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1. POR QUE CONSTRUÍMOS RESERVATÓRIOS?

1.1. Conceitos

O reservatório em primeira instância tem a função de armazenar água que escoa em 

um  curso  d´água,  porém  a  finalidade  deste  armazenamento  pode  ter  distintos 

objetivos para beneficiar a sociedade.

Quase sempre o interesse na construção de um reservatório é de caráter público-

social, já que geralmente os benefícios estendem-se para uma parcela de cidadãos, 

quando  não  para  todos  de  uma nação,  como é  o  caso  da  geração  de  energia 

alimentando um sistema de transmissão que interliga todas as suas regiões.

As principais finalidades pelas quais são construídos reservatórios são:

• Abastecimento da população;

• Irrigação;

• Navegação;

• Controle de cheias;

• Geração de energia hidrelétrica.

Entretanto, a construção de reservatórios impacta em um conjunto de aspectos, que 

devem ser mensurados, analisados e discutidos. Alguns destes impactos são:

• Prejuízos  à  fauna  e  flora  do  rio  e  de  suas  margens  devido  à 

modificação do regime de vazões;

• Desapropriação e remoção de habitantes dentro da zona de inundação 

do reservatório causando um prejuízo social;

• Interrupção  parcial  do  transporte  de  sedimentos  e  nutrientes  para 

jusante;
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• Perdas pelo aumento do volume evaporado pelo espelho d’água do 

reservatório.

Os principais elementos de um reservatório são (figura 1):

• Barramento;

• Vertedor;

• Lago;

• Comporta;

• Casa de forças (no caso de ser uma usina de geração hidrelétrica);

• Afluente(s)  de  entrada  de  vazão  (cursos  d’água  contribuintes  ao 

reservatório).

Figura 1 - Componentes Básicos de um Reservatório

Fonte: Nota do autor
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A água uma vez ingressada no reservatório tem 3 alternativas de efluência (saída),  

pelo descarregador de fundo ou turbina, pelo vertedor durante eventos extremos ou 

então, evaporar para a atmosfera. A evaporação é tanto maior quanto maior for a 

área  da  superfície  de  água  do  reservatório,  podendo  ter  volumes  anuais 

significativos caso a região seja de grande insolação, temperatura e vento, como é o 

caso do nordeste brasileiro.

Outras  especificações  importantes  de  um  reservatório  são  as  cotas  de  níveis 

característicos:

• Nível d’água mínimo operacional

É  o  nível  mínimo  necessário  para  a  operação  adequada  do  reservatório, 

normalmente este nível é definido acima do limite superior da estrutura de tomada 

d’água  (tomada  d’água  para  casa  de  força,  por  exemplo)  de  modo  a  evitar  a 

formação de vórtices nesta entra e evitar o ingresso de ar no conduto forçado.

• Volume morto

O volume morto corresponde à parcela do volume total do reservatório inativa ou 

indisponível para fins de captação de água. Corresponde ao volume do reservatório 

compreendido abaixo nível mínimo operacional.

• Nível d’água máximo operacional

Corresponde ao nível máximo permitido para operação normal do reservatório (sem 

vertimento). Este nível normalmente corresponde à cota da crista do vertedor ou à 

borda superior das comportas vertedor. Este nível define o limite máximo do volume 

útil do reservatório.

• Volume útil

É o volume disponível para operação do reservatório, ou seja, ao atendimento das 

diversas  demandas  de  água,  sendo  este  volume  compreendido  entre  os  níveis 

máximo e mínimo de operação do reservatório.
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• Volume de espera

É  o  volume  para  controle  de  cheias,  corresponde  à  parcela  do  volume  útil  do 

reservatório  destinada  ao  amortecimento  de  ondas  de  cheia,  visando  ao 

atendimento das restrições de vazão a jusante do barramento. Estas restrições são, 

em geral, adotadas em função da capacidade de escoamento do canal a jusante e 

pelo não comprometimento de infraestruturas existentes, como pontes, rodovias ou 

áreas urbanas em zonas de inundação.

O volume de espera pode ser variável de acordo com a época do ano, uma vez que 

a probabilidade de ocorrência de vazões intensas varia ao longo do ano.

• Nível d’água máximo maximorum

Corresponde à sobrelevação máxima do nível d’água, medida a partir do máximo 

operacional, disponível para a passagem de cheias. Esta sobrelevação consiste em 

um free-board definido entre o nível da crista do vertedor e da crista do barramento 

que garante que as ondas formadas pela ação dos ventos não passem por sobre o 

barramento, fato este poderia ser danoso à estrutura.

1.2. Controle de Cheias

Quando o rio ocupa o seu leito maior durante o período de vazões altas (cheia) é 

denominado de inundação ribeirinha. Existem várias terminologias que são utilizadas 

como sinônimos, tais como: cheias, enxurradas e enchentes. Estes termos tiveram 

diferentes origens que muitas vezes não dizem respeito à inundação. Por exemplo, 

cheia pode estar relacionada com a cheia e a vazante do mar.

As inundações ribeirinhas ocorrem principalmente devido à ocupação do solo do 

leito maior.  Nos períodos de pequenas cheias, ou seja,  sem inundação, existe a 

tendência de ocupação das áreas de risco, e quando ocorrem as maiores cheias os 
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prejuízos são significativos. As inundações representam 50% dos desastres naturais 

relacionados com a água, dos quais 20% ocorrem nas Américas (TUCCI, 2007).

A  variação  do  nível  ou  de  vazão  de  um  rio  depende  das  características 

climatológicas e físicas da bacia hidrográfica, caracterizando-a como um fenômeno 

aleatório,  que  apresenta,  para  cada  magnitude,  um  determinado  risco  de  ser 

igualado ou superado.

O efeito que o amortecimento de um reservatório causa no hidrograma em um curso 

é o de restringir a vazão a jusante do barramento, e como consequência do ingresso 

de uma vazão maior que a de saída ocorre o enchimento do volume disponível do 

reservatório para amortecimento da cheia (volume de espera). Com isto, o pico de 

vazão  é  reduzido  em  detrimento  de  um aumento  do  tempo  de  escoamento  do 

mesmo  volume  de  água  que  passaria  naturalmente  pela  seção  do  barramento.

(Figura 2)

Figura 2 - Efeito do Reservatório no Amortecimento de Cheia 

Fonte:Tucci, 2006.
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A utilização de reservatórios de amortecimento para controlar cheias e assim evitar 

ou  reduzir  os  prejuízos  das  inundações  é  uma  alternativa  que  dificilmente  tem 

aplicação em grandes bacias (>10.000km²),  devido ao grande volume necessário 

para  amortecimento,  elevando  enormemente  os  custos  com  indenização  por 

desapropriação da área prevista para armazenamento, e, também, com a própria 

construção do barramento que passa a ser de grande porte. 

Os reservatórios para controle  de cheias podem ser  operados,  ou seja,  pode-se 

controlar o volume de água armazenada por meio de abertura ou fechamento de 

comportas, assim, na Tabela 1 são apresentas algumas vantagens e desvantagens 

para cada tipo de reservatório, bem como em que caso podem ser aplicados.

Tabela 1 - Tipos de reservatórios: vantagens, desvantagens e caso de aplicação 

Medida
Principal 

vantagem

Principal 

desvantagem
Aplicação

Reservatórios 
com comporta 

(múltiplos 
usos)

Além do controle 
de cheias permite 

outros usos 
(irrigação, 

navegação, lazer, 
etc.).

Vulnerável a erros 
humanos, tomada de 
decisão equivocada.

Projetos de usos 
múltiplos

Reservatórios 
para controle 

de cheias

Operação com 
reservatório 

mantido seco para 
receber a cheia.

Custo não partilhado; 
dificuldade de 

controle da área do 
reservatório devido à 

inundação pouco 
frequente.

Bacias pequenas e 
médias; Restrito ao 
controle de cheias

Fonte: adaptado de Tucci 2006 apud Simons et al 1977.
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1.3. Aproveitamento Hidrelétrico

A energia hidráulica transformada em energia elétrica tem sido um dos usos mais 

frequentes dos recursos hídricos. As hidrelétricas utilizam barragens para regularizar 

a vazão e criar o desnível necessário à produção de energia. Essas barragens criam 

um lago a montante onde a profundidade aumenta e a velocidade de escoamento 

sofre reduções que são maiores quanto maior o reservatório e o tempo de residência 

da água nele.

Além  do  reservatório,  os  aproveitamentos  hidrelétricos  possuem  sistemas  de 

captação e adução formados por túneis, canais ou condutos metálicos que têm a 

função de levar a água até a casa de força, onde estão as turbinas, formadas por 

uma série de pás ligadas a um eixo conectado ao gerador. Durante o seu movimento 

giratório,  as  turbinas  convertem a  energia  cinética  (do  movimento  da  água)  em 

energia elétrica por meio dos geradores que produzirão a eletricidade . Depois de 

passar pela turbina, a água é restituída ao leito natural do rio pelo canal de fuga. Os 

principais  tipos de turbinas hidráulicas são:  Pelton,  Kaplan,  Francis e Bulbo.  Por 

último,  há o vertedor.  Sua função é permitir  a  saída da água,  de modo seguro, 

sempre  que  os  níveis  do  reservatório  ultrapassam  os  limites  recomendados  ou 

quando o vertedor for dotado de comporta que é acionada em função do regime 

operacional para cada situação específica.

Figura 3 - Perfil Esquemático de um Aproveitamento Hidrelétrico 

Fonte: Atlas de Energia Elétrica do Brasil, ANEEL ,2008.
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Um aspecto importante que se deve ser ressaltado é que a geração de energia 

elétrica  só  ocorre  quando existe  uma demanda por  ela.  O gerenciamento  desta 

relação é baseado em um conjunto de instruções ordenadas pelo controlador do 

sistema eletroenergético  integrado sob o  nome de “despacho centralizado”,  que, 

especificamente, realiza a programação de geração para cada usina do sistema e 

outras fontes para o fornecimento efetivo de energia elétrica de forma confiável e 

econômica, atendendo aos requisitos de demanda do sistema.

Faz,  ainda,  a  operação  de  controle  das  linhas  de  transmissão  de  alta  tensão, 

subestações e equipamentos, operação do sistema interligado e programação das 

transações de energia elétrica com outros sistemas de interconexão.

No  caso  do  Brasileiro  a  transmissão  de  energia  elétrica  conta  com um sistema 

composto  por  usinas,  linhas  de  transmissão  e  ativos  de  distribuição:  o  Sistema 

Interligado Nacional (SIN). Essa imensa “rodovia elétrica” abrange a maior parte do 

território brasileiro e é constituída pelas conexões realizadas ao longo do tempo, de 

instalações inicialmente restritas ao atendimento exclusivo das regiões de origem: 

Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e parte da região Norte.

A  escolha  do  ponto  mais  adequado  para  a  construção  de  uma  estrutura  de 

aproveitamento hidrelétrico é realizada buscando-se locais onde seja possível obter 

o maior desnível para a queda d’água, menores comprimentos de barramento e o 

mínimo de áreas alagadas, isto para que o retorno do investimento seja maximizado 

e os impactos ambientais minimizados.

A listagem de locais com disponibilidade para novos empreendimentos é o produto 

final  dos  “Estudos  de  Inventário  Hidrelétrico”,  contendo  também  o  potencial  de 

geração  de  energia  de  uma  unidade  hidrográfica,  tornando  o  inventário  um 

instrumento, que além de quantificar os aspectos energéticos, também considera os 

procedimentos de minimização de impactos ambientais observando o uso múltiplo 

dos recursos hídricos,  estes estudos são disponibilizados pelo  sito  eletrônico  da 

ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica.(www.aneel.gov.br).
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O Brasil é o país com maior potencial hidrelétrico: um total de 260 mil MW, segundo 

o Plano Nacional de Energia Elétrica 1993-Plano 2015 da Eletrobrás, com os dados 

do último inventário produzido no país em 1992. Destes, pouco mais de 30% se 

transformaram  em  usinas  construídas  ou  outorgadas.  De  acordo  com  o  Plano 

Nacional  de Energia 2030,  o  potencial  a  aproveitar  é  de cerca de 126.000 MW. 

Desse total, mais de 70% estão nas bacias do Amazonas e do Tocantins/Araguaia.

A potência instalada determina se a usina é de grande ou médio porte  ou uma 

Pequena  Central  Hidrelétrica  (PCH).  A  Agência  Nacional  de  Energia  Elétrica 

(ANELL) adota três classificações (ANEEL, 2008):

• Centrais  Geradoras  Hidrelétricas  (com  até  1  MW  de  potência 

instalada);

• Pequenas Centrais Hidrelétricas (entre 1 MW e 30 MW de potência 

instalada);

• Usina Hidrelétrica de Energia (UHE, com mais de 30 MW).

O arranjo das estruturas, em qualquer aproveitamento hidrelétrico, é condicionado, 

basicamente, pelos aspectos topográficos, geológicos e geotécnicos do sítio. Além 

desses,  destaca-se  que  as  características  ambientais  do  local  são  também 

importantes na definição do arranjo geral do aproveitamento.

Os aproveitamentos hidrelétricos têm, basicamente, dois tipos de arranjo, os quais 

são descritos a seguir:

• Locais com Queda Natural Localizada

O arranjo nestes locais, quase sempre, contempla um barramento, a montante da 

queda, contendo vertedouro e tomada d’água. A casa de força fica, normalmente, 

posicionada longe do barramento.  O circuito  hidráulico  de adução,  em uma das 

ombreiras, é composto por dois trechos, sendo um de baixa pressão e outro de alta 

pressão.
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O  trecho  de  baixa  pressão,  em  função  dos  aspectos  topográficos  e  geológico-

geotécnicos locais, é constituído por canal ou conduto. O trecho de alta pressão é 

constituído por conduto(s) forçado(s). Entre esses dois trechos prevê-se, em função 

do desnível, do tipo e comprimento da adução, uma câmara de carga e/ou chaminé 

de equilíbrio. A jusante do(s) conduto(s) forçado (s) posicionam-se a casa de força e 

o canal de fuga.

• Locais sem Queda Natural Localizada

Nesses  locais,  onde  o  desnível  é  criado  pela  própria  barragem,  tem-se, 

normalmente, um arranjo compacto com as estruturas alinhadas e com a casa de 

força localizada no pé da barragem. A adução é feita através de uma estrutura de 

tomada d’água, convencional, incorporada ao barramento e à casa de força.

Outras  alternativas  de  arranjo  geral  que  pareçam atrativas,  como,  por  exemplo, 

aquelas nas quais a estrutura da tomada d’água, os condutos forçados e a casa de 

força ficam longe do barramento, num ponto qualquer do reservatório, em função de 

aspectos geomorfológicos da bacia (rio com meandros) (conforme será descrito na 

Unidade 2) - o que não é raro, podem ser também estudadas.

Quanto às características dos reservatórios existem dois tipos:

• Acumulação 

Geralmente localizados na cabeceira dos rios, em locais de altas quedas d’água, 

dado o seu grande porte  permitem o acúmulo de grande quantidade de água e 

funcionam como estoques a serem utilizados em períodos de estiagem. Além disso, 

como estão localizados a montante das demais hidrelétricas, regulam a vazão da 

água que irá fluir para elas, de forma a permitirem a operação integrada do conjunto 

de usinas. 

• Fio d’água

As unidades a fio d’água geram energia com o fluxo de água do rio, ou seja, pela 

vazão natural realizando o mínimo ou nenhum armazenamento de água.
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Outra variante que caracteriza o arranjo do aproveitamento hidrelétrico é se ele cria, 

ou não, um trecho de rio com vazão reduzida, este trecho também é chamado por 

outros nomes como: alça de vazão reduzida. Um rio natural gera meandros para 

superar  naturalmente  grandes  declividades,  aumentando  o  seu  comprimento  de 

escoamento e reduzindo a declividade.

Para gerar mais energia, constrói-se um canal ou conduto de adução que reduz a 

distância e mantém a queda para produzir mais energia. Assim, quando se envia 

vazão pela adução gera-se mais energia,  enquanto que pelo leito  natural  não é 

gerada energia ou mesmo que se coloque turbina neste trecho a energia gerada é 

menor devido ao menor desnível. Portanto, no projeto de Usina Hidrelétrica busca-

se minimizar a vazão para a alça, e assim, gerar mais energia.

Figura 4 - Aproveitamento Hidrelétrico com Trecho de Vazão Reduzida 

Fonte: Nota do autor 
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Muitas usinas foram construídas no Brasil com vazão nula para o trecho de vazão 

reduzida, já que não existia nenhuma regulação sobre o assunto. Nos últimos anos, 

com a aprovação da legislação de outorga (Lei nº 9.433, de 08.01.97)a nível Federal 

e  Estadual  passou-se  a  exigir  uma  determinada  vazão  mínima  para  garantir  a 

disponibilidade  para  os  demais  usos  d’água  no  trecho  e  as  condições  de 

sobrevivência hídrica e ambiental deste trecho de rio.

Na prática, não existe um consenso a respeito de qual vazão deve ser mantida no 

trecho de vazão reduzida, sendo, frequentemente, adotadas como referência vazões 

mínimas tais como a Q7,10 (mínima anual da vazão média de 7 dias com 10% de 

probabilidade  de  ocorrência  em um ano qualquer)  ou  alguma com permanência 

acima de 90% (vazão que é igualada ou superada em 90% do tempo).

Ainda,  a  resolução  357/05  do  CONAMA (Conselho  Nacional  de  Meio  Ambiente) 

define a vazão de referência como sendo a “vazão do corpo hídrico utilizada como  

base para o processo de gestão,  tendo em vista  o uso múltiplo  das águas e a  

necessária  articulação  das  instâncias  do  Sistema  Nacional  de  Meio  Ambiente  

-SISNAMA  e  do  Sistema  Nacional  de  Gerenciamento  de  Recursos  Hídricos  

-SINGRH”.

Um aspecto fundamental que influencia diretamente na atratividade econômica da 

geração  de  energia  é  a  “energia  firme”  do  aproveitamento  hidrelétrico,  que  é 

corresponde à máxima produção contínua de energia que pode ser obtida, supondo 

a ocorrência da sequência mais seca registrada no histórico de vazões do rio onde 

ela está instalada.

A energia firme (EFe)pode ser estimada pela seguinte equação (Eletrobrás, 2000):

EF e=
μ⋅9,81⋅Q⋅H liq

1000
⋅Δt

Sendo: 
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EF e  a  energia  firme  estimada  em  Watts  médios,  considerando-se  Q  e 

constantes durante o funcionamento da usina (1 MW médio = 8760 MWh por ano, 

durante a vida útil da usina);

Q  a vazão mínima medida no local, ou ainda, a vazão ao longo do período 

crítico do sistema interligado (m³/s);

Δt  intervalo de tempo igual a 1s;

H liq  é a queda líquida (m);

μ   é o rendimento do conjunto turbina-gerador, sugerindo-se o valor final de 

0,85.

A  vazão  Q  para  o  local  deverá  ser  estimada  a  partir  de  dados  de  postos 

hidrométricos da bacia/região.

A queda líquida será igual à queda bruta menos as perdas hidráulicas, que em uma 

fase preliminar de projeto pode ser adotada igual a 3% para casas de força ao “pé”  

da barragem e 5% para aduções em túnel/canal.

Com  a  energia  firme  é  possível  determinar  a  potência  instalada  (Pot)  do 

aproveitamento hidrelétrico, que é soma das potências nominais dos equipamentos 

elétricos  instalados  na  unidade  geradora,  em  condições  de  entrar  em 

funcionamento, expressa em quilowatts (kW) (Eletrobrás, 2000):

Pot=
EF e
F c

Sendo:

Pot: é a potência instalada (MW);

Fc: o fator de capacidade, adotado, para esta fase preliminar de projeto, igual 0,55.
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1.4. Sistemas de Irrigação

A irrigação agrícola é definida como sendo a aplicação artificial de água ao solo, em 

volumes  adequados,  proporcionando  a  umidade  adequada  ao  crescimento  das 

plantas nele cultivadas, a fim de suprir a falta ou a má distribuição das chuvas.

Apesar  de  não  ser  um  uso  prioritário,  diversos  reservatórios  são  projetados, 

construídos  e  operados  com  a  finalidade  de  prover  água  para  as  atividades 

agrícolas,  porém  em  situações  de  escassez  de  água  a  prioridade  é  dada  ao 

abastecimento  humano  e  a  dessedentação  de  animais,  conforme  disposto  no 

capítulo I - dos fundamentos, descritos na Política Nacional de Recursos Hídricos (lei 

9433/97).

Em  regiões  com  variabilidade  sazonal  o  uso  da  irrigação  na  agricultura  é 

praticamente compulsório, como, por exemplo, as regiões do nordeste brasileiro e 

partes do cerrado. Nestas regiões está a maioria dos sistemas de irrigação, sendo 

menos comum encontrar sistemas de irrigação em regiões com regime de chuva 

mais uniforme como é o caso do sudeste e sul brasileiros.

Em geral os grandes projetos de irrigação incluem barragens, lagos, unidades de 

bombeamento, canais e tubulações, sistema de distribuição de água e sistemas de 

drenagem.

Os sistemas de irrigação são divididos em três grupos:

• Irrigação por superfície: compreende os métodos de irrigação nos quais 

a condução da água do sistema de distribuição (canais e tubulações)  até 

qualquer  ponto  de  infiltração,  dentro  da  parcela  a  ser  irrigada,  é  feita 

diretamente sobre a superfície do solo;

• Irrigação  por  aspersão:  é  o  método  de  irrigação  em que  a  água  é 

aspergida sobre a superfície do terreno, assemelhando-se a uma chuva, por 

causa do fracionamento do jato d’água em gotas;
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• Irrigação  localizada  ou  gotejamento:  é  o  método  em que  a  água  é 

aplicada diretamente sobre a região radicular, com pequena intensidade e alta 

frequência;

• Irrigação  por  inundação:  utilizada  principalmente  na  rizicultura,  é  o 

método que mais consome água, por criar uma lâmina de água sobre o solo 

preparado  em  terraços  ficando  esta  água  disponível  para  evaporação  e 

percolação no solo (Righes, 2006).

A pesquisa científica para o desenvolvimento de técnicas eficientes de irrigação vem 

ganhando  importância,  sobretudo no Brasil,  onde 72% da  água  é  utilizada para 

irrigação conforme no balanço de 2010 (ANA, 2012), devido à tendência de uma 

menor disponibilidade hídrica ao passo que mais usuários de água surgem.

Além do problema da disponibilidade da água existe comprometimento da qualidade 

da água, dos mananciais de água (principalmente água subterrânea), em função do 

uso indiscriminado de pesticidas e fertilizantes, associados ao manejo incorreto do 

solo e da água aplicada através da irrigação.

Os  sistemas  de  irrigação  devem  ser  projetados  partindo  de  uma  avaliação  da 

necessidade de irrigar a cultura naquele local e se é possível irrigar. Em geral, o 

interesse  pela  irrigação  aumenta  após  uma estiagem,  com quebra  ou  perda  da 

produção. Deve-se evitar a aquisição de sistemas de irrigação sem a verificação de 

se a cultura a ser irrigada necessita ou responde à irrigação e se a fonte de água de 

que dispõem é suficiente para atender à necessidade hídrica da cultura.

A análise  de  viabilidade  econômica  de um projeto  de  irrigação deve estimar  os 

benefícios  no  aumento  de  produtividade  e  qualidade  dos  produtos  agrícolas  de 

modo a igualar o investimento de custeio, da implantação e manutenção e operação 

do sistema de irrigação, em um determinado período aceitável de retorno.
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Nesta análise entram diversos fatores (clima, demanda, sazonalidade, tipo de solo, 

distância  da  fonte  de água,  etc.),  sendo o  reservatório  o  mais  importante  a  ser 

construído, tanto em temos econômicos quando técnico e ambiental.

1.5. Mananciais de Abastecimento

Manancial  de  abastecimento  é  qualquer  corpo d’água  superficial  ou  subterrâneo 

utilizado para fins humanos, industriais, animais ou de irrigação, sendo também uma 

conceituação de fonte de abastecimento de água que pode ser, por exemplo, um rio 

um  lago,  uma  nascente  ou  poço,  proveniente  do  lençol  freático  ou  do  lençol 

profundo.

O Brasil  está incluído entre os países de maior  reserva de água doce,  ou seja, 

13,8%  do  deflúvio  médio  mundial,  com  uma  disponibilidade  hídrica  per  capita 

variando de 1.835 m³/hab./ano, na bacia hidrográfica do Atlântico Leste, a 628.938 

m³/hab./ano, na bacia Amazônica. Porém, devido às suas dimensões geográficas e 

diversidade climática,  algumas regiões sofrem graves problemas de escassez de 

água,  como  o  Semiárido  nordestino.  Recentemente,  grandes  metrópoles,  como 

Fortaleza-CE,  Campina  Grande-PB,  Recife-PE  e  Caruaru-PE,  têm  passado  por 

problemas de racionamento constante de água, tanto para consumo humano, como 

para o desenvolvimento socioeconômico (Brito et al, 2007).

A  escolha  do  manancial  como  fonte  de  água  para  abastecimento  é  feita 

considerando-se  não  só  a  quantidade  e  a  qualidade,  mas  também,  o  aspecto 

econômico, pois nem sempre o que custa inicialmente menos é o mais adequado 

futuramente, já que pode implicar em custos de operação e manutenção maiores.

Os mananciais são considerados de alto interesse estratégico tanto na segurança 

sanitária quanto no desenvolvimento econômico, e sendo assim deve ter especial 

cuidado por parte do governo para a manutenção da sua qualidade. No entanto, 

observa-se  com  frequência  a  degradação  de  áreas  de  mananciais,  devido, 

principalmente, a assentamentos que se instalam nestas áreas, lançando esgotos e 
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lixo doméstico sem os cuidados necessários, contaminando corpos de água que, ao 

final, comprometem os mananciais de abastecimento com suas cargas poluentes.

Para efetivar  ações que protejam e recuperem mananciais tem-se como um dos 

principais instrumentos jurídicos a Lei das Águas (9433/97), a qual  estabelece como 

fundamento que a “gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso 

múltiplo das águas”. Este fundamento prevê o acesso à água pelos seus diferentes 

usuários provendo o abastecimento humano, a geração de energia, a irrigação, a 

navegação,  o  abastecimento  industrial  e  o  lazer,  entre  outros.  (Saiba  mais  em: 

http://www.cnrh.gov.br)

Cada vez mais, comunidades e gestores de água têm encontrado na proteção de 

seus mananciais a principal forma de melhorar a qualidade da água e reduzir os 

custos  de  tratamento.  A forma  tradicional  de  gerenciamento  de  água  envolve  o 

tratamento em diversas fases para remover contaminantes. Os custos ambientais e 

econômicos dessa estratégia são elevados, especialmente em uma conjuntura em 

que os custos energéticos vêm aumentando.

O novo paradigma emergente enfoca a proteção de fontes vitais de água potável 

contra  a  contaminação  para,  assim,  reduzir  ou  eliminar  a  necessidade  de 

tratamento.  Ecossistemas  em  equilíbrio  possuem capacidade  de  autodepuração, 

tendo um papel importante na regularização e descontaminação das águas.

Em regiões próximas a  centros  urbanos,  normalmente,  são necessárias  maiores 

intervenções  já  que,  não  raro,  as  áreas  de  mananciais  apresentam  ocupações 

irregulares  que  devem  ser  removidas  e  as  áreas  isoladas  para  evitar  novas 

ocupações.

A proteção  no  meio  rural  também  é  de  grande  interesse,  porém  neste  caso  a 

geração de impactos é difusa, dificultando a implementação de ações de controle.

A tarefa  de conservação de  água e  solo  nas  áreas rurais  é  uma atividade que 

depende grandemente da participação dos proprietários rurais. Como nem sempre 

há uma percepção de que aos ganhos com esta prática extrapolam os limites das 
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propriedades gerando externalidades positivas (benefícios sociais),  ela acaba por 

não ser realizada. De um lado, porque os pequenos e médios produtores rurais não 

têm,  na  maioria  das  vezes,  renda  suficiente  para  arcar  individualmente  com os 

custos  e,  de  outro,  porque,  pela  falta  de  percepção  dos  beneficiários  (demais 

usuários de água da bacia), não existe disposição para pagar pelos benefícios.

Um exemplo de iniciativa atualmente em aplicação no Brasil é o Programa Produtor 

de Água desenvolvido em âmbito federal no Brasil  que incentiva a compensação 

financeira de produtores rurais que, comprovadamente, contribuem para a proteção 

e recuperação de mananciais, gerando benefícios para a bacia e a sua população 

(ANA, 2009).

1.6. Usos Indiretos: Recreação, Turismo, entre Outros Usos Múltiplos

O  regramento  dos  usos  múltiplos  da  água  (uso  da  água  para  mais  de  uma 

finalidade) constituído pela Lei Federal 9.433/97 pode ser considerado um grande 

avanço na medida em que foi estabelecida a igualdade de acesso ao recurso para 

todas as categorias de usuários, apesar da lei mencionar que, em caso de escassez 

o uso prioritário é o abastecimento e a dessedentação.

Nos  dias  atuais,  em  função  dos  progressos  sociais  e  industriais  que  vem 

atravessando a humanidade,  pode-se enumerar,  entre  outros,  os  seguintes  usos 

múltiplos:

• Abastecimento público:

É o uso mais nobre da água e se manifesta, praticamente, em todas as atividades 

do  homem:  manutenção  da  vida  (água  para  beber),  higiene  pessoal  e  das 

habitações, combate a incêndios, entre outras.

No caso de consumo coletivo,  a  regra é fornecer  a comunidade um sistema de 

abastecimento  de  água,  que  pressupõe  a  existência  das  seguintes  unidades: 

captação da água bruta, adução, tratamento, reservação e distribuição.
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• Consumo industrial:

Nesse caso, a água é utilizada dentro das seguintes condições: a) participando do 

processo (refrigeração e água para caldeira); b) integrando-se ao produto fabricado; 

c)  entrando em contato  com a matéria-prima;  d)  como elemento de higiene dos 

operários, limpeza de equipamentos, entre outros.

Também, nas termelétricas a água é utilizada em grandes volumes de geração de 

vapor e controle térmico das instalações.

• Irrigação e dessedentação de animais:

É utilizada para irrigação das mais diversos tipos de cultivo de alimentos. Há que 

adotar-se  medidas  preventivas  para  culturas  irrigadas  que  utilizam  água  de 

procedência duvidosa (água contaminada).

No caso da dessedentação de animais, a qualidade da água deve ser avaliada antes 

de distribuída  para  consumo.  Podendo ser  necessário  algum tipo  de  tratamento 

prévio à disponibilização para o consumo animal.

• Recreação:

O uso da água para recreação pode ser classificado de duas formas distintas: 

a) Contato direto ou primário:

Impõe condições mais restritivas à qualidade da água; esportes como a natação, por 

exemplo, oferecem risco à saúde humana, se detectados na água elementos como 

óleo  e  graxas,  teores  elevados  de  matéria  em  suspensão  e,  principalmente, 

organismos patogênicos e metais pesados.

A resolução 274/2000 trata  e  regulamento  este  tema ao criar  instrumentos  para 

avaliar a evolução da qualidade das águas, em relação aos níveis estabelecidos 
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para a balneabilidade, de forma a assegurar as condições necessárias à recreação 

de contato primário;

b) Contato indireto ou secundário:

Está associada a atividades em que o contato com a água é esporádico ou acidental  

e  a  possibilidade  de  ingerir  água  é  pequena,  como  na  pesca  e  na  navegação 

(Resolução CONAMA 357/ 2005).

• Geração de energia elétrica:

As  hidrelétricas  utilizam  barragens  para  regularizar  a  vazão  e  criar  o  desnível 

necessário à produção de energia. Essa barragem cria um lago a montante onde a 

profundidade aumenta e a velocidade do escoamento diminui.

• Transporte:

No Brasil, a grande densidade de cursos d’água existentes coloca a comunicação 

via aquática como um meio alternativo econômico de transporte, embora em alguns 

casos haja a necessidade de implantação de eclusas para o seu desenvolvimento, 

sendo este um tipo de uso menos exigente quanto aos índices de qualidade do 

enquadramento  de  corpos  d’água  estabelecidos  pela  resolução  357/05  do 

CONAMA.

• Preservação de flora e fauna:

Qualquer dos tipos de usos da água observados, anteriormente, deve pressupor que 

a utilização do ecossistema aquático não altere seus aspectos físicos, químicos e 

bacteriológicos, de forma a impactar a biota aquática.

Os  usos  múltiplos  das  águas  dos  reservatórios  de  grandes  hidrelétricas  podem 

trazer  possibilidades  efetivas  para  o  desenvolvimento  socioeconômico  local  ou 

regional, com a geração de empregos e melhoria da qualidade de vida. 

Entretanto, como contradições ao desenvolvimento sustentável, além dos impactos 

já  causados  com a  construção  dos  reservatórios,  em muitas  situações  os  usos 
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múltiplos  também podem criar  possibilidades  de  conflitos,  e  gerar  uma série  de 

impactos que podem comprometer a qualidade ambiental no ambiente construído. 

Ambiente este em que há uma certa readaptação da própria natureza, criando um 

novo ecossistema que pode incluir a ocupação humana em maior ou menor grau.

Como exemplos de usos múltiplos de reservatórios, a tabela 2 apresenta alguns 

reservatórios brasileiros que atendem a mais de um uso.

Tabela 2 - Exemplos de Reservatórios Destinados aos Usos Múltiplos 

Empreendimento Uso do reservatório

Usina Hidrelétrica

do Lobo

Foi inaugurada em 1936, com a finalidade de gerar energia 
elétrica  para  a  população  da  região  e  para  a  indústria 
emergente.  Atualmente,  entretanto,  a  função  principal  de 
geração de energia está subordinada ao uso para o lazer.

Barragem do

Fogareiro

Construída pelo DNOCS (Departamento Nacional de Obras 
Contra as Secas), no ano de 1996, em Quixeramobim (CE). 
Perenizou o leito do rio a jusante do reservatório, normalizou 
o  abastecimento  d’água  na  cidade  e  permitiu  o 
desenvolvimento em maior escala da agricultura irrigada.

Barragem

de Iguitu

Localiza-se no povoado de mesmo nome, a 32 km da sede 
do município de Ibipeba (MG). O objetivo de sua construção 
é o aproveitamento múltiplo do reservatório para a irrigação e 
abastecimento de água.

Usina hidrelétrica

de Piraju

O lago da usina será aproveitado para atividades de turismo 
e lazer, como a pesca esportiva.

Usina hidrelétrica

Água Vermelha

Situa-se  no  rio  Grande,  entre  os  municípios  de  Guarani 
d'Oeste  e  Iturama  (SP),  é  um  projeto  de  aproveitamento 
múltiplo  voltado  para  a  geração  de  energia  elétrica  e  a 
regularização de vazões.

Usina hidrelétrica

Nova 
Avanhandava

Localiza-se  no  rio  Tietê,  no  município  de  Buritama  (SP), 
iniciou sua operação em 1982. Além da geração de energia 
elétrica, é utilizada para navegação.

Fonte: Vilas Boas, 2006
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2. HIDRÁULICA E MORFOLOGIA DE RESERVATÓRIO

2.1. Tempo de Residência 

O conceito de tempo de residência, ou de detenção, em um reservatório diz respeito 

ao tempo de percurso de determinada massa de água desde o momento que aflui 

ao sistema até o momento de sua saída e pode ser expresso por:

Tr=
V
Q

Sendo V é o volume máximo do reservatório (m3); Q é a vazão afluente (m3.s-1) e Tr 

é o tempo de residência (s).

Normalmente, a vazão utilizada para o cálculo do tempo de residência é a vazão 

média de longo prazo, mas pode ser utilizada também a vazão média do período de 

cheia ou do período de estiagem.

A  importância  de  conhecer-se  o  tempo  de  residência  de  um  reservatório  é 

fundamental para o entendimento da variação dos parâmetros de qualidade de água 

do  reservatório.  Por  exemplo,  reservatórios  que  recebem  água  com  alta 

concentração  de  nutrientes  podem  passar  por  um  processo  denominado 

eutrofização, e a possibilidade de um reservatório ficar ou não eutrofizado depende 

do aporte de nutrientes, da disponibilidade de luz solar na coluna d’água, e do tempo 

de residência da água no reservatório.

Ainda, 357/05 do CONAMA faz distinção dos padrões de fósforo para ambientes 

lênticos, intermediários e lóticos, em função do tempo de residência da água. Na 

Unidade 2 este tema será abordado com maior detalhamento.

2.2. Diferença entre Pequenos e Grandes Reservatórios

Os  reservatórios  podem  ser  classificados  por  suas  características  físicas  ou 

construtivas,  tais  como  capacidade  de  armazenamento,  altura  do  barramento  e 

tempo de residência médio de uma parcela de água no seu interior.
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Para que uma represa seja considerada uma grande barragem, o Comitê Brasileiro 

de Grandes Barragens considera que:

• Mais de 15 m de altura entre o ponto mais baixo da fundação até a 

crista;

• Entre  10  e  15m,  mas  que  possua  uma  ou  mais  das  seguintes 

características:

a) Mínimo de 500m de comprimento de crista;

b) Mínimo de 100.000m³ de água acumulada;

c) Acima de 2.000m³/s de vazão;

d) Barragem com difíceis condições de fundação;

e) Barragem com projeto não convencional.

A tabela 3 apresenta exemplos de categoria de tamanho de reservatórios, na tabela 

4 são apresentados os 10 maiores reservatórios brasileiros quanto ao volume e na 

tabela  5  os  dez  maiores  reservatórios  brasileiros  quanto  à  área  do  lago  de 

armazenamento.

Tabela 3 – Categoria de Reservatórios Quanto ao Seu Volume e Área

Categoria do 
reservatório

Volume (m³) Área (km²)

pequeno 106 a 108 1 a 10²

médio 108 a 1010 102 a 104

grande 1010 a 1011 104 a 106
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Tabela 4 – Os Dez Maiores Reservatórios Quanto ao Volume

Nome Localização Área (km2)

Sobradinho BA 4214

Tucuruí PA 2430

Balbina AM 2360

Porto Primavera SP/MS 2140

Serra da Mesa GO/TO 1784

Itaipu PR 1350

Furnas MG 1340

Ilha Solteira SP/MG 1260

Três Marias MG 1142

Peixe GO 940

Tabela 5 – Os Dez Maiores Reservatórios Quanto ao Volume

Nome Localização Volume (km3)

Serra da Mesa GO/TO 54,4

Tucuruí PA 45,5

Sobradinho BA 34,1

Itaipu PR 29,0

Ilha Solteira SP/MS 21,2

Três Marias MG 21,0

Furnas MG 20,9

Porto Primavera SP/MS 19,9

Emborcação MG/SP 17,6

Balbina AM 17,5
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Os reservatórios podem ainda ser classificados quanto ao tempo de residência (Item 

2.1), ou seja, relação entre volume e a vazão média de entrada, conforme segue:

• Pequena  relação  vazão/volume:  neste  caso  classificam-se  grandes 

reservatórios,  com  tempo  de  residência  maior  que  um  ano.  Pequenas 

variações sazonais ocorrem no armazenamento e a vazão de saída é retirada 

da superfície;

• Média relação vazão/volume: os grandes reservatórios com tempo de 

residência  entre  4  meses  e  1  ano.  Estes  reservatórios  apresentam 

estratificação vertical e grande variação do armazenamento;

• Grande relação vazão/volume: reservatórios com pequeno tempo de 

residência  (menor  do  que  4  meses).  A estratificação  vertical  é  difícil  de 

estabelecer-se, e a variação longitudinal da temperatura pode ocorrer.

2.3. Circulação Interna de Reservatórios

Os reservatórios  são considerados  como uma transição entre  rios  e  lagos,  pois 

apresentam características hidráulicas de ambos ambientes. Nas proximidades do 

barramento, se tornam mais parecidos com os lagos e sujeitos à mesma ação dos 

ventos, correntes de densidade e estratificação e sua circulação geral é causada 

pelas entradas e saídas de água advindas dos cursos d’água afluentes, eventuais 

ligações entre canais e o vento. Quando a profundidade é pequena a circulação é 

predominantemente  horizontal,  sendo  significativas  as  correntes  de  densidade 

(convectivas) em reservatórios com maiores profundidades.

A forma  em  planta  e  as  diferenças  nas  profundidades  dos  lagos  condicionam 

fortemente  a  circulação  da  água.  Canais  mais  profundos  no  interior  de  um 

reservatório podem concentrar o escoamento e locais que restringem o escoamento 

de alguma forma, como baias, ilhas e pontais, podem gerar zonas de estagnação, 

bem  como  de  pontos  de  passagem  preferencial  com  velocidades  maior  de 

circulação da água.
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Quando o fluxo entra no reservatório existe a tendência do mesmo acomodar-se nos 

níveis de igual massa específica (função da temperatura). Esta entrada apresenta 

um perfil de distribuição parabólica, onde o máximo fluxo se acomoda nas camadas 

de mesma densidade, assim se a temperatura do fluxo de entrada é maior que a da 

massa de água no reservatório ele irá acomodar-se na camada mais superior, e no 

caso contrário, quando a temperatura do fluxo de entrada é menor este irá ocupar a 

parte junto ao fundo do reservatório (Figura 5).

Figura 5 - Fluxo de Entrada no Reservatório 

Fonte: Nota do autor 

No entanto, este ingresso causa turbulência que não deixa as camadas exatamente 

na posição devida, ocorrendo, então, um período de estratificação, onde o gradiente 

de  densidades  separa  em  camadas  uma  água  superficial  mais  quente  e  leve, 

sobreposta a outra mais fria e densa, o que confere estabilidade à massa líquida. De 

modo geral estas trocas verticais são bastante reduzidas e os principais movimentos 

são quase que inteiramente horizontais.

As condições meteorológicas podem determinar a ocorrência de estratificação ou 

mistura, em um determinado intervalo de tempo. A magnitude da incidência do vento 
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e a energia térmica que confere energia potencial à superfície da coluna de água 

são importantes parâmetros no estudo da circulação, indicando se a tendência da 

coluna de água é estratificar ou misturar.

Diferentemente dos lagos, os reservatórios são também influenciados pelo regime 

de  operação  das  barragens,  principalmente  no  que  se  refere  à  abertura  de 

comportas de fundo. 

Em  função  das  condicionantes  citadas  a  estratificação  térmica  é  distinta  entre 

reservatórios em regiões tropicais e regiões temperadas. Ainda, pode-se citar como 

fatores que influenciam a estratificação os efeitos da força de coriolis e circulação 

Langmuir. Este assunto será tratado com maior riqueza de detalhes na Unidade 2.

2.4. Conceitos Básicos de Assoreamento e Cálculo de Vida Útil.

O  assoreamento  de  um  reservatório,  devido  à  deposição  dos  sedimentos 

transportados pelos seus afluentes ou pelo escoamento superficial que adentra o 

lago ou reservatório pelas margens, é um processo inevitável, embora possa ser 

amenizado por algum controle. Todo reservatório, independente do mecanismo de 

operação e de sua finalidade (aproveitamento hidrelétrico, controle de enchentes, 

abastecimento  de  água,  irrigação,  entre  outros)  terá  sua  capacidade  de 

armazenamento  de  água  parcial  ou  totalmente  reduzida  pelos  sedimentos.  São 

várias as consequências da presença de sedimentos em reservatórios.

Sedimentos  que  se  depositam pela  influência  do  reservatório  não  se  distribuem 

uniformemente dentro do lago e na foz dos seus afluentes. A deposição de montante 

se denomina depósito do remanso (backwater deposit), em referência ao fenômeno 

hidráulico, sendo também remontante à medida que aumentam os depósitos nessa 

área.

As deposições de dentro do reservatório são chamadas de delta (delta), depósito de 

margem (overbank) e depósito do leito (bottom-set deposit). O delta se forma com 

sedimentos grossos, enquanto os depósitos do interior, com sedimentos mais finos. 
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As  enchentes  produzem outro  tipo  de  deposição,  ocorrendo  ao  longo  do  curso 

d’água  e  do  reservatório,  formado  por  sedimentos  finos  e  grossos  e  que  é 

denominado depósito de várzea ou depósito de planície de inundação.

Como  principal  fator  responsável  pelo  assoreamento  do  reservatório,  pode-se 

considerar a redução da velocidade média do escoamento devido à construção da 

barragem.  Quando  se  constrói  uma  barragem num curso  d’água,  alteram-se  as 

características  hidráulicas  do  trecho  do  rio  a  montante,  com aumento  da  seção 

molhada,  e  consequente  diminuição  da  velocidade  média.  Com  isto,  há  uma 

desaceleração  do  movimento  das  partículas  sólida  na  direção  do  escoamento 

fazendo com que se depositem ao longo do reservatório, ocasionando a deposição 

das  partículas  de  maior  diâmetro  na  entrada  do  reservatório,  enquanto  que  as 

partículas mais finas vão se depositar em posições mais abaixo do reservatório ou 

permanecem em suspensão, podendo chegar às estruturas de descarga.

De modo geral, pode-se dizer que o volume de assoreamento de um reservatório é 

consequência da erosão e transporte das partículas erodidas,  do decréscimo da 

velocidade, que provoca a sedimentação dos sólidos em suspensão e retenção dos 

sólidos transportados junto ao leito.

A seguir  são citados alguns casos brasileiros de assoreamento em reservatórios 

(Paiva e Paiva, 2003):

• Reservatório  de  Cariobinha  (operado  pela  Companhia  Paulista  de 

Força e Luz do Estado de São Paulo - CPFL):

Foi  esvaziado  em  1986  e  1992  para  desobstrução  da  tomada  d’água.  A 

tomada d’água ficou com apenas 1/3 da sua altura não submersa por sedimentos;

• Reservatório  do  DNOS  -  Departamento  Nacional  de  Obras  de 

Saneamento (Santa Maria, RS): 
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Os estudos da avaliação do assoreamento do reservatório foram apresentados em 

1998. Conforme salientado por Paiva e Paiva (2003), os resultados apresentados 

mostram  uma  redução  na  capacidade  de  armazenamento  do  reservatório  de 

aproximadamente 23% em 25 anos, que corresponde ao período de operação. 

Durante a etapa de projeto e estudos de viabilidade de um reservatório, um aspecto 

importante a se conhecer é a “Previsão da Vida Útil”.

A definição da vida útil de um reservatório está associada à sua utilização. Para os 

reservatórios destinados à produção de energia elétrica e/ou ao abastecimento, a 

vida  útil  é  considerada igual  ao  tempo,  em anos,  que o  nível  dos depósitos  de 

sedimentos  alcançam as  soleiras  das  tomadas  d’água.  Já  para  os  reservatórios 

destinados ao controle de cheias, a sua vida útil pode ser considerada o tempo, em 

anos, que o volume do reservatório estará totalmente tomado pelos sedimentos, ou 

o  tempo,  em  anos,  que  o  reservatório  não  estará  mais  cumprindo  com  a  sua 

finalidade.

De acordo com Paiva e Paiva (2003), a determinação da vida útil de um reservatório,  

levando em conta o assoreamento, pode ser feita pelos seguintes métodos:

• Conservadores: 

Podem ser efetuados através de dois critérios. No primeiro, fixa-se um tempo (50 a 

200 anos), e determina-se o volume ocupado pelos sedimentos em porcentagem 

(%) do volume total. No segundo, fixa-se a (%) do volume total reservada para os 

sedimentos e determina-se o tempo de assoreamento.

• Não conservadores: 

a) Método empírico de redução de área: é baseado no ajuste da área 

original  do  reservatório  levando  em  conta  o  decréscimo  da  área  devido  à 

sedimentação. 

b) Método  área-incremento:  é  um  método  puramente  matemático  e 

baseia-se na seguinte equação:
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V s=A 0( h-h0 )+V0

Sendo:

Vs é  o  volume  de  sedimentos  abaixo  da  cota  correspondente  à  profundidade 

genérica H;

A0 é a área do reservatório correspondente à cota alcançada pelo depósito junto à 

barragem;

h0 é a altura do depósito junto à barragem, em relação ao fundo;

V0 é o volume do reservatório (e de sedimentos) abaixo da cota alcançada pelo 

depósito junto à barragem.

3. REGIME OPERACIONAL E CONTROLE

3.1. Diversidade de Tipos Operacionais de Reservatórios

Existem diferentes regras de operação de reservatórios, porém as mais utilizadas 

são aquelas que incluem a divisão do volume útil  do reservatório em diferentes 

“zonas” que possuem políticas de descargas específicas. A distribuição do volume 

útil  do reservatório nessas zonas pode ser constante ao longo do ano, ou pode 

variar de forma sazonal. 

A figura  6  apresenta  um  esquema  particular  de  subdivisão  em  zonas,  de  um 

reservatório com dois usos predominantes: a geração de energia e o controle de 

cheias.  Essas regras de operação são chamadas de curvas-guia e definem as 

vazões efluentes, ao longo do ano, em função do volume do reservatório.
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Figura 6 - Curvas-Guia num Reservatório de Múltiplos Usos 

Fonte: adaptado de Bravo, 2010

Se o nível da água do reservatório se encontra acima da “curva-guia para controle 

de cheias”, são atendidas as demandas de geração de energia em 100%, podendo 

existir um excedente de energia que deve ser exportado.

Ainda, são necessários vertimentos para levar o armazenamento ao nível definido 

por essa curva-guia. Dessa forma, é assegurado o chamado volume de espera 

para amortecer futuras cheias. Se o nível da água estiver na Zona 1, a demanda de 

energia é atendida e os vertimentos não são necessários.

Quando se encontrar na Zona 2,  a demanda de energia não pode ser atendida, 

exclusivamente,  com geração hidrelétrica e,  em consequência,  são necessárias 

fontes complementares de geração de energia. Já na Zona 3, a utilização conjunta 

de geração hidrelétrica e de geração térmica não é suficiente para o atendimento 

da demanda, necessitando da importação de energia de outros sistemas. 

Finalmente, se o armazenamento estiver na Zona 4, não existe geração hidrelétrica 

e o atendimento da demanda dependerá da capacidade de geração das usinas 
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térmicas e da disponibilidade de energia para importação desde outros sistemas, 

podendo ocorrer racionamento de energia.

Para sistemas de múltiplos reservatórios foram sugeridas duas regras gerais de 

operação:

• Pack rule:

Estabelece que, onde existe um excesso de água, produzindo vertimentos acima 

do valor “alvo”, ele será utilizado para obter benefícios. Esses vertimentos geram 

uma liberação do espaço do reservatório,  diminuindo a probabilidade de futuros 

vertimentos.

• Hedging rule: 

Estabelece que quando existe escassez de água é melhor aceitar um pequeno 

déficit atual diminuindo a probabilidade de déficit mais severo no futuro.

Além dessas regras  apresentadas  anteriormente,  existem mais  duas  regras  de 

operação de múltiplos reservatórios em paralelo:

• NYC rule:

Tem o objetivo de igualar a probabilidade de enchimento de cada reservatório;

• Space rule;

Tem o objetivo de igualar o espaço disponível em cada um dos reservatórios ao 

volume afluente esperado a cada um deles durante o período de enchimento.

Diante do exposto anteriormente, ressalta-se que diferentes modelos de otimização 

e simulação tem sido utilizados para definir as regras de operação de reservatórios.
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3.2. Variação de Nível (cota) e as Possíveis Consequências no Comportamento 

da Qualidade da Água

A formação de um reservatório implica no surgimento de um novo sistema, com 

características intermediárias entre ecossistemas lóticos (referente a rios) e lênticos 

(referente a lagos), modificando a maior parte dos processos ecológicos devido às 

modificações no fluxo de água, nutrientes, sedimento e biota.

Estes efeitos são percebidos na alteração da qualidade da água, que devido à 

presença  do  reservatório  que,  em  geral,  muda  a  capacidade  de  depuração, 

sobretudo  em  função  das  características  físicas  do  ecossistema,  ou  seja, 

diminuição da velocidade da água, turbulência e reaeração, aumento da retenção 

de sedimentos e nutrientes e a alteração das características físicas, químicas e 

biológicas do sistema.

Desta  forma,  ocorre  um  desequilíbrio  da  produção  primária,  crescimento  de 

vegetação e  algas (processo de eutrofização),  causado pelo  aporte  externo de 

fósforo  o  qual,  dependendo  do  nível  atingido,  poderá  comprometer  os  usos 

múltiplos a que esse é destinado.

As características mais importantes de um reservatório, quanto ao comportamento 

qualitativo de suas águas, relacionam-se com a sua morfometria:

• Tempo de retenção

• Padrões térmicos de estratificação e circulação

• Flutuações no nível de água,

• Tipo e tamanho da área.

A variação de nível de água em um reservatório, quase sempre, reproduz o mesmo 

comportamento sazonal natural do regime de chuvas da região, porém pode sofrer 

influências antrópicas devido ao tipo operação que o reservatório é submetido.
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A principal  fonte  de  nutrientes,  causadores  da  degradação  da  qualidade,  que 

ingressam no reservatório é o próprio curso d’água que alimenta o reservatório. 

Normalmente,  a  carga  externa  de  nutrientes  e  matéria  orgânica  aumenta  com 

eventos de precipitação intensa, perceptível visivelmente pelo aumento da turbidez. 

Além disso, a entrada de material em um corpo de água no início dos eventos de 

precipitação é maior do que a entrada gerada no final do evento, já que a maior 

parte  do  material  disponível  para  se  carreado  na  superfície  da  bacia  de 

contribuição já foi removido pelas precipitações anteriores.

No momento em que o reservatório encontra-se seco (menores níveis de cota), há 

uma maior concentração dos nutrientes dissolvidos, e quando o mesmo começa a 

estabilizar-se (maiores níveis de cota),  aumentando assim, o poder de diluição, 

diminui-se a concentração dos nutrientes.  Os níveis  baixos também contribuem 

para que a temperatura da água se eleve, reduzindo a capacidade de dissolução 

de oxigênio na água prejudicando, consequentemente, os processos de depuração 

da matéria orgânica.

Quando o tempo de residência de um reservatório é pequeno o efeito da vazão de 

entrada é maior, pois seu volume que ingressa ao reservatório é significativo em 

relação ao seu volume, sendo menos significativo para reservatório com grande 

tempo de residência.

Uma abordagem mais detalhada deste tema será apresentada na Unidade 2.

3.3. Princípios Gerais sobre Outorga

É o instrumento legal  que assegura ao usuário o direito de utilizar os recursos 

hídricos.  Através da outorga,  os  órgãos  gestores  de recursos hídricos de cada 

Estado  permitem a  gestão  quantitativa  e  qualitativa  do  uso  da  água,  emitindo 

autorização para captações e lançamentos, bem como para quaisquer intervenções 

nos rios, ribeirões, córregos e poços de domínio do estado ou de domínio da união. 
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A outorga não dá ao usuário  a propriedade de água ou sua alienação,  mas o 

simples direito de uso.

Para o uso de águas de rios de domínio da União, a concessão deve ser solicitada 

à  Agência  Nacional  de  Águas  (ANA).  São  de  domínio  estadual  as  águas 

subterrâneas e as águas superficiais dos cursos de água que escoam desde sua 

nascente até a foz passando apenas por um Estado, e para este caso cada estado 

tem um órgão encarregado de conceder a outorga do uso de uso de recursos 

hídricos,  como  por  exemplo:  o  Instituto  das  Águas  do  Paraná,  do  DRH  – 

Departamento  de  Recursos  Hídricos  do  Rio  Grande  do  Sul  e  o  DAEE  – 

Departamento de Águas e Energia Elétrica de São Paulo. São de domínio da União 

as águas dos rios e lagos que banham mais de um estado,  fazem limite entre  

estados ou entre o território do Brasil e o de um país vizinho.

É um instrumento da Política Nacional de Recursos Hídricos (Lei Federal nº 9.433, 

de 08 de janeiro de 1997), que atribui ao Poder Público a autorização de uso dos 

recursos hídricos, a pessoa física ou jurídica.

A lei 9.433/97 não previu a necessidade de licitação para a outorga de uso dos 

recursos hídricos. Essa outorga não configura prestação de serviço público, como 

ocorrerá quando uma empresa destinar-se à distribuição da água em uma cidade. 

A prestação de serviço de público, conforme o art. 175 da Constituição Federal, 

está sujeita a realização de licitação, seja esta prestação efetuada diretamente pelo 

Poder Público ou sob o regime de concessão ou permissão (Silva e Pruski, 2000). 

A outorga visa a dar uma garantia quanto à disponibilidade de água, assumida 

como insumo básico de processo produtivo. Salienta, também, que a outorga tem 

valor  econômico para  quem a recebe,  na  medida  em que  oferece  garantia  de 

acesso a um bem escasso.

Esclarece que um grande complicador no processo de emissão de outorgas tem 

origem  no  fato  de  que  o  conceito  de  disponibilidade  hídrica  admite  diferentes 

formulações, porque a vazão fluvial é uma variável aleatória, e não uma constante. 

Diante da inconstância da disponibilidade hídrica, constata-se que os outorgados 
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não tem direito adquirido a que o Poder Público lhes forneça o quantum de água 

indicado na outorga. O Poder Público não pode arbitrariamente alterar a outorga, 

mas pode modificá-la motivadamente, de acordo com o interesse público. 

De acordo com o art.  12 da Lei  9.433/97: Estão sujeitos à outorga pelo Poder 

Público os direitos dos seguintes usos de recursos hídricos:

I -  derivação ou captação de parcela da água existente em um corpo de 

água para consumo final, inclusive abastecimento público, ou insumo de processo 

produtivo;

II - extração de água de aquífero subterrâneo para consumo final ou insumo 

de processo produtivo;

III - lançamento em corpo de água de esgotos e demais resíduos líquidos ou 

gasosos, tratados ou não, com o fim de sua diluição, transporte ou disposição final;

IV - aproveitamento dos potenciais hidrelétricos;

V - outros usos que alterem o regime, a quantidade ou a qualidade da água 

existente em um corpo de água.

Já  no  art.  15  da  mesma lei,  tem-se  que  a  outorga  de  direito  e  uso  de 

recursos hídricos poderá ser suspensa parcial ou totalmente, em definitivo ou por 

prazo determinado, nas seguintes circunstâncias: 

I - não cumprimento pelo outorgado dos termos da outorga;

II - ausência de uso por três anos consecutivos;

III - necessidade premente de água para atender a situações de calamidade, 

inclusive as decorrentes de condições climáticas adversas;

IV - necessidade de se prevenir ou reverter grave degradação ambiental;

V - necessidade de se atender a usos prioritários, de interesse coletivo, para 

os quais não se disponha de fontes alternativas;
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VI - necessidade de serem mantidas as características de navegabilidade do 

corpo de água.

No caso de outorga de uso da água para geração de energia, tem-se dois tipos de 

outorga: primeiramente, a outorga ligada ao uso dos recursos hídricos, que serão 

colocados  em  depósito  ou  em  reservatórios,  por  exemplo:  nas  barragens, 

contenções, diques e eclusas, conforme o art. 12, IV, da Lei 9.433/97, sendo que a 

autoridade responsável  pela  efetivação desta outorga será indicada pelo Poder 

Executivo federal nos recursos hídricos sob domínio da União (art. 29, parágrafo 

único – Lei 9.433/97) e por autoridade responsável designada pelo Poder Executivo 

dos Estados nos recursos de domínio dos Estados.

Em  segundo  lugar,  a  utilização  do  recurso  hídrico  como  potencial  hidráulico 

dependerá de outorga da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), conforme 

o art. 3°, da Lei 9.427/96.

Em  termos  de  sistema  integrado  de  outorgas,  preconiza-se  a  adoção  de  um 

sistema integrado, quando em uma mesma bacia hidrográfica for diverso o domínio 

das águas a montante ou a jusante.

Por fim, a outorga é um instrumento que visa a minimização de conflitos de uso ao 

mesmo  tempo  em  que  prima  pela  manutenção  dos  índices  quantitativos  e 

qualitativos de água na bacia.
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3.4. ONS (Operadora Nacional de Sistema)

O Operador Nacional do Sistema Elétrico é uma pessoa jurídica de direito privado, 

sob a forma de associação civil, sem fins lucrativos, criado em 26 de agosto de 

1998, pela Lei n° 9.648/98.

O ONS é responsável pela coordenação e controle da operação das instalações de 

geração e transmissão de energia elétrica no Sistema Interligado Nacional (SIN), o 

qual  é  hidrotérmico,  de  grande  porte,  com  forte  predominância  de  usinas 

hidrelétricas  e  múltiplos  proprietários.  Este  sistema  brasileiro  de  produção, 

transmissão e distribuição de energia elétrica é formado por Agentes (empresas) 

das regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e parte da região Norte.

Registra-se que apenas 3,4% da capacidade de produção de eletricidade do país 

ainda se encontra fora do SIN,  em pequenos sistemas isolados — localizados, 

principalmente, na região amazônica. A fiscalização e regulação deste sistema são 

feitas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). Os usos principais dos 

reservatórios de grande porte do SIN são a geração de energia e o controle de 

cheias.

No  SIN,  os  sistemas  de  reservatórios  para  controle  de  cheias  podem  ser 

classificados  em  dois  tipos:  interdependentes  e  independentes.  O  primeiro  é 

constituído  por  dois  ou  mais  reservatórios  que  apresentam  as  seguintes 

características:

(a) tenham capacidade de influenciar na proteção de locais situados a jusante de 

outros reservatórios, sujeitos à restrição de vazão máxima. Nesse caso, a operação 

de cada reservatório é feita de forma integrada, procurando atender a todas as 

restrições do controle de cheias e de atendimento às demandas de geração de 

energia;

(b)  possam ser  influenciados  por  outros  reservatórios  situados  a  montante,  na 

proteção  de  locais  situados  imediatamente  a  jusante.  Este  refere-se  aos 

reservatórios  que  não  possuem  as  características  previamente  apresentadas, 
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sendo operados de forma isolada, atendendo suas próprias restrições do controle 

de cheias.

O  ONS  utiliza  as  seguintes  definições  para  a  classificação  da  situação  de 

operação:

• Caracterização de cheias: 

É definida pela previsão ou ocorrência de vazões naturais nos pontos de 

controle superiores às restrições de vazões máximas;

•  Ocupação de volumes de espera: 

Os  volumes  de  espera  são  definidos  pela  metodologia  do  CEPEL (Centro  de 

Pesquisas  de  Energia  Elétrica  –  Eletrobrás)  em  função  de  um  período  de 

recorrência adotado. Assim, no caso de sistemas independentes, a ocupação dos 

volumes de espera fica caracterizada quando os volumes vazios disponíveis são 

inferiores aos volumes de espera previamente estabelecidos.

Por sua vez, nos sistemas interdependentes, a ocupação dos volumes de espera 

dos  reservatórios  fica  caracterizada  quando  os  tempos  de  recorrência 

proporcionados pelos  volumes vazios  disponíveis  são inferiores  aos tempos de 

recorrência pré-estabelecidos;

• Indicativo ou ocorrência de violação de restrições de vazão máxima 

(Qmáx).

É estabelecido de acordo com o estado de armazenamento dos reservatórios em 

relação  aos  volumes  de  espera  e  tempos  de  recorrência  pré-estabelecidos, 

avaliados para as condições presentes e futuras.
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A figura 7 apresenta a integração hidroenergética controlada pela ONS entre as 

bacias hidrográficas do país. É possível perceber neste esquema a importância que 

deve ser dada ao controle integrado de vazões, podendo-se, assim, garantir outros 

usos  dentro  de  uma  mesma  bacia,  bem  como  respeitar  tratados  e  acordos 

energéticos internacionais.

Figura 7 - Integração Hidroenérgica Entre Bacias Hidrográficas 

Fonte:Disponível em : www.ons.or.br
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3.5. Produtores Independentes de Energia

No Brasil,  a  figura  institucional  do  Produtor  Independente  de  Energia  (PIE)  foi 

criada pela Lei  9.074/1995,  que também criou as figuras de consumidor livre e 

abriu espaço para a criação dos agentes comercializadores de energia.

No âmbito da legislação atual,  os PIEs podem vender energia diretamente aos 

consumidores livres ou aos comercializadores de energia. Conforme o Decreto n° 

2003/1996,  produtor  independente  de  energia  elétrica  é  “a  pessoa  jurídica  ou 

empresas  reunidas  em consórcio  que recebam concessão  ou autorização para 

produzir  energia  elétrica  destinada  ao  comércio  de  toda  ou  parte  da  energia 

produzida, por sua conta e risco”.

A comercialização de energia elétrica é atualmente realizada em dois ambientes 

diferentes:

• Ambiente de Contratação Livre (ACL): 

Destinado ao atendimento de consumidores livres por meio de contratos bilaterais 

firmados com produtores independentes de energia, agentes comercializadores ou 

geradores estatais. Estes últimos só podem fazer suas ofertas por meio de leilões 

públicos.

• Ambiente de Contratação Regulada (ACR):

Destinado ao atendimento de consumidores cativos por meio das distribuidoras, 

sendo  estas  supridas  por  geradores  estatais  ou  independentes  que  vendem 

energia em leilões públicos anuais.

O  surgimento  dos  PIEs  no  Brasil  deu-se  em  paralelo  com  o  programa  de 

reestruturação  iniciado  no  governo  federal  na  gestão  do  presidente  Fernando 

Henrique  Cardoso  entre  1995  e  2003.  Uma  das  metas  desse  programa  era 

privatizar  todos  os  geradores  nacionais.  Contudo,  dificuldades  políticas  e 

conjunturais não permitiram que se atingisse tal meta. Ainda assim, considerando-

se  somente  os  agentes  de  maior  porte,  o  Brasil  conta  hoje  com 70  PIEs,  49 
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autoprodutores  (que  podem  comercializar  excedentes  energéticos  no  mercado 

livre) e 41 concessionárias públicas de geração. 

A entrada no mercado de empresas capazes de ampliar e melhorar as condições 

de oferta e prestação de serviços, tendo como garantia o livre acesso aos sistemas 

elétricos e autonomia para realização de contratos bilaterais de compra e venda de 

energia, configura-se como condição primordial para assegurar o desenvolvimento 

do setor.

Entende-se por livre acesso aos sistemas elétricos o direito de utilização das redes 

elétricas  que  prestam  serviços  públicos,  independentemente  de  suas 

características técnicas,  para  transportar  energia desde os  pontos  de produção 

(centrais geradoras) até os consumidores. O Livre Acesso viabiliza a implantação 

da competição nos segmentos de geração e comercialização de energia elétrica. A 

utilização  das  redes  elétricas  (sistemas  de  transmissão  e  de  distribuição)  por 

terceiros tem o objetivo de permitir as transações de compra e venda de energia 

entre produtores e consumidores, independentemente de sua localização física. As 

redes elétricas de transmissão e distribuição funcionam como meio para a entrega 

de  energia,  devendo  executar  uma  função  neutra  e  imparcial,  estando  toda  a 

capacidade disponível a quem quiser utilizá-la.

Já os leilões para compra de energia elétrica são regulamentados pelo decreto 

5.163/2004,  onde  também  se  tem  acesso  a  informações  referentes  à 

comercialização de energia elétrica.
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4. RESERVATÓRIO E BACIA DE DRENAGEM

4.1. Conceitos Básicos

• Ciclo hidrológico

A importância em compreender o funcionamento do ciclo hidrológico é de permitir 

que todos os demais conceitos a respeito de assuntos correlatos à água possam 

ser compreendidos desde a sua gênese que se dá justamente a partir dos fluxos de 

transporte de água ao nível planetário.

A energia do sol resulta no aquecimento do ar, do solo e da água superficial e 

resulta na evaporação da água e no movimento das massas de ar. O vapor de ar é 

transportado pelo ar e pode condensar no ar formando nuvens. Em circunstâncias 

específicas o vapor do ar condensado nas nuvens pode voltar à superfície da Terra 

na forma de precipitação.

A evaporação dos oceanos é a maior fonte de vapor para a atmosfera e para a  

posterior precipitação, mas a evaporação de água dos solos, dos rios e lagos e a 

transpiração  da  vegetação  também  contribuem.  A  precipitação  que  atinge  a 

superfície pode infiltrar no solo ou escoar por sobre o solo até atingir um curso 

d’água. A água que infiltra umedece o solo, alimenta os aquíferos e cria o fluxo de 

água subterrânea.

O ciclo hidrológico é fechado se considerado em escala global. Em escala regional 

podem  existir  alguns  subciclos.  Por  exemplo,  a  água  precipitada  que  está 

escoando em um rio pode evaporar, condensar e novamente precipitar antes de 

retornar ao oceano (Figura 8).

A água também sofre alterações de qualidade ao longo das diferentes fases do 

ciclo  hidrológico.  A água  salgada  do  mar  é  transformada  em  água  doce  pelo 

processo  de  evaporação.  A água  doce  que  infiltra  no  solo  dissolve  os  sais  aí 

encontrados e a água que escoa pelos rios carrega estes sais para os oceanos, 

bem como um grande número de outras substâncias dissolvidas e em suspensão.
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Figura 8 - Ciclo Hidrológico 

Fonte: John M. Evans/USGS-USA Gov

• Bacia hidrográfica ou bacia de drenagem

O ciclo hidrológico é normalmente estudado com maior interesse na fase terrestre, 

onde o elemento fundamental da análise é a bacia hidrográfica, também chamada 

de bacia de drenagem. A bacia hidrográfica é a área de captação natural dos fluxos 

de água originados a partir da precipitação, que faz convergir os escoamentos para 

um único ponto de saída, seu exutório.

A bacia  hidrográfica  pode  ser  considerada  como  um  sistema  físico  sujeito  a 

entradas de água (eventos de precipitação) que gera saídas de água (escoamento 

e evapotranspiração). A bacia hidrográfica transforma uma entrada concentrada no 

tempo  (precipitação)  em  uma  saída  relativamente  distribuída  no  tempo 

(escoamento).
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As  características  fundamentais  de  uma  bacia  que  dependem  do  relevo 

compreendido pelos limites espaciais da bacia:

• Área

• Comprimento da drenagem principal

• Declividade

A área é um dado fundamental para definir a potencialidade hídrica de uma bacia, 

uma vez que a bacia é a região de captação da água da chuva. Assim, a área da 

bacia multiplicada pela lâmina precipitada ao longo de um intervalo de tempo define 

o volume de água recebido ao longo deste intervalo de tempo.

A área de uma bacia hidrográfica pode ser estimada a partir da delimitação dos 

divisores  da  bacia  em  um  mapa  topográfico  ou  através  de  um  instrumento 

denominado planímetro  ou utilizando representações digitais  da  bacia  em CAD 

(Computer Aided Design – do inglês “Desenho auxiliado por computador”) ou em 

Sistemas de Informação Geográfica.

O comprimento da drenagem principal é uma característica fundamental da bacia 

hidrográfica porque está relacionado ao tempo de viagem da água ao longo de todo 

o sistema. O tempo de viagem da gota de água da chuva que atinge a região mais 

remota da bacia até o momento em que atinge o exutório é chamado de tempo de 

concentração da bacia. Outras características que afetam o tempo de concentração 

são a declividade média da bacia e do curso d’água principal.

Os  tipos  de  solos,  a  geologia,  a  vegetação  e  o  uso  do  solo  são  outras 

características  importantes  da  bacia  hidrográfica  que  não  estão  diretamente 

relacionadas ao relevo da bacia. Os tipos de solos e a geologia vão determinar em 

grande  parte  a  quantidade  de  água  precipitada  que  vai  infiltrar  no  solo  e  a 

quantidade  que  vai  escoar  superficialmente.  A vegetação  tem  um  efeito  muito 

grande sobre a formação do escoamento superficial e sobre a evapotranspiração. 

O uso do solo pode alterar as características naturais, modificando as quantidades 
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de água que infiltram, que escoam e que evaporam, alterando o comportamento 

hidrológico de uma bacia.

• Balanço hídrico

O balanço hídrico é a contabilização dos fluxos de água que entram e saem de 

uma bacia hidrográfica, dentre outros elementos, com ele é possível determinar da 

evapotranspiração  de  uma  bacia  hidrográfica  com  base  na  equação  da 

continuidade  do  lago  ou  reservatório.  A referida  equação  pode  ser  escrita  da 

seguinte forma:

dV
dt
=I−Q−EO⋅A+P⋅A

Onde V é o volume de água contido no reservatório; t é o tempo; I é a vazão total 

de  entrada  no  reservatório;  Q  é  a  vazão  de  saída  do  reservatório;  Eo é  a 

evaporação; P é a precipitação sobre o reservatório; A é a área do reservatório. 

A evaporação é obtida por:

EO=
I−Q
A
+P

dVdt
A

O  uso  de  uma  equação  de  balanço  hídrico  para  estimar  a  evaporação  é 

teoricamente exata, pois está alicerçada no princípio de conservação de massa. Na 

prática as dificuldades para medir as demais variáveis limitam este procedimento. A 

falta  de  exatidão  fica  por  conta,  principalmente,  das  contribuições  diretas  que 

aportam ao reservatório. Quando a contribuição direta não controlada é grande, o 

erro  na  sua  avaliação  pode  produzir  erros  significativos  na  determinação  da 

evaporação. 

É importante que seja realizada uma avaliação de cada um dos termos da equação 

para se ter uma ideia dos erros envolvidos. Quando a evaporação representa uma 

parcela  pequena  do  volume,  o  erro  de  cálculo  pode  ser  muito  grande,  pois 

pequenas diferenças das variáveis  envolvidas produzem grandes diferenças no 
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cálculo  da  evaporação.  Nesta  situação,  a  evaporação  passa  a  ser  pouco 

importante para o sistema.

A  distribuição  espacial  da  precipitação  é  outro  fator  que  pode  ser  fonte  de 

incertezas. O erro diminui à medida que aumenta o período avaliado. Outras fontes 

de  incertezas  são:  as  relações  entre  cota,  área  e  volume,  curva-chave  dos 

extravasores e do rio afluente e perdas para o aquífero.

O balanço hídrico refere-se exclusivamente aos índices quantitativos de água em 

uma bacia hidrográfica, sendo exposto no próximo item a questão qualitativa que 

em muito é influenciada pelos fluxos de água na bacia.

4.2.  Princípios  Básicos  da  Influência  do  Uso  e  Ocupação  da  Bacia  na 

Qualidade da Água

As  atividades  humanas  em  uma  bacia  hidrográfica  alteram  algumas  de  suas 

características naturais, como a cobertura natural do solo, produção de sedimentos 

e poluentes. A estas alterações está associado um aumento na geração de cargas 

poluentes que atingem os sistemas hídricos.

Em uma área natural,  os  processos físicos,  químicos e  biológicos que ocorrem, 

atuam dentro de um equilíbrio construído durante longos períodos. Entretanto, com o 

desenvolvimento  socioeconômico  da  bacia,  propiciado  pela  ação  do  homem,  a 

interação  entre  estes  elementos  e  o  ecossistema sofre  uma ruptura,  ao  mesmo 

tempo  em que  há  um aumento  na  carga  de  poluentes  carreada  até  os  corpos 

d’água.

A interferência do homem na qualidade dos recursos hídricos é significativa e pode 

ser estimada em função do uso e da ocupação do solo na bacia, como por exemplo: 

percentual de área utilizada para agricultura e pecuária, numero e tipo de indústrias 

instaladas na bacia e a população total que nela vive. Este fato reflete a relação 

entre as atividades predominantemente desenvolvidas na bacia e o tipo de poluição 

gerada por cada uma delas.
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Outro fator importante que influencia na qualidade dos recursos hídricos é a forma 

como se dá o desenvolvimento da bacia hidrográfica.  Ao longo da ocupação da 

bacia pelo homem, as cargas poluentes que chegam aos mananciais, provenientes 

de  fontes,  tanto  pontuais  (lançadas  concentradas  no  espaço,  em  um  ponto 

determinado e conhecido) quanto difusas (lançadas em pequenas quantidades em 

pontos não identificáveis facilmente), são determinadas pelo novo tipo, distribuição 

espacial  e  intensidade de sua ocupação.  Assim,  a  quantidade e a  qualidade da 

poluição gerada na bacia dependem fortemente da configuração do uso do solo. 

Diante  do cenário  de  desenvolvimento  e degradação da qualidade dos recursos 

hídricos, a utilização de técnicas de sensoriamento remoto surge como instrumento 

para a obtenção de informações sobre o uso do solo de uma bacia hidrográfica. 

Essas técnicas envolvem o uso de imagens de satélite e fotos aéreas, que ajudam 

na  determinação  dos  diferentes  usos  do  solo  numa  bacia  hidrográfica.  A partir 

dessas imagens, é possível fazer uma classificação dos tipos de uso do solo (por 

exemplo: agricultura, pecuária, indústrias, floresta), obtendo as áreas de cada uso e, 

desse modo, estimar quais são os impactos provocados pelos usos atuais da bacia. 

A figura 9 é uma imagem de satélite de 2008 do rio Peperi-Guaçu que faz a divisa 

internacional entre Brasil e Argentina (imagem disponibilizada pela  Google Inc. por 

meio do seu software Google Earth).
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Figura 9 - Exemplo de Imagem de Satélite para a Classificação dos Tipos de Uso de Solo

Fonte: Google Inc

Como exemplo, pode-se usar imagens de satélite para verificação da alteração da 

cobertura  vegetal  da bacia hidrográfica,  a  qual,  por  si  só,  pode ser  considerada 

como fonte de poluição, uma vez que influencia na resposta da bacia aos eventos de 

chuva, modificando seu comportamento hidrológico.

Os  efeitos  destas  alterações sobre  a  cobertura  natural  do  solo  da  bacia  podem 

resultar, por exemplo, em alteração do balanço hídrico vertical e horizontal, perda de 

vegetação ripária, elevação da temperatura do escoamento superficial e aumento da 

produção de sedimentos (Tucci, 2006).

Atualmente, o planejamento do uso do solo se faz desde a esfera municipal, através 

dos Planos Diretores e de Drenagem Urbana, que começam a ser implementados 

em grandes cidades do Brasil, até ao nível de bacia hidrográfica, dando-se atenção, 

por exemplo, as técnicas de plantio e criação de animais que minimizem os impactos 

adversos  sobre  o  balanço  hidrológico  e  a  qualidade  da  água  que  escoa 

superficialmente.
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Este novo cenário mundial no planejamento dos recursos hídricos só se fez possível 

no Brasil, após sua estruturação legal, através da Constituição Nacional de 1988 e 

da Política Nacional de Recursos Hídricos que prevê a gestão e gerenciamento por 

bacia hidrográfica e a elaboração de Planos de Bacia, conforme será mais bem 

detalhado na Unidade 03.
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GLOSSÁRIO

Free-board: diferença de altura entre o nível da crista do vertedor e da crista do 

barramento que garante que as ondas formadas pela ação dos ventos não passem 

por sobre o barramento.

Ombreira: terreno  natural  situado  nas  encostas  do  vale,  que  funciona  como 

ancoragem lateral do maciço da barragem ou de outras estruturas auxiliares.

Rizicultura: cultivo de arroz.

Seção molhada: parte da seção transversal de um curso d'água que fica abaixo da 

superfície líquida.

Vórtice: movimento intenso de forma espiralada numa região limitada de um fluido, 

remoinho, turbilhão .
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