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RESUMO – A construção de uma usina hidrelétrica afeta diretamente o regime de vazões do curso 

d’água no qual está inserida. Sendo assim, o presente trabalho tem o objetivo de abordar possíveis 

mudanças ocorridas na região à jusante da Usina Hidrelétrica de Xingó, mais especificamente nas 

proximidades dos municípios de Piranhas (AL) e Pão de Açúcar (AL), salientando as diferenças nos 

dados coletados em estações fluviométricas desta área – localizadas no rio São Francisco, antes e 

após o início das atividades da UHE de Xingó. Para tal, foram utilizados dados de vazões e cotas 

diárias de duas séries históricas com 35 anos de dados (1979 a 2014), disponibilizados pela ANA. 

Esses dados foram tratados e manipulados, permitindo a análise do regime de vazões do rio São 

Francisco por meio de hidrogramas e curvas de permanência, sempre separando nos períodos anterior 

e posterior ao ano de 1994 (início da operação da Usina). A partir dos resultados obtidos, observou-

se que após o início da operação da Usina Hidrelétrica de Xingó ocorreu uma redução nas vazões 

máximas. Contudo, não ocorreu um processo de regularização convencional, considerando que a 

Usina opera a fio d’água e que mesmo nos períodos de estiagem houve uma redução nas vazões 

mínimas. 

 

ABSTRACT– The construction of a hydroelectric power plant directly affects the flow regime of the 

watercourse in which it is inserted. Therefore, this work aims to address possible changes that have 

occurred in the region downstream of the Xingó Hydroelectric Power Plant, more specifically in the 

vicinity of the municipalities of Piranhas (AL) and Pão de Açúcar (AL), highlighting the differences 

in the data collected at fluviometric stations in this area - located on the São Francisco River, before 

and after the start of activities of the Xingó Hydroelectric Power Plant. For this purpose, data on flows 

and daily quotas of two historical series with 35 years of data (1979 to 2014), provided by ANA, were 

used. These data were treated and manipulated, allowing the analysis of the flow regime of the São 

Francisco River by means of hydrograms and permanence curves, always separating in the periods 

before and after 1994 (start of operation of the Plant). From the results obtained, it was observed that 

after the start of operation of the Xingó Hydroelectric Power Plant there was a reduction in maximum 
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flows. However, there was no conventional regularization process, considering that the plant operates 

on a run-of-water basis and that even in periods of drought there was a reduction in minimum flows. 

 

Palavras-Chave – Disponibilidade Hídrica; Regularização de vazões; Usina a fio d’água 

 

1- INTRODUÇÃO 

Os processos hidrológicos que determinam as vazões dos rios são estocásticos no tempo e no 

espaço (MARTINS et al., 2011), ou seja, são originários de eventos aleatórios - não possuem um 

padrão definido. Assim sendo, a disponibilidade hídrica tem condicionantes de variabilidade espacial 

e temporal e não está limitada apenas ao uso consuntivo, mas também às alterações que podem 

produzir no hidrograma do rio em relação às condições pré-existentes (CRUZ; TUCCI, 2008).  

Ainda de acordo com Cruz e Tucci (2008), a disponibilidade hídrica é entendida como a 

parcela da vazão que pode ser utilizada pela sociedade para o seu desenvolvimento, sem comprometer 

o meio ambiente aquático, haja vista que a água é de vital importância para a sobrevivência dos seres 

vivos, uma vez que está presente na maioria dos processos metabólicos (CARDOSO et al., 2006). 

Considerando, então, a importância de se estimar a disponibilidade hídrica para uma diversidade de 

estudos hidrológicos, faz-se frequente o uso da curva de permanência, que representa a frequência de 

ocorrência das vazões de um rio em um período de tempo pré-determinado (CRUZ; TUCCI, 2008). 

  No que se refere à região que será abordada neste trabalho, divisa dos estados de Alagoas e 

Sergipe, localizada no nordeste brasileiro, a disponibilidade hídrica é fortemente impactada pelo 

clima, que é o tropical quente semiárido, caracterizado por períodos de estiagem prolongados e 

variabilidade temporal das chuvas (WIEGAND; PIEDRA; ARAÚJO, 2016). Por certo, identificar e 

medir os padrões de ocorrência destes eventos traz subsídios imprescindíveis para o planejamento e 

operação de diversos setores da sociedade e demais análises que envolvam o balanço hídrico de bacias 

hidrográficas e o regime de vazões de rios (SOARES; PAZ; PICCILLI, 2016).  

Neste sentido, a Usina Hidrelétrica de Xingó, localizada nesta mesma região e operada pela 

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (CHESF), trabalha a fio d’água, contudo, possui um 

reservatório que é imprescindível para manter a constância na produção energética ao longo do ano 

(HUNT; FREITAS; PEREIRA JUNIOR, 2014), considerando a variabilidade climática 

anteriormente citada. Dessa forma, mediante a construção de um reservatório têm-se impactos de 

âmbitos distintos, sendo importante destacar o aumento de vazões mínimas em períodos de estiagem, 
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a redução das vazões máximas em períodos de cheias, bem como a expansão da região disponível 

para a captação da água, em função dos seus usos diversos (CARVALHO, 2015).  

Deste modo, durante o período de estiagem severa, a água armazenada passa a ser utilizada na 

geração de energia, o que acarreta a redução no nível das barragens (HUNT; FREITAS; PEREIRA 

JUNIOR, 2014). Destacam-se, também, os impactos negativos em diversos setores, podendo ser 

citada a alteração da morfologia da várzea e/ou do canal do rio, bem como no seu regime hidráulico 

e no transporte de sedimentos (BURKE et al., 2009).  

À luz de todo o cenário exposto nesta etapa introdutória, objetiva-se com este trabalho avaliar 

as alterações no regime de vazões do Rio São Francisco, mais especificamente nas regiões 

imediatamente a jusante da Usina Hidrelétrica de Xingó, certamente impactadas pela construção e 

operação do reservatório. 

 

2- MATERIAIS E MÉTODOS 

Área de estudo 

A Usina Hidrelétrica (UHE) de Xingó está instalada entre os estados de Alagoas e Sergipe, na 

região nordeste brasileira, a montante do município de Piranhas (AL) e a jusante do município de 

Canindé do São Francisco (SE) (CHESF, 2016). A UHE iniciou suas atividades em 1994, gerenciada 

pela Companhia Hidrelétrica do São Francisco (Chesf) e segundo a mesma, com uma capacidade de 

armazenamento de 3,8 trilhões de litros, uma área de 60km² e uma potência instalada de 3162 MW.  

Xingó está localizada na bacia hidrográfica do rio São Francisco, um dos principais rios 

brasileiros. A bacia possui uma extensão de aproximadamente 638.323km², nascendo no estado de 

Minas Gerais e desaguando no Oceano Atlântico, entre Alagoas e Sergipe. Dessa forma, percorre 

cerca de 2.800Km, transpassando 503 municípios e 7 estados brasileiros (Minas Gerais, Goiás, Bahia, 

Goiás, Pernambuco, Alagoas e Sergipe). Na Figura 1 está em destaque o trecho em estudo, desde a 

Usina Hidrelétrica de Xingó (UHE de Xingó), abrangendo a estação fluviométrica de Piranhas (AL), 

até a estação fluviométrica de Pão de Açúcar (AL) – ambas inseridas no rio São Francisco. 
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Figura 1 – Bacia do Rio São Francisco, destacando o trecho em estudo. 

 

Obtenção e tratamento de dados 

A Agência Nacional de Águas (ANA) dispõe de algumas estações fluviométricas no trecho do 

rio São Francisco compreendido entre a UHE de Xingó e o município de Pão de Açúcar (AL). No 

entanto, considerando a qualidade dos dados e a quantidade de anos disponíveis, foram utilizadas 

apenas as duas estações citadas anteriormente (Piranhas e Pão de Açúcar), sendo apresentadas na 

Tabela 1 algumas informações adicionais. 

Tabela 1 – Estações fluviométricas utilizadas no estudo. 

Estação Código Localização Responsável 

/Operador 

Coordenadas 
(lat.; long.) 

Período Analisado 

(Mês/Ano) 

Piranhas 49330000 Piranhas/AL ANA/CPRM -9,63; -37,76 01/1979 a 12/2014 

Pão de 

Açúcar 

49370000 Pão de 

Açúcar/AL 

ANA/CPRM -9,75; -37,45 01/1979 a 12/2014 

         Os dados das estações Piranhas e Pão de Açúcar foram obtidos pela Rede Hidrometeorológica 

Nacional (RHN) e disponibilizados na plataforma digital do Sistema Nacional de Informação sobre 

Recursos Hídricos (SNIRH), no portal HidroWeb da ANA. As informações disponibilizadas no portal 

apresentam dados consistidos de 1926 a 2014. Entretanto, o período de análise compreende os anos 

de 1979 a 2014, em razão de dados incompletos entre 1926 e 1978, justificando, dessa forma, a 

exclusão dos mesmos no estudo. 

Manipulação de Dados 

A notoriedade desejada neste estudo consiste em apresentar observações e discussões acerca 

dos impactos na área de estudo, no que se refere aos dados históricos de cota e vazão do curso d’água 
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(trecho do rio São Francisco), anteriormente e posteriormente ao início das atividades da Usina 

Hidrelétrica de Xingó. 

A caracterização do regime fluviométrico da região estudada foi obtida por meio da elaboração 

e análise das curvas de permanência de cotas e vazões e de hidrogramas completos (vazões diárias) 

no decorrer dos anos estudados, sempre levando em consideração os períodos que representassem 

anos anteriores (até 1994) e posteriores (a partir de 1995) ao funcionamento da Usina. A criação 

desses diagramas deu-se mediante a manipulação de dados de vazões e cotas diárias, ao longo dos 35 

anos da série histórica utilizada, 1979 a 2014, de duas estações fluviométricas localizadas no Baixo 

São Francisco, como apresentado anteriormente na Tabela 1. 

As curvas de permanência foram construídas de acordo com a magnitude das cotas e vazões, 

sendo as mesmas ordenadas de forma decrescente para, em seguida, se obter as respectivas 

frequências, a partir da Eq. 1: 

𝑃 = (
𝑚

𝑁
) 𝑥 100                                                                                                                         (1) 

em que:  

P - probabilidade de ocorrência do valor de cota ou vazão; 

m - ordem de classificação do valor em relação à série histórica 

 N - número total de valores da série 

Nesse sentido, os valores de referência de probabilidade foram utilizados para relacionar as 

vazões do trecho estudado do rio São Francisco antes e após a construção da Usina Hidrelétrica de 

Xingó. Foram avaliados os valores de referência de probabilidade de 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 

90 e 95% de permanência (Q5, Q10, Q20, Q30, Q40, Q50, Q60, Q70, Q80, Q90 e Q95). A comparação foi 

realizada nas duas estações de estudo por meio de um diagrama representativo de correlação, visando 

analisar a influência causada nas vazões pela Usina. De maneira análoga, foram realizadas as mesmas 

relações com os valores de cotas diárias, utilizando as cotas de referência C5, C10, C20, C30, C40, C50, 

C60, C70, C80, C90 e C95.  

 

3- RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A partir da metodologia proposta, nas Figuras 2 e 3 estão representadas as permanências das 

vazões, referentes às estações Piranhas e Pão de Açúcar, sendo as mesmas divididas nos períodos 

anterior e posterior à operação da Usina Hidrelétrica de Xingó.  
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Figura 2 - Permanência das vazões da estação 49330000 

(Piranhas) 

Figura 3 - Permanência das vazões da estação 49370000 

(Pão de Açúcar) 

Observa-se que a Q5 apresenta grandes variações para os dois períodos analisados, sendo igual 

a 7278,4 m3/s na estação Piranhas, anteriormente à operação da UHE, e após o início das atividades 

da Usina apresentou uma redução de aproximadamente 65%, sendo equivalente a 2546,2 m3/s. O 

mesmo comportamento pode ser observado na estação Pão de Açúcar, que apresentou uma redução 

na Q5 de 59% (6621,4 m3/s para 2693,9 m3/s). Diante de tal análise, é possível também verificar que 

o mesmo comportamento se repete, para ambas as estações, em relação à Q10, havendo apenas uma 

alteração deste padrão à medida que se avança nas permanências. Neste sentido, observa-se que 

quanto maior a permanência há uma tendência de estabilização dos valores, ou até mesmo de uma 

menor redução dos mesmos. 

Para a Q95, então, observa-se que não há uma variação tão expressiva para os dois períodos 

analisados, sendo esta igual a 1270,4 m3/s na estação Piranhas, anteriormente à operação da UHE, e 

após o início das atividades da Usina há uma redução de aproximadamente 17%, sendo igual a 1046,9 

m3/s. Comportamento semelhante pode ser observado na estação Pão de Açúcar, que apresentou a 

mesma redução na Q95, de 17% (1372,5 m3/s para 1139,9 m3/s). 

Considerando os resultados já apresentados, é bastante nítido que o regime de vazões do trecho 

analisado não segue o padrão esperado para áreas que se encontram a jusante de reservatórios de 

regularização, isso porque em um rio regularizado é comum que as vazões máximas diminuam e as 

mínimas se elevem (MARTINS et al., 2011), ou seja, as vazões com maior permanência no tempo 

deveriam aumentar. No entanto, conforme mencionado na etapa introdutória deste trabalho, embora 

a Usina Hidrelétrica de Xingó apresente um reservatório, esta opera a fio d’água, sendo então 
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esperado que não dependa de um volume armazenado para liberar uma maior vazão em períodos de 

estiagem.  

Dessa forma, é possível inferir que os resultados apresentados são coerentes com o tipo de 

operação da Usina, uma vez que as vazões menores apresentaram discrepâncias reduzidas, se 

comparados os períodos anterior e posterior à construção da UHE, e as vazões maiores já sinalizaram 

grandes reduções, considerando o processo de armazenamento de água, que é inerente à construção 

do reservatório.  

Ainda neste contexto, nas Figuras 4 e 5 são apresentados os hidrogramas completos (vazões 

diárias) das estações em análise. Nota-se que após a estruturação da UHE de Xingó (1995 a 2014) há 

um declínio dos picos, ou seja, das máximas vazões, contudo, as vazões mínimas não sofreram 

alterações expressivas – apontam apenas uma pequena redução. Neste sentido, reforça-se a ideia de 

que não houve um processo efetivo de regularização, observando-se ainda que a linha da vazão média 

de longa duração (Qmld) expressa uma diminuição após o início do funcionamento da Usina, quase 

coincidente com as vazões mínimas do período anterior à operação da UHE. 

É importante mencionar que a energia produzida nas usinas a fio d'água gera um menor impacto 

ao meio ambiente da região, pois algumas delas possuem pequenos reservatórios ou apenas realizam 

um alagamento no próprio leito do rio, entretanto nos períodos de seca apresentam dificuldade na 

geração de energia (CARVALHO, 2015). Analogamente, esta realidade é constatada nas usinas de 

Xingó e Sobradinho (BA), que de 2012 em diante estão enfrentando uma seca severa, considerando 

ainda que o reservatório baiano é responsável pela regularização de vazão no baixo São Francisco. 

Segundo a ANA, as usinas estão passando por um processo de redução de defluência desde 2015 e 

em fevereiro de 2020 a Usina de Sobradinho operava na faixa de atenção, com 32,25% de sua 

capacidade (ANA, 2020). Nesse contexto, observa-se também nas Figuras 4 e 5 um declínio nas 

vazões a partir de 2012.  
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Figura 4 - Hidrograma completo da estação 49330000 (Piranhas) 

 

Figura 5 - Hidrograma completo da estação 49370000 (Pão de Açúcar) 

Na continuidade dos resultados, são apresentadas nas Figuras 6 e 7 as permanências das cotas, 

referentes às estações Piranhas e Pão de Açúcar, sendo as mesmas também divididas nos períodos 

anterior e posterior à operação da UHE de Xingó.  

Observa-se uma redução das cotas para todas as permanências analisadas e também para ambas 

as estações, quando comparados os períodos anterior e posterior à UHE de Xingó. No entanto, para 

ambas as estações observa-se que não há o mesmo padrão das vazões, no que se refere à tendência de 

estabilização dos valores, ou menor redução dos mesmos, conforme há o aumento da permanência. 

Para a estação Piranhas, por exemplo, a C5 apresentou uma redução de aproximadamente 59% após 

a construção da Usina (844 cm para 345 cm) e a C95 apresentou uma redução ainda maior, de 

aproximadamente 71% (151 cm para 44 cm). Considerando a estação Pão de Açúcar, a C5 apresentou 

uma redução de aproximadamente 58% após a construção da UHE (622 cm para 264 cm) e a C95 

apresentou uma redução um pouco menor, de aproximadamente 40% (145 cm para 88 cm) – embora 

a redução seja menor, não é notória a tendência de estabilização. 
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Figura 6 - Permanência das cotas da estação 49330000 

(Piranhas) 

Figura 7 - Permanência das cotas da estação 49370000 

(Pão de Açúcar) 

Uma possível justificativa para este comportamento pode estar nos perfis da seção transversal 

do rio, na localização específica destas estações, uma vez que os mesmos apresentam um expressivo 

aprofundamento em cotas mais baixas, ou seja, em cotas associadas às vazões mínimas. Neste sentido, 

espera-se que haja uma grande variação de cota, ainda que sejam pequenas as variações das vazões 

mínimas. Outra explicação para este comportamento pode estar em alguma alteração no processo de 

levantamento da seção realizado pela Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM), 

responsável pelo monitoramento das estações da ANA. 

 

4- CONCLUSÃO 

 Considerando os resultados analisados, conclui-se que após o início da operação da UHE de 

Xingó as grandes cheias foram minimizadas nas regiões à jusante, mais especificamente nas  

proximidades dos municípios de Piranhas e Pão de Açúcar. No entanto, observou-se pouca variação 

nas vazões associadas aos períodos de estiagem, sendo estas variações sempre negativas (redução das 

vazões mínimas). Neste sentido, reforça-se a ideia de que não houve um processo efetivo de 

regularização, devido ao fato de a Usina operar a fio d’água. 
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