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RESUMO 

Este trabalho tem como objetivo analisar os efeitos sobre o parâmetro de salinidade causados por 

mudanças nas vazões defluentes do reservatório de Xingó, localizado no baixo curso do rio São 

Francisco. A metodologia consistiu na coleta de informações para identificar se houve ou não 

influência nas condições de salinidade da água devido à alteração do regime hidrológico do rio. Para 

este fim, foram comparados dados de vazão diária observados e simulados com o modelo numérico 

Mike 11. A análise considerou três períodos hidrológicos distintos: úmido (setembro de 2008 a 

outubro de 2009); seco (maio de 2017 a abril de 2018); e um pulso de vazão de 3.000 m³/s (fevereiro 

de 2021). A análise dos dados do período estudado demonstrou que a existência de uma inundação 

causaria uma diluição da salinidade em todo o canal do trecho estudado, possibilitando o 

cumprimento do limite adotado pela Resolução CONAMA No. 357/2005 para a classe de água doce 

2. 

 

ABSTRACT 

This paper aims to analyze the effects on the salinity parameter caused by changes in the outflows of 

the Xingó reservoir (Brazil). The methodology consisted of collecting information to identify if there 

was, or not, an influence in the salinity conditions of the water due to the alteration in the hydrological 

regime of the river. To this end, observed daily flow data and simulated with the Mike 11 numerical 

model were compared. The analysis considered three distinct hydrological periods: wet (September 

2008 to October 2009); dry (May 2017 to April 2018); and a peak flow of 3,000 m³/s (February 2021). 

The analysis of the data from the studied period demonstrated that the existence of a flood would 

cause a dilution of salinity throughout the channel of the studied stretch, making it possible to meet 

the limit adopted by CONAMA Resolution No. 357/2005 for freshwater class 2. 

 

INTRODUÇÃO 

 As interferências provocadas pelo homem no curso de um rio, bem como as de ordem natural, 

podem alterar o regime de fluxo natural. Uma das formas de interferência pode ser observada na 

operação de reservatórios, associados a barragens, que tem como finalidade a regularização de vazões 

para geração de energia, armazenamento de água, atendimento aos múltiplos usos e até para controle 

de cheias. Do mesmo modo, têm-se as alterações naturais do regime fluvial como, por exemplo, os 
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períodos de estiagem, que geram reduções nas vazões afluentes aos reservatórios presentes ao longo 

do curso de um rio. 

 A bacia do rio São Francisco enfrentou um período de escassez hídrica de 2011 a 2018 e, 

consequentemente, a Agência Nacional de Águas (ANA) realizou sucessivas flexibilizações para 

reduzir as vazões de restrição mínima do complexo de reservatórios do São Francisco para garantir 

que os múltiplos usos do rio não fossem prejudicados.  Em 2017,  a Resolução  nº 742, de 24 de abril 

de 2017, por exemplo, que em seu art. 1° autorizava a“reduzir, até 30 de novembro de 2017, da 

descarga mínima dos reservatórios de Sobradinho e de  Xingó, no rio São Francisco, de 1.300 m³/s 

para uma média diária de  600 m³/s e instantânea de até 570 m³/s.” Posteriormente, a Resolução nº 

1.943, de 06 de novembro de 2017, a mínima vazão de defluência foi mais uma vez reduzida de 1.300 

m³/s  para uma média diária de 550 m³/s e instantânea de até 523 40 m³/s. 

 Segundo Basto et al. (2020), as regras de flexibilização da vazão contribuíram para uma maior 

disponibilidade de água para o sistema, bem como para a redução do déficit hídrico. No entanto, como 

consequência dessas medidas, também houve uma redução no nível de água no canal a jusante dos 

reservatórios, gerando inúmeros inconvenientes para os usuários. Na região do baixo curso, por 

exemplo, os conflitos ocorreram devido à alteração da qualidade da água para abastecimento humano. 

Como forma de mitigar possíveis faltas futuras de água para atendimento aos múltiplos usos, a ANA 

elaborou a Resolução nº 2.081, de 04 de dezembro de 2017, que estabeleceu limites para a média 

mínima de vazões diárias para o complexo de reservatórios, os quais são definidos de acordo com 

seus respectivos volumes armazenados. No que se refere ao reservatório de Xingó, a defluência 

mínima para este reservatório é de 700m³/s em períodos de menor disponibilidade hídrica (ANA, 

2017). Além disso, esta resolução prevê a implementação de dois pulsos de vazão para a manutenção 

dos ecossistemas aquáticos. 

 Diante do exposto, este trabalho visa estudar a distribuição espacial e temporal do parâmetro de 

salinidade diante da alteração das vazões defluentes do reservatório de Xingó, ao comparar os 

períodos úmido e seco, bem como uma simulação referente a um pulso de vazão de 3.000 m³/s. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 A área de estudo está localizada na região fisiográfica do baixo São Francisco, a jusante do 

reservatório de Xingó. Esta área tem cerca de 200 km de extensão, entre os estados de Sergipe e 

Alagoas, desde o Município de Piranhas até Piaçabuçu. 

Os dados topográficos (seções transversais), hidrológicos (vazões médias diárias) e de qualidade 

da água (salinidade) necessários para a representação hidrodinâmica foram adquiridos pelo trabalho 

de monitoramento da Companhia Hidrelétrica do Rio São Francisco (CHESF, 2020) e da Agência 

Nacional de Águas (ANA, 2019). Este monitoramento foi feito através de estações fluviométricas 

cujas localizações estão ilustradas na Figura 1. Destaca-se que influência da maré não pôde ser 

considerada na simulação a devido a insuficiência de dados topográficos, hidrológicos e de qualidade 

da água. 
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Figura 1 : Localização da área de estudo (Fonte: Autores, 2020). 

 

 A caracterização das mudanças hidrodinâmicas e do transporte longitudinal da salinidade foi 

realizada com o modelo hidrodinâmico unidimensional MIKE 11, que foi submetido aos processos 

de calibração e validação (Silva et al, 2020). As magnitudes das vazões do reservatório de Xingó 

consideradas nos períodos seco e úmido foram simuladas por Basto et al. (2020), as quais levam em 

consideração as diretrizes da Resolução nº 2.081, de 04 de dezembro de 2017. Os Quadros 1 e 2 

ilustram as regras de operação para os reservatórios de Três Marias e Sobradinho determinadas pela 

Resolução nº 2.081. 

Quadro 1- Condicionantes de vazão de restrição mínima para os reservatórios de Três Marias e Sobradinho, 

estabelecidas pela Resolução nº 2.081, de 4 de dezembro de 2017 (ANA, 2017). 

Reservatório 
Faixa  

de operação 
Volume 

Vazão 

de restrição 

mínima 

(m³/s) 

Três Marias 

Normal Vol. ≥ 60% V.U. 150  

Atenção 
30% V.U. ≤ Vol. < 60% 

V.U. 
150 

Restrição 30% V.U. > Vol. 100  

Sobradinho 

Normal Vol. ≥ 60% V.U. 
800 (Sobradinho) e 1.100 

(Xingó) 

Atenção 
20% V.U. ≤ Vol. < 60% 

V.U. 

800 

(Sobradinho e Xingó) 

Restrição 20% V.U. > Vol. 700 (Sobradinho e Xingó) 

Quadro 2- Restrições de armazenamento mínimo para o reservatório de Itaparica, estabelecidas pela Resolução nº 

2.081, de 4 de dezembro de 2017(ANA, 2017b). 

Reservatório 

Faixa de  

operação  

(Sobradinho) 

Armazenamento mínimo 

Itaparica 
Normal ou Atenção  30% do seu volume útil 

Restrição Não definido. 

 Foi realizada uma avaliação da qualidade da água de acordo com as normas estabelecidas pela 

Resolução CONAMA No. 357/2005.  Nesta etapa, os valores simulados foram comparados com a 

condição existente no trecho em análise. Os indicadores utilizados para avaliar a concentração do 
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parâmetro de salinidade, presentes na Resolução CONAMA nº 357/2005, visavam proteger o 

ecossistema aquático (classe 2). Esta resolução estabelece que a concentração de salinidade para esta 

classe de água deve ser igual ou inferior a 0,5 ‰. 

 

DISCUSSÃO 

 A Figura 2A ilustra a distribuição longitudinal da salinidade observada no trecho do estudo. Pode-

se inferir que não houve variação significativa na concentração deste parâmetro no trecho do rio 

devido a uma maior vazão presente na época, que era uma defluência mínima de 1300 m3/s. Esta 

vazão de magnitude foi suficiente para diluir a concentração de salinidade a níveis baixos. Na Figura 

2B, os resultados da simulação foram similares aos dados observados. Vale ressaltar que as 

defluências simuladas por Basto et al. (2020) para este período variaram de 800 m3/s e 1.100 m3/s.  

Figura 2: Distribuição longitudinal da salinidade (A)dados observados; (B)resultados da simulação - Período seco. 

 

 Entretanto, para o período seco (Figura 3A), há um aumento na concentração de salinidade nas 

estações mais abaixo de Xingó, especificamente em Penedo e Piaçabuçu. A Figura 3B, também tem 

um aumento na concentração de salinidade, mas a representação gráfica mostra que alguns valores 

não são representativos da amostra, indicando uma possível limitação por parte do modelo. Além 

disso, outro motivo que descreve as divergências dos resultados observados e simulados pelo modelo 

Mike 11 consistem nas diferenças na magnitude da vazão mínima defluente, que no sistema real as 

defluências variaram entre 550 m3/s e 700 m3/s e as defluências simuladas por Basto et al. (2020) 

foram de 700 m3/s e 800 m3/s para todo período. Dessa maneira, as vazões defluentes simuladas 

possuem maiores magnitudes e, consequentemente, maior capacidade de diluição da concentração da 

salinidade.    

Figura 3: Distribuição longitudinal da salinidade: (a) dados observados; (b)resultados da simulação - Período 

úmido. 
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A Figura 4 ilustra os resultados da simulação para o pulso de vazão. Nesta figura, é possível 

notar que a concentração de salinidade é reduzida consideravelmente em todas as estações 

hidrométricas. 

Figura 4: Distribuição longitudinal da salinidade: a) Resultados da simulação – Pulso de Vazão. 

 

 Os valores referentes ao comportamento longitudinal da salinidade, obtidos com a simulação 

da vazão de cheia, ao serem comparados com a concentração de salinidade para água doce classe 2, 

de acordo com a Resolução CONAMA nº 357/2005, refletem três situações:  

I. Período úmido: os valores da concentração da salinidade encontram-se abaixo do limite 

máximo para água doce classe 2, com valor médio de 0,037‰ e limite superior de 0,5‰; 

II. Período seco: percebe-se um comportamento crescente da concentração da salinidade, 

de Piranhas até Piaçabuçu, com valo médio de 0,12‰ e limite superior de 1,7‰;  

III. Simulação da vazão de cheia: a percepção é similar ao período úmido, pois a salinidade 

apresenta valor médio de 0,034‰ e limite superior de 0,5‰, encontrando-se a água doce. 

 Cabe ressaltar que as águas são consideradas doces até a concentração salina de 0,5‰. Para valores 

que superem 0,5‰ e não ultrapassem 30‰, as águas são consideradas salobras (BRASIL, 2005). 

Levando-se em consideração tanto a classificação supracitada quanto o trecho referente ao baixo São 

Francisco – na etapa da simulação da vazão de cheia, em que a concentração de salinidade não 

ultrapassa 0,5‰ - a água poderia ser utilizada para os usos mais restritivos: abastecimento para 

consumo humano, após tratamento convencional e proteção das comunidades aquáticas, dado que a 

manutenção na concentração da salinidade dentro do limite facilitaria a vivência da comunidade 

aquática. 

 

CONCLUSÕES 

 A relevância dessa pesquisa foi demonstrar a correlação existente entre as vazões defluentes 

da UHE de Xingó com a qualidade da água do baixo trecho o rio São Francisco - mensurada pela 

salinidade - em virtude da alteração das regras de operação de reservatórios presentes no curso 

principal do rio, por meio das resoluções da ANA.  

Foram realizadas simulações para três períodos: úmido (compreendido entre setembro de 

2008 a outubro de 37 2009), seco (delimitado entre maio de 2017 a abril de 2018) e o de simulação 

da vazão de cheia, em fevereiro de 2021. 
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 As simulações mostraram para o período úmido que a concentração de salinidade está abaixo do 

limite máximo para água doce classe 2. Entretanto, no período seco, nota-se um aumento na 

concentração de salinidade de Piranhas a Piaçabuçu.  

 Em relação à simulação do pulso de vazão, o modelo mostra que a concentração de salinidade 

atingiria o limite máximo para a classe 2, o que poderia levar ao abastecimento humano, após 

tratamento convencional e proteção das comunidades aquáticas, considerando-as como os usos mais 

restritivos do baixo rio São Francisco. 

 Dos resultados, é possível concluir que a alteração das vazões defluentes do reservatório Xingó 

causa mudanças na distribuição longitudinal da salinidade, tanto quando a salinidade é aceitável 

(período úmido e 3.000 m³/s para o pulso de vazão), como quando viola o limite adotado pela 

Resolução CONAMA nº 357/2005 para a classe 2 (período seco). 
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