totais 

da demanda para abastecimento e irrigação de água utilizados na reconstituição das vazões 

diárias. 

De acordo com Pereira (2000), algumas considerações foram realizadas para 

obtenção dos dados de demanda de abastecimento público em vista da falta de dados 

fornecidas pela CAESB. Dentre as considerações, pode-se destacar, segundo o Plano 

Diretor de Água, Esgoto e Poluição Hídrica do Distrito Federal (CAESB, 1990), a existência 

de 5 (cinco) estações de captação de água para abastecimento humano na bacia do lago 

Descoberto (ribeirão das Pedras, córrego Currais, córrego Capão da Onça, córrego 

Barrocão e rio Descoberto ). As estações de captação do ribeirão das Pedras e do córrego 

Currais visam a complementação do abastecimento humano nas épocas de estiagem, 

operando, esporadicamente, durante períodos curtos, e com vazões baixas. Devido a essas 

justificativas e, principalmente, a não obtenção dos dados de captação, esses dois pontos 

foram desconsiderados nessa reconstituição.  
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Tabela 6.2 - Valores de água utilizados na reconstituição das vazões (Pereira, 2000) 
 

Estação/Código Nome da estação Curso d’água valores totais de água usados 

na reconstituição (m
3
/s) 

60435000 Descoberto Montante  Rio Descoberto 0,2602 

60435100 Chapadinha (Descoberto) Rio Chapadinha 0,0432 

60435150 Olaria (DF – 08) Rio Olaria 0,9297 

60435200 Rodeador Rio Rodeador 0,0492 

60435300 Capão Comprido Rio Capão Comprido 0,1272 

60435320 Ribeirão das Pedras Ribeirão das Pedras 0,0967 

 

Nos cálculos, foram adotadas as vazões captadas dos córregos Capão da Onça e 

Barrocão, repassadas pela CAESB (2000), referentes à média anual captada nesses dois 

pontos no ano de 1999: Capão da Onça (47 l/s) e Barrocão (38 l/s). A variável tempo na 

reconstituição desses usos obedeceu à data de operação desses sistemas, sendo que o 

sistema de captação do Capão da Onça já funcionava em 1977, ano a partir do qual têm-se 

os registros dos dados hidrológicos. A do Barrocão teve seu início em 1994. 

Quanto à interferência dos outros usuários, representados na sua totalidade pelo uso 

de irrigação, foi realizada automaticamente, uma vez que, na maior parte dos cadastros dos 

usuários utilizados nesse estudo, existia a informação referente ao início da atividade. Para 

os cadastros que não dispunham dessas informações, eles tiveram seu uso considerado 

desde o primeiro ano da reconstituição da vazão. 

Além das parcelas do balanço hídrico, foram também consideradas a precipitação e a 

evaporação, tendo-se calculado a média da evaporação e precipitação correspondente ao 

período de 1979 a 1997, em que se obteve a evaporação média líquida. A partir desses 

dados, foi realizado um teste visando verificar se essa parcela poderia alterar os dados das 

vazões naturais finais. Sabe-se que é difícil avaliar essa parcela mensalmente e, 

diariamente, fica praticamente impossível a sua determinação por apresentar valores 

extremamente pequenos, que, no final da reconstituição, não irão alterar significativamente 

o resultado das vazões naturais. Mesmo constatando essa pequena diferença, esses 

valores foram levados em consideração. 

Entretanto, para melhor representar a disponibilidade hídrica da bacia, foi necessário, 

ainda, computar as contribuições oriundas do Estado de Goiás. Para levar em consideração 

a contribuição desse volume, optou-se por regionalizar as informações das estações com os 

dados existentes a montante do lago, visando obter a vazão na área sem dados.  

Adotou-se o método que consiste em adimensionalizar as curvas individuais de 

probabilidades com base em seu valor médio e estabelecer uma curva adimensional 

regional média das estações com a mesma tendência. Assim, o valor médio é regionalizado 

em função das características climáticas das sub-bacias por meio de uma equação de 
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regressão múltipla. Para tal, foi utilizado o programa de Regionalização Hidrológica- RH3.0 

(Fernandes et al., 1999). (Ver Apêndice F). 

Contudo, as vazões foram reconstituídas somando-se os valores diários observados 

pelas estações fluviométricas com os totais anuais das atividade de irrigação, abastecimento 

público precipitação e a evaporação. Cabe aqui justificar que a contribuição do escoamento 

superficial e a evapotranspiração não foram consideradas pelo fato de estar trabalhando 

com vazões mínimas. 

 

6.3.2- Aplicação dos métodos hidrológicos 

 

6.3.2.1- Aplicação do Método de Montana 

 

Esse método define a vazão mínima garantida, como um conjunto de vazões em 

relação à vazão média anual, considerando-se que um valor de 30% da vazão média anual 

permite manter condições adequadas de habitat para a maioria das espécies aquáticas. A 

vazão de 10% da média anual, permite manter, por um período curto de tempo, condições 

de habitat mínimas á sobrevivência das espécies, enquanto que a vazão de 60% mantém 

condições excelentes de habitat para espécies (Tennant, 1976) (Ver Tabela 4.4). 

Como o objetivo da aplicação desse método é manter condições adequadas de habitat 

para a maioria das espécies aquáticas, foi utilizando a percentagem de 30% da vazão média 

anual, correspondente a série histórica de 18 (dezoito) anos para a determinação da vazão 

mínima garantida. O resultado obtido para determinar a vazão mínima garantida a manter no 

rio Descoberto, na estação a jusante da barragem, com base no Método de Montana foi de 

2,54 m3/s.  

 

6.3.2.2- Aplicação do Método da Q7,10 

 

O Método da Q7,10  é baseado em de registros históricos de vazão, mais 

especificamente na média da vazão mínima que se observa durante sete dias consecutivos, 

com um período de recorrência de 10 anos. O procedimento para a determinação da Q7,10 

utilizou uma série histórica de vazões de 18 anos, em que foi realizado, primeiro, uma 

reconstituição das vazões naturais da estação a jusante da barragem de acordo com o item 

(6.3.1.2). Com os dados reconstituídos, partiu-se para a determinação das vazões mínimas 

observadas no período de sete dias consecutivos, correspondente a cada ano dessa série 

histórica. Posteriormente utilizaram-se várias distribuições estatísticas, para ajustar esses 

valores determinados, entre elas, a que melhor se ajustou aos valores de vazões 

determinados foi a de Gumbel. O resultado obtido para determinar a vazão mínima 
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garantida a manter no rio Descoberto, na estação a jusante da barragem, com base no 

Método da Q7,10, foi de 2,95 m3/s.  

 

6.3.2.3- Aplicação do critério de outorga de direito de usos de recursos hídricos de 

domínio da União 

 

Neste trabalho, foi adotado o critério da vazão referência, que caracteriza uma 

condição de escassez hídrica no manancial. A partir dessa condição de criticidade é que são 

realizados os cálculos de alocação da água, de modo que, quando da ocorrência da 

situação de escassez, todos os usuários, ou os mais prioritários, mantenham, de certa 

forma, os usos outorgados em operação. Esse é o procedimento mais utilizado no Brasil.  

Tem sido geralmente adotada a Q7,10 ou as vazões com 90% de permanência no 

tempo (Q90%). Essas vazões são estabelecidas como limite para o total das outorgas, em 

que nesse total se encontra a vazão mínima garantida a ser mantida no leito do rio para 

proteção dos ecossistemas, geralmente adotada como um percentual da vazão referencial.  

A vazão de referência será a descarga de até 90% (noventa por cento de permanência 

a nível diário Q90), determinada para o ponto do curso d’água sobre o qual incide a outorga 

(no caso específico deste trabalho na estação a jusante da barragem). O somatório dos 

volumes a serem outorgados é de até 80% (oitenta por cento) da vazão de referência do 

manancial, com 20% (vinte por cento) das vazões de referência destinada a vazão mínima 

garantida.  

Nesse caso, foi calculada a vazão de permanência, que permite visualizar de imediato 

a potencialidade natural do rio, destacando a vazão mínima garantida e o grau de 

permanência de qualquer valor da vazão. A curva de permanência indica a percentagem do 

tempo em que um determinado valor de vazão foi igualada ou ultrapassado durante um 

período analisado (Sousa Pinto, 1978).  

Para determinação da curva de permanência, foi adotada a metodologia do ajuste de 

uma função matemática, o qual os valores obtidos permitiu obter um gráfico relacionando a 

vazão e a probabilidade no qual os valores são maiores ou iguais ao valor da ordenada ao 

longo do tempo. O resultado obtido da vazão de permanência em 90% do tempo é de 3,85 

m3/s.  

Após o cálculo da vazão de permanência, pôde-se determinar o critério de alocação 

de água no processo de outorga, que corresponde a 20% (vinte por cento) dessa vazão de 

permanência. O resultado obtido para recomendação da vazão mínima garantida na seção a 

jusante da barragem do rio descoberto, em função do critério de outorga, foi de 0,77 m3/s.  

 

 



 

 109 

6.3.3- Aplicação dos Métodos Hidráulicos 

 

6.3.3.1- Aplicação do Método do Perímetro Molhado 

 

Esse método pertence à classe dos métodos baseados na determinação da vazão 

mínima garantida em função das características hidráulicas do curso d’água e da vazão. O 

princípio desse método admite uma relação direta entre o perímetro molhado e a 

disponibilidade de habitat para as espécies aquáticas, considerando que a vazão é 

recomendada para uma zona de corredeiras. A vazão mínima garantida ótima é a vazão a 

partir da qual um aumento da mesma traduz-se num pequeno aumento no perímetro 

molhado. 

O perímetro molhado foi determinado a partir dos dados existentes de profundidades e 

velocidades na seção a jusante da barragem do rio descoberto no período anual de 2000. A 

partir desses dados foi determinado o perímetro molhado em função da vazão para cada 

mês do ano. Os valores do perímetro molhado em função da vazão foram plotados em um 

gráfico, em que a vazão mínima garantida, foi obtida por meio do ponto de inflexão da curva 

(ponto onde sua derivada muda de sinal), da seção em estudo, conforme mostrado na 

Figura 6.6. 

O resultado obtido para determinar a vazão mínima garantida a manter no rio 

Descoberto, na estação a jusante da barragem, com base no Método do Perímetro, foi de 

2,2 m3/s.  
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Figura 6.6- Relação entre o Perímetro Molhado e a vazão na seção a jusante da barragem 

(Estação – 6043600 para o ano de 2000) 
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7- DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  
 

Esta seção apresenta não só uma discussão relativa aos resultados obtidos na 

aplicação dos métodos no trecho em estudo, como também uma avaliação do desempenho 

do suporte metodológico a partir das simulações da análise de diferentes situações-tipo de 

avaliação e de base de dados disponíveis apresentadas no item 6.2. Essa avaliação 

possibilitou reavaliar alguns fundamentos do FTA como arranjo mais adequado de 

organização e exibição dos processos de análise. 

O Quadro 6.3 mostra os vários valores calculados para a vazão mínima garantida, 

com base na metodologia aplicada, os quais foram baseadas em duas categorias a saber: 

métodos hidrológicos (Q7,10, Q90% e Montana) e hidráulicos (Perímetro Molhado), como 

também são apresentados o critério de outorga de direito de usos e recursos hídricos de 

domínio da União.  

 
Quadro 6.3- Vazão mínima garantida, a manter no rio Descoberto a jusante da barragem, 
pelos diferentes métodos utilizados 

Meses   
Jan 

  
Fev 

   
Mar 

 
Abr 

   
Mai 

   
Jun 

  
 Jul 

  
 Ago 

   
Set 

  
 Out 

  
 Nov 

 
Dez 

Método 
Vazão de 

Permanênc
ia (Q90%) 

3,85 3,85 3,85 3,85 3,85 3,85 3,85 3,85 3,85 3,85 3,85 3,85 

Q7,10 

 
2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 

 
2,95 2,95 2,95 

Montana 
 

2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 

Perímetro 
Molhado 

2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 

Vazão 
Ecológica 

0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 

Vazão 
Mínima  
Mensal 

5,20 4,53 5,56 5,02 4,16 3,65 3,25 2,98 2,84 3,38 3,84 4,61 

Vazão 
Média 
Mensal 

11,56 11,47 11,52 9,89 7,08 5,74 4,98 4,35 4,14 4,76 6,51 9,46 

     

 

O método de Montana leva a definir um único valor para a vazão mínima garantida, 

sem qualquer relação com as necessidades da ictiofauna do ecossistema. Na Figura 6.7 e 

no Quadro 6.3, pode-se observar que o valor da vazão encontrado ficou superestimado em 

comparação com o perímetro molhado e a vazão estimada pelo critério de outorga, e 

superestimado quando se compara com a Q7,10 e a Q90% , uma vez que esses métodos são 

muito conservativos.  
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Figura 6.7- Vazões recomendadas para cada mês do ano 

 

O resultado encontrado na aplicação da Q7,10 apresentou um valor único para a vazão 

mínima garantida. A Figura 6.7 mostra que, no período de estiagem, o valor encontrado foi 

superior aos demais métodos aplicados, exceto para a vazão com 90% de permanência, 

com um valor constante e elevado. No geral, a tendência é que os valores da curva de 

permanência 90% sejam sempre superiores a Q7,10. Nesse caso de estudo, os valores da 

Q7,10 nos meses de agosto e setembro eqüivalem aos valores da vazão mínima mensal. A  

média das vazões mínimas anuais com 7 dias de duração e Tr = 10 anos a é uma medida 

que pode ser julgada menos suscetível à influência de erros operacionais e intervenções 

humanas no curso d’água, como também é suficientemente mais detalhada do que uma 

vazão mínima de longo período. 

O critério adotado para determinar a vazão mínima garantida nos rios de domínio da 

União, para efeito de outorga, corresponde a 20% (vinte por cento) da Q90%, que é 

ilustrada na Figura 6.6 e no Quadro 6.3 como a vazão ecológica. Conforme observado 

nessa Figura, esse critério em relação aos outros métodos, poderá tornar-se muito restritivo 

para assegurar uma vazão que atenda às condições do ecossistema aquático.  

O método do perímetro molhado, que envolve a correlação de vários parâmetros 

hidráulicos para as condições do habitat, apresentou uma vazão mínima garantida inferior 

às vazões dos outros métodos (Ver Figura 6.7). Pode-se constatar, então, que houve uma 

certa dificuldade ao utilizar esse método pela difícil identificação do ponto de inflexão da 
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curva entre o perímetro molhado e a vazão, podendo assim, ter interferido no resultado 

obtido.  

Quanto à avaliação do suporte metodológico, destacando-se a aplicação e teste do 

mesmo na área em estudo, a princípio mostrou-se adequado para apoiar a implementação 

do instrumento nos órgãos gestores de recursos hídricos, havendo a necessidade de 

reavaliar os fundamentos que nortearam esse suporte por uma técnica de verificação e 

avaliação de tipo Método Delphi. Esse método seria um instrumento capaz de assegurar 

maior objetividade ao estudo, pois seus questionamentos, até mesmo sobre a consistência e 

a viabilidade do suporte desenvolvido, iriam reforçar uma discussão mais aprofundada sobre 

o trabalho.  
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8- CONCLUSÕES FINAIS  
 

A necessidade de se manter uma vazão mínima presente nos cursos d’água após 

usos e derivações importantes como abastecimento público, e geração de energia elétrica, 

constitui um problema crítico. A vazão mínima garantida é um conceito relativamente novo 

no Brasil, que vem sendo evocado com freqüência, devido às alterações no regime 

hidrológico a jusante de aproveitamentos hidráulicos e derivações, com a conseqüente 

perturbação e destruição dos ecossistemas aquáticos, bem como a perda do patrimônio 

natural.  

Este trabalho foi motivado pela hipótese segundo a qual desenvolvimentos 

metodológicos poderiam constituir-se em alternativa promissora para apoio às tomadas de 

decisões sobre os estudos de vazões mínimas garantidas. Essa hipótese considerou a 

necessidade vivida pelos órgãos gestores dos recursos hídricos, que vêm necessitando de 

metodologias e ferramentas apropriadas para apoiar a implementação dos instrumentos 

estabelecidos pela Política Nacional de Recursos Hídricos (Lei 9.433/97). 

Partindo desse princípio, o objetivo esperado deste trabalho foi desenvolver um 

suporte metodológico de apoio à tomada de decisão, em que se pôde dar início a um 

levantamento de informações referentes aos diferentes métodos e técnicas que auxiliaram 

no processo de definição de valores de vazões mínimas garantidas em cursos d’água. A 

partir dessa análise, foi possível desenvolver uma primeira versão de um denominado 

Fluxograma Teórico de Avaliação-FTA. Esse fluxograma teve como propósito avaliar a 

natureza dos problemas existentes e a base de dados disponíveis na bacia escolhida como 

estudo de caso e assim propor a um eventual interessado na questão qual o tipo de método 

ou técnica poderiam ser mais adequados para seu uso.  

O procedimento metodológico adotado para o desenvolvimento do FTA levou em 

conta avaliações sobre o marco teórico conceitual pertinente à questão dos métodos 

utilizados para a definição de vazões mínimas garantidas, instrumentos e práticas da Gestão 

dos Recursos Hídricos, critérios suscetíveis de serem adotados (hidrológico, sanitário, 

ecológico e econômico) para definição da vazão mínima garantida, ferramentas de apoio à 

decisão e técnicas de análise de impactos ambientais, especificamente, diagramas de 

sistemas e listas de checagem (Check list). Em seguida, foi formulado a base de dados 

requerida pelo Fluxograma Teórico de Avaliação-FTA, e realizada uma aplicação e teste na 

bacia do rio Descoberto (DF/GO) em trecho a jusante da barragem. 

Verifica-se que as tipologias adotadas para definir as bases de dados requeridas 

foram desenvolvidas a partir de fundamentos teóricos que podem não retratar a realidade 

dos variados tipos de conflitos existentes em diferentes regiões do Brasil. A mesma 

observação vale quanto aos métodos indicados, pois a literatura apresenta uma variada 



 

 115 

gama de métodos, que foram desenvolvidos em regiões cujas características são totalmente 

diferentes daquelas em que o método será aplicado.  

Sugere-se que estudos mais detalhados sobre os tipos de conflitos, associados a 

características de cada região, devam ser elaborados para apoiar no desenvolvimento da 

base de dados do suporte metodológico. Sugere-se, também, realizar novos testes, 

preferencialmente em sistemas com todos os níveis de conflitos (volume, vazão, qualidade 

de água e proteção ambiental). 

É nosso entendimento que a ferramenta de apoio à decisão desenvolvida pode 

proporcionar um melhor conhecimento das estruturas, dos fundamentos e da aplicabilidade 

dos diferentes componentes desses sistemas, além de permitir a um eventual interessado a 

tomada de decisão com bases analíticas.  

O suporte se desenvolveu com base em diagramas. Pode haver interesse em futuros 

trabalhos em se promover a formulação do suporte a partir de um sistema especialista ou, 

simplesmente, com recurso a telas de computador. 

A bacia escolhida para a aplicação desse suporte apresentou séries de dados 

hidrológicos não uniformes, tendo sido necessário realizar um tratamento dos dados que, no 

geral, pode ter causado uma parcela de erro ao não considerar alguns fatores na 

reconstituição de vazões naturais. 

A bacia selecionada para realizar o teste do suporte metodológico se diferencia da 

realidade de disponibilidade de dados hidrológicos da grande maioria das bacias 

hidrográficas brasileiras. A análise geral empreendida, no entanto, permitiu constatar que no 

país, de um modo geral, a inexistência ou insuficiência de dados hidrológicos constitui o 

maior impasse para a implementação adequada do estudo da vazão mínima garantida, 

sendo, pois, a implantação de um sistema de informações hidrológicas o melhor 

investimento para viabilizar essas atividades de gerenciamento dos recursos hídricos.  

No que se refere à aplicação dos métodos hidrológicos e hidráulicos na área de 

estudo, indicados pelo FTA, o primeiro nível de análise envolveu a aplicação de 

metodologias baseadas somente em registros históricos de vazão, recorrendo-se às 

informações já existentes. O nível de precisão dessa categoria é pequeno, já que os fatores 

relacionados com as características específicas do curso d’água são considerados de uma 

forma genérica ou não são mesmo considerados. Apesar disso, diversos autores como 

Alves, (1993), Karim et al., (1996) e Pelissari, (2000), consideram que os métodos 

hidrológicos são aplicados com bastante freqüência em quase todos os estudos, por 

apresentar uma certa simplicidade em sua aplicação, como também permitem uma rápida 

avaliação dos diversos conflitos potenciais pelo uso da água. Os métodos ABF, Montana e 

Q7,10 enquadram-se nesse nível de análise.  
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Os métodos hidráulicos, baseados na determinação da relação entre as características 

hidráulicas do rio e a vazão, permitem considerar as características hidráulicas do trecho do 

rio sujeito à alteração do regime hidrológico sem recursos a séries históricas. Esse nível de 

análise possui uma precisão mais elevada que a categoria anterior. Os métodos do 

Perímetro Molhado e Idaho enquadram-se nessa categoria.  

Os métodos ecológicos, que não foram indicados pelo FTA para a aplicação na bacia 

em estudo, requerem o conhecimento das necessidades em termos do habitat utilizado 

pelas espécies (Índices de Aptidão de Habitat), a caracterização dos trechos representativos 

e o desenvolvimento da relação entre o habitat e a vazão (Alves, 1993). Esse nível de 

análise solicita um grande número de informações, o que eleva os custos associados com a 

sua aplicação. Essa categoria constitui o nível de análise mais criterioso, pois leva em 

consideração a especificidade dos ecossistemas aquáticos na definição da vazão mínima 

garantida. O IFIM é, dentre as metodologias utilizadas nessa categoria, a que se afigura 

como a mais válida, já que constitui uma síntese das diversas metodologias existentes 

(Pelissari, 2000). A não utilização desse método na bacia hidrográfica justificou-se pelo nível 

de conflito encontrado na bacia em estudo, que não justificaria um refinamento dessa 

natureza na análise. Dessa forma, cabe aqui reafirmar a necessidade de se aplicar de forma 

mais genérica o FTA, com o intuito de verificar os diferentes resultados da sua aplicação em 

diferentes rios do Brasil. 

No caso em estudo, verificou-se que o método hidráulico (perímetro molhado) se 

mostrou como o mais adequado para se definir a quantidade de água a manter no trecho a 

jusante da barragem, para se buscar evitar conflitos entre usos e usuários e garantir as 

necessidades das comunidades aquáticas na bacia como um todo.  

No decorrer do desenvolvimento do estudo, a abrangência dos objetivos sofreu 

adaptações devido ao tempo disponível para realizar o trabalho, não permitindo uma revisão 

dos fundamentos e dos arranjos das estruturas responsáveis pelas avaliações e análises  

técnicas do FTA, por meio da utilização do método de consenso – Delphi Técnica do Grupo 

Nominal. Esse método teria o propósito de reunir dados e informações de especialistas 

formados nessa, área visando melhor definir o suporte metodológico proposto neste 

trabalho. Sugere-se, desse modo, que essa técnica seja ainda utilizada e avaliada por 

especialistas dos órgãos gestores de recursos hídricos e pesquisadores que estejam 

envolvidos com a questão. 

Atualmente, os estudos de vazões mínimas garantidas em cursos d’água deverão 

envolver uma junção de esforços entre os estados e o Governo Federal, como também as 

entidades que promovem e exploram os aproveitamentos hidráulicos, de modo a assegurar 

a eficácia da sua aplicação, a qual contribuirá com a elaboração de programas de 

gerenciamentos integrado dos recursos hídricos. 
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APÊNDICES 
 
APÊNDICE A 

Tabela A.1- Listagem de controle do tipo de problema existente na Bacia Hidrográfica 

1- Desenvolvimento de Atividades Agrícolas Sim Não Desc.* 
 

a) A bacia hidrográfica apresenta um potencial para desenvolvimento ou 
intensificação de atividades agropecuárias somente em certos períodos do 
ano ? 

   

b) A bacia hidrográfica apresenta um potencial contínuo durante o ano para 
desenvolvimento de atividades agropecuárias? 

   

2- Desenvolvimento de Atividades urbanas, industriais  Sim Não Desc. 
a) A bacia hidrográfica apresenta potencial relevante para as atividades 
industriais?  

   

b) Há lançamento de esgotos in natura e tratados na bacia hidrográfica?    
c) As atividades agropecuárias da bacia geram resíduos suscetíveis de 
comprometer a qualidade da água? 

   

3- Risco ao Equilíbrio do Ecossistema Sim Não Desc. 
a) Existem ecossistemas aquáticos, dos tipos relacionados abaixo que, pela 
natureza do seu tamanho, abundância ou tipo, possam ser considerados 
singulares? 

   
 
 

- rios de grande porte?    
- riachos?    

- lagos?    

b) A bacia hidrográficaencontram-se basicamente 
- em seu estado primitivo? 
- moderadamente degradados? 
- seriamente degradados? 

   

c) A bacia hidrográfica é utilizada pela população local?    

 i) para fins consuntivos    

- como água potável?    
- para irrigação?    

- para piscicultura?    
ii) para fins não-consuntivos    

- para disposição de resíduos?    

- para recreação e lazer?    
- para transporte?    
- energia hidráulica?    

d) A bacia hidrográfica possui espécies de peixes migratórias de interesse?    

e) A população utiliza essas espécies como fonte de alimentos?    

f) A bacia hidrográfica apresenta alterações de relevo e topografia?    

g) A bacia hidrográfica apresenta desmatamento às margens?     

i) Na bacia hidrográfica, o turismo é praticado atualmente na área em grau 
significativo?  

   

j) Existe, na área, um potencial de turismo ou recreação que ainda não foi 
explorado? 

   

* Desc. Desconhecido 
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APÊNDICE B 

Tabela B.1- Listagem de controle da base de dados  

1- Dados hidrológicos Sim Não Desc.* 
a) A bacia hidrográfica dispõem de dados dados com informações 
fluviométricas do local de interesse com, no mínimo, 25 (vinte e cinco) 
anos? 

   

b) A bacia hidrográfica apresenta dados com informações fluviométricas do 
local de interesse com, no mínimo, 7 (sete) anos? 

   

c) O sistema em análise apresenta séries de dados fluviométricos de menos 
de 7 (sete) anos? 

   

e) O sistema em análise não dispõem de informações fluviométricas, mas 
dispõem de séries de, no mínimo, 10 (dez) anos de dados pluviométricos? 

   

f) A bacia hidrográfica apresenta informações fluviométricas com séries de 
dados pluviométricos com menos de 10 (dez) anos de informação? 

   

g) Não dispõem de informação hidrológica?    
2- Dados de Qualidade de Água Sim Não Desc. 
a) Existem dados disponíveis sobre a atual qualidade de água?    
3- Dados de Fauna e Flora Fluviais Sim Não Desc. 
a) O sistema em análise é piscoso?    

b) Existe disponibilidade de informações sobre as espécies aquáticas 
durante o seu ciclo de vida? 

   

c) O rio apresenta trechos com grande declividade, com predominância de 
cascata? 

   

d) O rio apresenta trechos com pouco declive, com predominância pouco 
significativa de corredeiras? 

   

e) O canal do rio apresenta elevada variabilidade morfológica?    

f) Existe disponibilidade de informações referente às características 
geomorfológicas?  

   

* Desc. Desconhecido 
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APÊNDICE C 
Quadro C1 – Procedimento metodológico utilizado para regionalização 

 

Série entre 3 e
5 anos

Não
existemdados ou

sériemenor que
3 anos

Série entre 5
e 15 anos

Estime )d(Qmi

Pelaseqs

regionais

Estime )d(Qmi  por

séries parciais e

pelaseqs
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Estime )d(Qmi  por
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e
eqs
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Compare com valores
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DetermineQmi(Tr,d)  da
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l
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a
Qmi(Tr,d)/ )d(Qmi  da curva

deprobabilidade adimensional

regional

CalculeQmi(Tr,d) pelos métodos e

compare.Adote um

valor

Série com
maisde 15
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Estime )d(Qmi

por séries

anuais

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

LEGENDA:  
 
Qm (Tr,d) = Vazão mínima com uma determinada duração 
Qmi (d) = Vazão mínima média de cada duração d 
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APÊNDICE D 

Quadro D1 - MATRIZ 1- Avaliação de impactos potenciais decorrentes das situações-tipo  

Fator Ambiental Impactos Ambientais Previstos Avaliação Preliminar Tipo de Situação 
Alteração do regime hidrológico Alterações no volume de água decorrente do uso intensivo da 

agricultura 
Inspeção in situ  e na bacia. Avaliação do uso da terra na bacia. Consulta às Secretarias 
Estaduais de Agricultura.  

1 e 2  

 Diminuição da vazão média anual Inspeção in situ  e na bacia. Análise dos registros pluviométicos e fluviométricos.  1 e 2  

 Diminuição da variação sazonal da vazão Inspeção in situ  e na bacia. Análise dos registros pluviométicos e fluviométricos.  1 e 2  

 Alteração da época de vazões máximas, reduzindo a magnitude das 
cheias  

Inspeção in situ  e na bacia. Análise dos registros pluviométicos e fluviométricos.  1 e 2 

 Alteração da velocidade e da profundidade do escoamento Inspeção in situ  e na bacia. Análise dos registros pluviométicos e fluviométricos e dados 
hidrogeológicos (profundidade dos níveis das águas).  

1, 2 e 3 

 
 

Alteração do transporte de sedimentos e da morfologia do leito do rio  Inspeção in situ  e na bacia. Avaliação do perfil geológico e da geomorfologia. Levantamento 
topográfico expedito.  

1, 2, 3 e 4 

 Alteração da temperatura e da qualidade de água  Inspeção in situ  e na bacia. Avaliação do uso da terra na bacia, avaliação da contribuição de 
poluentes.  Análise de amostras de água.  

1, 2, 3 e 4 

 Alteração do habitat das espécies dulciquícolas Inspeção in situ  e na bacia. Avaliação do ecossistema aquático, da ocorrência de espécies 
endêmicas ou raras e das áreas de relevantes interesses ambientais na bacia   

3 e 4 

 Aumento da erosão e turbidez da água Inspeção in situ  e na bacia. Avaliação do tipo de solo, da cobertura vegetal, do regime de 
chuvas e da qualidade da água do rio. 

1, 2 e 3  

Alteração na qualidade da água Aumento do aporte de nutrientes  Inspeção in situ  e na bacia. Avaliação do uso da terra na bacia, avaliação da contribuição de 
poluentes.  Análise de amostras de água. 

2 e 3 

 Aumento dos metais pesados e carga orgânica Inspeção in situ  e na bacia. Avaliação do uso da terra na bacia, avaliação da contribuição de 
poluentes.  Análise de amostras de água. 

2 e 3 

 Contaminação das águas subterrâneas Inspeção in situ  e na bacia. Avaliação do tipo de solo, do perfil geológico, da cobertura 
vegetal, do regime de chuvas e da qualidade das águas dos aqüíferos. 

3 

 Risco de eutrofização/salinização Avaliação da carga de sais nutrientes. Utilização de modelos simplificados de avaliação. 1, 2 e 3 

 Ocorrência de odores desagradáveis Inspeção in situ  e na bacia. Avaliação do uso da terra na bacia, avaliação da contribuição de 
poluentes.  Análise de amostras de água. 

2 e 3 

 Redução do oxigênio dissolvido Inspeção in situ  e na bacia. Avaliação da contribuição de poluentes.  Análise de amostras de 
água. 

2 , 3 e 4 

 Danos à fauna e flora aquáticas Inspeção in situ  e na bacia. Mapeamento dos componentes aquáticos. Identificação do 
estado trófico dos corpos d’água estudados, apresentando os elos críticos de suas cadeias 
tróficas.  

2,  3 e 4 

 
 
Alteração na topografia/relevo 

Modificações no relevo, associados ao desmatamento, causam a 
desfiguração da paisagem da bacia hidrográfica 

Inspeção in situ. Levantamentos topográficos expeditos. Levantamento junto a habitantes e 
lideranças locais.  

1, 2,  3 e 4 

 Aumento da erosão do solo, como resultado da degradação do 
terreno natural; assoreamento dos recursos hídricos 

Inspeção in situ  e na bacia. Mapeamento dos componentes aquáticos. Consulta a fotografias 
aéreas, imagem satélite, dados secundários, Secretarias Estaduais e EMATER e, também, às 
lideranças locais e à população. 

1, 2,  3 e 4 

Modificações ou destruição  do ecossistema aquático Desaparecimento das espécies aquáticas, resultando o desequilíbrio 
do ecossistema 

Inspeção in situ  e na bacia. Mapeamento dos componentes aquáticos. Identificação do 
estado trófico dos corpos d’água estudados, apresentando os elos críticos de suas cadeias 
tróficas. 

2, 3 e 4 

 Alterações dos tipos de peixes Inspeção in situ  e na bacia. Avaliação do ecossistema aquático, da ocorrência de espécies 
endêmicas ou raras e das áreas de relevantes interesses ambientais na bacia . Consulta à 
dados secundários, Secretárias Estaduais e IBAMA e, também, às lideranças locais e à 
população. 

3 e 4 

 Perda de recursos pesqueiros  Inspeção in situ  e na bacia. Avaliação do ecossistema aquático, da ocorrência de espécies 
endêmicas ou raras e das áreas de relevantes interesses ambientais na bacia . Consulta à 
dados secundários, Secretarias Estaduais e IBAMA e, também, às lideranças locais e à 
população. 

3 e 4 

 Diminuição da vegetação ribeirinha Inspeção in situ  e na bacia. Mapeamento dos componentes aquáticos. Consulta a fotografias 
aéreas, imagem satélite, dados secundários, Secretarias Estaduais e IBAMA e identificação 
do tipo de flora aquática para repovoamento. 

4 
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APÊNDICE E 

Quadro E1- MATRIZ 2- Medidas mitigadoras e compensatórias de impactos  

Fator Ambiental Impactos Ambientais 
Previstos 

Medidas Mitigadoras 

Mudanças no regime hidrológico Alterações no volume de água decorrente do 
uso intensivo da agricultura 

Controle do uso e ocupação do solo e usos das águas, melhoria na eficiência do 
sistema de irrigação. 

 Diminuição da vazão média anual Manutenção da descarga mínima no curso d’água a jusante. 

 Diminuição da variação sazonal da vazão Gerenciamento integrado dos recursos hídricos da bacia hidrográfica. 

 Alteração da época de vazões máximas, 
reduzindo a magnitude das cheias  

Gerenciamento integrado dos recursos hídricos da bacia hidrográfica. 

 Alteração da velocidade e da profundidade do 
escoamento 

Manutenção da descarga mínima no curso d’água a jusante. 

 Alteração do transporte de sedimentos e da 
morfologia do leito do rio  

Controle de erosão do solo, desmatamento, preservação da drenagem natural e 
urbana, proteção da vegetação marginal ao rio. 

 Alteração da temperatura e da qualidade de 
água, acarretando problemas de eutrofização, 
com reflexos no ecossistema aquático e 
aumento da erosão e turbidez da água  

Controle da disposição de resíduos líquidos industriais, urbanos e resíduos sólidos. 

 Diminuição do volume, com prejuízos à fauna 
e à flora  

Estudos científicos das espécies, manutenção da vazão mínima a jusante e 
repovoamento  

Alteração na qualidade da água Aumento do aporte de nutrientes, aumento 
dos metais pesados e carga orgânica 

Controle das fontes com implantação de sistemas adequados de coleta e tratamento 
 
  

Risco de eutrofização/salinização, redução do 
oxigênio dissolvido e ocorrência de odores 
desagradáveis 

Desenvolvimento de modelos matemáticos para previsão do balanço de oxigênio; 
Controle dos usos das águas (zoneamento de usos); Controle da aplicação de 
fertilizantes e pesticidas e Controle e monitoramento da qualidade d’água e aumento 
do volume  de água.  

Alteração na topografia/relevo Modificações no relevo, associados ao 
desmatamento, causam a desfiguração da 
paisagem da bacia hidrográfica 

Controle do desmatamento; proteção da vegetação marginal ao rio e preservação da 
drenagem natural das águas. 

Aumento da erosão do solo, como resultado 
da degradação do terreno natural; 
assoreamento dos recursos hídricos 

Controle da erosão do solo; proteção da vegetação marginal ao rio e preservação da 
drenagem natural das águas; controle do uso e ocupação do solo e conscientização 
dos proprietários de terrenos marginais.  

Modificações ou destruição  do 
ecossistema aquático 

Desaparecimento das espécies aquáticas, 
resultando o desequilíbrio do ecossistema   

Povoamento do rio; manutenção da vazão mínima garantida a jusante; controle da 
pesca predatória e criação de áreas legais com valor ecológico comprovado, como 
medida de compensação. 

 Alterações dos tipos de peixes Estudos científicos das espécies.  

Diminuição da vegetação ribeirinha Preservação da vazão necessária a jusante; faixa de proteção  (Código Florestal e 
resolução n.º 04/85, do CONAMA). 
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APÊNDICE F 

Estimativa das vazões de contribuição lateral, utilizando o Programa RH-3 para regionalizar 
a contribuição lateral de Goiás 
 

1- Regionalização da vazão mínima 
 
1.1- Seleção das estações, análise dos dados hidrológicos e características físicas das sub-bacias 

Estações com dados 60435000 60435100 6043510 60435200 60435300 60435400 

área de drenagem 
(km

2
) 

115,000 21,000 12,600 111,550 16,000 75,900 

 

1.2- Métodos de regionalização de vazão – Seleção do método mais indicado para a bacia 
do rio Descoberto (Método 2- Regionaliza uma curva adimensional de freqüência e o fator 
de adimensionalização) 
 

1.2.1- Resultado da impressão, após a seleção da função Normal-T na tela de 

resultado do método 2. 

 

 
1.3-Resultado da regionalização 
 
Aplicando-se na equação geral do Método 2 os valores dos termos obtidos na 
regionalização obteve-se um modelo da vazão (TR=10 anos) para a sub-bacia do estado de 
Goiás em que: 
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Q(T) = (QT/QM)R x Qmr    Equação geral do Método 2; 
 
Continuação da Tabela F1 
 
Sendo:  
 

(QT/Qm)R = 0,58  Termo de adimensionalização da curva de probabilidade regional para 
o período de retorno de 10 anos; 
 

Qmr = 1/(6,361609 + (-0,04216*A))  modelo de regressão da vazão média mínima 
estimada pela equação de regressão múltipla;   
 
Qm = Média aritmética das vazões mínimas de cada estação; 
 
Q(T) = Vazão mínima estimada para período de retorno T  
 
1.3- Dados obtidos  

Seção regionalizada Área (km2) Q7,10 (m3/s) 
Trecho virtual GO 25,05 0,190 
 


