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RESUMO 

Nos últimos anos, apesar dos inegáveis progressos institucionais e legais, vem crescendo os 

conflitos relacionados com a demanda pelos recursos hídricos, cujas limitações, sob os 

aspectos qualitativo e quantitativo, são sobejamente conhecidas. Com efeito, o aumento da 

demanda agrava os conflitos entre os usos e usuários da água. Com isso, torna-se cada vez 

mais necessário o desenvolvimento e aprimoramento de métodos e técnicas que permitam o 

crescimento sustentável, ou seja, o desenvolvimento das atividades antrópicas sem que haja 

maiores prejuízos para o meio ambiente, tanto sob o cenário atual, quanto prospectivo. A 

vazão ecológica traduz-se principalmente na proteção da biota presente nos corpos d’água, 

possibilitando ao ambiente hídrico manter a integridade dos processos naturais que se dão 

entre o meio físico e o biológico, com grande importância especialmente nas inter-relações 

vinculadas às variações do regime hidrológico natural. Neste trabalho, efetuou-se um estudo 

comparativo entre os métodos mais recentes de determinação de vazão ecológica, focalizando 

principalmente naqueles em que os habitats são classificados, como os modelos WAIORA e 

RHYHABSIM, buscando selecionar aquela(s) que melhor se adapta(m) à realidade brasileira, 

levando-se em consideração as necessidades físico-químicas da ictiofauna, os conceitos mais 

modernos de gestão de recursos hídricos, bem como as restrições de caráter econômico, e 

propondo adaptações que levem a uma maior aplicabilidade da metodologia às nossas 

necessidades. O estudo foi levado a termo em um trecho do rio Pará, a jusante do 

aproveitamento hidrelétrico de Cajurú, localizado na região centro-sul do estado de Minas 

Gerais. 

 



 

 

Programa de Pós-graduação em Saneamento, Meio Ambiente e Recursos Hídricos da UFMG 
vii

ABSTRACT 

In the recent years, despite the undeniable progresses at the institutional and legal instances, it 

has been observed a growing demand for water resources, whose restrictions, under both 

aspects of quality and quantity, are well known. This tendency has the undesirable effect of 

aggravating the conflicts among different uses and users of water resources, thus making even 

more necessary the development and improvement of management techniques that promote 

sustainability, under current and prospective scenarios. The notion of ecologic flows is related 

to the idea of preserving the existing aquatic biota in water bodies, thus allowing the water 

environment to sustain the integrity of the natural processes interfacing the physical and 

biological phenomena, especially in their relations linked to variations of hydrological regime. 

This research presents a comparative study among recent methods for determining ecological 

flows, focusing on those based on habitat classification, such as the WAIORA and 

RHYABSIM models, searching for the one or the ones that are adequate for the Brazilian 

reality, taking into account (i) the physical and chemical needs of the fish populations, (ii) the 

modern concepts of water resources management and (iii) economic restrictions. The study 

was carried out in one reach of the Pará river, downstream the Cajurú hydropower plant, 

located in the south-central region of the Brazilian state of Minas Gerais. 
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1 INTRODUÇÃO 

Um trecho fluvial é um sistema único definido pela variabilidade de suas descargas líquidas e 

sólidas naturais, bem como pela morfologia do leito e da planície de inundação, características 

às quais se associa um meio biótico local. Os valores intrínsecos, os usos externos e os 

contextos social e histórico vêm compor as peculiaridades de um dado trecho fluvial. 

Portanto, as vazões que mantêm o equilíbrio hidro-ecológico local, passíveis de controle por 

meio de eventual implementação de efetivo gerenciamento local, devem buscar refletir os 

requisitos de cada trecho de rio, em particular. Nas políticas de gerenciamento de recursos 

hídricos devem ser levados em conta não só os múltiplos usos existentes, como também os 

elementos mais relevantes a serem preservados a partir das limitações de fluxo do curso 

d’água.                       

Nos últimos anos vêm crescendo de forma desordenada os usos dos recursos hídricos, os 

quais são reconhecidamente limitados, tanto do ponto de vista qualitativo quanto quantitativo, 

e possuem valor econômico. Essa demanda vem aumentando e agravando os conflitos de usos 

dos recursos hídricos. Com isso torna-se cada vez mais necessário o desenvolvimento e 

aprimoramento de métodos e técnicas que permitam o crescimento sustentável, ou seja o 

desenvolvimento das atividades antrópicas sem que haja maiores prejuízos para o meio 

ambiente, tanto sob o cenário atual, quanto prospectivo. 

A sociedade moderna, buscando satisfazer suas necessidades crescentes de água, vem 

aumentando cada vez mais sua interferência no regime dos cursos d’água, com a implantação 

de barragens, retificação de leitos, captação de água dentre outras atividades. No intuito de 

amenizar o impacto dessas obras sobre o meio ambiente, são utilizadas metodologias de 

determinação da vazão ecológica em corpos d’água. A vazão ecológica traduz-se 

principalmente na proteção da biota presente nos corpos d’água. 

Um conceito que vem se consolidando internacionalmente é o de que a “vazão ecológica” é 

aquela que possibilita ao ambiente hídrico manter a integridade dos processos naturais que se 

dão entre o meio físico e a biota, com grande importância especialmente nas inter-relações 

vinculadas às variações do regime hidrológico natural. 
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O rio é um sistema pulsante, regulado pelo regime hidrológico de sua bacia hidrográfica, ou 

seja, as condições do ambiente fluvial se alteram a cada trecho, em função do regime de 

escoamento do curso d’água (Schwarzbold, 2000). Desta forma, em uma visão mais moderna, 

a vazão ecológica não é apenas um valor fixo mas, de fato, um conceito que deve refletir a 

sazonalidade das vazões naturais dos rios.  

A Política Nacional de Recursos Hídricos, conforme consta na Lei n. 9433/97, preconiza que 

a vazão residual ou remanescente deve satisfazer às seguintes demandas: sanitária, ecológica 

(vazão ecológica), abastecimento humano e industrial, dessedentação de animais, geração de 

energia elétrica, irrigação, navegação, lazer, dentre outras. 

Nos reservatórios de hidrelétricas, em numerosos casos se constata a necessidade de, em 

certos momentos, manter a vazão restringida em um trecho de rio entre o barramento e a casa 

de força, ou a jusante da dessa, por motivos operativos ou de manutenção. Nessas situações, 

surge a questão: qual a vazão a ser mantida sem que traga prejuízos à biota do curso d’água?  

Na etapa de viabilidade técnico-econômica de empreendimentos hidroenergéticos, a definição 

desse valor de vazão ecológica é de grande importância, pois, dependendo do valor adotado, 

pode trazer grandes impactos ambientais, ser for subestimado. Se essa vazão for 

superestimada, pode aumentar os custos a ponto de inviabilizar o empreendimento.  

Dentro do plano diretor de bacias hidrográficas, uma questão bastante importante para a 

gestão dos recursos hídricos é determinar a vazão mínima a ser mantida de modo a garantir a 

manutenção do meio biótico do curso d’água, ou a interferir o mínimo possível nesta 

dinâmica, permitindo, assim, o desenvolvimento sustentável e a manutenção dos recursos 

naturais para as próximas gerações.         

Até a presente data, no Brasil, existem poucos trabalhos relacionados à determinação da vazão 

reduzida de cursos d’água; na maioria dos casos, são usadas metodologias baseadas nos 

regimes hidrológicos dos cursos d’água. São usados, como referência, valores como a Q7,10 

(vazão mínima média com 7 dias de duração e período de retorno de 10 anos), a Q95 e Q90 

(vazões com 95% e 90% de permanência no tempo, respectivamente), dentre outros. 

Entretanto, nenhum desses parâmetros tem uma clara associação com as alterações causadas 

nas características hidráulicas do trecho fluvial e, muito menos, com os efeitos sobre a biota 
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do local. De fato, sob a ótica ambiental, tais metodologias estão sendo consideradas cada vez 

menos recomendáveis. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo geral 

Aplicar e avaliar dentre as metodologias mais recentes de determinação de vazão ecológica, 

aquela(s) que melhor se adapta(m) à realidade brasileira, levando em consideração as 

necessidades físico-químicas da ictiofauna, os conceitos mais modernos de gestão de recursos 

hídricos e, se necessário, propor adaptações que levem a uma melhor aplicabilidade dessa 

técnica às nossas características regionais com uma melhor relação custo benefício. 

2.2 Objetivos específicos  

• Propor uma faixa de valores para a vazão ecológica no Rio Pará, imediatamente a jusante 

da PCH Cajurú, utilizando a metodologia de acesso de habitats a partir do modelo 

WAIORA – Water Alocation on River Attributes; 

• Utilizar o modelo WAIORA para avaliar como é a resposta do meio ambiente para as 

vazões ecológicas de referência atualmente adotadas no Brasil;  

• Avaliar a faixa de vazões propostas, em relação às características hidrológicas e 

morfométricas do trecho fluvial em questão. 
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

3.1 Metodologias para fixação da vazão ecológica em trechos fluviais 

3.1.1 Aspectos gerais sobre a determinação de vazões ecológicas e gestão de recursos 

hídricos 

A determinação da vazão residual passa por avaliações bastante complexas de elementos que 

são afetados pela variação do regime hidrológico, os quais alteram o comportamento 

hidráulico do rio e que, por sua vez, influenciam toda a vida biológica do curso d’água. Esse é 

o elemento chave para o gerenciamento de recursos hídricos, por meio do qual se deve 

promover o desenvolvimento econômico de forma sustentável, ou seja, preservando o meio 

ambiente nos cursos d’água. Por isso, entende-se que não é aconselhável a utilização, como 

parâmetro para vazão ecológica ou residual, apenas de valores baseados em séries históricas e 

dados estatísticos. Deve-se, na verdade, fazer uma análise mais criteriosa, estudando o 

comportamento hidráulico do rio, e como ele afeta todo o meio. 

Segundo Ministry for the Environment (1998), da Nova Zelândia, pode-se definir uma 

seqüência lógica de tomada de decisão para os gerenciadores de recursos hídricos, na 

determinação da vazão ecológica, tal como ilustrado na figura 3.1. 

Nessa figura, percebe-se claramente a complexidade de se definir um regime de escoamento 

que busque atender aos usos múltiplos preservando o meio ambiente. É necessária a 

identificação de todos os possíveis usos da bacia, de todos os valores naturais que compõem o 

sistema fluvial, identificar quais valores serão preservados, definindo claramente os objetivos 

do gerenciamento e os fatores críticos de influência. Somente após essa avaliação, aplica-se a 

metodologia mais adequada, definindo-se o regime de escoamento. Além disso, deve-se 

monitorar o rio, verificando se os objetivos foram atingidos e implementar mudanças, se 

necessário. 

No contexto presente, a questão chave para a gestão dos recursos hídricos é a determinação 

das vazões necessárias para sustentar os valores que identificam um sistema fluvial. Esses 

valores são os seguintes: 

• Valores ecológicos 
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• Valores estéticos e recreação 

• Valores tradicionais e culturais da população ribeirinha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FIGURA 3.1: Seqüência lógica de tomada de decisão para gerenciadores de recursos 
hídricos.  
Adaptado de: Ministry for the Environment, 1998.  
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Como valores ecológicos podem ser citados: o suporte à migração das espécies, a manutenção 

dos habitats (em termos de produção de alimento e qualidade da água) e as áreas de 

preservação, principalmente no que diz respeito aos trechos de reprodução das espécies, 

dentre outros. 

Na determinação da capacidade de suporte à vida, o gestor pode optar por uma série de 

possibilidades. Como exemplo, pode-se decidir pela manutenção da capacidade histórica de 

suporte à vida do rio. Em outros casos, pode-se optar pela seleção de uma ou mais espécies 

que devem ser preservadas, em níveis ótimos de manutenção ou em níveis de subsistência. 

Essas avaliações são feitas caso a caso e são o resultado da convergência dos interesses das 

várias partes envolvidas na discussão. 

Os valores estéticos dizem respeito principalmente às características naturais do local e até a 

elementos recreativos, sendo determinados por propriedades físicas e naturais das margens, 

acompanhados dos valores culturais das pessoas que vivem ao longo delas, os quais podem 

variar ao longo do tempo, em função da cultura e dos vários setores da sociedade. 

Os valores tradicionais e culturais das populações ribeirinhas estão ligados principalmente a 

valores religiosos, dando aos cursos d’água um valor muito além do material, dentro do qual a 

água é tratada como uma força vital que alimenta todo o meio ambiente, inclusive as 

comunidades que vivem às suas margens. Desta forma, a qualidade da água e o regime hídrico 

têm extrema importância nas atividades culturais e econômicas das populações que vivem às 

suas margens. 

Existe um número grande de variáveis que controlam os recursos hídricos, ou seja, os rios são 

um produto de variáveis que operam em diferentes escalas, temporais e espaciais. Segundo 

Ministry for the Environment (1998), segue-se a organização hierárquica dessas variáveis, 

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

1. Variáveis de escala regional: destacam-se o clima, as atividades humanas e a geologia 

como o nível macro; 

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

(hidrologia), sedimentos e relevo, esses agindo em um segundo nível; 
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3. Variáveis na escala do trecho de rio: destacam-se as variáveis de qualidade da água 

como: nutrientes, pH, sólidos suspensos, temperatura e oxigênio dissolvido. Têm-se, 

também, as variáveis hidrofísicas como: largura do canal, granulometria do substrato e 

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

profundidade da água. É nessa escala em que são definidos os micro-habitats.  

Problemas políticos e ambientais podem ser convenientemente divididos em duas categorias, 

dependendo dos objetivos dos processos de decisão: os de definições-padrão e os 

incrementais. Os de definições-padrão são, geralmente, para decisões de baixa intensidade, 

onde a vazão residual é tida como um guia geral e é apresentado um valor mínimo; o 

problema é tratado de forma macro, sem entrar no detalhamento de particularidades. Esse 

processo pode ser chamado de preliminar. Já o problema dito incremental é de maior 

intensidade, com altos índices de negociação e geralmente está ligado a um empreendimento 

específico. O termo incremental implica em responder à questão: o que acontece com a 

variável de interesse, na presença de uma alteração da vazão? 

Na gestão de recursos hídricos, de acordo com Ministry for the Environment (1998), existem 

três mitos que devem ser desfeitos: 

O primeiro diz respeito à substituição dos métodos hidrológicos tradicionais por outros ditos 

sofisticados. Os métodos sofisticados são melhores em certas situações; por outro lado, os 

métodos tradicionais são melhor aplicáveis em outras. 

O segundo mito considera que mudanças de escoamento nos grandes rios são, de alguma 

forma, de importância muito superior às mudanças em pequenos rios. Portanto, mudanças 

propostas para os regimes de escoamento em grandes rios exigem um trabalho muito maior e 

técnicas de avaliação mais sofisticadas. Isso não é necessariamente uma regra. Técnicas 

simples podem ser perfeitamente adequadas para grandes rios e, em alguns casos, técnicas 

extremamente sofisticadas podem ser necessárias em pequenos rios. Além disso, pequenos 

rios podem ter valores ecológicos bastante elevados, superando até os do rio do qual são 

tributários. Esse fato é particularmente verdadeiro para rios tropicais. Pode-se citar o fato de 

que vários tributários são verdadeiros berçários, onde se reproduzem a maioria das espécies 

dos rios principais. 



 

 

Programa de Pós-graduação em Saneamento, Meio Ambiente e Recursos Hídricos da UFMG 
9

Quanto ao terceiro mito, existe uma percepção entre alguns gestores de recursos hídricos de 

que o regime de escoamento de um rio torna-se precedente para o regime de escoamento para 

outros rios. Isso não é fato. Diferentes rios necessitam de diferentes regimes de escoamento 

para suportar seus valores ecológicos. Regimes de escoamento precisam ser avaliados para 

cada rio. Entretanto, pode ser apropriado definir um certo regime de escoamento para um 

grupo de rios que possuem características físicas similares. 

Conforme ilustrado na figura 3.1, na gestão de recursos hídricos, o primeiro passo é a 

identificação dos valores que compõem o sistema fluvial e a significância de cada um desses 

valores. Nesse trabalho, deve ser consultada a legislação vigente relativa aos recursos 

hídricos, nas três esferas de poder: federal, estadual e municipal, além de outros órgãos 

regionais tais como o comitê de bacia hidrográfica, associações comunitárias e outros 

elementos da sociedade organizada que representem a comunidade. A compilação desse 

conjunto de informações trará o levantamento desses valores e importância de cada um deles. 

O segundo passo refere-se à definição de quais os valores que serão preservados. Geralmente, 

diferentes regimes de escoamento são exigidos para a manutenção de diferentes valores do 

sistema fluvial. Por exemplo, o regime requerido para manutenção de uma atividade 

recreacional como o rafting pode entrar em conflito com o regime requerido para a 

manutenção de espécies de peixes nativas. Para a solução desses conflitos, o gestor deve 

sempre recorrer à legislação que define as prioridades de uso dos recursos hídricos. Além 

disso, ele necessita estabelecer a relativa significância de cada um desses valores e o nível de 

risco aceitável para o não atendimento desses valores. 

O terceiro passo é definir os objetivos de gerenciamento, ou seja, os valores que deverão ser 

sustentados e, além disso, o nível de proteção que será garantido. Essas decisões são tomadas 

caso a caso. Em algumas situações, quando se protege o valor mais sensível, os demais serão 

sustentados. 

No contexto do presente trabalho, são considerados exemplos de objetivos da gestão de 

recursos hídricos: 

• Otimizar as condições de habitat para determinadas espécies comerciais; 

• Manter o habitat disponível existente;  
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• Promover uma percentagem de redução em área de habitat etc; 

Segundo Ministry for the Environment (1998), os objetivos de gestão são divididos em dois 

grupos: 

• Manutenção dos valores do sistema fluvial em seu estado original. Essa é a 

aproximação do baixo risco na gestão de recursos hídricos. Objetiva-se evitar qualquer 

mudança em um dos valores do rio que poderá repercutir nos outros. Assim, se 

proverá para todos os valores o nível existente de proteção; 

• Proteção para um determinado valor do sistema fluvial. Isso pode ser uma redução, ou 

uma otimização, nas condições de escoamento para um específico valor a ser 

preservado. 

Para o quarto passo, depois de definido o objetivo do gerenciamento, a questão é identificar os 

fatores críticos e definir o regime de escoamento para atender o objetivo. O regime definido 

deve possuir um certo número de dimensões, como o valor das vazões mínimas, e distribuir 

no tempo as vazões de alívio incluindo duração, freqüência e necessidades sazonais. 

Existem alguns aspectos que devem ser considerados na determinação dos objetivos do 

gerenciamento e dos respectivos regimes de escoamento requeridos: medidas de remediação e 

mitigação, ou seja, não usar somente as vazões para a obtenção do objetivo de gerenciamento, 

avaliando sempre a escala e magnitude dos potenciais efeitos e questões de reversibilidade 

dessas medidas. 

Para cada um dos quatro grupos de valores – ecológicos, tradicionais ou culturais, 

paisagísticos e recreacionais – existem os fatores críticos e as respectivas metodologias para 

determinação dos regimes de escoamento.  

Para a determinação das exigências no regime de escoamento para valores ecológicos, tem-se 

necessariamente que identificar as necessidades dos habitats e das espécies e o nível de 

proteção que será aplicado a eles. Pode-se optar pela manutenção das condições ecológicas 

existentes ou pela proteção de um determinado local ou espécie. 
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São três os componentes que definem a capacidade de um determinado regime de escoamento 

em preservar uma determinada comunidade ecológica: 

• Variabilidade do escoamento: Variações no escoamento são importantes 

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

sedimentos, algas e detritos acumulados; 

• Qualidade da água: a vazão interfere de forma importante da qualidade da água, por 

meio de parâmetros como oxigênio dissolvido, nutrientes, pH e contaminantes tóxicos; 

• Habitat (espaço e área de produção de alimento): a biota dos rios possui preferência 

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

a morfologia do rio, determina essa  disponibilidade de habitats hidráulicos. 

Desta forma, são três os parâmetros críticos que deverão ser observados: a variabilidade do 

escoamento, a vazão mínima para manutenção da qualidade da água e a vazão mínima para 

atendimento às necessidades exigidas pelo habitat. 

Na determinação dos valores hídricos culturais ou tradicionais da população ribeirinha, os 

seguintes objetivos devem ser observados: 

• A vida dos corpos e cursos d’água e suas capacidades produtivas devem ser protegidas 

e, quando necessário, aqueles que sofreram degradação devem ser recuperados; 

• A qualidade e quantidade da água em canais de passagem (trechos responsáveis pela 

comunicação entre áreas alagadas e a calha principal do rio) devem ser suficientes 

para promover um saudável funcionamento de todos os ecossistemas associados; 

• As vazões devem ser adequadas para a produção de alimento para a biota aquática e 

suficientes para promover o acesso a ele; 

• Nos locais onde as vazões estão relacionadas com áreas alagadiças, deve-se tomar 

cuidado especial para proteger sua produção de alimento e áreas de reprodução das 

espécies nativas; 

• A passagem das espécies deve ser mantida; 
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• As vazões devem proteger os locais de interesses religiosos e culturais da população. 

Na determinação dos regimes de escoamento para os valores estéticos, os objetivos principais 

são identificar quais deles estão presentes e em que local. A partir desse ponto, deverão ser 

identificados os fatores críticos que possibilitam a preservação desses sistemas. Os métodos 

de determinação dependerão da importância do rio e da paisagem a ser preservada.  

Para os valores recreacionais têm-se dois objetivos: 

• Preservação do status original dos elementos de recreação; 

• Escolha de certas atividades que deverão ser mantidas por certo período de tempo. 

A determinação dos fatores críticos dependerá da atividade a ser preservada. Para algumas, o 

mais importante pode ser a manutenção de certa profundidade, enquanto para outras o mais 

importante pode ser a velocidade ou a qualidade da água. O principal é que o gestor tenha 

ampla discussão com os usuários na definição das decisões que serão tomadas. 

O último e um dos mais importantes passos é o monitoramento do curso d’água. Nessa fase, é 

possível verificar se os regimes de escoamento especificados são capazes de atender os 

objetivos do gerenciamento do rio e, se necessário, propor mudanças nos valores de vazão ou 

a adoção de medidas mitigadoras que possibilitem alcançar os objetivos predeterminados. 

3.1.2 A evolução das metodologias de fixação da vazão ecológica 

O desenvolvimento de metodologias para determinação da vazão ecológica teve seu início em 

meados do século XX. Um dos primeiros métodos desenvolvidos foi o One Flow Method – 

OFM (Sams e Pearson, 1963, apud Morhardt, 1986). Nesse método, parametrizou-se uma 

equação para a determinação da vazão ótima para a postura de peixes (salmonídeos), com 

base em fotografias aéreas dos segmentos do rio em estudo. A equação em questão era: 

ff VDWQs ⋅⋅=               (3.1) 

na qual, 

Qs = vazão ótima para postura de salmonídeos (pés cúbicos por segundo) 
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Wf = largura média do rio, tomada em intervalos de 100 pés, para um trecho representativo de 

aproximadamente uma milha de comprimento (pés) 

D = profundidade média nos trechos de postura (pés) 

Vf = velocidade média nos locais de postura (pés/s). 

Em 1967, foi desenvolvido o método da região 4 do USFWS (United States Fish and 

Wildlife). Esse modelo é baseado na simulação hidráulica, com definição de curvas de habitat 

caracterizando as seções transversais para os parâmetros: dimensão, estrutura do leito, 

substrato e características das margens. A partir daí, são recomendadas as vazões ecológicas 

que garantem as características hídricas para populações de salmonídeos dos rios de Montana 

nos estados de Utah, Idaho e Wyoming (Herrington e Dunham, 1967, apud Pelissari , 2000). 

O método de Oregon foi desenvolvido em 1972. Nele, os critérios de habitat são baseados na 

velocidade e profundidade do escoamento, para os quais é verificada a presença de peixes. Na 

definição da largura utilizável (LU), considera-se que ela pode ser ou não utilizável, baseada 

numa gama de valores de profundidades e velocidades utilizados pelas espécies, dentro de seu 

ciclo de vida. Na determinação da largura ponderada utilizável (LPU), as subseções de cada 

seção transversal são multiplicadas por fatores de ponderação relativos à velocidade e 

profundidade, permitindo quantificar em termos relativos o valor do habitat. A recomendação 

dos valores é feita com base nas curvas LU e LPU em função da vazão. Uma das principais 

vantagens desse método é a recomendação de serem definidas sazonalmente (Loar e Sale, 

1981, apud Pelissari, 2000). 

Em 1974 foi desenvolvido o método Northern Great Plains Resource Program (NGPRP). 

Nesse, as vazões ecológicas são definidas para cada mês do ano, baseadas na curva de 

permanência de vazões. Recomenda-se um histórico de vazões diárias de pelo menos 20 anos. 

(NGPRP, 1974, apud Morhardt,1986). 

O método de Tennant ou de Montana foi desenvolvido em 1975. Ele apresenta uma série de 

valores de vazão para períodos sazonais baseado em percentagens da vazão média anual. 

Tennant usou 10 anos de observações pessoais em Montana e no meio oeste para caracterizar 

os rios dentro da variabilidade da qualidade do habitat da truta, baseado em medições de 

vazões. Tennant, além dos valores mínimos de vazão, também recomenda a ocorrência de 
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eventos periódicos de cheias para que sejam removidos sedimentos e outros materiais do 

fundo do rio (Tennant, 1976).  

O método Califórnia foi desenvolvido em 1976, buscando quantificar a razão entre a vazão e 

a área disponível para postura e crescimento das espécies de truta nos rios das Califórnia. O 

método consiste na elaboração de mapas planimétricos para os parâmetros velocidade, 

profundidade, material do leito e cobertura vegetal, a partir de seções transversais levantadas 

nos locais de interesse, para pelo menos três vazões diferentes. São então aplicados fatores de 

ponderação para cada um dos parâmetros acima citados para obtenção do fator denominado 

preferência liquida de habitat – PLH. Este método pode ser considerado o precursor do 

Instream Flow Incremental Methodology – IFIM (Morhardt, 1986). 

Em 1976, foi elaborado o método Q7,10, no qual a obtenção das vazões ecológicas é baseada 

na série histórica de vazões mínimas com 7 dias de duração e período de retorno de 10 anos. 

Essa série é obtida a partir das médias móveis com intervalo de 7 dias, ao longo do ano; o 

menor valor é escolhido e o processo é repetido para todos os anos da série. Os valores são 

ordenados de forma crescente e, a partir daí, são estimadas as probabilidades de ocorrência e 

respectivos períodos de retorno. 

Em 1980, foi desenvolvido o Aquatic Base Flow (ABF). Trata-se de outro método baseado no 

histórico de vazões, o qual, partindo da hipótese básica de que as vazões médias são 

suficientes para atender às necessidades mínimas das espécies, recomenda como vazão 

ecológica a vazão média mensal do mês mais seco do ano, obtido no histórico de vazões 

(Larsen, 1980, apud Morhardt, 1986). 

Em 1982, foi desenvolvido o IFIM – Instream Flow Incremental Methodology, o qual baseia-

se na hipótese de que a distribuição longitudinal e lateral dos organismos aquáticos está ligada 

às características hidráulicas, estruturais e morfológicas dos cursos d’água (Alves, 1996, apud 

Pelissari, 2000). 

Os métodos para acesso de habitat, tais como o IFIM, são mais recomendados para situações 

onde o gerenciamento de recursos hídricos está voltado para a preservação de determinadas 

espécies. Esses métodos costumam ser os mais caros devido à grande quantidade de 

informação que deve ser coletada em campo para servir como dado de entrada para o modelo. 
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O IFIM habilita os gerenciadores de recursos hídricos a quantificar a disponibilidade de 

regimes de escoamento, natural e modificado, para espécies selecionadas. Em condições 

adequadas o IFIM é o mais acurado método para estabelecer uma vazão mínima para essas 

determinadas espécies (Stalnaker et al., 1995). 

O IFIM dá uma estimativa da quantidade disponível de habitat para diferentes vazões, mas 

cabe ao gerenciador de recursos hídricos decidir qual é a quantidade aceitável; o IFIM não faz 

isso. 

Em 1983, foi elaborado o MPM – Método  do Perímetro Molhado (Annear e Cander, 1984), o 

qual é um método usado com algum sucesso em Montana e outros locais. Nessa metodologia, 

o valor desejado de vazão mínima é mostrado por meio de um índice de habitat que incorpora 

as características do canal. A técnica do perímetro molhado seleciona a mais estreita seção 

transversal do rio, a qual se supõe ser capaz de promover o mínimo de habitat necessário. 

O analista seleciona uma área admitida como crítica para o funcionamento do rio e nesse local 

será determinado o índice de habitat para o resto do curso d’água. O procedimento usual é 

encontrar o ponto de inflexão na relação perímetro molhado e vazão do rio como um 

referencial para o habitat mínimo aceitável. Esse ponto de inflexão indica que, para vazões 

acima deste valor, o perímetro molhado aumenta de forma lenta. Uma vez que esse valor de 

vazão é estimado, considera-se que outras áreas do habitat também estão protegidas. 

O método Waiora – Water Allocation On River Attributes, desenvolvido em 2003, estuda a 

variabilidade dos elementos químicos e hidrofísicos do curso d’água em função de mudanças 

na vazão e como essa variabilidade afeta o meio biótico definindo-se, assim, os valores de 

vazão em função de limitações na variabilidade desses indicadores impostas pelas 

necessidades das espécies. 

 A seguir, apresenta-se a tabela 3.1, formulada por Morhardt (1986), na qual é listada uma 

série de métodos para determinação de vazão residual, com seus respectivos autores. 

Como pode ser visto na tabela 3.1, o tema vazão ecológica recebe bastante atenção, com um 

grande número de autores desenvolvendo e adaptando várias modelagens, buscando-se 

promover a preservação das espécies aquáticas com a manutenção de um regime mínimo 

aceitável. 
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TABELA 3.1  
Metodologias para determinação da vazão ecológica. 

Autor (es) Método
Sams & Pearson, 1963 One Flow method
Collings, 1974 (5 modelos) Spawning and Rearing Discharge
NGPRP, 1974 Northern Great Plains Resourse Program Method 
Thompson, 1974 Oregon Usable Width Model
Dunham & Collotzi, 1975 USFWS Region 4 Model
Hoppe, 1975 Minimum Stream Flow for Fish
Tennant, 1975 Montana Method
Chiang & Jonnhson ,1976 Q7,10 Method
Nickelson, 1976 Habitat Needs for Salmonid Hearing 
Swank & Phillips, 1976 USFWS Region 6 Single Transect Method 
Swift, 1976 Washington Basin Variable Method 
Swift, 1976 Washington Toe-Width Method
Waters, 1976 California Instream Flow Method
White, 1976 Idaho Instream Flow Method
White et al., 1976 Midwestern Trout Sanding Crop
Binns & Eiserman, 1979 Wyoming Habitat Quality Index
Nickelson et al., 1979 (3 modelos) Stream Flow Requirements for Salmonids 
Swift, 1979 Washington One – Variable Regression Method 
Barber et al., 1980 Diagrammatic Mapping Method
Geer, 1980 Utah Water Record Methodology
Larsen, 1980 USFWS New England Flow Recommendation Policy
Wesch, 1980 WRRI Trout Cover Rating Method
Osborn, 1981 Spawning Habitat Using Watershed and Channel 
Parsons et al., 1981 Fish Habitat Index Using Geomorphic Parameters 
Weaterred et al., 1981 R2-CROSS-81 Sag Tape Model
Bovee et al., 1982 Instream Flow Incremental Methodology - IFIM 
Edwards et al., 1982 USFWS Habitat Suitability Index Model 
Hickman & Raleigh, 1982 USFWS Habitat Suitability Index
Inskip, 1982 USFWS Habitat Suitability Index
McMahon, 1982 USFWS Habitat Suitability Index
Raleigh, 1982 USFWS Habitat Suitability Index Model 
Stuber, 1982 (3 modelos) USFWS Habitat Suitability Index Model 
Taylor, 1982 Riparian Strip Width Model
Annear & Conder, 1983 Statistical Wetted Perimeter Method 
Edwards, 1983 (4 modelos) USFWS Habitat Suitability Index Model 
Layher, 1983 (8 modelos) Habitat Suitability In Prairie Streams 
Pardue, 1983 USFWS Habitat Suitability Index Model 
Trial et al., 1983 (4 modelos) USFWS Habitat Suitability Index Model 
Gilbert, 1984 USFWS Habitat Suitability Index 
Layher & Maugham, 1984 Habitat Suitability Index
Li et al., 1984 Discriminant Habitat Analysis
Milhous et al., 1984 USFWS IFG4 Hydraulic Simulation Method 
Milhous et al., 1984 USFWS Water Surface Profile Model 
Milhous et al., 1984 USFWS habitat Model
Nelson, 1984 Montana DFWP Wetted Perimeter Method  
Rabern, 1984 (9 modelos) Habitat Based Georgia Standing Crop Models 
  
Fonte: Morhardt (1986) 
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3.1.3 Classificação dos métodos para fixação de vazões ecológicas 

Os métodos para a fixação de vazões ecológicas têm sido classificados em vários grupos. 

McMahon [2003, apud Benetti et al. (2003)] os subdivide em 3 grupos: a) métodos das 

descargas históricas; b) métodos de limites mínimos de sobrevivência; e c) métodos de 

simulação de habitats. Stalnaker et al. (1995) utilizou também 3 grupos: técnicas de fixação 

de padrões; b) técnicas intermediárias; e c) técnicas incrementais. Tharme [1998, apud Benetti 

et al. (2003)] classificou-os em 4 grupos: a) métodos hidrológicos; b) métodos hidráulicos de 

classificação; c) métodos de classificação de habitats; e d) métodos holísticos. Benetti et al. 

(2003) os classificaram em seis grupos: a) métodos hidrológicos; b) métodos de classificação 

hidráulica; c) métodos utilizando regressões múltiplas; d) métodos de classificação de 

habitats; e) métodos holísticos; e f) métodos informais. Segundo a publicação neozelandesa 

Flow Guidelines for Instream Values (NIWA, 1998), há 5 subdivisões de métodos: a) métodos 

de histórico de vazões (hidrológicos); b) métodos hidráulicos; c) métodos de classificação de 

habitats; d) modelagem de qualidade da água; e e) métodos regionais. 

Com as classificações apresentadas anteriormente, podem-se destacar os seguintes 6 grupos 

de metodos de determinação de vazões ecológicas: 

• Métodos hidrológicos: nesse tipo de metodologia são utilizados os dados históricos de 

vazões para estabelecer os requisitos mínimos de vazões nos rios. Como exemplos 

podem ser citados: método Q7,10, método da curva de permanência de vazões, método 

das vazões mínimas médias mensais e método da vazão aquática de base, entre outros. 

• Métodos hidráulicos: esses métodos utilizam vários parâmetros, tais como 

profundidade, velocidade, largura do rio, perímetro molhado, área molhada e raio 

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

exemplo dessa técnica, pode-se citar o método do perímetro molhado. 

• Métodos de classificação de habitats: essas técnicas buscam relacionar as diversas 

características de um trecho de rio, tais como velocidade, profundidade, cobertura 

vegetal, substrato, oxigênio dissolvido e temperatura, com as preferências de habitat 

para uma espécie ou para um grupo de espécies. Como exemplos, podem ser citados o 

Instream Flow Incremental Methodology – IFIM e o Water Allocation On River 

Attributes – WAIORA. 
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• Métodos de modelagem de qualidade da água: essas técnicas utilizam parâmetros de 

qualidade da água para classificar os impactos na mudança de regimes de escoamento. 

Variam desde simples cálculos de dissolução até complexos modelos de previsão, 

principalmente para oxigênio dissolvido e temperatura. 

• Métodos regionais: são aplicações de técnicas para todos os rios em uma área 

específica. Esses métodos são utilizados para a determinação de vazões mínimas para 

rios que apresentem características similares, tais como forma, clima e regime de 

escoamento. Os objetivos específicos de gerenciamento e os níveis de proteção devem 

ser definidos para a área em estudo. Esses métodos são uma forma de relacionar 

habitats hidráulicos ou parâmetros de qualidade da água com estatísticas hidrológicas. 

• Métodos holísticos: esses métodos consideram as necessidades de todos os 

componentes de um ecossistema, assim como suas inter-relações, para a determinação 

da vazão ecológica. O método caracteriza-se principalmente pela estruturação de 

workshops reunindo especialistas das diversas áreas, tendo com resultado uma 

descrição quantitativa, no espaço e no tempo, do regime de vazões que deverá 

possibilitar a manutenção do ecossistema do curso d’água. Um exemplo desse tipo de 

método é o Building Blocks Methodology – BBM. 

3.1.4 As metodologias mais adotadas no Brasil 

O Brasil, em comparação com países da Europa, África do sul, Oceania, Nova Zelandia e 

América do Norte, encontra-se em um patamar bastante inferior no que tange à definição de 

métodos de determinação de vazões ecológicas. As técnicas utilizadas resumem-se 

basicamente aos métodos hidrológicos, sendo mais específico o método da vazão Q7,10, 

adotando-se como vazão ecológica uma fração deste valor referencial, e o método da curva de 

permanência, no qual a vazão ecológica é uma fração da Q90 ou Q95. A tabela 3.2 mostra um 

resumo das práticas para cálculo das vazões ecológicas em alguns estados brasileiros; 

salienta-se que todas as abordagens são destituídas de significado ecológico e que a vazão 

ecológica é determinada indiretamente, a partir dos critérios de outorga adotados por esses 

estados. 

A Política Nacional de Recursos Hídricos, Lei n. 9433/97, preconiza que a vazão residual ou 

remanescente deve satisfazer às seguintes demandas: sanitária, ecológica (vazão ecológica), 
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abastecimento humano e industrial, dessedentação de animais, geração de energia elétrica, 

irrigação, navegação, lazer, dentre outras, não havendo uma clara definição de como será 

calculada essa vazão. Nesta dissertação buscar-se-á utilizar um método de maior 

representatividade do ponto de vista ecológico. 

TABELA 3.2  

Critérios de outorga de direito de uso da água em alguns estados brasileiros.  

Estado Vazão 
referencial 

Critério de Outorga (1) Vazão ecológica 
indiretamente 
estabelecida 

PR Q7,10 50 % da vazão referencial. 50% da Q7,10 
30 % da vazão referencial em cursos d’água usuais. 
Quando o interessado promover regularização, o 
limite poderá ser superior desde que seja mantida uma 
vazão residual de 70% da vazão referencial. 

70% da Q7,10 

MG Q7,10 Poderão ser adotados vazões residuais inferiores a 
70% da vazão de referência, quando for de interesse 
público e não causar prejuízos a terceiros. 

Exceção à regra 
quando for de 
interesse 
público 

80% da vazão referencial quando não houver 
barramento, ou quando houver barramento em cursos 
d’água perenes. 

20% da Q90 
PE  Q90 diário 

95% da vazão referencial quando houver barramento 
em cursos d’água intermitentes 5% da Q90 

80% da vazão referencial quando não houver 
barramento, ou quando houver barramento em cursos 
d’água perenes. 

20% da Q90 

95% da vazão referencial quando houver barramento 
em cursos d’água intermitentes 
Quando o suprimento for para abastecimento humano, 
o percentual pode atingir 95% da vazão referencial 

5% da Q90 

BA Q90 diário No caso de vazões regularizadas por reservatório, a 
vazão residual de 20% da vazão referencial deve 
escoar a jusante por descarga de fundo ou por 
qualquer outro dispositivo que não inclua bombas de 
recalque. Nenhum usuário individualmente receberá 
outorga superior a 210% da vazão referencial em um 
dado manancial. 

20% da Q90 

PB 90% da vazão referencial 10% da Q90 
RN 90% da vazão referencial 10% da Q90 

CE 

Vazão 
regularizada 
com 90% de 
garantia. 

90% da vazão referencial em cursos d’água com 
barramento; em lagos ou lagoas, 33% da vazão 
referencial. 

10% ou 67% da 
Q90 

Fonte: Benetti et al. (2003) 
(1) – Limite de autorizações de retirada de água acumuladas até a seção fluvial. 
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3.1.5 O modelo WAIORA – Water Allocation On River Attributes 

3.1.5.1 Descrição básica 

O modelo utiliza a informação da geometria da calha do rio, parâmetros de qualidade da água 

e modelos numéricos para estimar os efeitos da vazão nesses parâmetros, comparando-se as 

previsões com as limitações ecológicas definidas pelo usuário, de modo a determinar se 

algum efeito adverso pode ocorrer. 

As principais variáveis hidráulicas do curso d’água avaliadas no modelo são a largura, a 

profundidade, a velocidade do fluxo, dentre outras. 

Avaliam-se também como variáveis físico-químicas os parâmetros clássicos, a saber, a 

temperatura e a concentração de oxigênio dissolvido –os quais são fortes limitadores da vida 

em cursos e corpos d’água– e, dependendo de sua variabilidade, podem definir a presença ou 

a ausência de determinadas espécies, e por fim, a concentração de amônia.  

O modelo não diz qual é a vazão ecológica mas, sim, descreve a variabilidade dos elementos 

analisados em função da variação da vazão. A decisão deve ser tomada pelo usuário, tendo 

como base as limitações impostas pelas espécies aquáticas. Desta forma, o modelo deve ser 

tratado como um sistema de suporte à decisão, utilizado para qualificar os efeitos que as 

mudanças no regime de escoamento causam no ecossistema. 

O modelo possui 4 parâmetros básicos de avaliação:  

• habitat (profundidade, largura e velocidade); 

• temperatura da água; 

• concentração de oxigênio dissolvido; e 

• concentração de amônia total. 

O parâmetro habitat é necessário em todas as simulações, sendo que os demais podem ser 

utilizados um a um ou de forma combinada. 
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Os passos básicos a serem seguidos na utilização do modelo são: 

• selecionar os parâmetros que serão avaliados; 

• coleta de dados em campo; 

• calibração; 

• cálculo dos efeitos; e 

• avaliação dos efeitos. 

Na seqüência, serão detalhados os parâmetros com seus procedimentos de coleta de dados e 

calibração, além da filosofia adotada para cálculo dos efeitos da variação da vazão sobre esses 

parâmetros. Por último, será explanado como proceder na avaliação desses efeitos. 

3.1.5.2  Habitat 
O parâmetro de habitat é necessário para todos os tipos de simulação. A sua entrada pode ser 

realizada de duas formas. Para avaliações rápidas, considerando apenas a geometria fluvial, 

larguras e profundidades devem ser medidas para duas vazões em pelo menos três locais, um 

para cada tipo de habitat, no trecho de estudo. O habitat fluvial é então estimado, assumindo 

relações hidráulicas logarítmicas (Jowett, 1999). Em casos onde se necessita extrapolar para 

vazões bem superiores ou inferiores às coletadas nos levantamentos do habitat fluvial, os 

dados das seções transversais devem ser levantados e calibrados pelo modelo RHYHABSIM – 

River Hydraulics and Habitat Simulation (Jowett, 1999). O procedimento normal é selecionar 

pelo menos 5 seções transversais em cada tipo de habitat e medir os níveis d’água em pelo 

menos três ocasiões. 

Optando-se pela entrada simplificada, na forma da “Geometria Fluvial”, a profundidade 

média do rio entrará apenas na medição da primeira vazão; na segunda campanha de campo, o 

dado de entrada será somente a variação da profundidade. De fato, instalando-se marcos 

referenciais nas seções transversais, será mais fácil e preciso medir apenas a variação do nível 

d’água entre os instantes de coleta. 
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A repetição das medições de largura do rio devem ser feitas exatamente no mesmo local e 

cada seção transversal deve ser claramente identificada, de forma a permitir fácil localização 

na visita de retorno. As duas vazões e níveis medidos devem ser suficientemente diferentes, 

de forma a permitir a definição mais precisa da mudança de nível, em função da variação de 

vazão. Uma mudança no nível de 25mm ou de 15% na vazão é um mínimo aceitável. 

3.1.5.3 O modelo RHYHABSIM – River Hydraulics and Habitat Simulation 

Neste modelo, a unidade geométrica básica do rio é a seção transversal. Um trecho de rio é 

uma seqüência de seções transversais que representam as características significativas do 

canal. Cada seção transversal é representada pelo seu comprimento e a percentagem do trecho 

que está sob sua influência; a percentagem e o comprimento da seção transversal são 

calculados a partir da distância entre as seções levantadas. 

Após calibrado, o modelo pode ser utilizado para prever nível d’água, velocidade e habitat 

disponível para outras vazões. É possível a combinação de trechos e seções transversais para 

análises de habitats. 

A profundidade e a velocidade podem ser previstas para cada ponto de medição no modelo. 

Nesse caso, os passos de cálculo são: 

• o nível d’água, correspondente à nova vazão é calculado da curva cota/vazão. A área 

da seção (A) e a velocidade média (Vm) são calculadas a partir do nível d’água e da 

nova vazão (Q), por meio de Vm=Q/A; 

• a profundidade de cada ponto é calculada a partir da profundidade medida e da 

diferença entre o nível d’água medido e aquele calculado para a nova vazão; e 

• a velocidade de cada ponto é calculada a partir da nova vazão e da velocidade medida. 

O procedimento de calibração ajusta níveis d’água e vazões às curvas de distribuição para 

prever as velocidades puntuais, sendo que a capacidade de transporte em cada ponto medido é 

relacionada com a velocidade medida. Essa taxa é o fator de distribuição de velocidade 

(Velocity Distribution Factor – VDF), o qual é utilizado para calcular velocidades para outras 

vazões. 
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Nesse modelo podem ser inseridas até 10 características fluviais para cada ponto de medição. 

Tipicamente, um atributo descreve substrato, cobertura do rio ou características da superfície 

da água, porém qualquer outro atributo pode ser apropriado. 

As características médias do rio, e como elas variam em função da vazão, podem ser 

determinadas. As vazões são especificadas como mínima, máxima ou incremental.  

As profundidades e as velocidades podem ser previstas para cada vazão, em cada ponto de 

medição, e somadas para cada seção transversal e trecho. 

Os dados básicos de entrada são: 

• conformação dos trechos de rio e de cada seção transversal, identificando-as pelo 

nome, distância entre elas, a porcentagem que cada uma representa no trecho e o 

respectivo nível d’água; e 

• Os atributos de cada ponto da seção transversal, entre os quais, podem ser citados: a 

cobertura e o tipo de leito do rio, o offset (distância entre os pontos de medição em 

cada seção transversal), a profundidade e a velocidade média. 

Depois de haver inserido os dados mencionados, o procedimento de modelagem e simulação 

de habitat segue a seguinte seqüência: 

• Verificar a tabela de dados, a partir dos seguintes elementos: 

1. a descrição de substrato é reconhecida e associada ao tipo correto de substrato? 

2. as distâncias entre as seções aumentam de montante para jusante? 

3. os offsets da seção transversal não decrescem ao longo da seção? 

4. o estado correspondente à vazão zero é maior do que o da seção mínima? 

5. o estado para as medições é maior do que o da seção mínima? 
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• Calibração do modelo com os seguintes procedimentos: 

1. Vazão de análise: 

A vazão de cada seção transversal é calculada a partir dos offsets, profundidades e 

velocidades medidas. 

A melhor estimativa de vazão, sobre a qual a análise foi feita, é conhecida como vazão de 

análise. Pode ser chamada também de vazão de calibração ou melhor vazão. A vazão de 

análise default do programa é a média de todas as vazões medidas. 

As calibrações das relações do estado de descarga, dos fatores de distribuição de 

velocidades e das perdas de carga para o modelo de perfil d’água são todas baseadas na 

vazão de análise.  

2. Fatores de distribuição de velocidades: 

Os fatores de distribuição de velocidades são calculados a partir das velocidades medidas 

ao longo de cada seção transversal e da vazão de análise. Os fatores de distribuição de 

velocidades são originados da seguinte equação: 

SKQ ⋅=           (3.2) 

na qual: 

Q = vazão em m³/s 

S = inclinação em m/m 

K = constante em m³/s. 

Usando a equação de Manning, a constante K torna-se: 

( )
N
RHAK

3
2

⋅
=           (3.3) 
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na qual: 

A = área da seção transversal em m² 

RH = raio hidráulico em m 

N = coeficiente de rugosidade de Manning em s/m³. 

Para cada célula na seção, o quociente entre vazão da célula Q1 e a constante da célula K1 

é igual à vazão total da seção dividida pela constante K total da célula, ou seja 

∑
∑==

K
Q

K
Q

K
Q

2

2

1

1           (3.4) 

A velocidade na célula pode ser calculada pela relação acima e por meio de 
1

1
1 A

QV = , ou 

seja: 

K
Q

N
RHV ⋅=

1

1
1

3
2

          (3.5) 

na qual: 

Q = vazão total em m³/s 

K = constante total em m³/s 

RH1 = raio hidráulico da célula em m 

N1 = rugosidade da célula em s/m³. 

Se o coeficiente de Manning é constante ao longo da seção transversal, a velocidade varia 

em função de 3
2

RH . Caso contrário, a velocidade varia com a rugosidade da célula. Assim 

a equação anterior torna-se: 

3
2

3
2

1

1
1

RHA
NQ

N
RHV

⋅

⋅
⋅=          (3.6) 
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Em termos de fator de distribuição de velocidade tem-se: 

1N
NVDF =           (3.7) 

e 

3
2

3
2

1
1

RHA

RHQVDFV
⋅

⋅
⋅=          (3.8) 

Quando se utiliza esse tipo de calibração, admite-se que a distribuição de velocidades não 

varia com a mudança da vazão. Por essa razão, as calibrações devem ser feitas com vazões 

próximas à vazão de interesse, devendo-se tomar cuidado com extrapolações muito 

exageradas. 

3. Curvas de calibração: 

As curvas de calibração são utilizadas para prever os níveis d’água para vazões diferentes 

da vazão de análise. As curvas de calibração são ajustadas automaticamente por três 

métodos e pelas medições para cada seção transversal, após leitura de arquivo ou quando 

se trata de uma nova seção transversal. 

Os coeficientes de correlação indicam o quão bem ela se ajusta aos pontos. Para se 

determinar qual é a curva que será utilizada para se extrapolar para outras vazões, as 

curvas de calibração podem ser comparadas na forma tabular ou graficamente. Os 

parâmetros podem ser alterados de forma a se obter um melhor ajuste. 

O procedimento básico é: 

1. examinar as alternativas de curvas de calibração 

2. comparar as formas das curvas entre as seções 

3. selecionar a melhor curva que será utilizada para o cálculo dos níveis d’água da seção 

transversal. 
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• Simulação para as vazões requeridas 

O modelo de simulação é carregado automaticamente utilizando seus critérios-padrão. A 

calibração deve ser verificada e ajustada, se necessário. 

O arquivo resultante deste modelo, que retrata o habitat fluvial, será a base de entrada para o 

modelo WAIORA proceder às simulações de cenários de habitat, que balizarão as análises dos 

efeitos e tomadas de decisão para avaliação da vazão ecológica. 

3.1.5.4 Temperatura da água 

A temperatura da água pode afetar sistemas aquáticos de várias maneiras, variando desde 

graves efeitos letais até sérias modificações no estilo de vida das espécies, levando a níveis 

crônicos de stress e reduções na qualidade da água como um todo. O modelo de temperatura 

d’água está presente para auxiliar na previsão das conseqüências, na temperatura d’água, de 

manipulações dos rios, tanto na vazão quanto no sombreamento. 

Esse é um modelo unidimensional de transporte de calor que prevê a média ou a máxima 

temperatura diária da água a partir de um ponto de abstração, como uma função da distância 

do rio a jusante e o fluxo de calor do ambiente. Em termos gerais, o modelo WAIORA calcula 

as perdas e ganhos de calor de uma parcela de água que passa através de um segmento de rio. 

Na utilização do modelo, devem ser feitas algumas premissas, a saber: 

• as características do trecho selecionado representam uma longa seção de rio e não 

sofrem alterações com contribuições laterais; 

• o modelo não é capaz de realizar previsões, com flutuações rápidas de vazão; e 

• admite-se que a turbulência mistura completamente o rio, tanto verticalmente, como 

transversalmente, sem distribuições micro-termais. 

Descreve-se adiante uma série de parâmetros que devem ser fornecidos para a calibração do 

modelo. 

O trecho de rio, especificado em metros, é utilizado para avaliação das mudanças no habitat, 

temperatura e oxigênio dissolvido. Admite-se que a geometria hidráulica e outras 
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características, como clima, forma e condições do leito do rio, são constantes ao longo do 

trecho de estudo. A temperatura da água e a concentração de oxigênio dissolvido são 

aplicadas ao final do trecho, enquanto condições de habitat são aplicadas ao longo do trecho 

de estudo. 

Como, geralmente, a temperatura da água aumenta com a distância a jusante, até o seu ponto 

de equilíbrio, o comprimento de rio deve ser suficientemente longo de forma a garantir que tal 

equilíbrio seja atingido. 

Temperatura do ar: devem ser fornecidas a temperatura média diária e a máxima diária, em 

graus Celsius. A temperatura do ar deve ser medida com precisão para a calibração do 

modelo. 

Geralmente, a temperatura do ar, a radiação e o sombreamento são os fatores mais 

importantes na determinação da temperatura da água. 

Radiação: a radiação total diária, medida geralmente em megajoules por metro quadrado, é 

um dos mais importantes fatores. 

Hora de máxima temperatura: é utilizada para descrever o comportamento senoidal da 

variação de temperatura do ar. Não é dos parâmetros mais importantes, mas pode ser  

relevante na calibração de modelos de temperatura. A máxima temperatura do ar ocorre 

geralmente entre 14h e 16h (NIWA, 2004). 

Velocidade do vento: adota-se sua média diária sobre a superfície da água. Geralmente, as 

velocidades do vento medidas em estações meteorológicas são superiores às medidas na 

superfície da água. Os ajustes na velocidade do vento e sombreamento podem ser utilizadas 

para calibrar o modelo para temperaturas d’água conhecidas a jusante. 

Número de horas possíveis de luz solar: é uma medição indireta da cobertura de nuvens. É 

expresso em porcentagem máxima possível de horas de luz solar. É medida com piranômetro, 

ou heliógrafo, ou ainda pode ser calculada indiretamente pela cobertura de nuvens, a partir da 

equação: 

Percentagem possível de luz solar = ( 1 – Nuvens5/3 ) * 100    (3.9) 
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na qual: 

Nuvens = percentagem da cobertura de nuvens. 

Umidade relativa do ar: é especificada em percentagem. A umidade relativa do ar aumenta a 

taxa com que o calor é transferido entre o ar e a água. Para corrigir a umidade do ar medida na 

estação meteorológica para a região de estudo, utiliza-se a seguinte equação: 

( )( )
16,273
16,2730640,1

0
0

0

+
+

⋅⋅= −

T
TRRh aTT a                (3.10) 

na qual: 

Rh = umidade relativa para a temperatura Ta (fração decimal) 

R0 = umidade relativa na estação (fração decimal) 

Ta = temperatura do ar no trecho fluvial (°C) 

T0 = temperatura do ar na estação meteorológica (°C). 

Número do dia e latitude: é o número do dia no ano considerando o dia primeiro de janeiro 

como 1 e o dia 31 de dezembro como 365 (dia Juliano). O número do dia e a latitude são 

utilizados para calcular o ângulo do sol em diferentes horas do dia, refletindo quando o relevo 

ou a vegetação sombreiam o trecho fluvial. Também são utilizados para calcular o tempo 

entre o nascer e o pôr do sol, para uma certa data do ano. 

Elevação: expressa em metros, é utilizada para calcular a pressão atmosférica para o fluxo de 

convecção de calor. 

Sombreamento do rio: ele tem grande influência na temperatura da água e, assim, é 

importante se fazer estimativas razoáveis do sombreamento do rio. A sombra representa a 

proporção da radiação solar incidente que não atinge a água. A quantidade de sombra pode ser 

determinada na calibração, pelo procedimento de tentativa e erro para um local onde se 

conheça a temperatura d’água a jusante, ou, ainda, pela medição dos ângulos de elevação de 
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árvores, bancos e margens, bem como pela estimativa da fração de radiação que passa através 

da vegetação. 

Leito do rio: o calor da água é perdido e recebido ao longo do leito do rio, o qual funciona 

como um redutor de efeito de longo termo, ou estoque de calor, amenizando efetivamente a 

resposta da temperatura da água às variações meteorológicas. Por esta razão, a temperatura 

média mensal pode ser utilizada como temperatura do leito, se as medições ao longo da 

profundidade não estiverem disponíveis. 

A condutividade do leito é geralmente considerada 1,65 J/m/s/°C, mas, como o processo de 

transferência de calor é bastante complicado, essa condutividade pode variar bastante, 

sugerindo-se o valor inicial de 10 J/m/s/°C, variando-o para se obter a melhor calibração. 

Temperatura inicial da água (°C): é a temperatura medida a montante, no início do trecho. A 

temperatura inicial no ponto de abstração pode ser especificada diretamente ou calculada 

pelas características de montante do trecho, considerando que a temperatura da água tenha 

alcançado o equilíbrio. A mudança na temperatura da água é então calculada para as vazões 

de jusante, usando a variação senoidal da temperatura d’água desde o ponto de abstração. 

Calibração do modelo de temperatura da água: o modelo deve ser calibrado. Ressalta-se, 

entretanto, que no caso de se desejar ter apenas uma idéia grosseira do comportamento da 

temperatura, a calibração não é necessária. 

Para calibração do modelo são necessários dados meteorológicos e de temperatura da água. 

Os dados meteorológicos geralmente são obtidos em estações climatológicas vizinhas e os 

dados de temperatura da água durante as campanhas de medição.  

3.1.5.5 Oxigênio dissolvido  

Para o cálculo dos efeitos da vazão na concentração de oxigênio dissolvido (OD), além dos 

dados de temperatura e habitat, três outros importantes parâmetros são exigidos: 

• a taxa de respiração diária da comunidade (taxa média de oxigênio consumido por 

plantas aquáticas e microrganismos); 
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• a produção / taxa de respiração (relação entre taxas diárias de produção fotossintética 

de oxigênio e da respiração por plantas e microorganismos); e 

• o coeficiente de re-aeração (coeficiente que descreve a taxa pela qual o oxigênio é 

trocado entre a atmosfera e o rio). 

O modelo WAIORA OD se aplica em rios com distribuição razoavelmente homogênea de 

plantas aquáticas no trecho. Para isso, três suposições devem ser feitas: 

• admite-se que uma simples análise de trecho pode ser apropriada. A hipótese implícita 

é de que, enquanto a concentração de OD, em um local específico, pode mostrar 

substancial variação no tempo, em algum momento os gradientes espaciais de OD ao 

longo do rio serão mínimos. Isso é sustentável se existe uma distribuição homogênea 

de plantas sobre o trecho a montante do local. 

• admite-se que a massa de plantas não é afetada por mudanças em vazões de estiagem. 

A idéia inerente é a de que as taxas de fotossíntese e respiração são inversamente 

relacionadas com a vazão. 

• admite-se que a temperatura da água é constante por mais de 24 horas. Se a 

temperatura da água varia ao longo do dia, três aspectos do balanço do oxigênio são 

afetados, quais sejam: re-aeração, respiração e saturação da concentração de oxigênio. 

Experiências têm mostrado que, para variações diárias da temperatura da água 

inferiores a 5°C, a variação nesses três processos é pequena. 

O modelo WAIORA assume que a concentração diurna de OD é afetada por estes três 

processos fundamentais: re-areação, respiração de plantas e bactérias e fotossíntese, descrito 

pela seguinte equação para a taxa de variação na concentração de oxigênio dissolvido (dC/dt): 

RPCCk
dt
dC

s −+−= )(                 (3.11) 

na qual: 

C = concentração de oxigênio em um tempo t (mg/l) 
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Cs = valor de saturação do oxigênio dissolvido (mg/l) 

k = coeficiente de re-aeração (d-1) 

P = taxa instantânea de produção fotossintética por plantas (mg/l.d) 

R = taxa instantânea de respiração por plantas e microrganismos (mg/l.d) 

t = tempo (d). 

Os dados de entrada para o modelo de oxigênio são feitos em três seções. A primeira é 

composta pelas condições de referência. Essas são aplicadas às condições de medição de 

campo na segunda seção ou, nos parâmetros de oxigênio dissolvidos que entram na terceira 

seção. 

Para melhores estimativas na previsão do comportamento do OD, é necessário que esses 

parâmetros sejam determinados a partir de medições de campo ao invés de estimados. 

Independente da forma de obtenção desses parâmetros, é necessário especificar as seguintes 

condições de referencia do rio: 

Vazão de referência para concentração de OD 

A vazão de referência (Qref) é a vazão para a qual os parâmetros de oxigênio foram medidos 

para a calibração do modelo. Ela é utilizada para estabelecer o coeficiente de re-areação de 

referência (kref) e, a partir daí, o coeficiente de re-aeração (k) pode ser calculado para outra 

vazão com velocidade (V) e profundidade (Yh) associados, por meio da expressão: 

5,1YhVkk ref ⋅⋅=                  (3.12) 

As taxas de re-aeração e produção fotossintética também devem ser ajustadas. Se o rio é 

dominado pela presença de macrófitas, a respiração e a produção de oxigênio são diretamente 

proporcionais à vazão, ou seja: 

Q
Q

RR ref
ref ⋅=                   (3.13) 
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na qual: 

R = taxa de respiração para a vazão Q 

Rref = taxa de re-aeração para a vazão de referência Qref. 

Se algas bentônicas dominam o trecho fluvial, as taxas de respiração são diretamente 

proporcionais à profundidade do rio, ou seja: 

Yh
Yh

RR ref
ref ⋅=                  (3.14) 

na qual: 

R = taxa de respiração na profundidade Yh 

Rref = taxa de re-aeração na profundidade Yhref da vazão de referência Qref 

Taxa de respiração em separado a 10°C 

Essa taxa é utilizada para ajustar taxas de respiração tanto para temperatura padrão, quanto 

para previsão de temperatura para uma vazão particular. O ajuste de temperatura é feito de 

acordo com a equação: 

)1,02(
10

)20( TQRR −⋅=                    (3,15) 

na qual: 

R(20) = taxa de respiração a 20 °C 

R = taxa de respiração a uma temperatura média diária da água T (°C) 

Q10 = taxa de respiração em separado a 10 °C  

Espera-se que Q10 situe-se entre 1 e 2. A temperatura média diária da água pode ser prevista 

utilizando o modelo de temperatura WAIORA ou um valor fixado pelo usuário na calibração 

dos parâmetros de oxigênio. 
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Biomassa vegetal 

Isso especifica se o rio é dominado por macrófitas ou algas bentônicas. Isso é utilizado para 

determinar quando as taxas de respiração e produção de oxigênio serão proporcionais à vazão 

ou à profundidade média. 

Medições de campo para os parâmetros de oxigênio dissolvido 

A variação diurna da concentração de oxigênio dissolvido e da temperatura da água, durante 

períodos de clima e vazão estáveis, pode ser utilizada para o cálculo das taxas de re-aeração, 

respiração e produção de oxigênio. Os dados devem se coletados com DataSonde, ou medidor 

similar, durante período de vazão constante, como no escoamento de base ou períodos de 

recessão. Os períodos de 24 horas geralmente são iniciados à meia-noite. O mais importante é 

estabelecer o padrão nas variações diurnas e escolher um dos períodos de 24 horas que melhor 

representa toda amplitude de variação dos dados. 

A curva de análise diurna pode ser utilizada para determinar esses parâmetros. O modelo 

WAIORA utiliza o procedimento de solução analítica direta [Chapra & Di Toro (1991), 

descrito em McBride et al. (1998) e apud NIWA (2004)].  

A seguir, a figura 3.2 ilustra a variação da concentração de oxigênio e da produção 

fotossintética ao longo do período de 24 horas. 

 
FIGURA 3.2: Curva de variação diária de oxigênio dissolvido e produção fotossintética  

Adaptado de: National Institute of Water & Atmospheric Research LTD., 2004 
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Data das medições de OD 

A data (dd/mm/aa) da medição do período de 24 horas de variação diária da concentração de 

oxigênio é utilizada para calcular o foto-período (número de horas de luz solar). 

Localização 

Trata-se do local onde foram feitas as medições de campo. A entrada deste dado não é 

essencial para o modelo.  

Tempo de retardo entre OD máximo e pico solar 

O tempo de retardo entre a máxima concentração de oxigênio dissolvido e o pico solar devem 

ser estimados dos gráficos de variação diurna da concentração de oxigênio. A maior 

concentração de OD deve ocorrer sempre após o pico solar, para o correto cálculo dos 

parâmetros de concentração de oxigênio dissolvido. O pico solar é o ponto médio entre o 

nascer e o por do sol. 

Variação de OD 

A variação de OD é a diferença entre a máxima e a mínima concentração de oxigênio 

dissolvido medida a partir do período de 24 horas escolhido, o qual deve estar dentro de um 

período estável de vazão e clima, devendo demonstrar um padrão regular da variação de OD e 

temperatura. 

OD médio diário 

É a concentração média de oxigênio dissolvido no período de 24 horas. O modelo utiliza esse 

parâmetro para calcular o déficit médio diário de oxigênio, à temperatura média da água, 

desde a saturação da concentração de OD até a concentração média diária de OD.  

Temperatura média diária da água 

É a temperatura média diária da água (°C) em que foram medidas a concentração média de 

OD e sua respectiva variação. Ela pode ser aproximada pela média entre a máxima e a mínima 

temperaturas diárias da água. 



 

 

Programa de Pós-graduação em Saneamento, Meio Ambiente e Recursos Hídricos da UFMG 
36

Parâmetros de oxigênio dissolvido 

Estimativas acuradas dos parâmetros que descrevem os três processos fundamentais são 

essenciais para as previsões de oxigênio dissolvido, recomendando-se, assim, que sejam 

obtidas por meio de medições de campo, em oposição a valores aproximados.  

Os parâmetros utilizados para caracterizar os rios são: a taxa de respiração diária da 

comunidade aquática (R) a 20 °C, a relação entre a produção e a respiração diária (P/R), sendo 

a média de 24 horas da relação P sobre R, onde P é a máxima taxa diária de produção 

fotossintética de oxigênio e o coeficiente de re-aeração k a 20 °C. Os valores são ajustados 

pela formulação padrão, para a temperatura de referência de 20 °C. Esse procedimento 

possibilita comparações mais simples entre um trecho fluvial e outro. 

Coeficiente de re-aeração 

O coeficiente de re-aeração de um trecho fluvial, inferido de uma estação simples, em uma 

curva de variação de OD diurna, é função da duração do foto-período, do tempo de retardo 

entre o pico solar e o máximo OD e do grau de turbulência da água. O coeficiente de re-

aeração é uma importante forma de se caracterizar a capacidade do rio em trocar oxigênio 

com a atmosfera. Ele é um coeficiente de primeira ordem, dando a idéia de que toda a taxa de 

re-aeração é proporcional ao déficit de oxigênio, com o coeficiente sendo a constante de 

proporcionalidade. O processo descrito não é conectado a outro processo biologicamente 

interventor e, geralmente, é aproximado por funções de velocidade, profundidade e 

inclinação. Rios lentos e com grande quantidade de plantas terão baixos valores de k e, 

correspondentemente, com amplas variações diurnas de OD. Se a taxa de respiração também é 

alta, espera-se baixos valores de OD durante períodos de vazões reduzidas. 

Quando são utilizadas medições de campo para estabelecer parâmetros de concentração de 

oxigênio dissolvido, o modelo WAIORA utiliza a seguinte equação para calcular k [McBride 

(2002), apud NIWA (2004)]: 
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na qual: 

k = coeficiente de re-aeração  

fotoperíodo = duração do dia 

retardo =  tempo de retardo entre o pico solar e o máximo oxigênio dissolvido. 

O coeficiente de re-aeração (k) também pode ser calculado pela fórmula padrão: 

kk T ⋅= − )0241,1( 20)20(                 (3.17) 

na qual: 

T = temperatura média diária da água (°C) 

k(20) =  coeficiente de re-aeração à temperatura da água de 20 °C. 

O coeficiente de re-aeração também é ajustado para profundidade e velocidade na vazão de 

referência: 

5,05,1 VYhkkref ⋅⋅=                  (3.18) 

na qual: 

kref = coeficiente de re-aeração para a vazão de referência 

Yh = profundidade 

V = velocidade média na seção transversal. 

 

Taxa diária de produção/respiração 

A taxa diária de produção/respiração (P/R) é a produção total de oxigênio por fotossíntese 

durante o período de 24 horas, dividido pelo consumo total de oxigênio por respiração nesse 

período. 
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Em análises de 28 rios das terras baixas de Waikato (Nova Zelândia), foram encontrados 

valores de R(20) entre 3,5 e 55,0 g de O2/m³/dia, e P/R com valores entre 0,07 e 1,87. De 

acordo com o mesmo estudo, foram identificados 4 grupos de rios que podem guiar as 

estimativas de R(20) e P/R na ausência de dados de campo (NIWA, 2004). 

1. Rios profundos com pouca sombra e escoamento lento: R(20) = 10 e P/R = 1,0. 

Esses rios eram tipicamente largos, profundos e lentos, com moderada biomassa de 

plantas. Eles eram considerados particularmente suscetíveis a pequenas mudanças de 

vazão e com alto risco de stress de déficit de OD. 

2. Rios profundos com pouca sombra e escoamento moderado: R(20) = 38 e P/R = 0,4. 

Esses rios tipicamente possuíam alta biomassa de plantas e grande quantidade de 

matéria orgânica em decomposição. As profundidades médias eram usualmente 

superiores a 0,8 m. Apresentavam maiores velocidades de corrente, permitindo re-

aerações maiores que a média. Esses rios eram considerados dotados de moderado 

risco de stress de déficit de OD. 

3. Rios com alto sombreamento e de baixa a média profundidade: R(20) = 8 e P/R = 0,3. 

Esses rios possuíam baixa biomassa de plantas devido ao sombreamento 

proporcionado pela mata ciliar, com profundidades inferiores a 0,8 m. Eles foram 

considerados de baixo risco de stress de déficit de OD, entretanto, a baixa re-aeração 

durante secas poderia reduzir os níveis de OD durante a noite. 

4. Rios com baixo a moderado sombreamento e de baixa a média profundidade: R(20) = 

24 e P/R = 0,2. 

Esses rios eram tipicamente frios e possuíam altas taxas de respiração, indicando 

grandes quantidades de matéria orgânica em decomposição. A re-aeração era alta, 

indicando correntes de velocidades moderadas a baixas, com baixas a moderadas 

profundidades médias (<0,8 m). Eles são considerados de baixo risco de implicarem 

em grandes déficits de oxigênio dissolvido. 
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Salienta-se que esses valores foram obtidos para rios de clima temperado e com dimensões 

bem reduzidas em relação aos nossos rios de clima tropical. 

3.1.5.6 Amônia total 

O modelo WAIORA calcula a concentração total de amônia no final do trecho supondo uma 

concentração inicial de amônia, com o número de fontes de descarga uniformemente 

distribuídos ao longo do trecho, cada qual com uma respectiva vazão e concentração de 

amônia. 

As concentrações de amônia previstas no final do trecho são comparadas com as diretrizes de 

limitação. Para avaliação dos parâmetros de amônia são necessários também os parâmetros de 

habitat e temperatura da água. A seguir são citados os requisitos necessários para avaliação da 

concentração de amônia. 

Número de pontos/fontes de descarga contribuintes 

É o número de fontes descarregando em cada trecho. Admite-se que as fontes são distribuídas 

uniformemente ao longo do trecho, ou seja, que a distância de modelagem é dada pelo 

comprimento do trecho dividido pelo número de pontos de descarga. 

O comprimento do trecho, avaliado para amônia, pode ser diferente do especificado para o 

modelo de temperatura da água, porque ele descreve o comprimento no qual existem 

descargas de amônia, com a máxima concentração de amônia no fim desse trecho. 

Ponto fonte de descarga: 

É a vazão (l/s) da fonte de descarga. O modelo WAIORA trabalha com o valor inicial de 0,1 

l/s, baseado nas suposições abaixo listadas. Observar que estas condições foram obtidas a 

partir de dados dos rios da Nova Zelândia. 

• vazão média diária de lançamentos de 80 L/bovino/dia (Hickey et al. 1989, apud 

National Institute of Water & Atmospheric Research LTD., 2004); 

• fator de correção de evaporação em tanque classe A de 0,7; e 

• tamanho médio diário do rebanho: 170 animais. 
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Amônia total de cada contribuição 

É a concentração de amônia total (mg(N)/l) para cada um dos pontos de descarga. O modelo 

WAIORA utiliza como valor inicial 100 (mg(N)/l), porém isso pode ser alterado, caso outras 

informações estejam disponíveis. 

Melhor ponto de amônia total no trecho 

É a concentração de amônia no melhor trecho do rio, antes de qualquer ponto de fonte de 

descarga. Ela é melhor estimada a partir das medições de campo do local de estudo. 

3.1.5.7 Avaliação dos efeitos e parâmetros de tomada de decisão 

O modelo WAIORA utiliza uma série de regras ambientais para avaliar os diversos cenários de 

atendimento. Já existe uma série de regras pré-definidas, as quais podem ser alteradas, 

havendo ainda a possibilidade de novas regras serem acrescentadas pelo usuário. A seguir são 

apresentadas algumas recomendações para elaboração das considerações ambientais. 

Habitat do rio 

A velocidade e a profundidade são características essenciais dos rios e esses dois fatores são 

determinantes primários da comunidade aquática e dos usos do curso d’água. Eles dependem 

principalmente da vazão, do gradiente e do substrato, bem como se esses fatores são todos 

inter-relacionados. A morfologia dos cursos d’água é esculpida pelas suas vazões de cheia e 

pela geologia local, que fornece os sedimentos carreados pelo rio. 

Mudanças no habitat do trecho fluvial são examinadas para determinar se o habitat físico será 

reduzido a tal grau que possa comprometer a biota e os usos da água. Para isso, é necessário o 

conhecimento do ecossistema e dos requisitos físicos da biota aquática. A premissa básica é a 

de que, se o habitat físico adequado está ausente, então as espécies não poderão existir. Por 

outro lado, se existe habitat físico disponível para determinadas espécies, essas podem ou não 

estar presentes, dependendo de outros fatores não diretamente relacionados com a vazão. 

Os requisitos mínimos de profundidade e de velocidade dependem da função ou da 

comunidade aquática do rio. Como conseqüência, esses requisitos são determinados pelas 

características do rio –seu regime, profundidade, velocidade e substrato– para vazões médias.  
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Os métodos de classificação de habitat, baseados em modelos de habitat de vazão ecológica, 

têm sido utilizados em numerosos estudos de vazão mínima nas últimas duas décadas. Os 

modelos convencionais de habitat de vazão agregam os modelos tradicionais de engenharia 

hidráulica com as curvas de  qualidade de habitat, para diferentes profundidades d’água, 

velocidades e tamanhos das partículas do leito. O modelo hidráulico estima os valores das 

variáveis de habitat (velocidade, profundidade e tamanho da partícula) para a descarga em um 

trecho de rio. As curvas de preferência são utilizadas para calcular os valores de habitat para 

cada combinação das variáveis de habitat. Seu produto é o valor de Habitat  (HV, variando 

entre 0 e 1), o qual, quando somado ao longo da área superficial do trecho, resulta na área 

ponderada utilizável (WUA – weighted usable area). Assim, as saídas desses modelos, em 

uma maior escala do trecho, são as relações entre vazão e WUA. 

Os modelos generalizados tomam a seguinte forma: 

W
Qk

c

e
W
QaHV

⋅−
⋅






⋅=                  (3.19) 

na qual: 

c e k = constantes que descrevem a forma da curva 

a = parâmetro de escala que varia de trecho a trecho 

Q = vazão 

W = largura do rio no trecho. 

Os valores c e k são os mais relevantes, pois o julgamento sobres os requisitos de escoamento 

são baseados na forma da curva, sempre em valores absolutos. A equação tem um máximo em 

c/k, a qual especifica a descarga por unidade de largura que promove o máximo habitat. 

O valor de habitat (HV) é um número adimensional e é equivalente a expressar a área 

ponderada utilizável como uma proporção da largura do rio. O valor de habitat (HV) pode ser 

convertido para o equivalente WUA, em m²/m, multiplicando-o pela largura do rio, para cada 

vazão. 
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As mudanças nos habitats ecológicos, para peixes e invertebrados bentônicos, podem ser 

avaliadas utilizando o método generalizado. As curvas de qualidade de habitat, versus vazão, 

são disponibilizadas para determinadas espécies. As espécies que possuem curvas 

generalizadas são listadas no modelo e podem ser utilizadas parcialmente, ou na sua 

totalidade. As espécies estão listadas em ordem de preferência de velocidade, sendo as 

primeiras as mais apropriadas para pequenos rios de baixa velocidade. As listadas ao final são 

mais apropriadas para grandes rios de velocidades maiores. 

A duração da vazão também deve ser levada em consideração quando se avalia o efeito da 

mudança. Na maioria das situações, uma redução da vazão, por um curto período de tempo, 

trará menores efeitos do que a redução por um período de alguns meses. Assim, os requisitos 

de escoamento (profundidade e vazão), para um rio que é desviado, são maiores do que para 

um rio onde a água é extraída (National Institute of Water & Atmospheric Research LTD., 

2004). 

Temperatura da água 

A temperatura da água pode limitar as comunidades aquáticas. Algumas espécies de 

invertebrados bentônicos são restritas a águas frias. Por outro lado, as trutas possuem um 

limite na sua distribuição, o qual acredita-se estar relacionado aos requisitos de temperatura 

de incubação no inverno (National Institute of Water & Atmospheric Research LTD., 2004). 

Prever a variação típica da máxima e da média temperatura diária da água pode ser 

comparado aos critérios de temperatura conduzidos em laboratório. Os resultados de 

laboratório geralmente especificam o critério de 4 dias de temperatura média (temperatura na 

qual 50% dos organismos morrem após 4 dias de exposição) ou a crítica temperatura máxima 

(CTM, temperatura na qual os movimentos se tornam erráticos). De acordo com esse método, 

as tolerâncias térmicas são reduzidas por um fator de segurança em torno de 3 a 4 °C, para se 

chegar a uma temperatura de segurança. Quinn et al. (1994), apud National Institute of Water 

& Atmospheric Research LTD. (2004), definiram que as máximas temperaturas nas quais 

alguns invertebrados ocorreram em campo, eram de 3 a 4 °C menores do que as medidas em 

laboratório. 

Cox e Rutherford (2000), apud National Institute of Water & Atmospheric Research LTD. 

(2004), encontraram que o limite superior de tolerância térmica sob variação diurna de 
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temperatura é menor do que para temperatura constante, pelo menos para libélulas e algumas 

espécies de caracol. Sugere-se que os limites de temperatura devam ser aplicados para valores 

entre a média diária e a máxima temperatura diária. 

Existem dois possíveis critérios segundo os quais as previsões são julgadas, a saber: 

• aumento de temperatura; e 

• temperatura real. 

O primeiro critério adota o limite máximo para aumento de temperatura de 3 °C (National 

Institute of Water & Atmospheric Research LTD., 2004). 

O segundo trabalha com um limite superior de temperatura. Geralmente, os invertebrados 

tendem a ser mais sensíveis do que peixes (National Institute of Water & Atmospheric 

Research LTD., 2004). 

Se a temperatura prevista entre a média diária e a máxima do perfil de temperatura diurno 

excede o critério de temperatura, existe um risco significativo de efeito adverso. Se a máxima 

temperatura diária está dentro do limite do critério de temperatura, existe um risco muito 

baixo de um efeito adverso. 

Os seguintes passos podem ser seguidos na avaliação dos efeitos de temperatura: 

Passo 1: compare o máximo aumento de temperatura do ponto de tomada até o final do trecho 

de estudo com o limite de +3 °C. Se o aumento de temperatura excede +3 °C, provavelmente 

ele não será aceito, sendo aconselhável proceder ao passo seguinte. 

Passo 2: compare a maior temperatura de equilíbrio máxima diária (temperatura máxima do 

ponto mais distante) com o critério de 20 °C para rios sensíveis ou 26 °C para espécies nativas 

dos rios. Se esse critério não foi violado, existe um baixo risco de efeitos adversos, não sendo 

necessário proceder ao passo seguinte. Se esse critério foi violado, o próximo passo é 

necessário. 

Passo 3: Compare a mais alta temperatura média no trecho de estudo (temperatura máxima  

no ponto próximo da abstração) com o critério de 20 °C para rios sensíveis ou 26 °C para 
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espécies nativas dos rios. Se esse critério foi violado existe um grande risco de efeitos 

adversos. 

Recomenda-se que sejam obtidas as temperaturas de preferência e de tolerância para as 

espécies a serem preservadas, utilizando critério semelhante ao exposto acima. 

Oxigênio dissolvido - OD 

Um trabalho recente realizado sobre estágios juvenis do desenvolvimento de algumas espécies 

nativas de peixes sugere que elas podem ser tolerantes a um constante baixo nível de OD, por 

períodos superiores a 48 horas [Dean & Richardson (1997), citado por National Institute of 

Water & Atmospheric Research LTD. (2004)]. Flutuações dos níveis de oxigênio dissolvido 

também devem ser levadas em consideração. A alta temperatura da água também pode 

aumentar os efeitos adversos do baixo nível de oxigênio dissolvido sobre os peixes. 

Assim, torna-se necessário, também, levantar as preferências e os limites da concentração de 

oxigênio para as espécies escolhidas para estudo. 

Amônia: 

Estudos em rios de cabeceira mostraram que a amônia é removida do rio primariamente por 

meio da assimilação por organismos fotossintéticos (algas unicelulares, algas filamentosas e 

briófitas), por organismos heterotróficos (bactérias e fungos), por adesão aos sedimentos e, 

secundariamente, por nitrificação. 

Os valores de temperatura da água e pH podem ser utilizados para interpretar o critério de 

toxicidade da amônia para rios. Ambos os valores, temperatura da água e pH, podem mostrar 

um padrão de variação diurna. Os valores máximo e médio diários do pH são especificados 

pelo usuário e a temperatura média diária pode ser calculada pelo modelo WAIORA. 

O modelo WAIORA utiliza as instruções do USEPA (1999), apud National Institute of Water 

& Atmospheric Research LTD. (2004), para avaliar a toxicidade da amônia para os 

organismos aquáticos. A avaliação baseia-se nos critérios para máxima concentração (CMC) e 

referem-se à máxima média de 1 hora que não foi excedida em média uma vez em 3 anos. A 

concentração máxima média de 1 hora varia de acordo com o pH máximo diário do rio. 
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Para a avaliação de toxicidade nos organismos, a atenção volta-se para a concentração de 

amônia NH3, embora os laboratórios meçam a amônia total. A proporção de amônia total que 

está livre (não ionizada) é função da temperatura da água e do pH. Assim, quanto mais altas 

essas variáveis, mais tóxica é a amostra. Portanto, pH e temperatura da água são importantes 

variáveis na avaliação da toxicidade do rio. 

Portanto, deve ser levantada a sensibilidade das espécies selecionadas para o estudo, de forma 

a permitir uma avaliação baseada nos critérios de toxicidade de amônia.  

3.1.6 Método do Perímetro Molhado 

A técnica do perímetro molhado (Annear e Cander, 1984) é um outro método usado com 

algum sucesso no estado americano de Montana e em outras regiões. De acordo com esse 

método, o valor apropriado da vazão mínima é mostrado por meio de um índice de habitat 

que incorpora as características do canal. A técnica do perímetro molhado seleciona a mais 

estreita seção transversal do rio, a qual se supõe ser capaz de promover o mínimo de habitat 

necessário. 

O analista seleciona uma área admitida como crítica para o funcionamento do rio e nesse local 

será obtido o índice de habitat para o resto do corpo d’água. O procedimento usual é encontrar 

o ponto de inflexão na relação perímetro molhado e vazão do rio como um referencial para o 

habitat mínimo aceitável. Esse ponto de inflexão indica que, para vazões acima desse valor, o 

perímetro molhado aumenta de forma lenta. Uma vez que esse nível de vazão é estimado, 

considera-se que outras áreas do habitat também estarão protegidas. 

Para obtenção do gráfico que representa a relação perímetro molhado x vazão, na área 

selecionada, devem ser definidas as seções transversais, realizadas campanhas de campo para 

medições de profundidade e velocidade, para pelo menos 3 vazões, utilizados os modelos de 

simulação hidráulica e obtido o gráfico que representa a relação. O ponto de inflexão mais 

significativo, a partir do qual o ganho de perímetro molhado é relativamente baixo em relação 

ao aumento de vazão, indica a vazão mínima aceitável ou recomendada, pois, para valores 

inferiores, tem-se uma grande diminuição da área disponível para a fauna aquática para 

pequenos decréscimos de vazão. Isso é ilustrado na figura 3.3, na qual o ponto de inflexão 

ocorre em uma vazão de aproximadamente 25 m³/s. 
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FIGURA 3.3: Curva vazão x perímetro molhado  
 

A escolha de áreas em zonas de rápidos se dá principalmente por elas serem o principal 

habitat dos organismos bentônicos, que constituem o principal alimento de varias espécies de 

peixes. A produtividade bentônica está diretamente relacionada com a superfície molhada do 

rio, representada pelo perímetro molhado, onde possíveis alterações poderão afetar fortemente 

a ictiofauna. (Hynes, 1970, apud Pelissari, 2000). 

3.1.7 Método de Tennant  

O método de Tennant (Tennant, 1976) apresenta uma série de valores de vazão para períodos 

sazonais, com base em percentagens da vazão média anual. Tennant (1976) usou 10 anos de 

observações pessoais no estado americano de Montana e no meio oeste dos Estados Unidos, 

para caracterizar os rios dentro da variabilidade da qualidade do habitat da truta, baseado em 

medições de vazões. O mesmo autor também recomendou a ocorrência de eventos periódicos 

de cheias para que sejam removidos sedimentos e outros materiais do fundo do rio.  

O método consiste basicamente na determinação da vazão média anual no local de estudo; 

observações em campo para levantamento das características do trecho para vazões de 
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aproximadamente 10%, 30% e 60% da vazão média anual e a elaboração de um quadro de 

recomendações de vazão ecológica, de acordo com o ambiente que se deseja preservar. 

Salienta-se que, na prática, raramente é envolvido trabalho de campo na utilização do método 

de Tennant, sendo as recomendações de vazão baseadas apenas em valores obtidos pelo autor 

do método e exemplificadas na tabela 3.3. 

TABELA 3.3  

Regimes de vazão recomendados pelo método de Tennant para peixes, vida aquática e 
recreação, para a região noroeste dos EUA  

Vazão recomendada (percentagem da vazão média anual) Condição do rio 
Outubro – Março (seco) Abril – setembro (chuvoso) 

Lavagem ou máxima 200 % 

Faixa ótima 60% – 100% 

Excepcional 40% 60% 

Excelente 30% 50% 

Boa 20% 40% 

Regular ou com degradação 10% 30% 

Má ou mínima 10% 10% 

Faixa de degradação elevada 0% - 10% 
 
Fonte: Tennant (1976) 
 

Basicamente, o método admite que, para uma vazão de 10% da média anual, é possível 

sustentar uma condição mínima de habitat para os peixes, em função da sua grande redução e 

da possibilidade de se afetar a população de macroinvertebrados, pondo em risco a produção 

de peixes do curso d’água. Para vazões correspondentes a 30% da média anual, mantém-se 

uma boa qualidade de habitat. Nesse caso, a redução de habitat não é tão considerável, os 

parâmetros físico-químicos são mantidos em níveis satisfatórios para a maioria das espécies, a 

população de macroinvertebrados é levemente afetada, mas não pondo em risco a produção de 

peixes, e a vegetação ripícola não é afetada. Para a faixa entre 60% e 100% da vazão média 

anual, tem-se uma situação ótima para a maioria das formas de vida aquática e de usos 

previstos (Morhardt, 1986). 
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Vale observar que na tabela elaborada por Tennant, os períodos seco e chuvoso do ano são 

sazonalmente opostos em relação aos da região Sudeste do Brasil. Portanto, na aplicação 

desse método para rios dessa região brasileira, deve-se atentar para essa inversão sazonal. 

3.1.8 Método Q7,10  

O método Q7,10 consiste da obtenção das vazões ecológicas, com base na série histórica de 

vazões mínimas de 7 dias de duração e período de retorno de 10 anos.  

Essa série é obtida a partir das médias móveis com intervalo de 7 dias, ao longo do ano civil; 

o menor valor é escolhido e o processo é repetido para todos os anos da série. Os valores são 

ordenados de forma crescente e, a partir daí, são estimadas as probabilidades de ocorrência e 

respectivos períodos de retorno. Pode-se também ajustar às Q7 as distribuições estatísticas de 

vazões mínimas. As mais comumente usadas são as distribuições de Gumbel e Weibull, para 

valores mínimos. 

Trata-se de um dos métodos mais utilizados no Brasil, multiplicando-se a Q7,10 por um fator 

que varia entre 0,5 e 1,0. Deve-se observar, no entanto, que esse método não possui nenhuma 

base ecológica. 

3.1.9 Método da Curva de Permanência de Vazões 

As vazões ecológicas são recomendadas em uma base mensal ou anual baseadas a partir de 

valores da curva de permanência.  

Para obtenção da curva de permanência, os dados do histórico de vazões são ordenados em 

ordem decrescente, com a ordem m de classificação variando de 1, para o maior valor, e n, 

para o menor. A permanência de cada vazão é dada pelo percentual m/n do tempo em que ela 

foi superada. A figura 3.4, por exemplo, ilustra uma curva de permanência hipotética na qual 

tem-se Q90 = 8,49 m³/s e Q95 = 6,39 m³/s.  

Em alguns estados do Brasil, a vazão ecológica tem sido baseada na vazão com 90% de 

permanência (Q90) multiplicada por um fator que varia entre 0,05 e 0,20. Cabe notar que essa 

metodologia também é destituída de significado ecológico, sendo estipulada a partir de 

critérios de outorga definidos pelos estados. 
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FIGURA 3.4: Curva de permanência  

3.1.10 Vazões de alívio 

Tratam-se de vazões elevadas, aplicadas periodicamente, recomendadas para a remoção de 

silte, sedimentos e outros materiais finos que se acumulam no leito do rio, além de sais que se 

acumulam em zonas estagnadas. 

Além disso, os rios, principalmente os de clima tropical, apresentam um comportamento de 

variação sazonal das vazões fluviais. Esse comportamento variável atua de forma decisiva no 

comportamento do ecossistema aquático e da zona de transição terra/água, conforme 

apresentado por Junk et al. (1989), apud Garcia e Andreazza (2004). Nessa zona de transição, 

durante as cheias, dá-se a conexão entre o rio propriamente dito e as ricas fontes de recursos 

biológicos localizadas nas margens e várzeas, produzindo-se uma rápida ciclagem de 

nutrientes e matéria orgânica, do que resulta uma produção primária maior do que a que 

ocorre na calha principal de cursos d’água regularizados. 

Em águas doces tropicais, os peixes respondem à elevação do nível d’água mais rapidamente 

do que em relação ao aumento das chuvas locais, movendo-se para habitats aquáticos 

recentemente alagados em planícies que antes estavam secas. O aumento da velocidade da 

água pode ser sucedido por uma suave queda da temperatura e elevação da turbidez, 
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juntamente com alterações químicas [Lowe-McConnell (1999), apud Garcia e Andreazza 

(2004)]. 

A qualidade ambiental de um rio e dos ecossistemas associados é fortemente dependente do 

regime hidrológico, incluindo a magnitude das vazões mínimas, a magnitude das vazões 

máximas, o tempo de duração das estiagens, o tempo de retorno das cheias, a época de 

ocorrência dos eventos de cheias e estiagens, entre outros (Poff et al., 1997; Bunn e 

Arthington, 2002; Postel e Richter, 2003; Naiman et al., 2002, apud Collischonn et al., 2006). 

Por isto, segundo Collischonn et al. (2006), não é suficiente a definição de uma vazão mínima 

a ser mantida a jusante de um importante curso d’água. Em alguns casos, a vazão mantida a 

jusante é sempre superior à vazão definida como “ecológica” e, mesmo assim, ocorrem danos 

ambientais importantes. 

O período de águas altas é o principal período de alimentação, crescimento e de acúmulo de 

reservas de gordura, que servirá para que os peixes resistam ao período de estiagem, quando 

passam por um período de menor alimentação. Desta forma, os peixes nascem em períodos de 

fartura de alimentos e da existência de abrigos contra os predadores entre a vegetação (Lowe-

McConnel, 1999). 

Segundo Postel e Richter (2003), em um ecossistema associado, as diferentes espécies 

respondem de forma distinta aos eventos de cheia ou de estiagem. Assim, a variação do 

regime hidrológico anual proporciona às espécies uma mistura de anos bons e ruins, quando 

observadas individualmente. Com observações a partir de uma série histórica mais longa, 

cada espécie é beneficiada por um número suficiente de anos favoráveis e prejudicada por uns 

poucos anos ruins, proporcionando o equilíbrio do ecossistema. 

As cheias parecem afetar diferentemente a reprodução e o recrutamento de espécies com 

estratégias reprodutivas, determinado, assim, a variação na composição e estrutura das 

assembléias de peixes numa escala interanual. As grandes inundações tendem a favorecer a 

reprodução das espécies migradoras de longa distância, as quais desovam nas regiões mais 

altas da bacia e utilizam ambientes alagados nas fases iniciais de desenvolvimento, sendo que 

aquelas duradouras podem maximizar o recrutamento. As espécies sedentárias com cuidado 

parental ou fecundação interna parecem se reproduzir independentemente do regime de 

cheias, enquanto as migradoras de curta distância mostram tendências intermediárias 

[Agostinho et al., 2004 a, b, apud Bailly (2006)]. 
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A duração do hidrograma é equivalente ao tempo de base (tempo de duração do escoamento 

de superficial durante um evento de precipitação) do trecho de estudo do rio. Sua forma será 

similar à do hidrograma triangular sintético do SCS – Soil Consevation Service (USA), ou 

seja, com a vazão de pico ocorrendo a 0,375 do tempo de base. O tempo de base pode ser 

obtido com base na observação da duração dos hidrogramas de cheia do curso d’água no 

trecho de estudo. 

A freqüência de ocorrência desse hidrograma pode ser determinada a partir da freqüência 

média anual dos eventos de cheia que ocorrem no rio. No caso da presente dissertação, foram 

adotados 3 picos de cheia, representando os três eventos anteriormente citados, com ambas as 

amplitudes calculadas com um período de retorno de 2 anos. 

Em função da grande importância da sazonalidade das vazões fluviais para a fauna aquática, 

no presente trabalho serão propostos hidrogramas de vazão de alívio, aplicados no período 

chuvoso do ano, na forma de um hidrograma com amplitudes diferentes para cada fase do 

período chuvoso, em função dos valores de cheia observados para o trecho de estudo. Esses 

valores caracterizam claramente o início do período de cheias, o seu ápice e a cheia de 

encerramento do período chuvoso. 

Dessa forma, o objetivo é o de determinar o regime de vazão ecológica para o rio, com as 

vazões mínimas necessárias para manutenção do habitat aquático em níveis aceitáveis e os 

pulsos de vazão de alívio, buscando representar a sazonalidade do regime fluvial e uma 

melhor adaptação das espécies ao novo regime recomendado. 

3.2 Necessidades físico-químicas das espécies aquáticas  

Considerando o conceito de sucessão longitudinal, Davis (1909), apud Stalnaker et al. (1995), 

concebeu a idéia de que a bacia hidrográfica se desenvolve sistematicamente ao longo de 

estágios erosionais de juventude, maturidade e velhice. Rios de cabeceira são considerados 

jovens e caracterizados por alta energia e comportamento incerto. Esses rios jovens 

geralmente possuem grande declividade, canal estreito e com sedimentos de grande 

granulometria, e com grande variabilidade nos regimes de escoamento. Suas águas são mais 

frias, pobres em nutrientes, com alta concentração de oxigênio dissolvido e os detritos são a 

fonte básica de alimentação. Os rios maduros possuem moderado gradiente de velocidade, 
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águas menos frias, moderadas taxas de oxigênio dissolvido, materiais do fundo com média 

granulometria, média concentração de nutrientes e algas presas como base alimentar. 

Os rios considerados “velhos” apresentam baixo gradiente de velocidade, presença de 

meandros no desenvolvimento de sua trajetória, águas mais aquecidas, alta concentração de 

nutrientes, baixa concentração de oxigênio dissolvido, sedimentos de pequena granulometria e 

base alimentar de fitoplancton. 

A presença ou predominância de determinada espécie será dependente de sua adaptabilidade 

às características presentes no trecho fluvial. 

Cita-se, como elementos marcantes para a presença de espécies, os gradientes de velocidade, 

a profundidade e a largura do rio, que determinam a quantidade de habitat disponível para a 

biota, além da temperatura e da concentração de oxigênio dissolvido que podem definir a 

presença ou não de determinadas espécies no rio. 

A tabela 3.4 mostra uma lista de várias medições de preferências de temperatura e tolerância 

para algumas espécies de invertebrados e a tabela 3.5 mostra as mesmas informações para 

algumas espécies de peixes. Onde tem-se CTM – Temperatura Crítica Máxima, ou seja, 

temperatura na qual os movimentos tornam-se erráticos e o animal perde sua habilidade de 

escapar de condições que trazem perigo à sua vida, o animal é exposto à água aquecida a uma 

taxa contínua e rápida. LT50 é a temperatura constante que causa a morte metade dos animais 

durante o período de teste. FP denota a preferência final, ou seja, a temperatura preferida de 

longo termo. 

USEPA (1986), apud NIWA (2004), identificou quatro níveis de impacto para embriões de 

salmão e outros estágios de vida. Para embriões, considera-se que a concentração de oxigênio 

dissolvido no cascalho é de até 3 mg/l. Para outros estágios de vida, considera-se leve impacto 

quando a concentração de oxigênio dissolvido chega a 6 mg/l, impacto moderado para 5 g/m³ 

e impacto severo para uma concentração de oxigênio inferior a 4 mg/l . 

O Australian Water Quality Guidelines (1992, citado por NIWA, 2004) recomenda que a 

concentração de oxigênio dissolvido não caia a valores inferiores a 6 mg/l ou 80% a 90% da 

saturação, determinada a partir de pelo menos um ciclo diário ou de preferência para alguns 

dias. 
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TABELA 3.4  

Tolerância e preferências de temperatura para algumas espécies de invertebrados. 

Espécie de invertebrado Estágio de vida Temperatura 

de aclimatação 

(°C) 

Temperatura 

Letal (°C) 

teste Fonte 

4,5 – 6,5 mm 12,20 28,9; 32,6 CTM Simons, 1984 

adulto 20 26 – 27 LT50
1 Davenport & Simons, 1985 

Paratya curvirostris 

adulto 15 25,7 – 27,4 CTM Quinn et al., 1994 

12 – 23 mm Paranephrops planifrons 

6 – 22 mm 

12,20 28,8; 31,9 LT50
1 Simons, 1984 

Paracalliope fluviatilis estágio médio 15 24,1 – 27,5 LT50
1 Quinn et al., 1994 

22,6 – 26,8 LT50
1 Quinn et al., 1994 Deleatidium spp. estágio médio 15 

24,2 LT50 Cox & Rutherford, 2000 

Zephlebia dentata estágio médio 15 23,6 – 26,9 LT50
1 Quinn et al., 1994 

Zelandobius furcillatus estágio médio 15 SD – 28 LT50
1 Quinn et al., 1994 

Aoteapsyche colonica estágio médio 15 25,9 – 27,8 LT50
1 Quinn et al., 1994 

Pycnocentrodes aureola estágio médio 15 32,4 LT50
1 Quinn et al., 1994 

Pycnocentria evecta estágio médio 15 25,0 – 30,4 LT50
1 Quinn et al., 1994 

Hidrora sp. estágio médio 15    32,6 – 34 LT50
1 Quinn et al., 1994 

32,4 – 32,4 LT50
1 Quinn et al., 1994 Potamopyrgus antipodarum médio a grande 15 

31 LT50 Cox & Rutherford, 2000 

Sphaerium novaezelandiae médio a grande 15 30,5 – 32,8 LT50
1 Quinn et al., 1994 

Lumbriculus variegatus SD 15 26,7 – 30,1 LT50
1 Quinn et al., 1994 

Fonte: National Institute of Water & Atmospheric Research LTD – NIWA (2004) 
(1) – Valores de LT50 para 96 horas – 24 horas de exposição. 
(SD) – Sem dados 
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TABELA 3.5  

Tolerância e preferências de temperatura para algumas espécies de peixes de rios não 
tropicais 

Espécies de peixe Estágio 
de vida 

Temperatura de 
aclimatação 

(°C) 

Temperatura 
Letal (°C) 

teste Temperatura 
Preferencial e 
quartis (°C) 

Fonte 

larva 15 28,0 LT50 - Jellyman, 1974 

alevino 12-28 33,4 – 38,1 CTM - Simons, 1986 

alevino 15 35,7 LT50 26,9 (25,6 – 26,2) Richardson et al., 1994 

Anguilla australis 

adulto 15 39,7 LT50 26,9 (25,6 – 26,2) Richardson et al., 1994 

larva  15 25,0 LT50 - Jellyman, 1974 

alevino 15 34,8 LT50 24,4 (22,6 – 26,2) Richardson et al., 1994 

Anguilla dieffenbachii 

adulto 15 37,3 LT50 - Richardson et al., 1994 

mistura 12,2 32,3; 33,9 CTM - Simons, 1984 Gobiomorphus basalis 

mistura 15 30,9 LT50 21,0 (19,6 – 22,1) Richardson et al., 1994 

mistura 12,2 32,7; 34 CTM - Simons, 1984 Gobiomorphus 
cotidianus mistura 15 30,9 LT50 20,2 (18,7 – 21,8) Richardson et al., 1994 

Gobiomorphus breviceps juvenil 15 32,8 CTM - Teale, 1986 

Cheimarrichthys fosteri adulto 15 30,0 LT50 21,8 (20,1 – 22,98) Richardson et al., 1994 

alevino 15 - - 18,8 (18,0 – 19,8) Richardson et al., 1994 

alevino 20 33,1 CTM 18,8 (18,0 – 19,8) Simons, 1986 

juvenil 12-26,5 30,5 – 35,4 CTM - Simons, 1986 

juvenil 15 - - - Richardson et al., 1994 

Galaxias maculatos 

adulto 15 30,8 LT50 18,7 (17,3 – 20,0)  
18,1 (17,2 – 19,1) 

Richardson et al., 1994 

alevino 16 30,0 CTM - Main, 1988 Galaxias argenteus 

alevino 16 29,0 LT50 - Main, 1988 

juvenil 16 30,0 CTM - Main, 1988 Galaxias postvectis 

juvenil 16 29,0 LT50 - Main, 1988 

alevino 14-26     30,6 – 34 CTM - Simons, 1986 

alevino 15 - - 16,1 (14,8 – 17,7) Richardson et al., 1994 

alevino 16 30,0 CTM - Main, 1988 

alevino 16 29,0 LT50 - Main, 1988 

Galaxias fasciatus 

adulto 15 28,5 LT50 17,3 (16,3 – 18,3) Richardson et al., 1994 

juvenil 16 28,0 CTM - Main, 1988 Galaxias brevipinnis 

juvenil 16 27,0 LT50 - Main, 1988 

adulto 15 28,3 LT50 16,1 (15,1 – 17,4) Richardson et al., 1994 

adulto 20 31,9 LT50 16,1 (15,1 – 17,4) Richardson et al., 1994 

Retropinna retropinna 

adulto 20; 20,5 31,8; 33,4 CTM - Simons, 1984 

78-122mm 21 27 – 29 CTM - Sylvester et al., 1974 Mugil cephalus 

juvenil 20 34,3 CTM - Davenport & Simons, 1985 

adulto - - FP 14 – 16  Salmo salar1 

juvenil - - FP 17,4 – 17,6  

adulto - - FP 13 – 21  Oncorhynchus mykiss1 

juvenil - - FP 15 - 22  

Fonte: National Institute of Water & Atmospheric Research LTD – NIWA (2004) 
(1) – Preferências de temperatura derivadas de revisão literária de 1989 conduzida por Boubee, NIWA. 
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4 METODOLOGIA 

Para o desenvolvimento desta dissertação, realizou-se uma pesquisa bibliográfica dos métodos 

utilizados para a determinação de vazões ecológicas, passando desde as mais simples até 

aquelas mais complexas. Além disso, deu-se uma abordagem ao tema gestão de recursos 

hídricos o qual está intrinsecamente ligado à determinação de vazões que atendam aos usos 

múltiplos, ou seja, os usos consuntivos ou não-consuntivos da água e as vazões ecológicas, 

dentro de um quadro de sustentabilidade ambiental. 

Depois de definido o contexto que será abordado na dissertação e suas diretrizes básicas, que 

seguem a uma seqüência lógica de tomadas de decisão para gestão de recursos hídricos, 

anteriormente ilustrada na figura 3.1, foi elaborada a seqüência metodológica que norteará a 

execução deste estudo. Nos próximos parágrafos é descrita, de forma sucinta, a seqüência 

metodológica que será exemplificada e detalhada ao longo do estudo de caso definido para a 

aplicação desta metodologia. 

A utilização do modelo WAIORA, como principal ferramenta de apoio na determinação da 

vazão ecológica, deve-se ao fato de ser uma ferramenta computacional robusta e que 

possibilita a modelagem dos principais parâmetros que influenciam a vida da ictiofauna, com 

custos de coletas de dados em campo inferiores a outros modelos também baseados nas 

metodologias de classificação de habitas 

Revisão Bibliográfica:    

Nesta fase, buscou-se retratar o “estado da arte” dos principais métodos utilizados para 

determinação da vazão ecológica em cursos d’água, destacando aqueles que são mais 

utilizados no Brasil e aquele proposta pelo modelo WAIORA. Além disso, foram abordados 

aspectos relativos à gestão de recursos hídricos. Após análise, foram definidas as técnicas a 

serem aplicadas na bacia de interesse. 

Definição da bacia hidrográfica para o estudo de caso: 

Bacia do Rio Pará em Minas Gerais: O universo de estudo está localizado logo a jusante da 

Pequena Central Hidrelétrica de Cajurú. As características que levaram à escolha deste trecho 

do rio Pará são: 
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• Existência de um longo histórico de vazões consistidas; 

• O trecho de estudo fica relativamente próximo a Belo Horizonte; 

• O reservatório é de cabeceira e sem a presença de grandes centros poluidores; 

• A bacia possui monitoramento de qualidade da água;  

• Existe a possibilidade de controle operacional da vazão, por parte da Cemig Geração e 

Transmissão S.A., concessionária do referido aproveitamento; e 

• Existem levantamentos da ictiofauna na região. 

Conhecimento da morfologia do rio e definição dos trechos de estudo: 

Nesta etapa foi levantado o perfil do rio e, posteriormente, definidos três trechos com seus 

regimes característicos, a saber: remansos, corredeiras e um regime intermediário. Isso pode 

ser feito por meio do inventário da bacia, pois nele tem-se o perfil longitudinal do rio onde é 

feita a partição de quedas, podendo-se complementar o estudo com a utilização de mapas, 

levantamentos topográficos, fotos aéreas da região, se disponíveis, além de imagens de 

satélite. Após o estudo de escritório, foram realizadas visitas a campo com o objetivo de 

verificar se os trechos candidatos realmente atendem às condições necessárias para o estudo, 

de modo a concretizar e confirmar os trechos definitivos. 

Caracterização física e hidrológica da bacia e dos trechos de estudo: 

Nesta etapa, fez-se a descrição dos usos e ocupação do solo da bacia, relevo, clima, vegetação 

predominante e regime de chuvas, dentre outros. 

Para os trechos de estudo foram feitos levantamentos das informações existentes nos postos 

fluviométricos da bacia e, a partir de métodos estatísticos e de regionalização, obteve-se o 

regime fluviométrico, curvas de permanência, vazões características e outras informações que 

caracterizam o regime hidrológico do rio. 
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Levantamento das características do meio biótico e das necessidades das espécies na 

bacia de estudo: 

Para obtenção desses dados, foram pesquisados os levantamentos e estudos ictiológicos já 

realizados para a bacia de interesse, conhecendo-se, assim, as espécies da ictiofauna com 

maior interesse de preservação, as espécies nativas e aquelas que unidas melhor caracterizam 

a fauna do curso d’água. Além disso, dentro desses estudos, buscou-se levantar quais são as 

necessidades hidráulicas, físicas e químicas dessas espécies, necessárias à sua sobrevivência e 

reprodução. Buscou-se também, dentro do possível, valores mínimos e máximos desses 

indicadores, bem como os valores ótimos, para que se tenha uma referência para tomadas de 

decisão e definição de limites aceitáveis.  

Para aplicação do modelo WAIORA, buscou-se levantar informações relativas à sensibilidade 

das espécies quanto às variações nos parâmetros hidráulicos –largura, profundidade e 

velocidade do curso d’água– e nos seguintes parâmetros físico-químicos –temperatura da água 

e oxigênio dissolvido–, reunindo-se todas estas informações em um banco de dados que 

buscou retratar a ictiofauna da bacia e suas preferências de habitat.   

Campanhas de campo e calibração do modelo WAIORA: 

Nesta etapa, foram levantadas 5 seções transversais em cada um dos trechos de regime lento e 

intermediário e 3 seções no trecho de rápidos. 

Os dados foram coletados para 5 amplitudes de vazões, com diferença de pelo menos 15% 

entre elas ou 25mm de diferença de nível, sendo 3 coletas no período de seca e 2 próximas do 

período chuvoso. 

Foram medidos os parâmetros hidráulicos e coletados dados sobre temperatura da água e 

oxigênio dissolvido nas seções de cada trecho de estudo. 

De posse dos dados, procedeu-se à calibração do modelo. 
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Cálculo das vazões pelos diversos métodos: 

Com o modelo calibrado, foram simulados diversos cenários para chegar-se a uma vazão de 

referência. 

Foram calculadas as vazões ecológicas propostas pelas metodologias do Perímetro Molhado, 

de Tennant, do método Q7,10 e pelo método da Curva de Permanência de Vazões. Seus 

resultados também foram simulados no modelo WAIORA, de forma a se ter uma estimativa do 

comportamento do rio para esses valores de vazão. 

Fez-se a análise da sensibilidade dos diversos parâmetros do modelo para se conhecer seu 

comportamento com as variações de vazão, o que forneceu subsídios para a discussão dos 

resultados e determinação do regime proposto. 

Finalmente, foi calculada a vazão de alívio para o trecho de estudo e feitas comparações do 

regime ecológico proposto com as características morfométricas e hidrológicas do rio e da 

bacia hidrografia. 

Análise dos resultados e discussão: 

Procedeu-se a uma análise crítica de todos os valores de referência encontrados para cada 

modelo e, a partir daí, fez-se uma proposta de um regime ecológico para o trecho de estudo. 

Além disso, foram discutidas as comparações realizadas e sua aplicabilidade na extrapolação 

para outros pontos da bacia, bem como a generalidade da metodologia proposta. 

Recomendações: 

Após a conclusão do trabalho, fez-se uma análise das dificuldades encontradas, além da 

sugestão de possíveis pesquisas que possam complementar os estudos nesta área que ainda é 

tão incipiente em nosso país. 
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5 ESTUDO DE CASO:  BACIA DO RIO PARÁ (MINAS GERAIS) 

5.1 Definição da Bacia de Estudo 

O universo de estudo está localizado imediatamente a jusante da PCH de Cajurú, na bacia 

hidrográfica do rio Pará, no estado de Minas Gerais, próximo ao município de Divinópolis. O 

rio Pará é um dos rios componentes da sub-bacia 40, a qual é parte integrante da bacia do rio 

São Francisco, cuja importância política e econômica é bastante relevante. O rio São 

Francisco é conhecido como “o rio da integração nacional”. 

O rio Pará nasce nas vertentes das serras do Galga e da Cebola, no município de Desterro de 

Entre Rios, a uma altitude de 1180 m. O rio percorre uma extensão de aproximadamente 300 

km até desaguar no rio São Francisco, no limite dos municípios de Pompéu e Martinho 

Campos. Sua área de drenagem é de aproximadamente 12.500 km², abrangendo 38 

municípios com uma população total de aproximadamente 850 mil habitantes. A vazão 

específica média dos cursos d’água varia entre 13 e 24 l/s.km² (Greco, 1998). 

O local de estudo está situado no trecho de aproximadamente 29 km entre a PCH Cajuru, que 

possui área de drenagem de 2230 km², e o AHE Gafanhoto, com área de drenagem de 2540 

km². 

Os fatos que levaram à escolha desse local foram: 

• Existência de um longo histórico de vazões consistidas próximo ao trecho de estudo, 

fato que possibilita estudos hidrológicos mais confiáveis; 

• O trecho de estudo fica relativamente próximo a Belo Horizonte, o que reduz os custos 

das campanhas de campo; 

• O reservatório é de cabeceira, a bacia de contribuição é bastante preservada e não 

existe a concentração de grandes centros urbanos poluidores; 

• A bacia possui monitoramento da qualidade da água em alguns trechos cujos 

levantamentos indicam boa qualidade da água; 
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• Existe a possibilidade de controle da vazão a partir do reservatório da PCH Cajurú, 

dando certa liberdade em relação ao regime natural para a coleta de dados; e 

• Existência de levantamentos da ictiofauna na região. 

A argumentação exposta acima corroborou na escolha deste local para o estudo de caso, 

mostrando-se viável, dos pontos de vistas técnico e econômico.  

5.2  Conhecimento da morfologia do rio e definição dos trechos de 
estudo 

Para conhecimento da bacia e dos trechos de estudo foram utilizadas as plantas cartográficas 

do IBGE, ortofotos da região, presentes nos arquivos da CEMIG, imagens de satélite e visitas 

de campo. 

O ponto de partida foi a planta cartográfica do IBGE da região de Divinópolis, a qual 

possibilitou um conhecimento básico do relevo do local e a definição da área onde seriam 

realizados os estudos. 

Concluído esse estudo preliminar, passou-se à análise de ortofotos e, posteriormente, à análise 

de imagens de satélite, as quais possibilitaram elencar os possíveis trechos de estudo. Os 

trechos candidatos deveriam representar pelo menos três regimes básicos do rio: presença de 

corredeiras, regime fluvial intermediário e regime fluvial lento, ou seja, características 

próximas às presentes em remansos. A figura 5.1 ilustra a imagem de satélite da região de 

estudo. 
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FIGURA 5.1: Imagem de satélite da região de estudo  
 

Fonte: Image DigitalGlobe GOOGLE. 2006 

A figura 5.1 ilustra os seguintes trechos de estudo: 

Trecho 1 – trecho de regime fluvial intermediário localizado a aproximadamente 5,9 km da 

PCH Cajurú, com extensão de aproximadamente 1,0 km. Trata-se de um trecho de regime 

fluvial, sem a presença de corredeiras ou remansos nas proximidades, no qual foram previstas 

5 seções transversais para levantamento de dados. 

Trecho 2 – trecho entre corredeiras com aproximadamente 1,2 km de extensão, localizado a 

8,4 km a jusante do trecho 1. Por questões técnicas e de segurança, as medições no interior 

das corredeiras foram descartadas, mas para representar as características proporcionadas por 

esses trechos, foi escolhida uma região encachoeirada do rio Pará, de forma que, pelo menos 

as características químicas fiquem representadas pela re-aeração produzida pela turbulência 

das águas. Nesse trecho, foram previstas 3 seções transversais, uma logo a jusante de uma 

corredeira, outra no meio do trecho e a última logo a montante de uma outra cachoeira. 
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Trecho 3 – trecho de regime lento com extensão de 2,2 km, localizado a 7,1 km a jusante do 

trecho 2. Trata-se de um trecho com as características de escoamento lento, proporcionado 

pela presença de uma cachoeira, a qual funciona como seção de controle, além de isolar a área 

de estudo da influência do remanso do AHE Gafanhoto. Assim, nesse trecho tem-se a 

formação de um trecho fluvial lento e natural, sendo considerado, portanto, representativo 

para o estudo, com o levantamento de 5 seções transversais. 

Após a definição desses trechos, foram realizadas visitas de campo para averigüar as 

características observadas nas imagens, e a existência de infra-estrutura para movimentação 

dos equipamentos de campo, como o barco e os instrumentos de medição. 

Foi ainda realizada uma análise visual das características fluviais do rio, buscando-se analisar 

e verificar a possibilidade de utilização do ADCP – Acoustic Doppler Current Profiler, em 

substituição ao método convencional, para medição dos parâmetros hidráulicos do rio, 

atendendo suas limitações de profundidade máxima e mínima. A adoção desse equipamento 

reduz, em muito, os custos e o tempo de trabalho de campo. 

5.3 Caracterização física e hidrológica da bacia e dos trechos de estudo 

5.3.1 Morfologia, clima, regime hidrológico, vegetação e uso do solo 

De acordo com CETEC (1984, apud Greco, 1998), o relevo da região localiza-se, quase na 

totalidade, na unidade geomorfológica denominada Depressão Sanfranciscana, sendo que o 

trecho do alto Rio Pará encontra-se situado na região definida como Planaltos Dissecados do 

Centro-Sul e do Leste de Minas. A Depressão Sanfranciscana é constituída por extensas áreas 

aplainadas e dissecadas, ao longo do Rio São Francisco e de seus principais afluentes, 

desenvolvidas em sua maior parte sobre rochas de Bambuí. Ao sul dessa unidade, a superfície 

é ondulada e, a sudeste, apresenta-se como uma região de colinas com vertentes ravinadas e 

vales encaixados, com altitudes variando entre 800 e 1.000m. A figura 5.2 ilustra o relevo da 

região de estudo.  
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FIGURA 5.2: Relevo da bacia hidrográfica na região de estudo (altitudes em metros) 
 

Fonte: CBH - PARÁ, 2005. 

O clima da região é do tipo tropical, com temperatura média anual decrescendo no sentido 

norte-sul. Na região central, as temperaturas apresentam médias em torno de 20º a 22ºC e ao 

sul situam-se entre 19º e 21ºC. O regime de chuvas apresenta-se com precipitações médias 

entre 1.000 mm e 1.500 mm, com maior volume de precipitações nos meses de novembro a 

fevereiro [CETEC (1984), apud Greco (1998)]. A figura 5.3 ilustra as isoietas de precipitação 

mostrando a distribuição das precipitações médias anuais na região em estudo. 
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FIGURA 5.3: Isoietas de precipitações médias anuais  
 

Fonte: CBH - PARÁ, 2005. 

Como pode-se observar na figura, as precipitações são mais elevadas na cabeceira do rio e 

vão decrescendo de montante para jusante.  

O regime hidrológico é marcado pela ocorrência do período de cheias durante os meses de 

novembro a março e o período de estiagem nos meses de abril a outubro. 

As séries históricas utilizadas para a caracterização do regime fluvial, na região de estudo, 

foram obtidas das estações fluviométricas de Ponte do Vilela – 40130001 e Carmo do Cajurú 

– 40150000. Na tabela 5.1 são apresentadas as informações básicas das estações 

fluviométricas utilizadas neste estudo. 
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TABELA 5.1  

Estações fluviométricas na região de estudo 

 

A figura 5.4 ilustra a hidrógrafa da bacia da estação de Ponte do Vilela. Pode-se observar a 

grande variação na amplitude das vazões ente os períodos seco e chuvoso. 
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FIGURA 5.4: Hidrógrafa da estação fluviométrica Ponte dos Vilelas  
 

Fonte: Hidroweb, ANA, 2005. 

A figura 5.5 ilustra a hidrógrafa da bacia da estação de Carmo do Cajurú. Ela também 

apresenta a mesma característica da anterior, destacando a grande sazonalidade das vazões. 

Deve-se notar, entretanto, que essa estação localiza-se a jusante do reservatório da PCH 

Cajurú, o qual apresenta uma influência de regularização sobre as vazões naturais. 

Código Nome Municipio Área de drenagem (km²) Período de registro 

40130001 Ponte do Vilela Itaguara 1620 1941/1998 

40150000 Carmo do Cajurú Carmo do Cajurú 2440 1938/2005 
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Gráfico - Média Diária de Vazões
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FIGURA 5.5: Hidrógrafa da estação fluviométrica Carmo do Cajurú  
 

Fonte: Hidroweb, ANA, 2005. 

As figuras 5.6 e 5.7 mostram claramente a influência da implantação da PCH Cajuru no 

regime hídrico nesse trecho do rio Pará. Como se pode notar, há uma clara mudança nas 

amplitudes das vazões, principalmente nos períodos de estiagem, em função das vazões 

mínimas de operação da Usina, o que causa uma redução da inclinação da curva de recessão, 

característica dos períodos de estiagem. A presença da PCH Cajuru proporciona o controle de 

cheias, com o amortecimento das vazões de pico em seu reservatório diminuindo o impacto 

das enchentes para as populações ribeirinhas de jusante. Além disso, proporciona a atenuação 

dos períodos de estiagem.  

No Anexo 1, apresenta-se um resumo das principais características da PCH Cajurú, tais como: 

o arranjo básico do aproveitamento, os dados físicos e operativos etc.. 
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Gráfico - Média Diária de Vazões
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FIGURA 5.6: Hidrógrafa da estação fluviométrica 40150000 antes da implantação da PCH 
Cajurú  

Fonte: Hidroweb, ANA, 2005. 
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FIGURA 5.7: Hidrógrafa da estação fluviométrica 40150000 após a implantação da PCH 
Cajurú  

Fonte: Hidroweb, ANA, 2005. 
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A vegetação, fortemente influenciada pelas condições climáticas da região, apresenta grande 

variação, dentre as quais destacam-se ilhas de Mata Atlântica de transição, mata seca nos 

trechos de solos mais férteis, matas pluviais ligadas aos cursos d’água, veredas, campos 

alagados e o cerrado em seus diversos estágios de desenvolvimento dominando a região. 

Atualmente, boa parte dessas formações vegetais foram reduzidas a pequenos trechos, 

envolvidos por extensas áreas agrícolas e de pastagens [CETEC (1984), apud Greco (1998)]. 

A figura 5.8 ilustra a cobertura vegetal da região em estudo. 

 

FIGURA 5.8: Vegetação da bacia do rio Pará a montante da AHE Gafanhoto 
 

Fonte: CBH - PARÁ, 2005. 

A bacia do rio Pará abrange os territórios de 38 municípios, com 27 sedes municipais dentro 

na área da bacia. Na bacia que drena a região de estudo, tem-se 11 municípios com 6 sedes 

municipais, cujo abastecimento de água para a população e demais atividades econômicas tem 
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a origem em córregos da região, não havendo retirada significativa de água diretamente do rio 

Pará (Greco, 1998). 

Na bacia do rio Pará, destacam-se como atividades de maior relevância econômica: os 

gêneros de extração minerais, metalurgia e indústria de produtos alimentícios; cooperativas 

agropecuárias de beneficiamento de leite; extração de areia, argila, pedra de granito, minério 

de ferro, grafite; cerâmica; alambique; indústria têxtil; granja de produção de aves, ovos e 

suínos; curtumes; abatedouro de aves, bovinos e suínos; e fabricação de rações animais [INDI 

(1997), apud Greco (1998)]. 

5.3.2 Valores que definem o sistema de rio 

Definição dos possíveis usos dos recursos hídricos 

Conforme descrito anteriormente, neste trabalho temos três grupos de valores que definem o 

sistema de rio, os quais encontram-se destacados a seguir para a região de estudo: 

Valores ecológicos:  

 Suporte à migração das espécies; 

 Manutenção dos habitats significativos para fauna, em termos de alimentação, 

qualidade e espaço; e 

 Manutenção das áreas de reprodução das espécies. 

Valores estéticos e recreação:  

 Presença das planícies de inundação; 

 Existência de várias cachoeiras e corredeiras ao longo do trecho; 

 Ocorrência da mata ciliar ao longo de alguns trechos do rio; 

 Ocorrência de praias em alguns pontos do rio; 

 Existência de pontos de pesca esportiva; e 
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 Áreas de esportes aquáticos nas regiões das praias. 

Valores tradicionais e culturais da população ribeirinha:  

 Na região não há a presença marcante de elementos religiosos ou culturais ligados ao 

rio. A presença humana está ligada praticamente à realização de esportes aquáticos e à 

pesca esportiva, atividades nas quais o principal fator relevante é a qualidade da água. 

Como se pôde ver, é bastante complexa a temática gestão de recursos hídricos, pois além do 

grande número de variáveis envolvidas, elas interagem umas com as outras, em um complexo 

sistema ecológico. Assim, deve-se, sempre que possível, buscar a promoção do 

desenvolvimento sustentável, cuja base é a manutenção do equilíbrio entre os diversos valores 

que compõem o sistema fluvial. 

5.3.3 Identificação dos valores naturais que devem ser preservados 

Definiu-se pela preservação do meio biótico local, com foco nas espécies nativas, mantendo 

seu habitat em níveis ótimos, pois o atendimento aos seus padrões de sobrevivência propiciará 

o atendimento dos demais valores que identificam o sistema fluvial. 

Devido à presença de espécies migratórias e à importância da sazonalidade do regime para 

sua sobrevivência, será analisado não apenas um valor mínimo de vazão e sim um regime 

mínimo de vazões de forma a manter as características proporcionadas pelas várias estações 

do ano. 

5.4 Levantamento das características do meio biótico e das 
necessidades das espécies na bacia de estudo 

5.4.1 Ictiofauna da bacia 

Um dos primeiros levantamentos ictiofaunísticos da região de estudo foi realizado por Alves 

(1995) durante a coleta de dados para análise da influência do enchimento do reservatório de 

Cajurú na produção de peixes. A tabela 5.2 lista as espécies coletadas durante o estudo. 
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TABELA 5.2 

Lista de espécies de peixes capturadas na região da PCH Cajurú entre 1992 e 1994, 
relacionadas de acordo com a ordenação filogenética proposta por Lauder and Liem (1983) 

Superordem Ostariophysi                                                                                    Nomes Vulgares 
Ordem Characiformes 

Família Characidae 
Subfamília Tatragonopterinae  

Astyanax bimaculatus (Reinhardt, 1874)  lambari-do-rabo-amarelo 
Astyanax fasciatus (Cuvier, 1819)  lambari-do-rabo-vermelho 
Bryconamericus stramineus (Eigenmann, 1908) piaba 
Piabina argentea (Reinhardt, 1866)  piaba 

Subfamília Cheirodontinae 
 Holoshestes heterodon (Eigenmann, 1915)             piabinha 
Subfamília Salmininae 
 Salminus hilarii (Valenciennes, 1849)             tabarana 
Subfamília Serrasalminae 
 Serrasalmus brandtii (Reinhardt, 1874)                  pirambeba 
Subfamília Characidinae 
 Characidium fasciatum (Reinhardt, 1866)               --- 

Família Erythrinidae 
  Hoplias lacerdae (Ribeiro, 1908)              trairão 
  Hoplias malabaricus (Bloch, 1794)             traira 
Família Anostomidae 
  Leporinus elongatus (Valenciennes, 1849)              piapara, piau-verdadeiro 
  Leporinus reinhardti (Lütken, 1874)                        piau-três-pintas 

Leporinus taeniatus (Lütken, 1874)                         piau 
Família Prochilodontidae 

Prochilodus affinis (Reinhardt, 1874)                      curimatá, curimatá-pioa 
Família Parodontidae 
  Apareiodon sp.B (de Britiski et alii, 1986)               canivete 

Ordem Siluriformes 
Subordem Gymnotoidei 

 Família Gymnotidae 
   Gymnotus carapo (Linnaeus, 1758)                         sarapó 

Subordem Siluroidei  
 Família Pimelodidae 
   Pimelodus maculatus (Lacépède, 1803)                  mandi-amarelo 
 Família Loricariidae 
   Hypostomus sp.                                                        cascudo 
Superordem Acanthopterygii 
Ordem Perciformes 

Subordem labroidei 
 Família Cichlidae 
   Astronotus ocelatus (Cuvier, 1829)                         apaíari 
   Tilapia sp.                                                                tilápia 
Ordem Cyprinodontiformes 
 Família Poecilidae 
   Poecília cf. vivipara (Schneider, 1801)                   barrigudinho 
Fonte: Alves (1995) 

 

As coletas foram realizadas no período de 1992 a 1994. Foram registradas 21 espécies de 

peixes, distribuídas em 3 ordens e 10 famílias.  

Recentemente, entre 2005 e 2006, foi realizado um novo trabalho de levantamento da 

ictiofauna da região, próximo ao AHE Gafanhoto (Santos, 2006). Nesse trabalho, foram 
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capturados 1533 exemplares, distribuídos em 22 espécies. Dessas, 12 espécies não foram 

relatadas no trabalho anteriormente citado, realizado por Alves (1995), apesar de nem todas 

espécies terem ocorrido especificamente no trecho em estudo. São elas: 

• Brycon orthotaenia – matrinchã; 

• Eigenmannia virescens – sarapó; 

• Geophagus brasiliensis – acará; 

• Hypostomus francisci – cascudinho; 

• Hypostomus spp. – cascudo; 

• Leporellus vittatus – canivete; 

• Leporinus piau – piau; 

• Myleus micans – pacu-preto; 

• Oreochromis niloticus – tilápia do Nilo; 

• Pimelodella vittata –  mandi; 

• Prochilodus argenteus – curimatã; e 

• Prochilodus costatus – curimatã. 

Além das espécies encontradas nas campanhas supracitadas, destacam-se, ainda, espécies de 

elevado interesse que, além disso, encontram-se presumivelmente ameaçadas de extinção no 

estado de Minas Gerais (PUC Minas, 2003). Essas espécies pertencem à bacia do rio São 

Francisco, da qual o rio Pará é tributário. Como se busca uma maior generalização do 

trabalho, onde o regime ecológico possibilite as melhores condições de sobrevivência para os 

peixes, citam-se, a seguir, as espécies que também devem ser levadas em consideração na 

determinação dos parâmetros de sobrevivência das espécies: 
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• Rhinelepis áspera – cascudo-preto; 

• Conorhyncos conirostris – pirá; 

• Pseudoplatystoma coruscans – surubim; 

• Brycon orthotaenia – matrinchã; 

• Salminus brasiliensis – dourado; e 

• Lophiosilurus alexandri – pacamã.  

A partir do conjunto de espécies já mencionadas e baseando-se em dados bibliográficos, 

foram levantadas as principais necessidades das espécies, possibilitando a formulação dos 

parâmetros de tomada de decisão para a determinação da vazão ecológica para o curso d’água. 

5.4.2 Definição das necessidades das espécies  

A definição das necessidades das espécies foi obtida a partir de informações coletadas da 

bibliografia especializada, que é amplamente utilizada pelas estações de piscicultura da 

CEMIG, que desempenham importante papel no re-povoamento dos reservatórios utilizados 

na geração de energia. Além disso, foram consultados artigos específicos relacionados com 

esta área de conhecimento.  

Durante a reprodução das espécies de peixes em cativeiro, na Estação de Piscicultura de Três 

Marias, os reprodutores selecionados são mantidos em tanques de alvenaria com a água 

apresentando as seguintes características: oxigênio dissolvido entre 5,5 e 6,0 mg/L, 

temperatura entre 23 e 26 °C e pH entre 6,0 e 7,0 (PUC Minas, 2003). Esse fato leva a encarar 

esses parâmetros como valores de otimização do habitat para as espécies, principalmente na 

época próxima ao seu período reprodutivo. 

A temperatura constitui-se em importante fator de controle do metabolismo dos peixes, 

especialmente no que se refere à ingestão de alimentos, reduzindo a alimentação quando a 

temperatura está abaixo ou acima da faixa ideal para cada peixe (Castagnolli, 1986). 
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Piana et al. (2003), em recente estudo a respeito da influência da temperatura sobre o 

desenvolvimento de juvenis de piapara (Leporinus cf. obtusidens), variando a temperatura 

entre 14°C e 34°C, chegaram às seguintes conclusões:  

• a faixa ótima de temperatura para comprimento total, peso total e incremento 

instantâneo em peso situa-se entre 26°C e 30°C; 

• o melhor conforto térmico encontra-se entre 22°C e 26°C; 

• a taxa instantânea de crescimento aumenta gradativamente de 14°C até 30°C e, 

posteriormente, diminui; e 

• ocorreu mortalidade de 40% dos indivíduos durante o tratamento a 34°C. 

O teor de oxigênio dissolvido, considerado ótimo para a maioria dos peixes de água doce 

tropicais, encontra-se acima de 5 mg/L (Tavares, 1994). 

Segundo United States Department of the Interior (1990), para taxas de concentração de 

oxigênio dissolvido inferiores a 2 mg/L e, mais freqüentemente, inferiores a 1 mg/L, ocorre a 

mortandade de peixes, concentrando-se principalmente entre a noite e as primeiras horas da 

manhã. Os indivíduos de maior porte, geralmente, são os primeiros a morrer, podendo os de 

menor porte permanecerem vivos. 

Vieira et al. (2005), retratando os aspectos gerais da piscicultura, apresentaram um 

levantamento das principais espécies de peixes criadas em cativeiro e suas necessidades de 

habitat. Dentre elas, destacamos as de maior interesse para este trabalho, a saber: 

• Pacu (Piaractus mesopotamicus) 

Limite de temperatura: 20°C a 30°C; 

pH ideal da água: 6 a 8; e 

concentração de oxigênio dissolvido mínima: > 1,5 mg/L. 
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• Piau, Piauçu, Piapara (Leporinus sp.) 

Limite de temperatura: 18°C a 30°C; 

pH ideal da água: 6 a 8; e 

concentração de oxigênio dissolvido mínima: > 2,0 mg/L. 

• Curimatã ou curimba (Prochilodas scrofa) 

Limite de temperatura: 20°C a 30°C; 

pH ideal da água: 6 a 8; e 

concentração de oxigênio dissolvido mínima: > 1,0 mg/L. 

• Matrinchã, piraputanga (Brycon sp.) 

Limite de temperatura: 18°C a 30°C; 

pH ideal da água: 6 a 8; e 

concentração de oxigênio dissolvido mínima: > 2,0 mg/L. 

• Pintado, surubim (Pseudoplatystoma coruscan) 

Limite de temperatura: > 22°C; 

pH ideal da água: 6 a 8; e 

concentração de oxigênio dissolvido mínima: >3,5 mg/L. 

A tabela 5.3 mostra um resumo dos principais parâmetros de tomada de decisão que foram 

avaliados nos resultados das simulações do modelo WAIORA. 
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TABELA 5.3 

Parâmetros de tomada de decisão avaliados para a preservação do habitat para as espécies 
ícticas neste trecho do rio Pará 

Parâmetro de tomada de decisão Efeito Esperado 
Profundidade média superior a 0,50 m Manutenção das áreas de passagem. 
Concentração de OD superior a 5,0 mg/L Manutenção dos limites ótimos para as espécies. 
Temperatura máxima inferior a 30°C Evitar mortandade de indivíduos. 
Velocidade média superior a 0,02 m/s Promover a renovação da água nos ambientes. 
Redução máxima em 30% na largura média do 
curso d’água 

Evitar redução drástica da área de habitat. 

Análise de sensibilidade das curvas dos 
parâmetros 

Busca de maior estabilidade na variação dos 
parâmetros em função de variações da vazão. 

 

A definição da profundidade média mínima de 0,50 m, foi baseada nos estudos de 

mecanismos de transposição de peixes, nos quais as profundidades de fluxo d’água variavam 

entre 0,50 m e 1,0 m. Devido ao porte do rio Pará, na região de estudo, essas profundidades 

são facilmente alcançáveis. Salienta-se que esse parâmetro deve ser avaliado em função do 

porte do curso d’água e das espécies presentes no rio. 

A concentração de oxigênio igual ou superior a 5 mg/L, segundo a literatura anteriormente 

abordada, situa-se na faixa ótima para as espécies de peixes tropicais, atendendo, assim, aos 

objetivos de gerenciamento proposto. 

O limite para a temperatura máxima inferior a 30°C, conforme foi apresentado anteriormente 

é a temperatura máxima a qual várias espécies tropicais suportam antes que se inicie a 

mortandade de indivíduos, além disso, esse valor está situado em uma faixa de elevado stress 

para os peixes. 

No presente estudo de caso, devido às limitações do modelo usado, não foi adotado um limite 

mínimo de temperatura, cujo valor, no caso de peixes tropicais, também é bastante relevante. 

A prescrição de velocidade superior a 0,02 m/s buscou possibilitar um mínimo de renovação 

da água no rio no trecho, evitando a formação de zonas estagnadas. 

Prescreveu-se também a redução máxima em 30 % na largura média do curso d’água, ou seja, 

da mesma ordem de grandeza já recomendada pelo modelo WAIORA; essa prescrição visa 

evitar uma redução drástica na área disponível de habitat para os peixes. No caso da 
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geometria da calha do rio Pará na região de estudo, as reduções na largura da seção são menos 

sensíveis às flutuações na vazão. 

Por último, resta a análise de sensibilidade das curvas dos parâmetros, cujo objetivo é o de 

situar o regime de vazões em uma faixa mais estável, na qual os parâmetros sejam menos 

suscetíveis a mudanças bruscas devidas a pequenas variações na vazão. 

5.4.3 Definição do objetivo do gerenciamento 

Trata-se de um trecho de estudo onde a usina foi instalada há mais de 50 anos, tendo o 

ecossistema, portanto, já atingido o seu equilíbrio novamente. Desta forma, optou-se por 

recomendar parâmetros que mantenham as vazões dentro de níveis ótimos de preservação e 

representativas da sazonalidade necessária ao perfeito equilíbrio do ecossistema.  

Os parâmetros de sobrevivência e de conforto definidos anteriormente e nortearam todo o 

trabalho que se segue. 

5.5 Campanhas de campo e calibração do modelo WAIORA 

5.5.1 Locação e levantamento das seções transversais 

Depois de definida a localização dos trechos, partiu-se para a locação das seções transversais. 

A definição de cada uma das seções foi realizada em conjunto com a primeira campanha de 

medições, quando buscaram-se seções transversais que atendessem às limitações técnicas do 

equipamento ADCP e às questões de segurança, com um espaçamento que possibilitasse a 

acomodação do número de seções definidos para cada trecho. 

Em função do equipamento ADCP utilizado, foi necessário que as seções apresentassem uma 

profundidade entre 1,0 m e 30,0 m, devido às características técnicas do aparelho.  

Foi analisada, ainda, a homogeneidade das vazões medidas, pois em função de algumas 

perturbações de fluxo, típicas de algumas regiões do rio, os resultados poderiam ser 

inconsistentes, apresentando valores de vazão muito diferentes para cada medição em uma 

mesma seção, sendo influenciada até por qual margem teve-se o início da medição. Assim, 

buscou-se escolher seções em que se obtivesse essa homogeneidade de resultados. 
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Para cada seção, foram obtidas as coordenadas das margens utilizado-se o sistema GPS, além 

do levantamento fotográfico de cada seção e da identificação de marcos referenciais que 

possibilitassem a identificação das seções transversais em campanhas futuras. 

A seguir, na figura 5.9, tem-se uma imagem de satélite com uma vista mais detalhada do 

trecho 1 e, em seqüência, apresenta-se a tabela 5.4 com as coordenadas das seções 

transversais além de outras informações básicas, tais como: sua localização relativa no leito 

do rio e área de drenagem. 

As áreas de drenagem das seções foram calculadas a partir da PCH Cajurú, com base nas 

cartas geográficas digitais do IBGE. 

 

FIGURA 5.9: Imagem de satélite do trecho 1  
 

Fonte: Image DigitalGlobe GOOGLE. 2006 
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TABELA 5.4 

Informações básicas das seções transversais do trecho 1 

 

Na figura 5.10 tem-se a imagem do trecho 2, que fica em uma região encachoeirada do rio 

Pará. Na seqüência, a tabela 5.5 apresenta as características básicas das seções. 

 

FIGURA 5.10: Imagem de satélite do trecho 2  
 

Fonte: Image DigitalGlobe GOOGLE. 2006 

Seção 
Transversal 

Distância 
Relativa à seção 

T1SA (km) 

Elevação   
(m) 

Área de 
drenagem da 
bacia (km²) 

 

Coordenadas Geográficas 

T1SA 0 731,10 2254,6 -20° 12' 38.65'' -44° 46' 11.46'' 

T1SB 0,24 730,98 2255,1 -20° 12' 35.57'' -44° 46' 18.97'' 

T1SC 0,46 730,86 2255,6 -20° 12' 30.02'' -44° 46' 24.20'' 

T1SD 0,75 730,71 2271.7 -20° 12' 24.51'' -44° 46' 32.33'' 

T1SE 0,97 730,60 2272,7 -20° 12' 19.34'' -44° 46' 36.98'' 
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TABELA 5.5 

Informações básicas das seções transversais do trecho 2 

 
 
A figura 5.11 representa o último trecho de estudo que está a montante da AHE Gafanhoto, 

com o regime fluvial livre da influência do remanso da usina, comprovado pela presença de 

uma cachoeira. Na seqüência, a tabela 5.6 apresenta as características básicas das seções 

transversais. 

 

FIGURA 5.11: Imagem de satélite do trecho 3  
 

Fonte: Image DigitalGlobe GOOGLE. 2006 

Seção 
Transversal 

Distância 
Relativa à seção 

T1SA (km) 

Elevação   
(m) 

Área de 
drenagem da 
bacia (km²) 

 

Coordenadas Geográficas 

T2SA 8,38 718,00 2460,4 -20° 10' 01.04'' -44° 48' 22,06'' 

T2SB 8,89 717,28 2461,4 -20° 09' 54,12'' -44° 48' 29.75'' 

T2SC 9,58 716,30 2472,4 -20° 09' 38,8'' -44° 48' 34.50'' 
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TABELA 5.6 

Informações básicas das seções transversais do trecho 3 

Seção 
Transversal 

Distância 
Relativa à seção 

T1SA (km) 

Elevação   
(m) 

Área de 
drenagem da 
bacia (km²) 

 

Coordenadas Geográficas 

T3SA 16,38 706,20 2513,1 -20° 07' 51.22'' -44° 49' 01.72'' 

T3SB 17,03 706,08 2514,6 -20° 07' 40.11'' -44° 49' 15.39'' 

T3SC 17,57 705,98 2527,1 -20° 07' 28.25'' -44° 49' 16.93'' 

T3SD 17,85 705,93 2528,6 -20° 07' 22.02'' -44° 49' 12.14'' 

T3SE 18,56 705,80 2529,6 -20° 07' 01.20'' -44° 49' 14.39'' 

 
 

5.5.2 Medição de vazões e coleta dos dados físico-químicos 

A figura 5.12 ilustra a fixação da aparelhagem do ADCP na embarcação, fixada em sua 

lateral, para a coleta de dados de profundidade e velocidade, os quais são armazenados em um 

computador portátil. Essas informações, posteriormente, são trabalhadas no escritório de 

forma a fornecer a configuração da seção transversal e os dados de velocidade e vazão. Foi 

também utilizado o oxímetro para a medição dos parâmetros físico-químicos de oxigênio 

dissolvido e temperatura da água para cada trecho. 

 

FIGURA 5.12: Embarcação sobre a carreta com o ADCP e o compartimento para o 
computador portátil montados  
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Foram previstas cinco coletas de dados, sendo duas no período de maio a agosto, duas no 

período de setembro a novembro e a última campanha no mês de fevereiro, na qual buscou-se 

representar os eventos de cheia. Na primeira campanha, foram medidos apenas os dados 

hidráulicos. Nas posteriores, também foram coletados dados físico-químicos do curso d’água. 

Na medição dos parâmetros hidráulicos, a partir do ADCP, foram realizadas pelo menos três 

travessias em cada seção transversal, com os resultados de medição de vazão relativamente 

próximos, de forma que a vazão medida na seção fosse a média das vazões das três passadas. 

Nessa metodologia de medição, o barco é posicionado paralelo à margem e a uma distância 

que deve ser estimada e acrescida como parâmetro de medição ao programa de aquisição de 

dados do ADCP. O barco em movimento, ao atingir a seção transversal desejada, segue 

perpendicular à margem até atingir a outra extremidade do rio, a uma certa distância da 

margem, a qual também deve ser estimada e acrescida como parâmetro de medição. 

A cada passada, o equipamento registra as profundidades e velocidades ao longo da seção e 

calcula a vazão respectiva. A média aritimétrica desses resultados é a vazão média preliminar 

para a seção. 

Em função das estimativas que devem ser feitas a cada medição, da impossibilidade do barco 

se posicionar exatamente no mesmo local para cada medição, das perturbações no fluxo que 

podem induzir a erros de medição, e dos erros de medição já inerentes ao equipamento, houve 

a necessidade de se consistir os resultados geométricos das seções transversais e das vazões 

medidas para que fossem os mais confiáveis possíveis. 

Para as seções transversais, foram plotados os valores de profundidade e distância medidos; 

posteriormente, ajustou-se a coincidência das margens e pontos de inconsistência observados 

ao longo da seção, obtendo-se, assim, representações homogêneas para cada uma das seções 

transversais dos trechos em estudo. 

Para as vazões, a consistência foi feita utilizando-se a média das vazões medidas para cada 

trecho de estudo, dividida pela área de drenagem média de cada trecho e ponderada pela área 

de drenagem de cada seção transversal, conforme indicado na equação 5.1. 
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TnSn
Tn

Tn
TnSn A

AM
QM

Q ⋅=                  (5.1) 

na qual: 

TnSnQ  = Vazão da seção n do trecho n (m³/s); 

TnQM  = Vazão média do trecho n (m³/s); 

TnAM  =  Área de drenagem média do trecho n (km²); e 

TnSnA  = Área de drenagem da seção n do trecho n (km²). 

Os parâmetros físico-químicos de temperatura e oxigênio dissolvido foram medidos nas 

margens e no centro da seção de forma a se obter uma medida mais representativa e verificar 

se existiam mudanças significativas em função do local de medição. O valor adotado foi a 

média das medições, pois apresentavam valores muito próximos para o centro e para as 

margens. 

As tabelas 5.7 a 5.11 apresentam os parâmetros coletados para cada seção durante as 5 

campanhas. 

TABELA 5.7 

Medições – dados básicos – Campanha 1 

Trecho Seção Data Hora Vazão 

(m³/s) 

Largura 

(m) 

Profundidade 

média (m) 

Temperatura 

da água (°C) 

Oxigênio 

Dissolvido (mg/l) 

T1SA 23/05/06 14:20 18,19 46,33 2,11 - - 
T1SB 23/05/06 14:45 18,20 48,50 2,35 - - 
T1SC 23/05/06 15:10 18,20 44,20 2,14 - - 
T1SD 23/05/06 15:22 18,33 44,13 1,70 - - 

T1 

T1SE 23/05/06 15:35 18,34 48,34 1,86 - - 
T2SA 08/06/06 11:50 19,37 40,95 2,05 - - 
T2SB 08/06/06 12:55 19,38 59,36 1,84 - - 

T2 

T2SC 08/06/06 12:25 19,47 59,24 3,19 - - 
T3SA 08/06/06 16:00 19,70 56,60 1,89 - - 
T3SB 08/06/06 16:25 19,71 87,29 1,87 - - 
T3SC 08/06/06 16:45 19,81 45,78 2,29 - - 
T3SD 08/06/06 17:40 19,82 71,84 2,55 - - 

T3 

T3SE 08/06/06 17:15 19,83 65,90 4,83 - - 
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TABELA 5.8 

Medições – dados básicos – Campanha 2 

Trecho Seção Data Hora Vazão 

(m³/s) 

Largura 

(m) 

Profundidade 

média (m) 

Temperatura 

da água (°C) 

Oxigênio 

Dissolvido (mg/l) 

T1SA 18/08/06 12:56 40,27 48,05 2,29 19.60 8,76 
T1SB 18/08/06 13:24 40,28 49,50 2,68 19,77 8,55 
T1SC 18/08/06 13:50 40,29 45,81 2,47 19,83 8,33 
T1SD 18/08/06 14:15 40,58 48,89 2,05 20,03 8,34 

T1 

T1SE 18/08/06 14:40 40,60 49,52 2,16 20,00 8,50 
T2SA 17/08/06 13:00 33,09 41,43 2,21 20,00 8,64 
T2SB 17/08/06 14:25 33,01 60,53 2,11 18,43 8,53 

T2 

T2SC 17/08/06 13:55 33,25 62,46 3,41 18,70 8,59 
T3SA 18/08/06 17:15 34,70 58,29 2,09 18,53 8,72 
T3SB 18/08/06 17:40 34,72 88,98 2,06 19,63 8,31 
T3SC 18/08/06 18:00 34,89 47,03 2,56 19,93 8,59 
T3SD 18/08/06 17:35 34,91 74,07 2,77 19,73 8,88 

T3 

T3SE 18/08/06 17:10 34,92 66,40 5,13 20,07 8,76 
 

TABELA 5.9 

Medições – dados básicos – Campanha 3 

Trecho Seção Data Hora Vazão 

(m³/s) 

Largura 

(m) 

Profundidade 

média (m) 

Temperatura 

da água (°C) 

Oxigênio 

Dissolvido (mg/l) 

T1SA 10/10/06 10:17 16,06 45,78 2,05 20,97 7,28 
T1SB 10/10/06 10:38 16,07 48,37 2,27 21,00 7,33 
T1SC 10/10/06 10:54 16,07 43,92 2,07 21,00 7,32 
T1SD 09/10/06 17:50 16,18 43,65 1,71 21,53 7,50 

T1 

T1SE 09/10/06 17:30 16,19 48,00 1,79 21,63 7,43 
T2SA 10/10/06 15:15 16,97 40,88 2,04 20,80 7,52 
T2SB 10/10/06 15:54 16,98 58,98 1,77 20,80 7,53 

T2 

T2SC 10/10/06 15:37 17,06 58,10 3,14 20,80 7,41 
T3SA 11/10/06 10:05 19,19 56,35 1,85 21,17 7,56 
T3SB 11/10/06 10:30 19,20 87,02 1,83 21,10 7,75 
T3SC 11/10/06 11:30 19,30 45,58 2,23 21,27 7,65 
T3SD 11/10/06 11:42 19,31 71,51 2,53 21,30 7,90 

T3 

T3SE 11/10/06 11:05 19,32 65,81 4,78 20,80 7,36 
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TABELA 5.10 

Medições – dados básicos – Campanha 4 

Trecho Seção Data Hora Vazão 

(m³/s) 

Largura 

(m) 

Profundidade 

média (m) 

Temperatura 

da água (°C) 

Oxigênio 

Dissolvido (mg/l) 

T1SA 14/11/06 10:20 22,29 46,94 2,16 20,83 8,20 
T1SB 14/11/06 9:25 22,30 48,64 2,41 20,90 8,42 
T1SC 14/11/06 9:45 22,30 44,48 2,18 21,00 8,24 
T1SD 14/11/06 10:00 22,46 44,54 1,75 21,00 8,03 

T1 

T1SE 14/11/06 10:15 22,47 48,62 1,91 21,00 8,34 
T2SA 14/11/06 13:32 24,80 41,09 2,13 21,03 8,34 
T2SB 14/11/06 13:50 24,81 59,75 1,94 21,07 7,90 

T2 

T2SC 14/11/06 13:12 30,38 61,43 3,33 20,87 8,24 
T3SA 13/11/06 10:40 25,84 57,27 1,98 20,63 8,50 
T3SB 13/11/06 11:05 25,85 87,98 1,95 20,60 8,12 
T3SC 13/11/06 11:25 25,98 46,33 2,41 20,67 8,14 
T3SD 13/11/06 12:08 26,00 72,71 2,65 20,70 8,20 

T3 

T3SE 13/11/06 11:50 26,01 66,12 4,95 20,57 8,08 
 

TABELA 5.11 

Medições – dados básicos – Campanha 5 

Trecho Seção Data Hora Vazão 

(m³/s) 

Largura 

(m) 

Profundidade 

média (m) 

Temperatura 

da água (°C) 

Oxigênio 

Dissolvido (mg/l) 

T1SA 07/03/07 15:40 60,64 47.03 2,06 22,83 8,21 
T1SB 07/03/07 15:53 60,66 50.08 3,25 22,83 7,90 
T1SC 07/03/07 16:21 60,67 46.24 2,70 22,83 8,03 
T1SD 07/03/07 16:34 61,10 49.14 2,42 22,90 8,09 

T1 

T1SE 07/03/07 17:24 61,13 50.06 2,53 22,77 8,01 
T2SA 08/03/07 8:40 69,00 41,87 2,66 21,90 8,36 
T2SB 08/03/07 8:58 69,03 61,30 2,46 21,87 8,04 

T2 

T2SC 08/03/07 9:30 69,34 63,09 3,79 21,93 8,11 
T3SA 08/03/07 11:37 69,72 59,13 2,49 22,27 7,83 
T3SB 08/03/07 12:02 69,76 89,81 2,47 22,90 7,60 
T3SC 08/03/07 12:19 70,11 47,72 3,02 22,33 7,58 
T3SD 08/03/07 12:31 70,15 74,64 3,28 22,40 7,76 

T3 

T3SE 08/03/07 12:49 70,18 68,00 5,62 22,33 8,19 
 

Em uma primeira análise dos dados coletados, foram observadas algumas tendências, como a 

diminuição da concentração de oxigênio dissolvido com a diminuição da vazão e, em alguns 

trechos, o aumento da temperatura de montante para jusante. Essas características estão 

coerentes com o comportamento esperado para o rio. Uma análise mais acurada do 
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comportamento fluvial em relação a esses parâmetros é apresentada ao longo da calibração do 

modelo. 

5.5.3 Calibração do Modelo 

Calibração do modelo de habitat RHYHABSIM  

Conforme foi mencionado anteriormente, as melhores estimativas do comportamento do curso 

d’água, simulado no modelo WAIORA, são obtidas quando a modelagem de habitat é feita por 

meio do software RHYHABSIM. O arquivo calibrado é importado pelo WAIORA que o utiliza 

para simulação da geometria do rio e como base para os modelos de temperatura e oxigênio 

dissolvido. 

Apresentam-se, a seguir, as etapas da calibração do modelo RHYHABSIM: 

O preencher dos dados básicos separadamente para cada trecho de estudo. 

Inserir das seções transversais com nome, distância entre as seções e a cota do nível d’água. A 

representatividade de cada seção em relação ao trecho de estudo é calculada pelo modelo em 

função da distância entre elas. 

Na seqüência, são cadastrados os atributos que representam os substratos que formam o leito 

do rio. Neste caso, foram adotadas estimativas provenientes de observações das áreas 

marginais, pois não foram coletadas amostras do fundo nas várias seções e em vários pontos, 

o que possibilitaria estimar, com maior precisão, a composição do leito. 

Em seguida, são inseridos os dados de offset, profundidade, velocidade e atributos de 

substratos para cada seção transversal. 

Posteriormente, são inseridas as demais vazões medidas com os pares [NA, vazão]. 

E, por último, é inserido o layout do rio que possibilitará a representação gráfica do trecho de 

estudo. 
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Após a inserção dos dados básicos, é feita uma conferência da consistência das informações, 

na busca de possíveis incoerências ou erros. A figura 5.13 apresenta uma visão geral da janela 

de entrada de dados. 

 

FIGURA 5.13: Janela para entrada de dados no modelo RHYHABSIM  
 

A próxima etapa refere-se à calibração do modelo. 

O primeiro parâmetro a ser definido é a vazão de análise, a qual é calculada pelo modelo 

como sendo a média das vazões do trecho. Embora seja possível alterar esse valor, foi 

mantido o dado original por ter apresentado uma boa resposta na calibração. 

Na segunda fase, o modelo calcula os fatores de distribuição de velocidade, os quais são 

referências para o cálculo das demais vazões analisadas. O modelo oferece, ainda, a 

possibilidade de edição dos valores calculados. 

Na terceira etapa, o modelo simula as curvas de calibração, que são utilizadas para a previsão 

dos níveis d’águas para vazões diferentes da vazão de cálculo. A figura 5.14 apresenta um 

exemplo das curvas de calibração obtidas. Para as seções transversais dos 3 trechos de estudo 

a curva que apresentou a melhor aderência foi a SZF Rating. 
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Finalmente, com o modelo calibrado, parte-se para a simulação das vazões, quando é definido 

o intervalo de simulação, com os valores a serem calculados. Conforme cita-se adiante, o 

modelo apresenta como resultado uma série de informações que subsidiaram as análises 

subseqüentes.  

 

FIGURA 5.14: Curvas de calibração – nível d’água versus vazão – obtidas no modelo 
RHYHABSIM para a seção C do trecho 1 

 

• Observação da vista isométrica do trecho de estudo. 

• Visualização dos parâmetros de habitat medidos nas seções transversais, tais como: 

velocidade, número de Froude, velocidade x profundidade e tipo de substrato. Isso 

possibilita uma visão da distribuição de alguns parâmetros que formam o ambiente 

físico do rio. 

• Apresentação de tabelas com resumos das características dos habitats. 

• Cálculo da área disponível de passagem em cada seção, ou no trecho como um todo, 

em função de parâmetros determinados pelo usuário, para as várias vazões simuladas. 

• Distribuição das velocidades para cada vazão simulada. 
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• Curvas ilustrando as variações dos vários elementos de habitat em função da vazão 

para todas as seções do trecho, conforme é ilustrado na figura 5.15. 

• Representação gráfica da variação dos elementos de habitat, para o trecho como um 

todo, em função da vazão. 

• Representação em planta dos diversos elementos de habitat, para cada velocidade 

escolhida. 

 

FIGURA 5.15: Curvas de variação de habitats, com destaque para o parâmetro 
profundidade média, obtidas no modelo RHYHABSIM para o trecho 1  

 

O modelo possui, também, uma ferramenta para a análise simplificada do transporte e da 

deposição de sedimentos, a qual pode ser utilizada para dar uma idéia do comportamento do 

curso d’água para as vazões de alívio ou lavagem, com relação ao transporte de sedimentos. A 

figura 5.16 ilustra uma das janelas de entrada de dados para essa ferramenta. 
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FIGURA 5.16: Ferramenta para avaliação do comportamento do rio no transporte de 
sedimentos - modelo RHYHABSIM  

 
O modelo RHYHABSIM apresenta, ainda, um módulo para o cálculo da variação da 

temperatura no curso d’água em função da variação da vazão. Uma vez que esse módulo 

apresenta uma similaridade muito grande com o modelo de temperatura do WAIORA, ele não 

foi utilizado. 

O modelo foi calibrado para os três trechos de estudo e os arquivos resultantes são importados 

pelo modelo WAIORA durante sua calibração. 

Calibração do modelo WAIORA 

 A primeira etapa de calibração do modelo WAIORA refere-se à inserção dos dados relativos 

às bacias hidrográficas de estudo e os dados do rio. 

Vencida essa etapa, parte-se para o preenchimento das informações básicas do trecho de 

estudo, tais como: 

• Localização – bacia hidrográfica, curso d’água, referência de localização e nome do 

local. 
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• Informações de vazão – Vazão índice, que no caso do modelo foi adotada a Q7,10. Pode 

ser adotado qualquer um dos valores normalmente tomados como referência para 

vazões mínimas, como a mínima média mensal, a mínima média diária etc. 

A figura 5.17 ilustra a janela que apresenta a síntese dessas informações. 

 

FIGURA 5.17: Janela de informações iniciais - modelo WAIORA 
 

Na terceira etapa, são definidos o cenário de impacto a ser analisado e os parâmetros que 

serão avaliados para a predição do efeito resultante da redução na vazão. No caso deste 

trabalho, foram adotados os parâmetros de habitat (geometria do rio), temperatura da água e 

oxigênio dissolvido. 

A quarta etapa consiste no preenchimento das tabelas de dados que compõem o modelo de 

calibração para cada um dos 3 modelos de avaliação anteriormente citados. 

A primeira janela é relativa ao habitat do rio, onde são avaliados os parâmetros geométricos 

da calha fluvial. Neste caso, o modelo de habitat já foi calibrado no RHYHABSIM e os 

resultados dessa calibração são importados pelo WAIORA. A figura 5.18 ilustra a janela de 

entrada de dados. 
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FIGURA 5.18: Janela de informações do habitat - modelo WAIORA 

A segunda janela é relativa aos parâmetros de temperatura da água. Para a calibração do 

modelo são necessários vários dados meteorológicos que foram obtidos junto ao INMET – 

Instituto Nacional de Meteorologia. Alguns dados foram estimados de forma a se obter a 

melhor resposta do modelo, baseado nas informações coletadas em campo. Na figura 5.19 é 

possível visualizar os dados que devem ser ajustados durante calibração do modelo. 

 

FIGURA 5.19: Janela de informações da temperatura - modelo WAIORA 
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Na terceira janela, são preenchidos os dados relativos ao modelo de oxigênio dissolvido. Em 

função da impossibilidade de se executar todas as medições admissíveis para o modelo, os 

dados que não foram medidos em campo foram ajustados, de forma a se obter a melhor 

calibração do modelo, atendendo aos parâmetros medidos em campo. Na figura 5.20 são 

apresentados os dados ajustados para o trecho 1. 

 

FIGURA 5.20: Janela de informações do oxigênio dissolvido - modelo WAIORA 
 

A quinta etapa consiste na inserção das diretrizes ambientais que compõem os parâmetros de 

tomada de decisão, com os limites físicos e químicos para a sobrevivência da ictiofauna. 

Esses limites físicos foram definidos no item 5.4.2, no qual foram levantadas as necessidades 

físico-químicas das espécies de interesse. A figura 5.21 apresenta os parâmetros de tomada de 

decisão inseridos no modelo. Esses parâmetros valem para os 3 trechos de estudo. 
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FIGURA 5.21: Janela com as informações dos parâmetros físico-químicos limites das 
espécies - modelo WAIORA 

 
A sexta etapa consiste na análise dos gráficos gerados pelo modelo. Esses gráficos, após a 

calibração do modelo, representam a resposta do curso d’água na variação dos parâmetros 

físico-químicos em função da vazão. 

O modelo apresenta, ainda, um resumo de todos os resultados, permitindo, assim, a 

visualização das informações de uma forma sintética. 

A calibração do modelo é feita para cada um dos trechos de estudo. 

5.6 Cálculo das vazões ecológicas  

5.6.1 Método do modelo WAIORA 

Buscando melhor representar a sazonalidade das vazões, foram simuladas no modelo 

WAIORA as situações que representam o período seco e as que melhor representam o período 

chuvoso, o qual também é marcado pela reprodução das espécies ícticas, possuindo uma 

maior afluência hídrica e com, possivelmente, a necessidade de patamares superiores de 

qualidade da água. Os parâmetros analisados pelo modelo WAIORA que receberam maior 

atenção foram a temperatura da água e a concentração de oxigênio dissolvido, pois não foram 
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encontrados, na literatura, valores claros dos parâmetros hidráulicos necessários para as 

espécies. 

Para a obtenção dos valores de vazão ecológica, para cada trecho, foram reduzidos os valores 

de vazão até que se atingisse o valor mínimo de qualquer um dos parâmetros de tomada de 

decisão listados na tabela 5.3. Assim, essa seria a vazão ecológica para o trecho. Esse 

procedimento é realizado para o período seco e para o período úmido. 

A seguir, são apresentadas as tabelas com o resumo dos resultados obtidos nas simulações, 

com as vazões mínimas obtidas e os respectivos valores para os parâmetros de tomada de 

decisão. 

Simulação para o trecho 1 

Na tabela 5.12, são apresentados os resultados obtidos na simulação do modelo para o trecho 

1. 

TABELA 5.12 

Regime de vazões e respectivos parâmetros de tomada de decisão obtidos nas simulações 
do modelo WAIORA para o trecho 1  

Parâmetro Período seco Período úmido 
Vazão (m³/s) 2,60 9,10 
Profundidade média (m) 1,24 1,69 
Largura (m) 41,81 43,97 
Velocidade média (m/s) 0,05 0,12 
Temperatura média diária da água (°C) 21,1 21,1 
Temperatura máxima diária da água (°C) 21,7 21,6 
Mínima concentração de oxigênio dissolvido (mg/L) 5,0 6,0 

 

No Anexo 2, são apresentados os gráficos e os resultados gerais obtidos no modelo WAIORA 

para o trecho 1. 

Simulação para o trecho 2 

Na tabela 5.13, são apresentados os resultados obtidos na simulação do modelo para o trecho 

2. 
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TABELA 5.13 

Regime de vazões e respectivos parâmetros de tomada de decisão obtidos nas simulações 
do modelo WAIORA para o trecho 2  

Parâmetro Período seco Período úmido 
Vazão (m³/s) 3,40 8,50 
Profundidade média (m) 1,90 2,19 
Largura (m) 49,79 51,40 
Velocidade média (m/s) 0,04 0,08 
Temperatura média diária da água (°C) 21,1 21,1 
Temperatura máxima diária da água (°C) 21,6 21,5 
Mínima concentração de oxigênio dissolvido (mg/L) 5,0 6,0 

 

No Anexo 2, são apresentados os gráficos e os resultados gerais obtidos no modelo WAIORA 

para o trecho 2. 

Simulação para o trecho 3 

Na tabela 5.14, são apresentados os resultados obtidos na simulação do modelo para o trecho 

3. 

TABELA 5.14 

Regime de vazões e respectivos parâmetros de tomada de decisão obtidos nas simulações 
do modelo WAIORA para o trecho 3  

Parâmetro Período seco Período úmido 
Vazão (m³/s) 2,00 5,00 
Profundidade média (m) 1,99 2,28 
Largura (m) 60,41 62,02 
Velocidade média (m/s) 0,02 0,04 
Temperatura média diária da água (°C) 21,4 21,4 
Temperatura máxima diária da água (°C) 21,8 21,8 
Mínima concentração de oxigênio dissolvido (mg/L) 5,0 6,0 

No Anexo 2, são apresentados os gráficos e os resultados gerais obtidos no modelo WAIORA 

para o trecho 3. 

Observa-se nas tabelas anteriores que o parâmetro de tomada de decisão que foi limitador no 

cálculo da vazão ecológica foi a concentração de oxigênio dissolvido, tanto para o período 

seco, quanto para o período úmido. 
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Regime médio geral obtido para os 3 trechos 

Na determinação das vazões para o período úmido, o parâmetro químico levado em 

consideração nas simulações foi a concentração de oxigênio dissolvido, buscando-se, como 

meta, atingir o valor de 6,0 mg/L, valor em que, são acondicionados os exemplares utilizados 

na reprodução de espécies em estação de piscicultura.  

Como a temperatura apresentou pouca sensibilidade à variação da vazão e, sim, demonstrou 

uma maior dependência em relação às condições climáticas da região, não se buscou uma 

vazão em que a temperatura ficasse entre 23 °C e 26 °C, valores considerados ótimos para as 

espécies de peixes tropicais (PUC Minas, 2003). 

Analisando as tabelas anteriores, a vazão para o período seco que atende, simultaneamente, 

os 3 trechos de estudo foi a vazão de 3,40 m³/s, obtida na simulação para o trecho 2. A vazão 

para o período úmido que atende, simultaneamente, os 3 trechos foi a vazão de 9,10 m³/s, 

obtida na simulação para o trecho 1. 

Esses resultados ainda são analisados nos capítulos posteriores, nos quais avalia-se a 

sensibilidade dos parâmetros em relação às variações de vazão e a robustez desses resultados.  

5.6.2 Método do Perímetro Molhado 

Para o cálculo da vazão ecológica pelo método do perímetro molhado, escolheu-se a seção 

mais estreita do trecho fluvial que, além disso, era uma das que apresentava a menor 

profundidade. Portanto, trata-se de uma seção crítica para o curso d’água, pois apresenta uma 

das menores áreas disponíveis de habitat para as espécies aquáticas. Essa é uma das diretrizes 

na escolha da seção transversal por esse método. Além disso, a seção apresenta uma 

geometria retangular, o que facilita a identificação do ponto de inflexão na curva perímetro 

molhado versus vazão. 

Dentre as treze seções levantadas, a que apresenta essas características é a seção A do trecho 

2, que possui largura de 41,4 m e profundidade média de 2,2 m, para a vazão de 33 m³/s. 

Para determinação da curva perímetro molhado versus vazão foi utilizado o modelo 

computacional HEC-RAS – River Analysis System, desenvolvido pelo US Army Corps of 
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Engineers. Trata-se de um programa de domínio público, amplamente utilizado em 

simulações hidráulicas e hidrológicas, apresentando excelentes resultados. 

O modelo foi calibrado utilizando-se os resultados das medições obtidas nas campanhas de 

campo, de forma a se obter a relação perímetro molhado versus vazão para uma gama maior 

de valores, possibilitando uma identificação mais segura do ponto de inflexão da curva. A 

figura 5.22 ilustra a seção transversal simulada no modelo para uma série de perfis de vazões 

variando de 0,1 m³/s até 40 m³/s. 
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FIGURA 5.22: Seção T2SA com os vários perfis de vazões simulados 
 

De posse dos pares vazão e perímetro molhado, procedeu-se à montagem da curva perímetro 

molhado versus vazão, a partir da qual será obtido o índice de habitat para o trecho. Essa 

curva é ilustrada na figura 5.23. 
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FIGURA 5.23: Curva vazão versus perímetro molhado para seção T2SA 
 

Nota-se que a curva apresenta uma pequena inflexão para uma vazão em torno de 0,6 m³/s. 

Entretanto, o ponto de inflexão mais significativo ocorre na vazão em torno de 4,9 m³/s, a 

partir da qual tem-se uma variação menos significativa do perímetro molhado em relação ao 

aumento da vazão, sendo esse, portanto, o índice de habitat para a seção. Como essa é uma 

seção crítica para o rio, em relação à área disponível de habitat, a vazão ecológica que atende 

a essa seção atenderá também às outras seções do rio. Portanto, essa será a vazão para o 

trecho de estudo e será indicada por: QMPM = 4,9 m³/s. 

5.6.3 Método de Tennant  

Conforme já foi mencionado no item 3.1.7, no método de Tennant a vazão ecológica é 

definida em função do grau de preservação pretendido. O índice de habitat é definido a partir 

de percentagens da vazão média de longo termo do curso d’água.  

Para a definição da vazão média de longo termo para o curso d’água foi utilizada a série 

histórica da estação fluviométrica 40150000 – Carmo do Cajurú, com medições de 1936 a 

2005. O valor obtido para a vazão média foi: QMLT = 36,0 m³/s.  
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Com base na tabela proposta por Tennant e considerando uma vazão média de longo termo - 

QMLT = 36,0 m³/s, são obtidas as seguintes faixas de vazões indicadas na tabela 5.15. 

TABELA 5.15 

Regime de vazões recomendado pelo método de Tennant 

Abril – setembro (seco) Outubro – Março (chuvoso)
Lavagem ou máxima

Faixa ótima 21,60 a 36,00
Excepcional 14,40 21,60
Excelente 10,80 18,00

Boa 7,20 14,40
Regular ou com degradação 3,60 10,80

Má ou mínima 3,60 3,60
Faixa de degradação elevada 0,00 a 3,60

Condição do Rio
Vazão recomendada (percentagem da vazão média anual)

72,00

 

Vale observar que o método de Tennant já possui uma primeira consideração a respeito da 

sazonalidade das vazões, pois apresenta faixas de vazões diferentes para o período seco e para 

o período chuvoso, buscando, assim, uma melhor representatividade do ecossistema. 

5.6.4 Método Q7,10 

A vazão Q7,10, ou seja, a vazão mínima média anual, de 7 dias de duração, com período de 

retorno de 10 anos, é utilizada em alguns estados brasileiros como vazão de referência para 

outorga dos usos dos recursos hídricos superficiais. A vazão ecológica é obtida indiretamente 

multiplicando-se a Q7,10 por um valor entre 0,5 e 1,0. 

Para cálculo da Q7,10 foi utilizada a série histórica da estação de Carmo do Cajurú. No entanto, 

foi utilizado apenas o histórico de vazões entre 1936 e 1953, período anterior à instalação da 

UHE Cajurú, que modificou o regime de vazões do rio. 

Foram obtidas as médias móveis de 7 dias de duração e, a partir delas, a mínima anual. Para a 

análise de freqüência da série obtida foi utilizado o programa ALEA – Análise de Freqüência 

Local de Eventos Anuais, desenvolvido pela UFMG e de distribuição gratuita. Foram 

ajustadas as distribuições de probabilidade de Weibull e Gumbel Mínimo, obtendo-se, 

respectivamente, 10,17 m³/s e 10,27 m³/s. Como a função Gumbel Mínimo apresentou melhor 

ajuste adotou-se o valor de Q7,10 = 10,27 m³/s para o trecho de estudo. 
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Para o estado de Minas Gerais a vazão ecológica é obtida indiretamente, sendo equivalente a 

70% da Q7,10, tendo-se assim Q7,10 1 = 7,19 m³/s. 

Para o estado do Paraná a vazão ecológica também é obtida indiretamente, sendo equivalente 

a 50% da Q7,10, tendo-se assim Q7,10 2 = 5,14 m³/s. 

5.6.5 Método da Curva de Permanência de Vazões 

Para a obtenção da curva de permanência do trecho de estudo, da mesma forma que  para o 

cálculo da Q7,10, foi utilizada a série histórica de vazões da Estação Carmo do Cajurú 

compreendendo período entre 1936 e 1953, estando assim, livre da influência da PCH Cajurú 

no regime do rio. 

A seguir, a figura 5.24 ilustra a curva de permanência obtida para o trecho de estudo. Com 

base na curva de permanência apresentada, têm-se Q90 = 13,2 m³/s e Q95 = 10,30 m³/s. 
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FIGURA 5.24: Curva de permanência para o trecho de estudo  
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Para cursos d’água brasileiros, com características semelhantes ao do presente trabalho, a 

vazão ecológica varia entre 10% e 20% da Q90, dependendo do estado. Desta forma, temos 

Qeco10 = 1,32m³/s ou Qeco20 = 2,64 m³/s. 

5.6.6 Simulação das vazões ecológicas encontradas com os outros métodos no modelo 

WAIORA 

Após a calibração do modelo WAIORA, foram simuladas as vazões obtidas pelos outros 

métodos anteriormente mostrados. Os resultados para o trecho 1 são apresentados nas tabelas 

5.16 e 5.17, os resultados para o trecho 2 são apresentados nas tabelas 5.18 e 5.19 e os 

resultados para o trecho 3 são apresentados nas tabelas 5.20 e 5.21. 

Nas tabelas, Tennant 1 equivale a uma condição excepcional no período seco, Tennant 2 

equivale a uma condição boa no período seco e Tennant 3 equivale a uma condição má ou 

mínima no período seco, segundo os critérios de Tennant. 

TABELA 5.16 

Resultados obtidos nas simulações do modelo WAIORA, para o trecho 1, das vazões 
obtidas pelo método do Perímetro Molhado e pelo método de Tennant  

Parâmetro M.P.M. Tennant 1 Tennant 2 Tennant 3 
Vazão (m³/s) 4,90 14,40 7,20 3,60 
Profundidade média (m) 1,47 1,88 1,60 1,33 
Largura (m) 42,89 44,87 43,51 42,27 
Velocidade média (m/s) 0,07 0,16 0,10 0,06 
Temperatura média diária da água (°C) 21,1 21,1 21,1 21,1 
Temperatura máxima diária da água (°C) 21,6 21,6 21,6 21,6 
Mínima concentração de oxigênio dissolvido (mg/L) 5,6 6,3 5,9 5,3 

 
TABELA 5.17 

Resultados obtidos nas simulações do modelo WAIORA, para o trecho 1, das vazões 
obtidas pelo método Q7,10 e pelo método da Curva de Permanência  

Parâmetro Q7,10 1 Q7,10 2 Qeco10 Qeco20 
Vazão (m³/s) 5,14 7,19 1,32 2,64 
Profundidade média (m) 1,49 1,60 1,02 1,24 
Largura (m) 42,97 43,54 40,8 41,81 
Velocidade média (m/s) 0,08 0,10 0,03 0,05 
Temperatura média diária da água (°C) 21,1 21,1 21,1 21,1 
Temperatura máxima diária da água (°C) 21,6 21,6 21,7 21,7 
Mínima concentração de oxigênio dissolvido (mg/L) 5,6 5,9 4,3 5,0 



 

 

Programa de Pós-graduação em Saneamento, Meio Ambiente e Recursos Hídricos da UFMG 
103

 
TABELA 5.18 

Resultados obtidos nas simulações do modelo WAIORA, para o trecho 2, das vazões 
obtidas pelo método do Perímetro Molhado e pelo método de Tennant  

Parâmetro M.P.M. Tennant 1 Tennant 2 Tennant 3 
Vazão (m³/s) 4,90 14,40 7,20 3,60 
Profundidade média (m) 2,02 2,37 2,13 1,90 
Largura (m) 50,45 52,44 51,07 49,81 
Velocidade média (m/s) 0,05 0,12 0,07 0,04 
Temperatura média diária da água (°C) 21,1 21,2 21,1 21,1 
Temperatura máxima diária da água (°C) 21,6 21,5 21,6 21,4 
Mínima concentração de oxigênio dissolvido (mg/L) 5,4 6,4 5,8 5,1 

 
TABELA 5.19 

Resultados obtidos nas simulações do modelo WAIORA, para o trecho 2, das vazões 
obtidas pelo método Q7,10 e pelo método da Curva de Permanência  

Parâmetro Q7,10 1 Q7,10 2 Qeco10 Qeco20 
Vazão (m³/s) 5,14 7,19 1,32 2,64 
Profundidade média (m) 2,03 2,13 1,64 1,82 
Largura (m) 50,52 51,1 48,30 49,34 
Velocidade média (m/s) 0,05 0,07 0,02 0,03 
Temperatura média diária da água (°C) 21,1 21,1 21,1 21,1 
Temperatura máxima diária da água (°C) 21,5 21,5 21,5 21,3 
Mínima concentração de oxigênio dissolvido (mg/L) 5,5 5,8 3,5 4,7 

 

TABELA 5.20 

Resultados obtidos nas simulações do modelo WAIORA, para o trecho 3, das vazões 
obtidas pelo método do Perímetro Molhado e pelo método de Tennant  

Parâmetro M.P.M. Tennant 1 Tennant 2 Tennant 3 
Vazão (m³/s) 4,90 14,40 7,20 3,60 
Profundidade média (m) 2,28 2,67 2,4 2,16 
Largura (m) 62,02 64,19 62,68 61,32 
Velocidade média (m/s) 0,04 0,09 0,05 0,03 
Temperatura média diária da água (°C) 21,4 21,4 21,4 21,4 
Temperatura máxima diária da água (°C) 21,8 21,7 21,8 21,8 
Mínima concentração de oxigênio dissolvido (mg/L) 6,0 6,8 6,3 5,7 

 
TABELA 5.21 

Resultados obtidos nas simulações do modelo WAIORA, para o trecho 3, das vazões 
obtidas pelo método Q7,10 e pelo método da Curva de Permanência  

Parâmetro Q7,10 1 Q7,10 2 Qeco10 Qeco20 
Vazão (m³/s) 5,14 7,19 1,32 2,64 
Profundidade média (m) 2,29 2,40 1,89 2,07 
Largura (m) 62,10 62,72 59,78 60,86 
Velocidade média (m/s) 0,04 0,05 0,01 0,02 
Temperatura média diária da água (°C) 21,4 21,4 21,3 21,4 
Temperatura máxima diária da água (°C) 21,8 21,7 21,8 21,8 
Mínima concentração de oxigênio dissolvido (mg/L) 6,1 6,3 4,5 5,4 
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Como pode ser observado, nas tabelas anteriormente apresentadas, apenas as vazões 

calculadas pelo método da Curva de Permanência, considerando 10% e 20% da Q90, com os 

respectivos valores de 1,32 m³/s e 2,64 m³/s, não conseguiram atender aos critérios mínimos 

adotados no modelo WAIORA simultaneamente para os três trechos.  

No Anexo 3, podem ser observados os resultados de todas simulações extraídos do modelo 

WAIORA. 

5.6.7 Análise de sensibilidade dos diversos parâmetros do modelo RHYHABSIM e 

WAIORA  

Para as simulações, o modelo WAIORA adota o trecho como sendo uniforme. Portanto, os 

dados físicos e hidráulicos da primeira seção representam o trecho como um todo. Dessa 

forma, a melhor ferramenta para a análise do comportamento hidráulico dos trechos de estudo 

é o modelo RHYHABSIM, no qual, para cada trecho de estudo, são analisadas todas as seções 

transversais levantadas, dando uma resposta mais realista do comportamento físico do trecho 

fluvial em relação às variações de vazão. Assim, apenas os parâmetros de concentração de 

oxigênio dissolvido e de temperatura da água terão seu comportamento analisado em função 

dos resultados do modelo WAIORA. 

Parâmetro - profundidade média 

Na seqüência, a figura 5.25 ilustra o comportamento do parâmetro profundidade média para 

os 3 trechos em estudo. 
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FIGURA 5.25: Comportamento da variação da profundidade média na seção, em relação à 
vazão, sendo: a) trecho 1; b) trecho 2 e c) trecho 3 

 
Observando a figura 5.25, nota-se a presença de um ponto de inflexão para cada seção 

transversal. Para os valores de vazão acima desses pontos de inflexão, os ganhos de 

profundidade são menos sensíveis ao aumento da vazão, ou seja, são necessários maiores 

incrementos de vazão para um pequeno aumento na profundidade. No trecho 1, os pontos de 

inflexão para as seções transversais variam entre 3,8 m³/s e 5,0 m³/s. No trecho 2, os pontos 

de inflexão para as seções transversais variam entre 3,0 m³/s e 4,3 m³/s. No trecho 3, os 

pontos de inflexão para as seções transversais variam entre 3,5 m³/s e 4,5 m³/s. 

Parâmetro - largura 

A figura 5.26 ilustra o comportamento do parâmetro largura do rio para os 3 trechos em 

estudo. 

b) 

c) 
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FIGURA 5.26: Comportamento da variação da largura do rio na seção, em relação à vazão, 
sendo: a) trecho 1; b) trecho 2 e c) trecho 3 

 

Seguindo o mesmo comportamento do parâmetro profundidade média, observa-se, na figura 

5.26, a presença de um ponto de inflexão para cada seção transversal na curva largura versus 

vazão. No trecho 1, os pontos de inflexão para as seções transversais variam entre 2,5 m³/s e 

5,0 m³/s. No trecho 2, os pontos de inflexão para as seções transversais variam entre 2,0 m³/s 

e 4,0 m³/s. No trecho 3, os pontos de inflexão para as seções transversais variam entre 1,0 

m³/s e 4,0 m³/s. 

 

a)

b) 

c) 



 

 

Programa de Pós-graduação em Saneamento, Meio Ambiente e Recursos Hídricos da UFMG 
107

Parâmetro - velocidade média 

Na seqüência, a figura 5.27 ilustra o comportamento do parâmetro velocidade média na seção 

para os 3 trechos em estudo. 
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FIGURA 5.27: Comportamento da variação da velocidade média na seção, em relação à 
vazão, sendo: a) trecho 1; b) trecho 2 e c) trecho 3 

 

Para o parâmetro velocidade média da seção, não foi encontrado um ponto de inflexão que 

caracterizasse uma mudança no comportamento da curva velocidade versus vazão. 

 

a)

b) 

c)
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Parâmetro - área molhada 

Na seqüência, a figura 5.28 ilustra o comportamento do parâmetro área molhada na seção para 

os 3 trechos em estudo. 
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FIGURA 5.28: Comportamento da variação da área molhada na seção, em relação à vazão, 
sendo: a) trecho 1; b) trecho 2 e c) trecho 3 

 

Da mesma forma com que se comportaram os dois primeiros parâmetros analisados, observa-

se, na figura 5.28, a presença de um ponto de inflexão para cada seção transversal na relação 

área molhada versus vazão. No trecho 1, os pontos de inflexão para as seções transversais 

a)

c) 

b) 
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variam entre 4,0 m³/s e 5,0 m³/s. No trecho 2, os pontos de inflexão para as seções 

transversais também variam entre 4,0 m³/s e 5,0 m³/s. No trecho 3, os pontos de inflexão para 

as seções transversais variam entre 2,8 m³/s e 5,0 m³/s. 

Parâmetro - temperatura da água 

Os parâmetros temperatura média da água e temperatura máxima da água não apresentaram 

significativa variação em função da vazão, tendo, possivelmente, uma maior sensibilidade em 

relação às condições climáticas da região na época de medição. A figura 5.29 ilustra o 

comportamento da temperatura média em função da respectiva vazão média de cada trecho. 
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FIGURA 5.29: Comportamento da temperatura média da água em função da vazão média 
observada em cada trecho. 

 

Parâmetro – mínima concentração de oxigênio dissolvido 

Na seqüência, a figura 5.30 mostra as curvas extraídas do modelo WAIORA ilustrando o 

comportamento da mínima concentração de oxigênio dissolvido para os trechos em estudo. 
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FIGURA 5.30: Comportamento da variação da concentração de oxigênio dissolvido, em 
relação à vazão, sendo: a) trecho 1; b) trecho 2 e c) trecho 3 

a) 

b) 

c) 
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Observa-se na figura 5.30 a presença de um ponto de inflexão para cada trecho na curva 

concentração de oxigênio dissolvido versus vazão. No trecho 1, o ponto de inflexão situa-se 

em torno de 6,5 m³/s. No trecho 2, o ponto de inflexão situa-se em torno de 7,2 m³/s. No 

trecho 3, o ponto de inflexão situa-se em torno de 5,7 m³/s. 

Desta forma, adotando um critério similar ao adotado para o método do perímetro molhado, 

ou seja, a busca de um ponto de inflexão, e analisando a sensibilidade dos parâmetros, poder-

se-ia sugerir como vazão mínima que atenda aos 3 trechos de estudo, simultaneamente, a 

vazão de 7,2 m³/s, pois para vazões acima desse valor têm-se pequenos acréscimos no 

parâmetro analisado para maiores aumentos da vazão. No entanto, os valores de concentração 

mínima de oxigênio, obtidos para essa vazão, são superiores ao valor ótimo solicitado pelas 

espécies, que é de 5,0 mg/L.  

Assim, abre-se espaço para a adoção de um valor de vazão inferior aos 7,2 m³/s, ainda 

atendendo com tranqüilidade às exigências das espécies e numa faixa de vazões não muito 

suscetível a grandes variações da concentração de oxigênio dissolvido em função da vazão. 

5.6.8 Cálculo da vazão de alívio 

Na presente dissertação, a vazão de alívio terá sua forma similar a do hidrograma triangular 

sintético do SCS – Soil Conservation Service (USA), ou seja, com a vazão de pico ocorrendo a 

0,375 do tempo de base. Devido à sua forma simples, esse tipo de hidrograma facilita o 

cálculo de volumes e a operação da usina para atendimento a essa defluência. 

A duração do hidrograma de cheia foi definida como sendo o tempo de base para a bacia na 

região de estudo. Esse valor foi obtido analisando a hidrógrafa da estação fluviométrica de 

Carmo do Cajurú – 40150000, chegando-se a um tempo de base de 8 dias para o hidrograma 

de cheia na região de estudo.  

Segundo o critério proposto por Tennant (Tennant, 1976), a vazão de pico, somada à vazão de 

base, seria equivalente a 200% da vazão média de longo termo, ou seja 72,0 m³/s.  

No entanto, observando-se o comportamento da hidrógrafa do rio, nota-se que o valor de 72,0 

m³/s é ultrapassado com facilidade várias vezes ao ano durante o período de cheia. Além 

disso, nota-se a presença de três picos característicos que formam a estação chuvosa, o 
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primeiro que geralmente ocorre em novembro, com uma cheia moderada marcando o início 

da estação chuvosa; o segundo quando ocorrem os picos máximos, nos meses de dezembro, 

janeiro e fevereiro, com seu ápice geralmente em janeiro, e o último com cheias normalmente 

observadas no mês de março. 

Somando-se a isso, tem-se o período de reprodução das espécies migratórias, cujo início 

coincide com o citado anteriormente, com os peixes sendo fortemente influenciados por essas 

variações sazonais dos níveis d’água. 

Buscando analisar os tempos de retorno nos períodos supracitados, ajustou-se distribuições de 

probabilidade para as vazões máximas anuais e para as vazões máximas mensais, de 

novembro a março, utilizado-se também o programa ALEA – Análise de Freqüência Local de 

Eventos Anuais, desenvolvido pela UFMG e de distribuição gratuita. A distribuição que 

apresentou o melhor ajuste foi a log-normal de 3 parâmetros – logN 3, conforme é ilustrado 

nas figuras 5.31, 5.32 e 5.33, que mostram, respectivamente, os resultados, o ajuste gráfico e o 

teste de aderência 

Como conseqüência dessa análise, na presente dissertação foram adotadas como vazões de 

alívio a ocorrência de três hidrogramas de cheia, os quais são usados para representar, de 

forma mais realista, a sazonalidade anual das vazões no curso d’água. Os valores de pico são 

definidos em função das análises de recorrência para os eventos de cheia. 

 

FIGURA 5.31: Resultados do ajuste da distribuição logN 3 para vazões máximas anuais da 
estação Carmo do Cajurú - 40150000 
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FIGURA 5.32: Ajuste gráfico da distribuição logN 3 para vazões máximas anuais da estação 
Carmo do Cajurú - 40150000 

 

 

FIGURA 5.33: Teste de aderência do ajuste da distribuição logN 3 para vazões máximas 
anuais da estação Carmo do Cajurú - 40150000 

 

De forma a subsidiar a determinação dos valores para cada um dos eventos de cheia, os 

resultados das análises de freqüência foram reunidos na tabela 5.22, na qual também são 

apresentados outros parâmetros hidrológicos. 
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TABELA 5.22 

Resumo da análise de freqüência para os eventos máximos na estação 40150000 

Mês: Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março 

Q TR = 2 anos (m³/s) 52,85 99,13 133,90 101,60 85,91

Q TR = 5 anos (m³/s) 88,06 154,10 213,60 180,00 137,20

Q média mensal (m³/s) 31,09 51,30 63,90 57,90 46,40

Q média máx. mensal (m³/s) 62,02 113,00 149,00 123,00 96,40 

Q máx. anual TR = 2 anos (m³/s) 171,10 

Q máx. anual TR = 5 anos (m³/s) 247,60 

Q média de longo termo (m³/s) - QMLT 36,00 

 

Com base na análise dos resultados da tabela resumo, adotou-se o período de retorno de 2 

anos como referência na determinação dos picos de cheia. A escolha desse tempo de retorno 

decorre do fato de que essas são as amplitudes mínimas dos eventos de cheia que serão 

repetidos anualmente no curso d’água. 

Desta forma, o pico de cheia, somado à vazão de base, no início da estação chuvosa, ou seja, 

em novembro, será de 150%  da QMLT, igual, portanto, a 54,0 m³/s. 

Para o ápice da cheia, a vazão de pico, somada à vazão de base, é da ordem de 375% da QMLT, 

igual, portanto, a 135,0 m³/s. Esse valor é menor que o valor apurado para a vazão máxima 

anual com período de retorno de 2 anos de 171,10 m³/s. No entanto, trata-se de um valor bem 

acima do proposto por Tennant, de 200% da QMLT, e que se repetirá todo ano, podendo ocorrer 

nos meses de dezembro, janeiro ou fevereiro, conforme as cheias afluentes ao reservatório no 

período. Assim, espera-se que as cheias normais estejam bem representadas. 

Para a cheia de fechamento do período chuvoso, somada à vazão de base, o valor adotado será 

de 225 % da QMLT, igual, portanto, a 81,0 m³/s. Essa cheia ocorrerá normalmente no mês de 

março. 

O valor da vazão de base é aquele definido pelo modelo WAIORA, que é normalmente 

equivalente ao valor previsto para o período úmido, pois, com o período de reprodução e 

migração das espécies, tem-se a necessidade de maiores áreas de passagem e concentrações 

de oxigênio superiores, demandando, assim, uma maior vazão. 
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Desta forma, os elementos que compõem o hidrograma de cheia são representados pelas 

equações abaixo: 

Tbase = 8 dias                  (5.2) 

na qual: 

Tbase  = Tempo de base (dias). 

basepico TT ⋅= 375,0                  (5.3) 

na qual: 

picoT  = tempo de pico do hidrograma (dias). 

baseincpico QQQ +=                  (5.4) 

na qual: 

incQ = Vazão de incremento (m³/s) 

baseQ = Vazão de base (m³/s). 

A figura 5.34 lustra os hidrogramas de cheia considerando a vazão de base Qbase = 9,1 m³/s. 
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FIGURA 5.34: Hidrogramas de cheia para as vazões de alívio 
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Na figura anterior, o hidrograma 1 representa a vazão do início do período chuvoso, no 

hidrograma 2 tem-se a vazão para o final do período chuvoso e, finalmente, o hidrograma 3 

representa a cheia de alívio para o ápice do período chuvoso. 

5.7 Análise dos diversos valores de vazão ecológica 

5.7.1 A vazão obtida pelo modelo WAIORA e os resultados da análise de sensibilidade 

Cada um dos trechos de estudo foi simulado no modelo WAIORA e os valores de vazão 

obtidos são apresentados a seguir na tabela 5.23. 

TABELA 5.23 

Resumo dos valores simulados no modelo WAIORA, para cada trecho 

Trecho de estudo Vazão - Período seco (m³/s) Vazão - Período úmido (m³/s) 
T1 2,6 9,1 
T2 3,4 8,5 
T3 2,0 5,0 

 

Como a vazão deverá atender simultaneamente aos 3 trechos, os valores obtidos de vazão são 

de 3,4 m³/s para o período seco e de 9,1 m³/s para o período úmido. 

Eses valores podem ser considerados como uma primeira resposta obtida na utilização do 

modelo WAIORA. No entanto, com a análise de sensibilidade dos parâmetros, obteve-se um 

melhor entendimento do comportamento dos parâmetros estudados em relação às variações da 

vazão, para a região de estudo.  

Com a análise de sensibilidade, adotando o critério do ponto de inflexão das curvas de cada 

parâmetro de estudo versus vazão ou , pelo menos, tentando encontrar o patamar mais estável, 

conduziu-se o resultado da vazão proposta a um valor diferente da primeira resposta 

encontrada. Essa nova proposta foi baseada, principalmente, na análise dos parâmetros 

hidráulicos dos trechos fluviais obtidos a partir do modelo RHYHABSIM, no qual, existe a 

possibilidade da análise ser feita para cada seção transversal, dando maior segurança e 

representatividade aos resultados das análises. A tabela 5.24 ilustra os resultados obtidos na 

análise de sensibilidade dos parâmetros, com as vazões que atendem simultaneamente aos 3 

trechos de estudo, para cada parâmetro. 
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TABELA 5.24 

Resumo dos resultados da análise de sensibilidade dos parâmetros do modelo WAIORA 

Parâmetro Vazão (m³/s) 
Profundidade média  5,0 
Largura do rio  5,0 
Velocidade média  Sem ponto de inflexão 
Área molhada 5,0 
Temperatura média da água Sem ponto de inflexão 
Temperatura máxima da água Sem ponto de inflexão 
Mínima concentração de oxigênio dissolvido 7,2 

 

Para os parâmetros hidráulicos do rio, os valores de vazão que caracterizavam o ponto de 

inflexão, para cada um dos parâmetros, variaram entre 1,0 m³/s e 5,0 m³/s. No entanto, para o 

atendimento simultâneo foi adotado o valor de 5,0 m³/s.  

Para velocidade média não foi encontrado um valor característico de vazão média. No 

entanto, em uma mesma seção transversal foi encontrada uma ampla gama de magnitudes de 

vazão, possibilitando encontrar desde trechos bastante lentos a trechos rápidos, criando, 

assim, diferenciados ambientes e atendimento a um maior número de espécies. 

Com relação à temperatura da água, não encontrou-se uma clara relação da variação da 

temperatura da água com a variação da vazão. Os resultados obtidos caracterizam uma maior 

dependência em relação às condições climáticas da região de estudo na época das medições. 

Para o parâmetro mínima concentração de oxigênio dissolvido, o valor característico de vazão 

encontrado foi de 7,2 m³/s. Esse valor possibilita a obtenção de valores de concentração de 

oxigênio dissolvido superiores a 5 mg/L, o qual atende plenamente às espécies de peixes. 

Assim, abre-se a possibilidade de atendimento às espécies de peixes com um valor de vazão 

inferior a 7,2 m³/s.  

Pelo exposto anteriormente, e como o modelo WAIORA não fornece o valor da vazão 

ecológica e, sim, subsídios para a tomada de decisão, sugere-se uma mudança no valor inicial 

de 3,4 m³/s como valor geral de vazão mínima, para o período seco, para o valor de 5,0 m³/s, 

que leva em consideração a análise de sensibilidade e dá ao curso d’água maior estabilidade 

com relação aos parâmetros físico-químicos, devido à sua menor suscetibilidade a mudanças, 

em função das vazões superiores a esse patamar. 
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Para a vazão mínima para o período úmido, sugere-se a adoção do valor proposto inicialmente 

pelo modelo WAIORA, ou seja, 9,1 m³/s. De fato, nesse patamar de vazão os parâmetros são 

ainda menos sensíveis às mudanças na vazão, além de proporcionar uma vazão 82% superior 

à do período seco. 

5.7.2 As vazões dos demais métodos e seus valores simulados no modelo WAIORA 

Buscando-se obter referências de comparação para o valor proposto nesta dissertação, foram 

calculadas as vazões ecológicas por outros métodos já bastante difundidos. A tabela 5.25 

mostra esses resultados obtidos. 

TABELA 5.25 

Resumo dos resultados dos outros métodos abordados 

Método Vazão período seco 
(m³/s) 

Vazão período úmido 
(m³/s) 

70 % da Q7,10 - MG 7,19 Q afluente – 3,08 Método Q7,10 50 % da Q7,10 - PR 5,14 Q afluente – 5,14 
Boa condição 7,20 14,40 Método de Tennant  Regular condição 3,60 10,80 
10 % da Q90 1,32 1,32 Método da Curva de 

Permanência 20 % da Q90 2,64 2,64 
Método do Perímetro Molhado 4,90 4,90 

 

Os valores de vazão, para os métodos supracitados, simulados no modelo WAIORA, 

atenderam aos critérios mínimos avaliados no modelo. A exceção ocorreu para a vazão 

ecológica calculada pelo método da curva de permanência, a qual não atendeu aos critérios de 

mínima concentração de oxigênio dissolvido pelos critérios avaliados no modelo WAIORA e 

cuja amplitude está situada em uma faixa de maior sensibilidade dos parâmetros físico-

químicos em relação às mudanças na vazão.  

Buscando representar de uma forma mais realista a sazonalidade das vazões dos rios tropicais, 

em especial esse trecho em estudo do rio Pará, foi abordado no item 5.6.8 o cálculo das 

vazões de alívio, as quais representariam as cheias que ocorrem normalmente no curso 

d’água. Os resultados obtidos levaram a adoção de 3 picos de cheia, um representando o 

início do período chuvoso, cujo valor foi de 54,0 m³/s, o segundo representado o ápice da 

cheia, com 135,0 m³/s, e o terceiro pico representando o fechamento da estação chuvosa, com 

vazão de 81,0 m³/s. 
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5.7.3 Comparação da vazão ecológica proposta com características hidrológicas e 

morfométricas 

A primeira comparação é feita em relação às características hidrológicas do curso d’água, 

analisando-se as vazões ecológicas obtidas com o comportamento fluvial para anos com 

características seca, média e chuvosa. Além disso, é feita uma comparação em relação às 

vazões mínimas mensais.  

A figura 5.35 ilustra o comportamento sazonal do rio Pará, na região de estudo, e a tabela 5.26 

apresenta os valores de vazão. Para a obtenção dos dados foi utilizada a estação fluviométrica 

Carmo do Cajurú – 40150000. 
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FIGURA 5.35: Distribuição sazonal das vazões ao longo do ano na estação fluviométrica 
Carmo do Cajurú 
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TABELA 5.26 
Distribuição anual das vazões para eventos característicos 

Vazões 
médias 
mensais 
(m³/s)

Vazões 
mínima 
mensais 
(m³/s)

 Vazões 
médias 

mensais ano 
seco, em 

1953 (m³/s)

Vazões 
médias 

mensais ano 
chuvoso, em 
1983 (m³/s)

Meses

63,90 11,10 26,50 139,00 janeiro
57,90 11,80 38,80 108,00 fevereiro
46,40 12,20 32,90 80,20 março
34,70 9,63 41,10 93,70 abril
28,10 7,79 20,60 64,10 maio
25,80 8,52 15,60 73,10 junho
22,20 10,00 12,80 47,60 julho
21,40 7,79 10,40 36,00 agosto
22,50 6,79 11,20 49,50 setembro
25,90 3,57 11,70 76,50 outubro
31,90 3,36 18,90 88,00 novembro
51,30 8,89 27,10 112,00 dezembro  

Como se pôde observar nos dados apresentados anteriormente, no rio Pará, na região de 

estudo, já foram registrados valores de vazão mínima bastante reduzidos, chegando ao piso de 

3,36 m³/s, em novembro de 2001. Além disso, apresentou valores entre 8,9 m³/s e 12,2 m³/s 

no período tipicamente chuvoso, entre dezembro e março. 

Analisando o histórico de vazões, observa-se que o rio Pará, na região de estudo, já 

apresentou valores de vazão da mesma ordem de grandeza do valor mínimo proposto nesta 

dissertação, ou seja, de 5,0 m³/s para o período seco e de 9,1 m³/s para o período chuvoso. 

Salienta-se que os valores mínimos do histórico de vazões são de ocorrência rara e os valores 

propostos terão caráter menos raro e, possivelmente, com maior duração. Desta forma, 

recomenda-se o monitoramento dos parâmetros físico-químicos, verificando sua 

aceitabilidade. 

As vazões de alívio, amplamente discutidas no item 5.6.8, buscam claramente representar, de 

forma mais fidedigna, a sazonalidade das vazões no curso d’água em questão. 

Com relação às características morfométricas do curso d’água, de acordo com os resultados 

obtidos nos modelos WAIORA e RHYHABSIM, os valores propostos situam-se em uma faixa 

menos suscetível às variações em função da vazão e, portanto, os parâmetros estarão menos 

sujeito a oscilações bruscas que possam trazer alguma conseqüência negativa às espécies. 
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Outro fato, que foi observado durante a análise das seções transversais no modelo 

RHYHABSIM, foi a variedade de habitats em uma mesma seção transversal. Na mesma seção 

transversal eram observados trechos lentos e trechos rápidos, locais mais rasos e regiões mais 

profundas, além de diferentes tipos de substrato formando o leito. Essa variedade de habitats 

pode levar a uma maior adaptação da fauna aquática. 

5.8 Avaliação da aplicabilidade da metodologia 

Avaliando-se os resultados obtidos, conclui-se que a metodologia adotada nesta dissertação, 

ou seja, seguindo a seqüência lógica de tomada de decisão para gerenciadores de recursos 

hídricos, ilustrada na figura 3.1 no início da dissertação, adotando os modelos WAIORA e 

RHYHABSIM, subsidiados pela análise de sensibilidade dos parâmetros avaliados, e com as 

devidas adaptações para as situações específicas, pode ser adotada nos mais variados casos 

em que se necessite determinar a vazão ecológica em cursos d’água. Destaca-se, ainda, a 

melhor representatividade da sazonalidade das vazões com a inclusão do cálculo da vazão de 

alívio. 

Salienta-se que alguns dados de entrada para os modelos de temperatura e de concentração de 

oxigênio dissolvido, devido à complexidade do modelo matemático, apresentam certo grau de 

dificuldade na sua obtenção o que pode levar a uma maior dificuldade na calibração do 

modelo, mas ainda assim o resultado se mostra satisfatório. 

5.9 Proposição do regime de escoamento para este trecho da bacia. 

O alvo desta dissertação é propor um regime de vazões que melhor atenda às necessidades da 

fauna aquática, buscando representar a sazonalidade das vazões, que é de elevada importância 

para os peixes. Desta forma, foram propostos valores de vazão para o período seco, período 

úmido e as vazões de alívio, a saber: 

• Vazão mínima para o período seco, ou seja, de abril a setembro = 5,0 m³/s; 

• Vazão mínima para o período úmido, ou seja, de outubro a março = 9,1 m³/s; 

• Vazão de alívio para o início do período chuvoso, geralmente em novembro = 54,0 

m³/s; 
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• Vazão de alívio para o ápice do período chuvoso, podendo ocorrer em dezembro, 

janeiro ou fevereiro = 135,0 m³/s; 

• Vazão de alívio para o fechamento do período chuvoso, com ocorrência, 

possivelmente, em março = 81,0 m³/s. 

Salienta-se que as vazões de alívio devem acompanhar o regime pluviométrico observado na 

região, de forma a potencializar seu efeito com a contribuição dos afluentes locais. A figura 

5.36 ilustra o hidrograma proposto para o trecho de estudo em um ano hidrológico, com o 

início do período em outubro e o encerramento em setembro. 
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FIGURA 5.36: Regime de vazões proposto para o trecho de estudo 
 

Salienta-se, novamente, que se trata de uma proposição de regime de vazões. A aplicação do 

regime, em caso de sua adoção, deverá ser acompanhada de um programa de monitoramento 

dos parâmetros físico-químicos, de forma a proceder à sua aceitação ou, em caso negativo, 

adotar medidas mitigadoras tais como a mudança nos valores de vazão ou a duração de sua 

aplicação. 

 



 

 

Programa de Pós-graduação em Saneamento, Meio Ambiente e Recursos Hídricos da UFMG 
123

6 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

A partir dos resultados alcançados nesse trabalho, foi possível obter as seguintes conclusões: 

• O regime de vazões proposto na presente dissertação mostra-se bastante satisfatório, 

pois, em termos absolutos, propõe valores já observados no histórico de vazões para o 

rio Pará, na região de estudo, além de atender aos requisitos exigidos pelas espécies de 

peixes e representar a sazonalidade presente nos rios tropicais, que é importante 

principalmente para a reprodução das espécies de piracema. 

• A metodologia proposta nesta dissertação, cujo escopo segue uma seqüência lógica de 

tomada de decisão na gestão de recursos hídricos, anteriormente ilustrada na figura 

3.1, revelou-se robusta e consistente. Além disso, utiliza dois modelos de análise de 

habitat, buscando atender as necessidades da ictiofauna local, propondo, ainda, a 

análise de sensibilidade dos parâmetros analisados de forma a se escolher um patamar 

mínimo de vazão, o qual seja mais estável com relação às variações físico-químicas do 

meio. E, finalmente, introduz as cheias de alívio para tentar dar maior fidelidade à 

representação da sazonalidade das vazões nos rios tropicais. Desta forma, corrobora 

com a recomendação de sua utilização em outros cursos d’água, em que haja a 

necessidade de cálculo da vazão ecológica, realizando, sempre que necessário, as 

devidas adaptações para situações específicas. 

• Os outros métodos abordados nesta dissertação, a saber, os métodos de Tennant, Q7,10 

e Perímetro Molhado, quando analisados sob a ótica do modelo WAIORA, mostraram 

também bons resultados, atendendo aos requisitos mínimos dos parâmetros analisados. 

A exceção ficou para os resultados obtidos pelo método da curva de permanência, os 

quais não atenderam a todos os requisitos mínimos, além do fato dos valores de vazão 

se situarem em uma faixa mais sensível a alterações. Observa-se, entretanto, que a 

inadequação do método da curva de permanência talvez possa ser atribuída aos 

percentuais aplicados à vazão Q90. 

• A extrapolação dos valores propostos para outros pontos da bacia mostrou-se inviável 

devido à grande complexidade das análises envolvidas. Assim, recomenda-se a 
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aplicação da metodologia no local de interesse, e não a regionalização dos resultados 

em função da área da bacia ou de correlações com a vazão média. 

• Em função do porte de seu reservatório e de sua característica operativa, espera-se que 

a PCH Cajurú atenda tranqüilamente ao regime proposto. Isso pode ser reforçado pela 

figura 5.5, a qual mostra a hidrógrafa a jusante da barragem, na qual os valores já 

estão acima do mínimo recomendado. 

Tendo em vista os resultados, as limitações e as dificuldades encontradas ao longo do 

desenrolar dessa pesquisa, faz-se as seguintes recomendações para eventuais 

complementações e trabalhos futuros dentro do escopo aqui abordado: 

• Como os parâmetros físico-químicos não foram medidos no intervalo das vazões 

propostas, recomenda-se, caso o regime seja acatado, uma campanha de 

monitoramento desses parâmetros, dentro dos patamares de vazão propostos, de forma 

a verificar a sua aceitabilidade e, caso isso não ocorra, propor medidas mitigadoras, 

como a alteração nos valores de vazão propostos. 

• Durante a aplicação desta metodologia para esse trecho do rio Pará chegou-se a 

valores de vazão relativamente baixos, inferiores aos obtidos em outros estudos 

semelhantes, como o do rio Santa Maria da Vitória, no Espírito Santo (Pelissari, 

2003). No entanto, os cursos d’água desses trabalhos possuíam dimensões bem 

inferiores ao rio Pará, na região de estudo. Esse fato leva à suposição de que rios com 

maiores dimensões e, por conseqüência, com maior defluência, necessitam, 

proporcionalmente, de menores valores de vazão ecológica para atendimento dos 

requisitos ambientais. Assim, recomenda-se a aplicação desta metodologia em bacias 

hidrográficas de diferentes dimensões, para o entendimento desse comportamento e o 

estudo da possibilidade da proposição de alguma forma de regionalização dos 

resultados, permitindo a obtenção de uma estimativa, mesmo que inicial, de valores de 

vazão ecológica de forma mais rápida e mais econômica. 

• Recomenda-se a utilização de outros modelos, mais simples para os parâmetros de 

qualidade da água e temperatura da água, comparando os seus resultados com os do 

modelo WAIORA, buscando-se, assim, tentar simplificar a modelagem e a obtenção 

de dados em campo. 
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• Recomenda-se a inclusão de outros organismos aquáticos, tais como os 

macroinvertebrados bentônicos, nas análises dos parâmetros ecológicos mínimos ou 

na correlação da variabilidade de sua população em função da vazão. 

• Será de grande utilidade a realização de pesquisas que busquem a obtenção das curvas 

de preferências de habitat, já bastante conhecidas para os salmonídeos, para as 

espécies de peixes tropicais presentes em nossas bacias, levando em consideração os 

vários parâmetros hidráulicos e físico-químicos analisados ao longo da presente 

dissertação. 

• Para a aquisição de dados de campo, recomenda-se a adoção de equipamentos que 

executem as medições de parâmetros hidráulicos a menores profundidades, pois isso 

possibilitará abranger ambientes mais rasos, uma vez que, dependendo da dimensão do 

curso d’água, será inviável a utilização de um equipamento como o ADCP – Acoustic 

Doppler Current Profiler, de maior porte. 

• Recomenda-se a realização de pesquisas para a análise do comportamento das espécies 

migradoras, em função das cheias de alívio propostas nesta dissertação, além do 

monitoramento dos parâmetros físico-químicos. Esses trabalhos poderão subsidiar a 

adoção de valores diferentes aos propostos e que possam melhorar ainda mais a 

eficácia desse mecanismo de mitigação dos impactos ambientais advindos da 

implantação de reservatórios em cursos d’água. 

• Ainda dentro do tema vazões de alívio, sugere-se pesquisar o comportamento das 

espécies no que diz respeito à alimentação, reprodução etc., em função dos novos 

ambientes proporcionados pelas cheias induzidas. Tal pesquisa também poderá 

subsidiar a adoção de regimes ainda mais coerentes com a lógica sazonal dos rios 

tropicais. 
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ANEXO 1 – 

INFORMAÇÕES BÁSICAS PCH CAJURÚ 

(Informações cedidas pela Cemig Geração e Transmissão S.A.)
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A seguir ilustra-se o arranjo da PCH Cajurú com a imagem de satélite da região. 
 

 
FIGURA 1: Imagem geral do empreendimento PCH Cajurú 

 

O barramento da PCH Cajurú foi construído com a principal finalidade de regularizar o rio 

Pará para o Aproveitamento Hidrelétrico de Gafanhoto, localizado 24 km a Jusante de Cajurú.  

Informações básicas do empreendimento. 

TURBINA 1 
Fabricante Escher Wyss 
Tipo Kaplan 
Rotação 257 rpm 
Potência Nominal 10.700 CV 
Potência Máxima 10.700 CV 
Vazão Turbinada 45,2 m³/s 
Eixo Diâmetro 410 mm 
 

GERADOR G1  
Fabricante Siemens Schukerwerke 
Tipo Vertical 
Potência Nominal 9,00 MVA 
Fator de Potência 0,8 
Tensão Nominal 6,9 kV 
Frequência Nominal 60 HZ 
Números de Pólos 28 
Sistema de Frenagem Sapatas 
 

Casa de Força

Vertedouro 

Barramento 

Canal de Fuga 

Rio Pará 

Tomada d’água 
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TRANSFORMADOR T1 
Tipo Trifásico 
Fabricante Siemens 
Potência Nominal 10 MVA 
Tensão 6,9 -69 KV  

  

CARACTERÍSTICAS DA BARRAGEM 
Tipo Concreto - Gravidade 
Comprimento 341,0 m 
Altura Maxíma 23,0 m 
Cota da Crista 438,0 m  

 

CARACTERÍSTICAS DO VERTEDOURO 
Tipo Crista livre 
Números de calhas 1 
Vazão maxíma 1.002 m³/s  

 

CARACTERÍSTICAS DA TOMADA D’ÁGUA 
Número de Comportas 1 
Acionamento Eletromecânico 
Tipo Vagão  
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TABELA 1 
Tabela resumo com os dados da Usina 

Tipo Nome Código ELETROBRÁS

Hidroelétrica Cajuru
Produtividade Média (MW/m³/s) Energia Segurada (MW médio) PCH

0.145 3.86 Sim
Capacidade Nominal (MVA) Capacidade Efetiva (MVA) Cota Desapropriação (m)

9 9 753
Unidades Geradoras Produtividade Específica (MW/m³/s/m) Queda Média (m)

1 20.5
Cota Canal Fuga Mínimo (m) Cota Canal Fuga Médio (m) Cota Canal Fuga Máximo (m)

735.1 735.8 740.7
Latitude Longitude Valor Engolimento (m³/s)

-20°14'22" -44°45'14" 42.5
Capacidade Nominal (MW) Capacidade Efetiva (MW) Queda Nominal (m)

7.2 7.2 22
Queda Efetiva (m) Queda Operativa Mínima (m) Queda Operativa Máxima (m)

16.8 12.5 21.5  

TABELA 2 
Tabela resumo com os dados da Barragem 

Nome Bacia Usina

Cajuru Pará Cajuru 
Cota Operativo Mínimo (m) Volume Operativo Mínimo (hm³) Área Operativa Mínima (km²)

748,30 60,00 10,63 
Cota Operativo Máximo (m) Volume Operativo Máximo (hm³) Área Operativa Máxima (km²)

756,30 192,70 23,29 
Cota Max Maximorum (m) Volume Max Maximorum (hm³) Área Max Maximorum (km²)

758,10 216,00 25,09 
Cota Sobrecarga Induzida (m) Volume Sobrecarga Induzida (hm³) Área Sobrecarga Induzida (km²)

756,80 204,56 24,00 
Volume Total (hm³) Volume Útil (hm³) Volume Morto (hm³)

192,70 132,70 60,00 
Vertimento Máximo (m³/s) Defluência Máxima (m³/s) Área Drenagem (km²)

960,00 1.002,00 2.440,00 
Cota Crista Vertedouro (m) Cota Coroamento (m) Cota Soleira Comporta (m)

753,30 758,30 753,30 
Afluência Máxima Diária (m³/s) Defluência Máxima Diária (m³/s) Vazão Restrição (m³/s)

  414,00 300,00 
Cota Eixo Válvula Fundo (m) Data Início Enchimento

738,02 01/01/1953 00:00 

CARACTERÍSTICAS DO RESERVATÓRIO

Área ocupada 23,3 Km² 
Volume Total 192,7 x 10 m³ 
Volume Útil 132,7 x 10 m³ 
Nível Mínimo Operativo 748,3 m  
Nível Máximo Operativo 756,3 m  
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ANEXO 2 –  

GRÁFICOS E OS RESULTADOS GERAIS OBTIDOS NO MODELO 
WAIORA  
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Gráficos e relatório resumo extraídos do modelo WAIORA, para o trecho 1. 
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User: Alberto  
Evaluation time and date: sexta-feira 18 mai 2007, 8:32 pm  
  
Catchment:  Cajurú 1  
Stream:  Rio Pará 1  
At location reference:  -20°12'30''/-44°46'24''  
  
Scenario:  Abstract water.  
Flow change description: Q ecológica trecho 1 - M5 - ca  
Proposed abstraction:  7670 L/s.  
  
The index 7-day 1 in 10 year low flow flow is 10270 L/s, derived by analysis of flow records.  
 

Data:  
Instream habitat file: C:de programasM5.RHB   dated 12/04/2007    15:58  
  Parameter Source Data 

Value 
Mitigate 
Value 

   Index flow [L/s]  10270 10270 
   Flow change [L/s]  7670 1170 
   New flow [L/s]  2600 9100 
   Reach length [m] Measured 970  
   Mean daily air temperature [°C] Measured 22  
   Maximum daily air temperature [°C] Measured 28  
   Mean relative humidity [%] Measured 75  
   Mean daily total solar radiation [MJ/m²] Estimated 8.5  
   Topographic angle [°] Measured 4.9  
   Canopy angle [°] Measured 9.7 9.7 
   Fraction through canopy Measured 0.4  
   Elevation [m] Measured 730.8  
   Bed thickness [m] Default 1  
   Bed conductivity [J/m/s/°C] Estimated 5  
   Bed temperature [°C] Measured 20.6  
   Latitude [°] Measured -20  
   Day number Measured 283  
   Time of max temp [h] Measured 15  
   % possible sun hours [%] Measured 60  
   Wind velocity [m/s] Measured 1.4  
   US topographic angle [°] Default 4.9  
   US canopy angle [°] Default 9.7 9.7 
   US fraction through canopy Default 0.4  
   US elevation [m amsl] Default 50  
   US bed thickness [m] Default 1  
   US bed conductivity [J/m/s/°C] Default 5  
   US bed temperature [°C] Default 20.6  
   Tributary flow Default Absent  
   Use measurements of diurnal DO variation Default TRUE  
   Daily community respiration [g(O2)/m²/d] Calculated 60.47  
   Daily production/respiration ratio Calculated 0.35  
   Reaeration coefficient [/day] Calculated 24.67  
   Ratio of respiration rates 10°C apart Measured 1.5  
   Stream plant dominated by macrophytes Default FALSE  
   Daily mean water temperature [°C] Measured 21  
   Time lag between DO max and solar noon [h] Measured 1  
   Average daily DO [mg(O2)/L] Measured 7.3  
   DO range (Observed max to min) [mg(O2)/L] Measured 2.5  
   Reference flow DO [L/s] Measured 16060  
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   Field measurement of DO parameters carried out at trecho 1 on 10/10/2006  
  
Scenario Evaluation  
  
  Parameter Proposed 

Index 
Proposed 
New 

Mitigation 
Index 

Mitigation 
New 

   Flow (L/s) 10270 2600 10270 9100 
   Depth [m] 1.74 1.24 1.74 1.69 
   Width [m] 44.20 41.81 44.20 43.97 
   Velocity [m/s] 0.13 0.05 0.13 0.12 
   Mean Daily Temperature [°C] 21.1 21.1 21.1 21.1 
   Max Daily Temperature [°C] 21.6 21.7 21.6 21.6 
   Daily Min Dissolved Oxygen [mg(O2)/L] 6.1 5.0 6.1 6.0 
  
  Environmental Guidelines:  
The change should not:  
Decrease depth to 0.5 m, as specified by Other.  
Decrease width by 30 %, as specified by WAIORA guideline.  
Decrease velocity to 0.04 m/s, as specified by WAIORA guideline.  
Increase max daily temperature by 3 °C, as specified by WAIORA guideline (RMA).  
Increase max daily temperature to 34 °C, as specified by Other.  
Decrease daily min dissolved oxygen to 5 mg(O2)/L, as specified by WAIORA guideline.  
Decrease mean daily temperature to 14 °C, as specified by Other.  
  
Results:   
¤ DEPTH ¤  
The index flow complies with the guideline   
The new flow complies with the guideline   
The new flow is predicted to decrease depth by 0.505 m, (29%), from 1.74 m to 1.24 m.  
  
¤ WIDTH ¤  
The new flow complies with the guideline   
The new flow is predicted to decrease width by 2.39 m, (5%), from 44.2 m to 41.8 m.  
  
¤ VELOCITY ¤  
The index flow complies with the guideline   
The new flow complies with the guideline   
The new flow is predicted to decrease velocity by 0.0805 m/s, (64%), from 0.127 m/s to 0.046 m/s.  
  
¤ MEAN DAILY TEMPERATURE ¤  
The index flow complies with the guideline   
The new flow complies with the guideline   
The new flow is predicted to decrease mean daily temperature by 0.00902 °C, (0%), from 21.1 °C to 21.1 °C.  
  
¤ MAX DAILY TEMPERATURE ¤  
The index flow complies with the guidelines  
The new flow complies with the guidelines  
The new flow is predicted to increase max daily temperature by 0.0707 °C, (0%), from 21.6 °C to 21.7 °C.  
  
¤ DAILY MIN DISSOLVED OXYGEN ¤  
The index flow complies with the guideline   
The new flow complies with the guideline   
The new flow is predicted to decrease the daily min dissolved oxygen concentration  
at the end of reach by 1.11 mg(O2)/L, (18%), from 6.11 mg(O2)/L to 5 mg(O2)/L.  
  
  
Results after mitigation:   
¤ DEPTH ¤  
The index flow complies with the guideline   
The new mitigated flow complies with the guideline   
The new mitigated flow is predicted to decrease depth by 0.0462 m, (3%), from 1.74 m to 1.69 m.  
  
¤ WIDTH ¤  
The new mitigated flow complies with the guideline   
The new mitigated flow is predicted to decrease width by 0.223 m, (1%), from 44.2 m to 44 m.  
  
¤ VELOCITY ¤  
The index flow complies with the guideline   
The new mitigated flow complies with the guideline   
The new mitigated flow is predicted to decrease velocity by 0.0104 m/s, (8%), from 0.127 m/s to 0.116 m/s.  
  
¤ MEAN DAILY TEMPERATURE ¤  
The index flow complies with the guideline   
The new mitigated flow complies with the guideline   
The new mitigated flow is predicted to decrease mean daily temperature by 0.000497 °C, (0%), from 21.1 °C to 21.1 °C.  
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¤ MAX DAILY TEMPERATURE ¤  
The index flow complies with the guidelines  
The new mitigated flow complies with the guidelines  
The new mitigated flow is predicted to increase max daily temperature by 0.00583 °C, (0%), from 21.6 °C to 21.6 °C.  
  
¤ DAILY MIN DISSOLVED OXYGEN ¤  
The index flow complies with the guideline   
The new mitigated flow complies with the guideline   
The new mitigated flow is predicted to decrease the daily min dissolved oxygen concentration  
at the end of reach by 0.083 mg(O2)/L, (1%), from 6.11 mg(O2)/L to 6.03 mg(O2)/L.  
  
  
  
Gráficos e relatório resumo extraídos do modelo WAIORA, para o trecho 2. 
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    User: Alberto  
Evaluation time and date: sexta-feira 18 mai 2007, 8:53 pm  
  
Catchment:  Cajurú 2  
Stream:  Rio Pará 2  
At location reference:  -20°09'54''/-44°48'30''  
  
Scenario:  Abstract water.  
Flow change description: Q ecológica trecho 2 - M5 - ca  
Proposed abstraction:  6870 L/s.  
  
The index 7-day 1 in 10 year low flow flow is 10270 L/s, derived by analysis of flow records.  
  
Data:  
Instream habitat file: C:de programasM5.RHB   dated 11/04/2007    11:38  
  Parameter Source Data 

Value 
Mitigate 
Value 

   Index flow [L/s]  10270 10270 
   Flow change [L/s]  6870 1770 
   New flow [L/s]  3400 8500 
   Reach length [m] Measured 1200  
   Mean daily air temperature [°C] Measured 22  
   Maximum daily air temperature [°C] Measured 28  
   Mean relative humidity [%] Measured 75  
   Mean daily total solar radiation [MJ/m²] Estimated 8.5  
   Topographic angle [°] Measured 5.5  
   Canopy angle [°] Measured 10.9 10.9 
   Fraction through canopy Measured .3  
   Elevation [m] Measured 717.3  
   Bed thickness [m] Default 1  
   Bed conductivity [J/m/s/°C] Estimated 5  
   Bed temperature [°C] Measured 20.5  
   Latitude [°] Measured -20  
   Day number Measured 283  
   Time of max temp [h] Measured 15  
   % possible sun hours [%] Measured 55  
   Wind velocity [m/s] Measured 1.4  
   US topographic angle [°] Default 5.5  
   US canopy angle [°] Default 10.9 10.9 
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   US fraction through canopy Default .3  
   US elevation [m amsl] Default 50  
   US bed thickness [m] Default 1  
   US bed conductivity [J/m/s/°C] Default 5  
   US bed temperature [°C] Default 20.5  
   Tributary flow Default Absent  
   Use measurements of diurnal DO variation Default TRUE  
   Daily community respiration [g(O2)/m²/d] Calculated 56.93  
   Daily production/respiration ratio Calculated 0.38  
   Reaeration coefficient [/day] Calculated 24.79  
   Ratio of respiration rates 10°C apart Estimated 1.5  
   Stream plant dominated by macrophytes Default FALSE  
   Daily mean water temperature [°C] Measured 20.8  
   Time lag between DO max and solar noon [h] Estimated 1  
   Average daily DO [mg(O2)/L] Estimated 7.5  
   DO range (Observed max to min) [mg(O2)/L] Estimated 2.5  
   Reference flow DO [L/s] Measured 16970  
  
  Field measurement of DO parameters carried out at trecho 2 on 10/10/2006  
  
Scenario Evaluation  
  
  Parameter Proposed 

Index 
Proposed 
New 

Mitigation 
Index 

Mitigation 
New 

   Flow (L/s) 10270 3400 10270 8500 
   Depth [m] 2.25 1.90 2.25 2.19 
   Width [m] 51.76 49.79 51.76 51.40 
   Velocity [m/s] 0.09 0.04 0.09 0.08 
   Mean Daily Temperature [°C] 21.1 21.1 21.1 21.1 
   Max Daily Temperature [°C] 21.5 21.6 21.5 21.5 
   Daily Min Dissolved Oxygen [mg(O2)/L] 6.2 5.0 6.2 6.0 
  
  Environmental Guidelines:  
The change should not:  
Decrease depth to 0.5 m, as specified by User.  
Decrease width by 30 %, as specified by WAIORA guideline.  
Decrease velocity to 0.035 m/s, as specified by User.  
Increase max daily temperature by 3 °C, as specified by WAIORA guideline (RMA).  
Increase max daily temperature to 34 °C, as specified by User.  
Decrease daily min dissolved oxygen to 5 mg(O2)/L, as specified by User.  
Decrease mean daily temperature to 14 °C, as specified by User.  
  
Results:   
¤ DEPTH ¤  
The index flow complies with the guideline   
The new flow complies with the guideline   
The new flow is predicted to decrease depth by 0.354 m, (16%), from 2.25 m to 1.9 m.  
  
¤ WIDTH ¤  
The new flow complies with the guideline   
The new flow is predicted to decrease width by 1.97 m, (4%), from 51.8 m to 49.8 m.  
  
¤ VELOCITY ¤  
The index flow complies with the guideline   
The new flow complies with the guideline   
The new flow is predicted to decrease velocity by 0.0538 m/s, (58%), from 0.0922 m/s to 0.0384 m/s.  
  
¤ MEAN DAILY TEMPERATURE ¤  
The index flow complies with the guideline   
The new flow complies with the guideline   
The new flow is predicted to decrease mean daily temperature by 0.00675 °C, (0%), from 21.1 °C to 21.1 °C.  
  
¤ MAX DAILY TEMPERATURE ¤  
The index flow complies with the guidelines  
The new flow complies with the guidelines  
The new flow is predicted to increase max daily temperature by 0.0844 °C, (0%), from 21.5 °C to 21.6 °C.  
  
¤ DAILY MIN DISSOLVED OXYGEN ¤  
The index flow complies with the guideline   
The new flow complies with the guideline   
The new flow is predicted to decrease the daily min dissolved oxygen concentration  
at the end of reach by 1.15 mg(O2)/L, (19%), from 6.16 mg(O2)/L to 5.01 mg(O2)/L.  
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Results after mitigation:   
¤ DEPTH ¤  
The index flow complies with the guideline   
The new mitigated flow complies with the guideline   
The new mitigated flow is predicted to decrease depth by 0.0649 m, (3%), from 2.25 m to 2.19 m.  
  
¤ WIDTH ¤  
The new mitigated flow complies with the guideline   
The new mitigated flow is predicted to decrease width by 0.357 m, (1%), from 51.8 m to 51.4 m.  
  
¤ VELOCITY ¤  
The index flow complies with the guideline   
The new mitigated flow complies with the guideline   
The new mitigated flow is predicted to decrease velocity by 0.0127 m/s, (14%), from 0.0922 m/s to 0.0796 m/s.  
  
¤ MEAN DAILY TEMPERATURE ¤  
The index flow complies with the guideline   
The new mitigated flow complies with the guideline   
The new mitigated flow is predicted to decrease mean daily temperature by 0.000762 °C, (0%), from 21.1 °C to 21.1 °C.  
  
¤ MAX DAILY TEMPERATURE ¤  
The index flow complies with the guidelines  
The new mitigated flow complies with the guidelines  
The new mitigated flow is predicted to increase max daily temperature by 0.0297 °C, (0%), from 21.5 °C to 21.5 °C.  
  
¤ DAILY MIN DISSOLVED OXYGEN ¤  
The index flow complies with the guideline   
The new mitigated flow complies with the guideline   
The new mitigated flow is predicted to decrease the daily min dissolved oxygen concentration  
at the end of reach by 0.167 mg(O2)/L, (3%), from 6.16 mg(O2)/L to 5.99 mg(O2)/L.  
  
  
  
Gráficos e relatório resumo extraídos do modelo WAIORA, para o trecho 3. 
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    User: Alberto  
Evaluation time and date: sexta-feira 18 mai 2007, 8:59 pm  
  
Catchment:  Cajurú 3  
Stream:  Rio Pará 3  
At location reference:  -20°07'28''/-44°49'17''  
  
Scenario:  Abstract water.  
Flow change description: Q ecológica trecho 3 - M5 - ca  
Proposed abstraction:  8270 L/s.  
  
The index 7-day 1 in 10 year low flow flow is 10270 L/s, derived by analysis of flow records.  
  
Data:  
Instream habitat file: C:de programasM5.RHB   dated 11/04/2007    11:10  
  Parameter Source Data 

Value 
Mitigate 
Value 

   Index flow [L/s]  10270 10270 
   Flow change [L/s]  8270 5270 
   New flow [L/s]  2000 5000 
   Reach length [m] Measured 2180  
   Mean daily air temperature [°C] Measured 22.5  
   Maximum daily air temperature [°C] Measured 28  
   Mean relative humidity [%] Measured 75  
   Mean daily total solar radiation [MJ/m²] Estimated 8  
   Topographic angle [°] Measured 3.3  
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   Canopy angle [°] Measured 5.7 5.7 
   Fraction through canopy Measured .6  
   Elevation [m] Measured 706  
   Bed thickness [m] Default 1  
   Bed conductivity [J/m/s/°C] Estimated 5  
   Bed temperature [°C] Measured 21  
   Latitude [°] Measured -20  
   Day number Measured 284  
   Time of max temp [h] Measured 15  
   % possible sun hours [%] Measured 55  
   Wind velocity [m/s] Measured 1.4  
   US topographic angle [°] Default 3.3  
   US canopy angle [°] Default 5.7 5.7 
   US fraction through canopy Default .6  
   US elevation [m amsl] Default 50  
   US bed thickness [m] Default 1  
   US bed conductivity [J/m/s/°C] Default 5  
   US bed temperature [°C] Default 21  
   Tributary flow Default Absent  
   Use measurements of diurnal DO variation Default TRUE  
   Daily community respiration [g(O2)/m²/d] Calculated 30.55  
   Daily production/respiration ratio Calculated 0.44  
   Reaeration coefficient [/day] Calculated 15.82  
   Ratio of respiration rates 10°C apart Estimated 1  
   Stream plant dominated by macrophytes Default FALSE  
   Daily mean water temperature [°C] Measured 20  
   Time lag between DO max and solar noon [h] Estimated 1.5  
   Average daily DO [mg(O2)/L] Estimated 8  
   DO range (Observed max to min) [mg(O2)/L] Estimated 2.5  
   Reference flow DO [L/s] Measured 19190  
  
  Field measurement of DO parameters carried out at trecho 3 on 11/10/2006  
  
Scenario Evaluation  
  
  Parameter Proposed 

Index 
Proposed 
New 

Mitigation 
Index 

Mitigation 
New 

   Flow (L/s) 10270 2000 10270 5000 
   Depth [m] 2.53 1.99 2.53 2.28 
   Width [m] 63.43 60.41 63.43 62.02 
   Velocity [m/s] 0.07 0.02 0.07 0.04 
   Mean Daily Temperature [°C] 21.4 21.4 21.4 21.4 
   Max Daily Temperature [°C] 21.7 21.8 21.7 21.8 
   Daily Min Dissolved Oxygen [mg(O2)/L] 6.6 5.0 6.6 6.0 
  
  Environmental Guidelines:  
The change should not:  
Decrease depth to 0.5 m, as specified by User.  
Decrease width by 30 %, as specified by WAIORA guideline.  
Decrease velocity to 0.018 m/s, as specified by User.  
Increase max daily temperature by 3 °C, as specified by WAIORA guideline (RMA).  
Increase max daily temperature to 34 °C, as specified by User.  
Decrease daily min dissolved oxygen to 5 mg(O2)/L, as specified by User.  
Decrease mean daily temperature to 14 °C, as specified by User.  
  
Results:   
¤ DEPTH ¤  
The index flow complies with the guideline   
The new flow complies with the guideline   
The new flow is predicted to decrease depth by 0.539 m, (21%), from 2.53 m to 1.99 m.  
  
¤ WIDTH ¤  
The new flow complies with the guideline   
The new flow is predicted to decrease width by 3.02 m, (5%), from 63.4 m to 60.4 m.  
  
¤ VELOCITY ¤  
The index flow complies with the guideline   
The new flow complies with the guideline   
The new flow is predicted to decrease velocity by 0.0507 m/s, (72%), from 0.07 m/s to 0.0193 m/s.  
  
¤ MEAN DAILY TEMPERATURE ¤  
The index flow complies with the guideline   
The new flow complies with the guideline   
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The new flow is predicted to decrease mean daily temperature by 0.0231 °C, (0%), from 21.4 °C to 21.4 °C.  
  
¤ MAX DAILY TEMPERATURE ¤  
The index flow complies with the guidelines  
The new flow complies with the guidelines  
The new flow is predicted to increase max daily temperature by 0.0793 °C, (0%), from 21.7 °C to 21.8 °C.  
  
¤ DAILY MIN DISSOLVED OXYGEN ¤  
The index flow complies with the guideline   
The new flow complies with the guideline   
The new flow is predicted to decrease the daily min dissolved oxygen concentration  
at the end of reach by 1.55 mg(O2)/L, (23%), from 6.59 mg(O2)/L to 5.04 mg(O2)/L.  
  
  
Results after mitigation:   
¤ DEPTH ¤  
The index flow complies with the guideline   
The new mitigated flow complies with the guideline   
The new mitigated flow is predicted to decrease depth by 0.257 m, (10%), from 2.53 m to 2.28 m.  
  
¤ WIDTH ¤  
The new mitigated flow complies with the guideline   
The new mitigated flow is predicted to decrease width by 1.41 m, (2%), from 63.4 m to 62 m.  
  
¤ VELOCITY ¤  
The index flow complies with the guideline   
The new mitigated flow complies with the guideline   
The new mitigated flow is predicted to decrease velocity by 0.0297 m/s, (42%), from 0.07 m/s to 0.0403 m/s.  
  
¤ MEAN DAILY TEMPERATURE ¤  
The index flow complies with the guideline   
The new mitigated flow complies with the guideline   
The new mitigated flow is predicted to decrease mean daily temperature by 0.00592 °C, (0%), from 21.4 °C to 21.4 °C.  
  
¤ MAX DAILY TEMPERATURE ¤  
The index flow complies with the guidelines  
The new mitigated flow complies with the guidelines  
The new mitigated flow is predicted to increase max daily temperature by 0.135 °C, (1%), from 21.7 °C to 21.8 °C.  
  
¤ DAILY MIN DISSOLVED OXYGEN ¤  
The index flow complies with the guideline   
The new mitigated flow complies with the guideline   
The new mitigated flow is predicted to decrease the daily min dissolved oxygen concentration  
at the end of reach by 0.561 mg(O2)/L, (9%), from 6.59 mg(O2)/L to 6.03 mg(O2)/L.  
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ANEXO 3 – 

RESULTADOS DAS SIMULAÇÕES DAS OUTRAS METODOLOGIAS 
NO MODELO WAIORA 
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Gráficos e relatório resumo extraídos do modelo WAIORA, para simulações das vazões 
obtidas pelo método do perímetro molhado, no trecho 1. 
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    User: Alberto  
Evaluation time and date: sexta-feira 18 mai 2007, 9:07 pm  
  
Catchment:  Cajurú 1  
Stream:  Rio Pará 1  
At location reference:  -20°12'30''/-44°46'24''  
  
Scenario:  Abstract water.  
Flow change description: Q ecológica trecho 1 - M5 - PM  
Proposed abstraction:  5370 L/s.  
  
The index 7-day 1 in 10 year low flow flow is 10270 L/s, derived by analysis of flow records.  
  
Scenario Evaluation  
  
   Parameter Flow (L/s) Index 

10270 
New  
4900 

   Depth [m] 1.74 1.47 
   Width [m] 44.20 42.89 
   Velocity [m/s] 0.13 0.07 
   Mean Daily Temperature [°C] 21.1 21.1 
   Max Daily Temperature [°C] 21.6 21.6 
   Daily Min Dissolved Oxygen [mg(O2)/L] 6.1 5.6 
  
  Environmental Guidelines:  
The change should not:  
Decrease depth to 0.5 m, as specified by User.  
Decrease width by 30 %, as specified by WAIORA guideline.  
Decrease velocity to 0.04 m/s, as specified by WAIORA guideline.  
Increase max daily temperature by 3 °C, as specified by WAIORA guideline (RMA).  
Increase max daily temperature to 34 °C, as specified by Other.  
Decrease daily min dissolved oxygen to 5 mg(O2)/L, as specified by WAIORA guideline.  
Decrease mean daily temperature to 14 °C, as specified by User.  
  
Results:   
¤ DEPTH ¤  
The index flow complies with the guideline   
The new flow complies with the guideline   
The new flow is predicted to decrease depth by 0.271 m, (16%), from 1.74 m to 1.47 m.  
  
¤ WIDTH ¤  
The new flow complies with the guideline   
The new flow is predicted to decrease width by 1.31 m, (3%), from 44.2 m to 42.9 m.  
  
¤ VELOCITY ¤  
The index flow complies with the guideline   
The new flow complies with the guideline   
The new flow is predicted to decrease velocity by 0.0521 m/s, (41%), from 0.127 m/s to 0.0745 m/s.  
  
¤ MEAN DAILY TEMPERATURE ¤  
The index flow complies with the guideline   
The new flow complies with the guideline   
The new flow is predicted to decrease mean daily temperature by 0.00275 °C, (0%), from 21.1 °C to 21.1 °C.  
  
¤ MAX DAILY TEMPERATURE ¤  
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The index flow complies with the guidelines  
The new flow complies with the guidelines  
The new flow is predicted to increase max daily temperature by 0.0276 °C, (0%), from 21.6 °C to 21.6 °C.  
  
¤ DAILY MIN DISSOLVED OXYGEN ¤  
The index flow complies with the guideline   
The new flow complies with the guideline   
The new flow is predicted to decrease the daily min dissolved oxygen concentration  
at the end of reach by 0.549 mg(O2)/L, (9%), from 6.11 mg(O2)/L to 5.56 mg(O2)/L.   
 
 
Gráficos e relatório resumo extraídos do modelo WAIORA, para simulações das vazões 

obtidas pelo método do perímetro molhado, no trecho 2. 
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    User: Alberto  
Evaluation time and date: sexta-feira 18 mai 2007, 9:13 pm  
  
Catchment:  Cajurú 2  
Stream:  Rio Pará 2  
At location reference:  -20°09'54''/-44°48'30''  
  
Scenario:  Abstract water.  
Flow change description: Q ecológica trecho 2 - M5 - PM  
Proposed abstraction:  5370 L/s.  
  
The index 7-day 1 in 10 year low flow flow is 10270 L/s, derived by analysis of flow records.  
 
Scenario Evaluation  
  
   Parameter Flow (L/s) Index 

10270 
New  
4900 

   Depth [m] 2.25 2.02 
   Width [m] 51.76 50.45 
   Velocity [m/s] 0.09 0.05 
   Mean Daily Temperature [°C] 21.1 21.1 
   Max Daily Temperature [°C] 21.5 21.6 
   Daily Min Dissolved Oxygen [mg(O2)/L] 6.2 5.4 
  
  Environmental Guidelines:  
The change should not:  
Decrease depth to 0.5 m, as specified by User.  
Decrease width by 30 %, as specified by WAIORA guideline.  
Decrease velocity to 0.035 m/s, as specified by User.  
Increase max daily temperature by 3 °C, as specified by WAIORA guideline (RMA).  
Increase max daily temperature to 34 °C, as specified by User.  
Decrease daily min dissolved oxygen to 5 mg(O2)/L, as specified by User.  
Decrease mean daily temperature to 14 °C, as specified by User.  
  
Results:   
¤ DEPTH ¤  
The index flow complies with the guideline   
The new flow complies with the guideline   
The new flow is predicted to decrease depth by 0.236 m, (10%), from 2.25 m to 2.02 m.  
  
¤ WIDTH ¤  
The new flow complies with the guideline   
The new flow is predicted to decrease width by 1.31 m, (3%), from 51.8 m to 50.4 m.  
  
¤ VELOCITY ¤  
The index flow complies with the guideline   
The new flow complies with the guideline   
The new flow is predicted to decrease velocity by 0.0405 m/s, (44%), from 0.0923 m/s to 0.0518 m/s.  
  
¤ MEAN DAILY TEMPERATURE ¤  
The index flow complies with the guideline   
The new flow complies with the guideline   
The new flow is predicted to decrease mean daily temperature by 0.00326 °C, (0%), from 21.1 °C to 21.1 °C.  
  
¤ MAX DAILY TEMPERATURE ¤  
The index flow complies with the guidelines  
The new flow complies with the guidelines  
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The new flow is predicted to increase max daily temperature by 0.0668 °C, (0%), from 21.5 °C to 21.6 °C.  
  
¤ DAILY MIN DISSOLVED OXYGEN ¤  
The index flow complies with the guideline   
The new flow complies with the guideline   
The new flow is predicted to decrease the daily min dissolved oxygen concentration  
at the end of reach by 0.718 mg(O2)/L, (12%), from 6.16 mg(O2)/L to 5.44 mg(O2)/L.  
  
  
Gráficos e relatório resumo extraídos do modelo WAIORA, para simulações das vazões 

obtidas pelo método do perímetro molhado, no trecho 3. 
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    User: Alberto  
Evaluation time and date: sexta-feira 18 mai 2007, 9:23 pm  
  
Catchment:  Cajurú 3  
Stream:  Rio Pará 3  
At location reference:  -20°07'28''/-44°49'17''  
  
Scenario:  Abstract water.  
Flow change description: Q ecológica trecho 3 - M5 - PM  
Proposed abstraction:  5370 L/s.  
  
The index 7-day 1 in 10 year low flow flow is 10270 L/s, derived by analysis of flow records.  
 
Scenario Evaluation  
  
   Parameter Flow (L/s) Index 

10270 
New  
4900 

   Depth [m] 2.53 2.28 
   Width [m] 63.44 62.02 
   Velocity [m/s] 0.07 0.04 
   Mean Daily Temperature [°C] 21.4 21.4 
   Max Daily Temperature [°C] 21.7 21.8 
   Daily Min Dissolved Oxygen [mg(O2)/L] 6.6 6.0 
  
  Environmental Guidelines:  
The change should not:  
Decrease depth to 0.5 m, as specified by User.  
Decrease width by 30 %, as specified by WAIORA guideline.  
Decrease velocity to 0.02 m/s, as specified by User.  
Increase max daily temperature by 3 °C, as specified by WAIORA guideline (RMA).  
Increase max daily temperature to 34 °C, as specified by User.  
Decrease daily min dissolved oxygen to 5 mg(O2)/L, as specified by User.  
Decrease mean daily temperature to 14 °C, as specified by User.  
  
Results:   
¤ DEPTH ¤  
The index flow complies with the guideline   
The new flow complies with the guideline   
The new flow is predicted to decrease depth by 0.256 m, (10%), from 2.53 m to 2.28 m.  
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¤ WIDTH ¤  
The new flow complies with the guideline   
The new flow is predicted to decrease width by 1.41 m, (2%), from 63.4 m to 62 m.  
  
¤ VELOCITY ¤  
The index flow complies with the guideline   
The new flow complies with the guideline   
The new flow is predicted to decrease velocity by 0.0301 m/s, (43%), from 0.07 m/s to 0.0399 m/s.  
  
¤ MEAN DAILY TEMPERATURE ¤  
The index flow complies with the guideline   
The new flow complies with the guideline   
The new flow is predicted to decrease mean daily temperature by 0.00575 °C, (0%), from 21.4 °C to 21.4 °C.  
  
¤ MAX DAILY TEMPERATURE ¤  
The index flow complies with the guidelines  
The new flow complies with the guidelines  
The new flow is predicted to increase max daily temperature by 0.107 °C, (0%), from 21.7 °C to 21.8 °C.  
  
¤ DAILY MIN DISSOLVED OXYGEN ¤  
The index flow complies with the guideline   
The new flow complies with the guideline   
The new flow is predicted to decrease the daily min dissolved oxygen concentration  
at the end of reach by 0.575 mg(O2)/L, (9%), from 6.59 mg(O2)/L to 6.02 mg(O2)/L.  
   
 
  
Gráficos e relatório resumo extraídos do modelo WAIORA, para simulações das vazões 

obtidas pelo método Tennant, no trecho 1. 
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    User: Alberto  
Evaluation time and date: sexta-feira 18 mai 2007, 9:32 pm  
Catchment:  Cajurú 1  
Stream:  Rio Pará 1  
At location reference:  -20°12'30''/-44°46'24''  
  
Scenario:  Abstract water.  
Flow change description: Q ecológica trecho 1 - M5 -TNT  
Proposed abstraction:  10800 L/s.  
  
The index calibration flow flow is 14400 L/s, derived by correlation other catchment.  
Scenario Evaluation  
  
  Parameter Proposed 

Index 
Proposed 
New 

Mitigation 
Index 

Mitigation 
New 

   Flow (L/s) 14400 3600 14400 7200 
   Depth [m] 1.88 1.33 1.88 1.60 
   Width [m] 44.87 42.27 44.87 43.51 
   Velocity [m/s] 0.16 0.06 0.16 0.10 
   Mean Daily Temperature [°C] 21.1 21.1 21.1 21.1 
   Max Daily Temperature [°C] 21.6 21.6 21.6 21.6 
   Daily Min Dissolved Oxygen [mg(O2)/L] 6.3 5.3 6.3 5.9 
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  Environmental Guidelines:  
The change should not:  
Decrease depth to 0.5 m, as specified by User.  
Decrease width by 30 %, as specified by WAIORA guideline.  
Decrease velocity to 0.04 m/s, as specified by WAIORA guideline.  
Increase max daily temperature by 3 °C, as specified by WAIORA guideline (RMA).  
Increase max daily temperature to 34 °C, as specified by User.  
Decrease daily min dissolved oxygen to 5 mg(O2)/L, as specified by WAIORA guideline.  
Decrease mean daily temperature to 14 °C, as specified by User.  
  
Results:   
¤ DEPTH ¤  
The index flow complies with the guideline   
The new flow complies with the guideline   
The new flow is predicted to decrease depth by 0.545 m, (29%), from 1.88 m to 1.33 m.  
  
¤ WIDTH ¤  
The new flow complies with the guideline   
The new flow is predicted to decrease width by 2.6 m, (6%), from 44.9 m to 42.3 m.  
  
¤ VELOCITY ¤  
The index flow complies with the guideline   
The new flow complies with the guideline   
The new flow is predicted to decrease velocity by 0.103 m/s, (64%), from 0.161 m/s to 0.0581 m/s.  
  
¤ MEAN DAILY TEMPERATURE ¤  
The index flow complies with the guideline   
The new flow complies with the guideline   
The new flow is predicted to decrease mean daily temperature by 0.00884 °C, (0%), from 21.1 °C to 21.1 °C.  
  
¤ MAX DAILY TEMPERATURE ¤  
The index flow complies with the guidelines  
The new flow complies with the guidelines  
The new flow is predicted to increase max daily temperature by 0.0525 °C, (0%), from 21.6 °C to 21.6 °C.  
  
¤ DAILY MIN DISSOLVED OXYGEN ¤  
The index flow complies with the guideline   
The new flow complies with the guideline   
The new flow is predicted to decrease the daily min dissolved oxygen concentration  
at the end of reach by 1.03 mg(O2)/L, (16%), from 6.32 mg(O2)/L to 5.29 mg(O2)/L.  
  
  
Results after mitigation:   
¤ DEPTH ¤  
The index flow complies with the guideline   
The new mitigated flow complies with the guideline   
The new mitigated flow is predicted to decrease depth by 0.281 m, (15%), from 1.88 m to 1.6 m.  
  
¤ WIDTH ¤  
The new mitigated flow complies with the guideline   
The new mitigated flow is predicted to decrease width by 1.36 m, (3%), from 44.9 m to 43.5 m.  
  
¤ VELOCITY ¤  
The index flow complies with the guideline   
The new mitigated flow complies with the guideline   
The new mitigated flow is predicted to decrease velocity by 0.0635 m/s, (39%), from 0.161 m/s to 0.0976 m/s.  
  
¤ MEAN DAILY TEMPERATURE ¤  
The index flow complies with the guideline   
The new mitigated flow complies with the guideline   
The new mitigated flow is predicted to decrease mean daily temperature by 0.00254 °C, (0%), from 21.1 °C to 21.1 °C.  
  
¤ MAX DAILY TEMPERATURE ¤  
The index flow complies with the guidelines  
The new mitigated flow complies with the guidelines  
The new mitigated flow is predicted to increase max daily temperature by 0.0221 °C, (0%), from 21.6 °C to 21.6 °C.  
  
¤ DAILY MIN DISSOLVED OXYGEN ¤  
The index flow complies with the guideline   
The new mitigated flow complies with the guideline   
The new mitigated flow is predicted to decrease the daily min dissolved oxygen concentration  
at the end of reach by 0.473 mg(O2)/L, (7%), from 6.32 mg(O2)/L to 5.85 mg(O2)/L.  
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Gráficos e relatório resumo extraídos do modelo WAIORA, para simulações das vazões 

obtidas pelo método de Tennant, no trecho 2. 
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User: Alberto  
Evaluation time and date: sexta-feira 18 mai 2007, 9:39 pm  
  
Catchment:  Cajurú 2  
Stream:  Rio Pará 2  
At location reference:  -20°09'54''/-44°48'30''  
  
Scenario:  Abstract water.  
Flow change description: Q ecológica trecho 2 - M5 -TNT  
Proposed abstraction:  10800 L/s.  
The index calibration flow flow is 14400 L/s, derived by correlation other catchment.  
  
Scenario Evaluation  
  
  Parameter Proposed 

Index 
Proposed 
New 

Mitigation 
Index 

Mitigation 
New 

   Flow (L/s) 14400 3600 14400 7200 
   Depth [m] 2.37 1.90 2.37 2.13 
   Width [m] 52.44 49.81 52.44 51.07 
   Velocity [m/s] 0.12 0.04 0.12 0.07 
   Mean Daily Temperature [°C] 21.2 21.1 21.2 21.1 
   Max Daily Temperature [°C] 21.5 21.4 21.5 21.6 
   Daily Min Dissolved Oxygen [mg(O2)/L] 6.4 5.1 6.4 5.8 
  
 Environmental Guidelines:  
The change should not:  
Decrease depth to 0.5 m, as specified by User.  
Decrease width by 30 %, as specified by WAIORA guideline.  
Decrease velocity to 0.035 m/s, as specified by User.  
Increase max daily temperature by 3 °C, as specified by WAIORA guideline (RMA).  
Increase max daily temperature to 34 °C, as specified by User.  
Decrease daily min dissolved oxygen to 5 mg(O2)/L, as specified by User.  
Decrease mean daily temperature to 14 °C, as specified by User.  
  
Results:   
¤ DEPTH ¤  
The index flow complies with the guideline   
The new flow complies with the guideline   
The new flow is predicted to decrease depth by 0.473 m, (20%), from 2.37 m to 1.9 m.  
  
¤ WIDTH ¤  
The new flow complies with the guideline   
The new flow is predicted to decrease width by 2.63 m, (5%), from 52.4 m to 49.8 m.  
  
¤ VELOCITY ¤  
The index flow complies with the guideline   
The new flow complies with the guideline   
The new flow is predicted to decrease velocity by 0.0802 m/s, (67%), from 0.12 m/s to 0.0397 m/s.  
  
¤ MEAN DAILY TEMPERATURE ¤  
The index flow complies with the guideline   
The new flow complies with the guideline   
The new flow is predicted to decrease mean daily temperature by 0.0103 °C, (0%), from 21.2 °C to 21.1 °C.  
  
¤ MAX DAILY TEMPERATURE ¤  
The index flow complies with the guidelines  
The new flow complies with the guidelines  
The new flow is predicted to decrease max daily temperature by 0.0637 °C, (0%), from 21.5 °C to 21.4 °C.  
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 ¤ DAILY MIN DISSOLVED OXYGEN ¤  
The index flow complies with the guideline   
The new flow complies with the guideline   
The new flow is predicted to decrease the daily min dissolved oxygen concentration  
at the end of reach by 1.36 mg(O2)/L, (21%), from 6.42 mg(O2)/L to 5.06 mg(O2)/L.  
   
Results after mitigation:   
¤ DEPTH ¤  
The index flow complies with the guideline   
The new mitigated flow complies with the guideline   
The new mitigated flow is predicted to decrease depth by 0.123 m, (5%), from 2.25 m to 2.13 m.  
  
¤ WIDTH ¤  
The new mitigated flow complies with the guideline   
The new mitigated flow is predicted to decrease width by 0.681 m, (1%), from 51.7 m to 51.1 m.  
  
¤ VELOCITY ¤  
The index flow complies with the guideline   
The new mitigated flow complies with the guideline   
The new mitigated flow is predicted to decrease velocity by 0.0225 m/s, (24%), from 0.0921 m/s to 0.0696 m/s.  
  
¤ MEAN DAILY TEMPERATURE ¤  
The index flow complies with the guideline   
The new mitigated flow complies with the guideline   
The new mitigated flow is predicted to decrease mean daily temperature by 0.00153 °C, (0%), from 21.1 °C to 21.1 °C.  
  
¤ MAX DAILY TEMPERATURE ¤  
The index flow complies with the guidelines  
The new mitigated flow complies with the guidelines  
The new mitigated flow is predicted to increase max daily temperature by 0.0646 °C, (0%), from 21.5 °C to 21.6 °C.  
  
¤ DAILY MIN DISSOLVED OXYGEN ¤  
The index flow complies with the guideline   
The new mitigated flow complies with the guideline   
The new mitigated flow is predicted to decrease the daily min dissolved oxygen concentration  
at the end of reach by 0.323 mg(O2)/L, (5%), from 6.16 mg(O2)/L to 5.84 mg(O2)/L.  
  
  
  
Gráficos e relatório resumo extraídos do modelo WAIORA, para simulações das vazões 

obtidas pelo método de Tennant, no trecho 3. 
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User: Alberto  
Evaluation time and date: sexta-feira 18 mai 2007, 9:45 pm  
Catchment:  Cajurú 3  
Stream:  Rio Pará 3  
At location reference:  -20°07'28''/-44°49'17''  
 
Scenario:  Abstract water.  
Flow change description: Q ecológica trecho 3 - M5 -TNT  
Proposed abstraction:  10800 L/s.  
  
The index calibration flow flow is 14400 L/s, derived by correlation other catchment.  
 
Scenario Evaluation  
  
  Parameter Proposed 

Index 
Proposed 
New 

Mitigation 
Index 

Mitigation 
New 

   Flow (L/s) 14400 3600 14400 7200 
   Depth [m] 2.67 2.16 2.67 2.40 
   Width [m] 64.19 61.32 64.19 62.68 
   Velocity [m/s] 0.09 0.03 0.09 0.05 
   Mean Daily Temperature [°C] 21.4 21.4 21.4 21.4 
   Max Daily Temperature [°C] 21.7 21.8 21.7 21.8 
   Daily Min Dissolved Oxygen [mg(O2)/L] 6.8 5.7 6.8 6.3 
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Environmental Guidelines:  
The change should not:  
Decrease depth to 0.5 m, as specified by User.  
Decrease width by 30 %, as specified by WAIORA guideline.  
Decrease velocity to 0.02 m/s, as specified by User.  
Increase max daily temperature by 3 °C, as specified by WAIORA guideline (RMA).  
Increase max daily temperature to 34 °C, as specified by User.  
Decrease daily min dissolved oxygen to 5 mg(O2)/L, as specified by User.  
Decrease mean daily temperature to 14 °C, as specified by User.  
  
Results:   
¤ DEPTH ¤  
The index flow complies with the guideline   
The new flow complies with the guideline   
The new flow is predicted to decrease depth by 0.509 m, (19%), from 2.67 m to 2.16 m.  
  
¤ WIDTH ¤  
The new flow complies with the guideline   
The new flow is predicted to decrease width by 2.86 m, (4%), from 64.2 m to 61.3 m.  
  
¤ VELOCITY ¤  
The index flow complies with the guideline   
The new flow complies with the guideline   
The new flow is predicted to decrease velocity by 0.0597 m/s, (66%), from 0.0904 m/s to 0.0307 m/s.  
  
¤ MEAN DAILY TEMPERATURE ¤  
The index flow complies with the guideline   
The new flow complies with the guideline   
The new flow is predicted to decrease mean daily temperature by 0.017 °C, (0%), from 21.4 °C to 21.4 °C.  
  
¤ MAX DAILY TEMPERATURE ¤  
The index flow complies with the guidelines  
The new flow complies with the guidelines  
The new flow is predicted to increase max daily temperature by 0.0682 °C, (0%), from 21.7 °C to 21.8 °C.  
  
¤ DAILY MIN DISSOLVED OXYGEN ¤  
The index flow complies with the guideline   
The new flow complies with the guideline   
The new flow is predicted to decrease the daily min dissolved oxygen concentration  
at the end of reach by 1.1 mg(O2)/L, (16%), from 6.81 mg(O2)/L to 5.71 mg(O2)/L.  
  
  
Results after mitigation:   
¤ DEPTH ¤  
The index flow complies with the guideline   
The new mitigated flow complies with the guideline   
The new mitigated flow is predicted to decrease depth by 0.134 m, (5%), from 2.53 m to 2.4 m.  
  
¤ WIDTH ¤  
The new mitigated flow complies with the guideline   
The new mitigated flow is predicted to decrease width by 0.74 m, (1%), from 63.4 m to 62.7 m.  
  
¤ VELOCITY ¤  
The index flow complies with the guideline   
The new mitigated flow complies with the guideline   
The new mitigated flow is predicted to decrease velocity by 0.0167 m/s, (24%), from 0.0699 m/s to 0.0532 m/s.  
  
¤ MEAN DAILY TEMPERATURE ¤  
The index flow complies with the guideline   
The new mitigated flow complies with the guideline   
The new mitigated flow is predicted to decrease mean daily temperature by 0.00262 °C, (0%), from 21.4 °C to 21.4 °C.  
  
¤ MAX DAILY TEMPERATURE ¤  
The index flow complies with the guidelines  
The new mitigated flow complies with the guidelines  
The new mitigated flow is predicted to increase max daily temperature by 0.128 °C, (1%), from 21.7 °C to 21.8 °C.  
  
¤ DAILY MIN DISSOLVED OXYGEN ¤  
The index flow complies with the guideline   
The new mitigated flow complies with the guideline   
The new mitigated flow is predicted to decrease the daily min dissolved oxygen concentration  
at the end of reach by 0.26 mg(O2)/L, (4%), from 6.59 mg(O2)/L to 6.33 mg(O2)/L.  
  
  
  



 

 

Programa de Pós-graduação em Saneamento, Meio Ambiente e Recursos Hídricos da UFMG 
159

Gráficos e relatório resumo extraídos do modelo WAIORA, para simulações das vazões 

obtidas pelo método Q7,10, no trecho 1. 
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    User: Alberto  
Evaluation time and date: sexta-feira 18 mai 2007, 10:27 pm  
  
Catchment:  Cajurú 1  
Stream:  Rio Pará 1  
At location reference:  -20°12'30''/-44°46'24''  
  
Scenario:  Abstract water.  
Flow change description: Q ecológica trecho 1 - M5-Q7,1  
Proposed abstraction:  5130 L/s.  
  
The index 7-day 1 in 10 year low flow flow is 10270 L/s, derived by analysis of flow records.  
 
Scenario Evaluation  
  
  Parameter Proposed 

Index 
Proposed 
New 

Mitigation 
Index 

Mitigation 
New 

   Flow (L/s) 10270 5140 10270 7190 
   Depth [m] 1.74 1.49 1.74 1.60 
   Width [m] 44.20 42.97 44.20 43.54 
   Velocity [m/s] 0.13 0.08 0.13 0.10 
   Mean Daily Temperature [°C] 21.1 21.1 21.1 21.1 
   Max Daily Temperature [°C] 21.6 21.6 21.6 21.6 
   Daily Min Dissolved Oxygen [mg(O2)/L] 6.1 5.6 6.1 5.9 
  
  Environmental Guidelines:  
The change should not:  
Decrease depth to 0.5 m, as specified by User.  
Decrease width by 30 %, as specified by WAIORA guideline.  
Decrease velocity to 0.04 m/s, as specified by WAIORA guideline.  
Increase max daily temperature by 3 °C, as specified by WAIORA guideline (RMA).  
Increase max daily temperature to 34 °C, as specified by User.  
Decrease daily min dissolved oxygen to 5 mg(O2)/L, as specified by WAIORA guideline.  
Decrease mean daily temperature to 14 °C, as specified by User.  
  
Results:   
¤ DEPTH ¤  
The index flow complies with the guideline   
The new flow complies with the guideline   
The new flow is predicted to decrease depth by 0.256 m, (15%), from 1.74 m to 1.49 m.  
  
¤ WIDTH ¤  
The new flow complies with the guideline   
The new flow is predicted to decrease width by 1.24 m, (3%), from 44.2 m to 43 m.  
  
¤ VELOCITY ¤  
The index flow complies with the guideline   
The new flow complies with the guideline   
The new flow is predicted to decrease velocity by 0.0496 m/s, (39%), from 0.127 m/s to 0.0771 m/s.  
  
¤ MEAN DAILY TEMPERATURE ¤  
The index flow complies with the guideline   
The new flow complies with the guideline   
The new flow is predicted to decrease mean daily temperature by 0.0025 °C, (0%), from 21.1 °C to 21.1 °C.  
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¤ MAX DAILY TEMPERATURE ¤  
The index flow complies with the guidelines  
The new flow complies with the guidelines  
The new flow is predicted to increase max daily temperature by 0.0252 °C, (0%), from 21.6 °C to 21.6 °C.  
  
¤ DAILY MIN DISSOLVED OXYGEN ¤  
The index flow complies with the guideline   
The new flow complies with the guideline   
The new flow is predicted to decrease the daily min dissolved oxygen concentration  
at the end of reach by 0.511 mg(O2)/L, (8%), from 6.11 mg(O2)/L to 5.6 mg(O2)/L.  
  
  
Results after mitigation:   
¤ DEPTH ¤  
The index flow complies with the guideline   
The new mitigated flow complies with the guideline   
The new mitigated flow is predicted to decrease depth by 0.137 m, (8%), from 1.74 m to 1.6 m.  
  
¤ WIDTH ¤  
The new mitigated flow complies with the guideline   
The new mitigated flow is predicted to decrease width by 0.665 m, (2%), from 44.2 m to 43.5 m.  
  
¤ VELOCITY ¤  
The index flow complies with the guideline   
The new mitigated flow complies with the guideline   
The new mitigated flow is predicted to decrease velocity by 0.0286 m/s, (23%), from 0.127 m/s to 0.098 m/s.  
  
¤ MEAN DAILY TEMPERATURE ¤  
The index flow complies with the guideline   
The new mitigated flow complies with the guideline   
The new mitigated flow is predicted to decrease mean daily temperature by 0.00121 °C, (0%), from 21.1 °C to 21.1 °C.  
  
¤ MAX DAILY TEMPERATURE ¤  
The index flow complies with the guidelines  
The new mitigated flow complies with the guidelines  
The new mitigated flow is predicted to decrease max daily temperature by 0.000292 °C, (0%), from 21.6 °C to 21.6 °C.  
  
¤ DAILY MIN DISSOLVED OXYGEN ¤  
The index flow complies with the guideline   
The new mitigated flow complies with the guideline   
The new mitigated flow is predicted to decrease the daily min dissolved oxygen concentration  
at the end of reach by 0.253 mg(O2)/L, (4%), from 6.11 mg(O2)/L to 5.86 mg(O2)/L.  
  
  
  
Gráficos e relatório resumo extraídos do modelo WAIORA, para simulações das vazões 

obtidas pelo método Q7,10, no trecho 2. 
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    User: Alberto  
Evaluation time and date: sexta-feira 18 mai 2007, 10:31 pm  
  
Catchment:  Cajurú 2  
Stream:  Rio Pará 2  
At location reference:  -20°09'54''/-44°48'30''  
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 Scenario:  Abstract water.  
Flow change description: Q ecológica trecho 2 - M5-Q7,1  
Proposed abstraction:  5130 L/s.  
  
The index 7-day 1 in 10 year low flow flow is 10270 L/s, derived by analysis of flow records.  
  
Scenario Evaluation  
  
  Parameter Proposed 

Index 
Proposed 
New 

Mitigation 
Index 

Mitigation 
New 

   Flow (L/s) 10270 5140 10270 7190 
   Depth [m] 2.25 2.03 2.25 2.13 
   Width [m] 51.76 50.52 51.76 51.10 
   Velocity [m/s] 0.09 0.05 0.09 0.07 
   Mean Daily Temperature [°C] 21.1 21.1 21.1 21.1 
   Max Daily Temperature [°C] 21.5 21.5 21.5 21.5 
   Daily Min Dissolved Oxygen [mg(O2)/L] 6.2 5.5 6.2 5.8 
  
  Environmental Guidelines:  
The change should not:  
Decrease depth to 0.5 m, as specified by User.  
Decrease width by 30 %, as specified by WAIORA guideline.  
Decrease velocity to 0.035 m/s, as specified by User.  
Increase max daily temperature by 3 °C, as specified by WAIORA guideline (RMA).  
Increase max daily temperature to 34 °C, as specified by User.  
Decrease daily min dissolved oxygen to 5 mg(O2)/L, as specified by User.  
Decrease mean daily temperature to 14 °C, as specified by User.  
  
Results:   
¤ DEPTH ¤  
The index flow complies with the guideline   
The new flow complies with the guideline   
The new flow is predicted to decrease depth by 0.224 m, (10%), from 2.25 m to 2.03 m.  
  
¤ WIDTH ¤  
The new flow complies with the guideline   
The new flow is predicted to decrease width by 1.24 m, (2%), from 51.8 m to 50.5 m.  
  
¤ VELOCITY ¤  
The index flow complies with the guideline   
The new flow complies with the guideline   
The new flow is predicted to decrease velocity by 0.0386 m/s, (42%), from 0.0923 m/s to 0.0537 m/s.  
  
¤ MEAN DAILY TEMPERATURE ¤  
The index flow complies with the guideline   
The new flow complies with the guideline   
The new flow is predicted to decrease mean daily temperature by 0.00298 °C, (0%), from 21.1 °C to 21.1 °C.  
  
¤ MAX DAILY TEMPERATURE ¤  
The index flow complies with the guidelines  
The new flow complies with the guidelines  
The new flow is predicted to increase max daily temperature by 0.0572 °C, (0%), from 21.5 °C to 21.5 °C.  
  
¤ DAILY MIN DISSOLVED OXYGEN ¤  
The index flow complies with the guideline   
The new flow complies with the guideline   
The new flow is predicted to decrease the daily min dissolved oxygen concentration  
at the end of reach by 0.666 mg(O2)/L, (11%), from 6.16 mg(O2)/L to 5.49 mg(O2)/L.  
  
  
Results after mitigation:   
¤ DEPTH ¤  
The index flow complies with the guideline   
The new mitigated flow complies with the guideline   
The new mitigated flow is predicted to decrease depth by 0.12 m, (5%), from 2.25 m to 2.13 m.  
  
¤ WIDTH ¤  
The new mitigated flow complies with the guideline   
The new mitigated flow is predicted to decrease width by 0.662 m, (1%), from 51.8 m to 51.1 m.  
  
¤ VELOCITY ¤  
The index flow complies with the guideline   
The new mitigated flow complies with the guideline   
The new mitigated flow is predicted to decrease velocity by 0.0225 m/s, (24%), from 0.0923 m/s to 0.0698 m/s.  
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¤ MEAN DAILY TEMPERATURE ¤  
The index flow complies with the guideline   
The new mitigated flow complies with the guideline   
The new mitigated flow is predicted to decrease mean daily temperature by 0.00141 °C, (0%), from 21.1 °C to 21.1 °C.  
  
¤ MAX DAILY TEMPERATURE ¤  
The index flow complies with the guidelines  
The new mitigated flow complies with the guidelines  
The new mitigated flow is predicted to increase max daily temperature by 0.0281 °C, (0%), from 21.5 °C to 21.5 °C.  
  
¤ DAILY MIN DISSOLVED OXYGEN ¤  
The index flow complies with the guideline   
The new mitigated flow complies with the guideline   
The new mitigated flow is predicted to decrease the daily min dissolved oxygen concentration  
at the end of reach by 0.324 mg(O2)/L, (5%), from 6.16 mg(O2)/L to 5.83 mg(O2)/L.  
  
   
Gráficos e relatório resumo extraídos do modelo WAIORA, para simulações das vazões 

obtidas pelo método Q7,10, no trecho 3. 
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    User: Alberto  
Evaluation time and date: sexta-feira 18 mai 2007, 10:35 pm  
Catchment:  Cajurú 3  
Stream:  Rio Pará 3  
At location reference:  -20°07'28''/-44°49'17''  
  
Scenario:  Abstract water.  
Flow change description: Q ecológica trecho 3 - M5-Q7,1  
Proposed abstraction:  5130 L/s.  
  
The index 7-day 1 in 10 year low flow flow is 10270 L/s, derived by analysis of flow records.  
 
Scenario Evaluation  
  
  Parameter Proposed 

Index 
Proposed 
New 

Mitigation 
Index 

Mitigation 
New 

   Flow (L/s) 10270 5140 10270 7200 
   Depth [m] 2.53 2.29 2.53 2.40 
   Width [m] 63.44 62.10 63.44 62.72 
   Velocity [m/s] 0.07 0.04 0.07 0.05 
   Mean Daily Temperature [°C] 21.4 21.4 21.4 21.4 
   Max Daily Temperature [°C] 21.7 21.8 21.7 21.7 
   Daily Min Dissolved Oxygen [mg(O2)/L] 6.6 6.1 6.6 6.3 
  
  Environmental Guidelines:  
The change should not:  
Decrease depth to 0.5 m, as specified by User.  
Decrease width by 30 %, as specified by WAIORA guideline.  
Decrease velocity to 0.02 m/s, as specified by User.  
Increase max daily temperature by 3 °C, as specified by WAIORA guideline (RMA).  
Increase max daily temperature to 34 °C, as specified by User.  
Decrease daily min dissolved oxygen to 5 mg(O2)/L, as specified by User.  
Decrease mean daily temperature to 14 °C, as specified by User.  
  
Results:   
¤ DEPTH ¤  
The index flow complies with the guideline   
The new flow complies with the guideline   
The new flow is predicted to decrease depth by 0.242 m, (10%), from 2.53 m to 2.29 m.  
 ¤ WIDTH ¤  
The new flow complies with the guideline   
The new flow is predicted to decrease width by 1.34 m, (2%), from 63.4 m to 62.1 m.  
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¤ VELOCITY ¤  
The index flow complies with the guideline   
The new flow complies with the guideline   
The new flow is predicted to decrease velocity by 0.0287 m/s, (41%), from 0.07 m/s to 0.0414 m/s.  
  
¤ MEAN DAILY TEMPERATURE ¤  
The index flow complies with the guideline   
The new flow complies with the guideline   
The new flow is predicted to decrease mean daily temperature by 0.0053 °C, (0%), from 21.4 °C to 21.4 °C.  
  
¤ MAX DAILY TEMPERATURE ¤  
The index flow complies with the guidelines  
The new flow complies with the guidelines  
The new flow is predicted to increase max daily temperature by 0.0941 °C, (0%), from 21.7 °C to 21.8 °C.  
  
¤ DAILY MIN DISSOLVED OXYGEN ¤  
The index flow complies with the guideline   
The new flow complies with the guideline   
The new flow is predicted to decrease the daily min dissolved oxygen concentration  
at the end of reach by 0.534 mg(O2)/L, (8%), from 6.59 mg(O2)/L to 6.06 mg(O2)/L.  
  
  
Results after mitigation:   
¤ DEPTH ¤  
The index flow complies with the guideline   
The new mitigated flow complies with the guideline   
The new mitigated flow is predicted to decrease depth by 0.13 m, (5%), from 2.53 m to 2.4 m.  
  
¤ WIDTH ¤  
The new mitigated flow complies with the guideline   
The new mitigated flow is predicted to decrease width by 0.721 m, (1%), from 63.4 m to 62.7 m.  
  
¤ VELOCITY ¤  
The index flow complies with the guideline   
The new mitigated flow complies with the guideline   
The new mitigated flow is predicted to decrease velocity by 0.0165 m/s, (24%), from 0.07 m/s to 0.0535 m/s.  
  
¤ MEAN DAILY TEMPERATURE ¤  
The index flow complies with the guideline   
The new mitigated flow complies with the guideline   
The new mitigated flow is predicted to decrease mean daily temperature by 0.00244 °C, (0%), from 21.4 °C to 21.4 °C.  
  
¤ MAX DAILY TEMPERATURE ¤  
The index flow complies with the guidelines  
The new mitigated flow complies with the guidelines  
The new mitigated flow is predicted to increase max daily temperature by 0.0643 °C, (0%), from 21.7 °C to 21.7 °C.  
  
¤ DAILY MIN DISSOLVED OXYGEN ¤  
The index flow complies with the guideline   
The new mitigated flow complies with the guideline   
The new mitigated flow is predicted to decrease the daily min dissolved oxygen concentration  
at the end of reach by 0.257 mg(O2)/L, (4%), from 6.59 mg(O2)/L to 6.33 mg(O2)/L.  
  
  
Gráficos e relatório resumo extraídos do modelo WAIORA, para simulações das vazões 

obtidas pelo método da Curva de Permanência, no trecho 1. 
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    User: Alberto  
Evaluation time and date: sexta-feira 18 mai 2007, 10:39 pm  
  
Catchment:  Cajurú 1  
Stream:  Rio Pará 1  
At location reference:  -20°12'30''/-44°46'24''  
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Scenario:  Abstract water.  
Flow change description: Q ecológica trecho 1 - M5 - CP  
Proposed abstraction:  8950 L/s.  
  
The index 7-day 1 in 10 year low flow flow is 10270 L/s, derived by analysis of flow records.  
 
Scenario Evaluation  
  
  Parameter Proposed 

Index 
Proposed 
New 

Mitigation 
Index 

Mitigation 
New 

   Flow (L/s) 10270 1320 10270 2640 
   Depth [m] 1.74 1.02 1.74 1.24 
   Width [m] 44.20 40.80 44.20 41.81 
   Velocity [m/s] 0.13 0.03 0.13 0.05 
   Mean Daily Temperature [°C] 21.1 21.1 21.1 21.1 
   Max Daily Temperature [°C] 21.6 21.7 21.6 21.7 
   Daily Min Dissolved Oxygen [mg(O2)/L] 6.1 4.3 6.1 5.0 
  
  Environmental Guidelines:  
The change should not:  
Decrease depth to 0.5 m, as specified by User.  
Decrease width by 30 %, as specified by WAIORA guideline.  
Decrease velocity to 0.04 m/s, as specified by WAIORA guideline.  
Increase max daily temperature by 3 °C, as specified by WAIORA guideline (RMA).  
Increase max daily temperature to 34 °C, as specified by User.  
Decrease daily min dissolved oxygen to 5 mg(O2)/L, as specified by WAIORA guideline.  
Decrease mean daily temperature to 14 °C, as specified by User.  
  
Results:   
¤ DEPTH ¤  
The index flow complies with the guideline   
The new flow complies with the guideline   
The new flow is predicted to decrease depth by 0.722 m, (41%), from 1.74 m to 1.02 m.  
  
¤ WIDTH ¤  
The new flow complies with the guideline   
The new flow is predicted to decrease width by 3.4 m, (8%), from 44.2 m to 40.8 m.  
  
¤ VELOCITY ¤  
The index flow complies with the guideline   
The new flow does not comply with the guideline   
"Decrease velocity to 0.04 m/s, as specified by WAIORA guideline."  
The new flow is predicted to decrease velocity by 0.0995 m/s, (79%), from 0.127 m/s to 0.0271 m/s.  
  
¤ MEAN DAILY TEMPERATURE ¤  
The index flow complies with the guideline   
The new flow complies with the guideline   
The new flow is predicted to decrease mean daily temperature by 0.0232 °C, (0%), from 21.1 °C to 21.1 °C.  
  
¤ MAX DAILY TEMPERATURE ¤  
The index flow complies with the guidelines  
The new flow complies with the guidelines  
The new flow is predicted to increase max daily temperature by 0.123 °C, (1%), from 21.6 °C to 21.7 °C.  
  
¤ DAILY MIN DISSOLVED OXYGEN ¤  
The index flow complies with the guideline   
The new flow does not comply with the guideline   
"Decrease daily min dissolved oxygen to 5 mg(O2)/L, as specified by WAIORA guideline."  
The new flow is predicted to decrease the daily min dissolved oxygen concentration  
at the end of reach by 1.81 mg(O2)/L, (30%), from 6.11 mg(O2)/L to 4.3 mg(O2)/L.  
  
  
Results after mitigation:   
¤ DEPTH ¤  
The index flow complies with the guideline   
The new mitigated flow complies with the guideline   
The new mitigated flow is predicted to decrease depth by 0.503 m, (29%), from 1.74 m to 1.24 m.  
  
¤ WIDTH ¤  
The new mitigated flow complies with the guideline   
The new mitigated flow is predicted to decrease width by 2.39 m, (5%), from 44.2 m to 41.8 m.  
  
¤ VELOCITY ¤  
The index flow complies with the guideline   
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The new mitigated flow complies with the guideline   
The new mitigated flow is predicted to decrease velocity by 0.08 m/s, (63%), from 0.127 m/s to 0.0466 m/s.  
  
¤ MEAN DAILY TEMPERATURE ¤  
The index flow complies with the guideline   
The new mitigated flow complies with the guideline   
The new mitigated flow is predicted to decrease mean daily temperature by 0.00999 °C, (0%), from 21.1 °C to 21.1 °C.  
  
¤ MAX DAILY TEMPERATURE ¤  
The index flow complies with the guidelines  
The new mitigated flow complies with the guidelines  
The new mitigated flow is predicted to increase max daily temperature by 0.0721 °C, (0%), from 21.6 °C to 21.7 °C.  
  
¤ DAILY MIN DISSOLVED OXYGEN ¤  
The index flow complies with the guideline   
The new mitigated flow complies with the guideline   
The new mitigated flow is predicted to decrease the daily min dissolved oxygen concentration  
at the end of reach by 1.09 mg(O2)/L, (18%), from 6.11 mg(O2)/L to 5.02 mg(O2)/L.  
  
   
Gráficos e relatório resumo extraídos do modelo WAIORA, para simulações das vazões 

obtidas pelo método da Curva de Permanência, no trecho 2. 
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    User: Alberto  
Evaluation time and date: sexta-feira 18 mai 2007, 10:43 pm  
  
Catchment:  Cajurú 2  
Stream:  Rio Pará 2  
At location reference:  -20°09'54''/-44°48'30''  
  
Scenario:  Abstract water.  
Flow change description: Q ecológica trecho 2 - M5 - CP  
Proposed abstraction:  8950 L/s.  
  
The index 7-day 1 in 10 year low flow flow is 10270 L/s, derived by analysis of flow records.  
 
Scenario Evaluation  
  
  Parameter Proposed 

Index 
Proposed 
New 

Mitigation 
Index 

Mitigation 
New 

   Flow (L/s) 10270 1320 10270 2640 
   Depth [m] 2.25 1.64 2.25 1.82 
   Width [m] 51.76 48.30 51.76 49.34 
   Velocity [m/s] 0.09 0.02 0.09 0.03 
   Mean Daily Temperature [°C] 21.1 21.1 21.1 21.1 
   Max Daily Temperature [°C] 21.5 21.5 21.5 21.3 
   Daily Min Dissolved Oxygen [mg(O2)/L] 6.2 3.5 6.2 4.7 
  
  Environmental Guidelines:  
The change should not:  
Decrease depth to 0.5 m, as specified by User.  
Decrease width by 30 %, as specified by WAIORA guideline.  
Decrease velocity to 0.035 m/s, as specified by User.  
Increase max daily temperature by 3 °C, as specified by WAIORA guideline (RMA).  
Increase max daily temperature to 34 °C, as specified by User.  
Decrease daily min dissolved oxygen to 5 mg(O2)/L, as specified by User.  
Decrease mean daily temperature to 14 °C, as specified by User.  
  
Results:   
¤ DEPTH ¤  
The index flow complies with the guideline   
The new flow complies with the guideline   
The new flow is predicted to decrease depth by 0.611 m, (27%), from 2.25 m to 1.64 m.  
  
¤ WIDTH ¤  
The new flow complies with the guideline   
The new flow is predicted to decrease width by 3.46 m, (7%), from 51.8 m to 48.3 m.  
  
¤ VELOCITY ¤  
The index flow complies with the guideline   
The new flow does not comply with the guideline   
"Decrease velocity to 0.035 m/s, as specified by User."  
The new flow is predicted to decrease velocity by 0.0748 m/s, (81%), from 0.0923 m/s to 0.0175 m/s.  
  
¤ MEAN DAILY TEMPERATURE ¤  
The index flow complies with the guideline   
The new flow complies with the guideline   
The new flow is predicted to decrease mean daily temperature by 0.0238 °C, (0%), from 21.1 °C to 21.1 °C.  
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¤ MAX DAILY TEMPERATURE ¤  
The index flow complies with the guidelines  
The new flow complies with the guidelines  
The new flow is predicted to decrease max daily temperature by 0.0172 °C, (0%), from 21.5 °C to 21.5 °C.  
  
¤ DAILY MIN DISSOLVED OXYGEN ¤  
The index flow complies with the guideline   
The new flow does not comply with the guideline   
"Decrease daily min dissolved oxygen to 5 mg(O2)/L, as specified by User."  
The new flow is predicted to decrease the daily min dissolved oxygen concentration  
at the end of reach by 2.62 mg(O2)/L, (43%), from 6.16 mg(O2)/L to 3.54 mg(O2)/L.  
  
  
Results after mitigation:   
¤ DEPTH ¤  
The index flow complies with the guideline   
The new mitigated flow complies with the guideline   
The new mitigated flow is predicted to decrease depth by 0.431 m, (19%), from 2.25 m to 1.82 m.  
  
¤ WIDTH ¤  
The new mitigated flow complies with the guideline   
The new mitigated flow is predicted to decrease width by 2.42 m, (5%), from 51.8 m to 49.3 m.  
  
¤ VELOCITY ¤  
The index flow complies with the guideline   
The new mitigated flow does not comply with the guideline   
"Decrease velocity to 0.035 m/s, as specified by User."  
The new mitigated flow is predicted to decrease velocity by 0.061 m/s, (66%), from 0.0923 m/s to 0.0312 m/s.  
  
¤ MEAN DAILY TEMPERATURE ¤  
The index flow complies with the guideline   
The new mitigated flow complies with the guideline   
The new mitigated flow is predicted to decrease mean daily temperature by 0.0109 °C, (0%), from 21.1 °C to 21.1 °C.  
  
¤ MAX DAILY TEMPERATURE ¤  
The index flow complies with the guidelines  
The new mitigated flow complies with the guidelines  
The new mitigated flow is predicted to decrease max daily temperature by 0.141 °C, (1%), from 21.5 °C to 21.3 °C.  
  
¤ DAILY MIN DISSOLVED OXYGEN ¤  
The index flow complies with the guideline   
The new mitigated flow does not comply with the guideline   
"Decrease daily min dissolved oxygen to 5 mg(O2)/L, as specified by User."  
The new mitigated flow is predicted to decrease the daily min dissolved oxygen concentration  
at the end of reach by 1.49 mg(O2)/L, (24%), from 6.16 mg(O2)/L to 4.67 mg(O2)/L.  
  
  
  
Gráficos e relatório resumo extraídos do modelo WAIORA, para simulações das vazões 

obtidas pelo método da Curva de Permanência, no trecho 3. 
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    User: Alberto  
Evaluation time and date: sexta-feira 18 mai 2007, 10:47 pm  
  
Catchment:  Cajurú 3  
Stream:  Rio Pará 3  
At location reference:  -20°07'28''/-44°49'17''  
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Scenario:  Abstract water.  
Flow change description: Q ecológica trecho 3 - M5 - CP  
Proposed abstraction:  8950 L/s.  
  
The index 7-day 1 in 10 year low flow flow is 10270 L/s, derived by analysis of flow records.  
 
Scenario Evaluation  
  
  Parameter Proposed 

Index 
Proposed 
New 

Mitigation 
Index 

Mitigation 
New 

   Flow (L/s) 10270 1320 10270 2640 
   Depth [m] 2.53 1.89 2.53 2.07 
   Width [m] 63.43 59.78 63.43 60.86 
   Velocity [m/s] 0.07 0.01 0.07 0.02 
   Mean Daily Temperature [°C] 21.4 21.3 21.4 21.4 
   Max Daily Temperature [°C] 21.7 21.8 21.7 21.8 
   Daily Min Dissolved Oxygen [mg(O2)/L] 6.6 4.5 6.6 5.4 
  
  Environmental Guidelines:  
The change should not:  
Decrease depth to 0.5 m, as specified by User.  
Decrease width by 30 %, as specified by WAIORA guideline.  
Decrease velocity to 0.02 m/s, as specified by User.  
Increase max daily temperature by 3 °C, as specified by WAIORA guideline (RMA).  
Increase max daily temperature to 34 °C, as specified by User.  
Decrease daily min dissolved oxygen to 5 mg(O2)/L, as specified by User.  
Decrease mean daily temperature to 14 °C, as specified by User.  
  
Results:   
¤ DEPTH ¤  
The index flow complies with the guideline   
The new flow complies with the guideline   
The new flow is predicted to decrease depth by 0.647 m, (26%), from 2.53 m to 1.89 m.  
  
¤ WIDTH ¤  
The new flow complies with the guideline   
The new flow is predicted to decrease width by 3.65 m, (6%), from 63.4 m to 59.8 m.  
  
¤ VELOCITY ¤  
The index flow complies with the guideline   
The new flow does not comply with the guideline   
"Decrease velocity to 0.02 m/s, as specified by User."  
The new flow is predicted to decrease velocity by 0.0563 m/s, (80%), from 0.07 m/s to 0.0137 m/s.  
  
¤ MEAN DAILY TEMPERATURE ¤  
The index flow complies with the guideline   
The new flow complies with the guideline   
The new flow is predicted to decrease mean daily temperature by 0.0344 °C, (0%), from 21.4 °C to 21.3 °C.  
  
¤ MAX DAILY TEMPERATURE ¤  
The index flow complies with the guidelines  
The new flow complies with the guidelines  
The new flow is predicted to increase max daily temperature by 0.0803 °C, (0%), from 21.7 °C to 21.8 °C.  
  
¤ DAILY MIN DISSOLVED OXYGEN ¤  
The index flow complies with the guideline   
The new flow does not comply with the guideline   
"Decrease daily min dissolved oxygen to 5 mg(O2)/L, as specified by User."  
The new flow is predicted to decrease the daily min dissolved oxygen concentration  
at the end of reach by 2.13 mg(O2)/L, (32%), from 6.59 mg(O2)/L to 4.46 mg(O2)/L.  
  
  
Results after mitigation:   
¤ DEPTH ¤  
The index flow complies with the guideline   
The new mitigated flow complies with the guideline   
The new mitigated flow is predicted to decrease depth by 0.461 m, (18%), from 2.53 m to 2.07 m.  
  
¤ WIDTH ¤  
The new mitigated flow complies with the guideline   
The new mitigated flow is predicted to decrease width by 2.57 m, (4%), from 63.4 m to 60.9 m.  
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¤ VELOCITY ¤  
The index flow complies with the guideline   
The new mitigated flow complies with the guideline   
The new mitigated flow is predicted to decrease velocity by 0.0458 m/s, (65%), from 0.07 m/s to 0.0243 m/s.  
  
¤ MEAN DAILY TEMPERATURE ¤  
The index flow complies with the guideline   
The new mitigated flow complies with the guideline   
The new mitigated flow is predicted to decrease mean daily temperature by 0.0172 °C, (0%), from 21.4 °C to 21.4 °C.  
  
¤ MAX DAILY TEMPERATURE ¤  
The index flow complies with the guidelines  
The new mitigated flow complies with the guidelines  
The new mitigated flow is predicted to increase max daily temperature by 0.165 °C, (1%), from 21.7 °C to 21.8 °C.  
  
¤ DAILY MIN DISSOLVED OXYGEN ¤  
The index flow complies with the guideline   
The new mitigated flow complies with the guideline   
The new mitigated flow is predicted to decrease the daily min dissolved oxygen concentration  
at the end of reach by 1.2 mg(O2)/L, (18%), from 6.59 mg(O2)/L to 5.39 mg(O2)/L.  
  
  
  
 


