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ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DO RESERVATÓRIO NO RENDIMENTO HIDROLÓGICO 

DA USINA HIDRELÉTRICA DE FURNAS. 

Arthur Benedicto Ottoni 1; Cláudio Nogueira Neto 2; Aloísio Caetano Ferreira 3 & Denis de Souza 

Silva 4 & Fernando das Graças Braga da Silva 5 

RESUMO --- O Brasil é um país com grandes obras para aproveitamento dos recursos hídricos 
com intuito de geração de energia, provocando a necessidade de implantação de grandes 
reservatórios. Tais estruturas tem interferência local no processo hidrológico.Este trabalho mostra a 
influência no regime de chuva da região do reservatório da Usina Hidrelétrica de Furnas, após a 
operação do reservatório. Por meio da análise dos índices fluviométricos e pluviométricos antes e 
depois da construção do mesmo, caracterizou se o rendimento hidrológico e os índices de 
degradação hidrológica da região, gerando assim uma metodologia de análise.  

ABSTRACT --- The Brazil is a country with great works for use of the water resources with 
purpose of generation of energy, provoking the need of implant great reservoirs. Such structures 
have local interference in the hydrology process.This study shows the influence in the rain regimen 
of the region of the reservoir of the Furnas Hydroelectrical Plant, after the reservoir operation. 
Through the analysis of the fluviometric and pluviometric content  before and after the construction 
of it, it characterized the hydrological income and the region hydrological degradation indices, thus 
generating a methodology of analyze. 
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1 - INTRODUÇÃO 

Dentre os recursos naturais essenciais, a água apresenta-se como o mais significativo para a 

manutenção da vida no planeta. Porém, devido à forma não-sustentável de como a humanidade 

conduziu a exploração dos recursos hídricos, na atualidade estes se encontram em escassez, 

ocasionando sérios problemas de ordem ambiental, social e econômica.  

Atualmente a escassez hídrica, causada pela exploração destes recursos para produção de 

energia, irrigação e suprimento da água para os grandes centros urbanos, demandam uma forte 

articulação entre a base de pesquisa e o conhecimento científico acumulado, assim como as ações 

de gerenciamento e engenharia. Sem esta articulação, que leve em conta qualidade e quantidade de 

água, muito pouco avanço conceitual pode ser realizado. Além disto, é preciso ter em mente que 

não somente o sistema aquático, mas a bacia hidrográfica na qual ele se insere e os usos desta 

unidade, bacia hidrográfica, rio, lago ou reservatório. Sem este conceito, há pouca probabilidade de 

um gerenciamento efetivo do sistema.  

Inicialmente, a construção de hidrelétricas e a reserva de água para diversos fins foi o 

principal propósito. Nos últimos vinte anos, os usos múltiplos desses sistemas diversificaram-se, 

ampliando a importância econômica e social desses ecossistemas artificiais e, ao mesmo tempo, 

produzindo e introduzindo novas complexidades no seu funcionamento e impactos. Esta grande 

cadeia de reservatórios tem, portanto, um enorme significado econômico, ecológico, hidrológico e 

social e em muitas regiões do País esses ecossistemas foram utilizados como base para o 

desenvolvimento regional, como por exemplo, o reservatório da UHE de Furnas no rio Grande. Em 

alguns projetos houve planejamento inicial e uma preocupação com a inserção regional; em outros 

casos, este planejamento foi pouco desenvolvido. Entretanto, devido às pressões por usos múltiplos 

desses sistemas, estudos intensivos foram realizados com a finalidade de ampliar as informações 

existentes e promover uma base de dados adequada para futuros planejamentos. Desta forma no 

presente trabalho analisou-se a interferência da instalação do reservatório da Usina hidrelétrica de 

Furnas no regime hidrológico regional. 

2 – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

A energia solar incidida sobre a Terra aquece a atmosfera. Esta pode ser aproveitada devido ao 

efeito estufa, causado pelo vapor d’água e o CO2, que impede a perda total do calor emitido pela 

Terra. 

Assim, o vapor d’água da atmosfera é transportado pela circulação atmosférica, que, 

dependendo das condições meteorológicas, se condensa, formando micro-gotículas, as nuvens. 

Quando essas atingem determinadas dimensões, elas se tornam mais pesadas e se precipitam, sendo 
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que a forma de precipitação mais relevante para a hidrologia ocorre na forma de chuva (precipitação 

pluviométrica). 

A água que atinge o solo poderá percorrer diversos caminhos. Uma parte irá infiltrar até o 

ponto em que a superfície do solo não esteja saturada de umidade. À medida que as partes mais 

profundas do solo começam a ficar saturadas, há um decréscimo da infiltração, até que seja atingida 

a taxa residual, resultando no escoamento superficial. A parcela de água não aproveitada pela 

vegetação (água de adesão) percola para o lençol freático onde irá abastecer o escoamento de base 

dos rios. 

Nesse contexto a vegetação tem um papel importante, pois ela contribui para a obstrução e 

retenção do escoamento superficial, favorecendo a infiltração durante o seu percurso e também 

diminuindo os impactos das gotas de água na superfície terrestre, reduzindo, então, a erosão do 

solo. 

Tendo em vista estas considerações, pode-se encontrar uma relação entre a quantidade de cada 

componente do ciclo, conhecido como balanço hídrico.  

De acordo com Righetto (1998), a equação hidrológica é: 

Qe – Qs = V (t)                                                                                                                      (1) 

 

tal que, 

Qe -  vazão de entrada; 

Qs - vazão de saída; 

V -  volume armazenado na bacia ou no sistema hídrico. 

 A figura 1 abaixo ilustra o ciclo hidrológico. 

 

 
Figura 1 – Ciclo Hidrológico (Fonte: Fonte: http://geodinamica.no.sapo.pt) 
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2.1 - Bacia Hidrográfica  

Segundo Souza (1974), Bacia Hidrográfica é a área continental onde a água precipitada se 

dirige a um único ponto de saída, seu exutório. Ela é limitada pela linha de cumiada, que a separa 

duas bacias vizinhas, ou seja, o ponto de maior altimetria.  

Os rios que compõem as bacias hidrográficas são abastecidos pelo escoamento superficial das 

encostas e planícies no período chuvoso e pelo escoamento subterrâneo no período de estiagem. 

A bacia hidrográfica, em seu estado natural, é chamada de “Bacia Florestada” (I). Com a 

evolução da ocupação do solo, o processo de degradação inicia-se pela retirada das coberturas 

florísticas que vem dando lugar para as atividades antrópicas, cuja seqüência natural desta ocupação 

no tempo é: desflorestamento, pastagem, agricultura intensiva, inicio de urbanização (vilas, igrejas, 

praças), urbanização intensiva e urbanização-industrialização. 

Desta evolução, resultam no tempo as bacias rurais (II), rural – urbanas( III) e as com grandes 

variações, as bacias urbano-industriais (IV). Utilizando-se o conceito das mesetas homeostáticas, 

como demonstrado na figura 2, poderá ser realizada uma classificação das bacias hidrográficas, de 

modo que estas podem sofrer retroações positivas quando há degradação e retroações negativas 

quando há regeneração. A retroação positiva pode ser analisada como a evolução de uma bacia do 

tipo I (natural) para uma bacia do tipo IV (urbano-industrial - degradação), se opondo à retroação -

negativa, que evolui de uma bacia do tipo IV, para uma do tipo I. 
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Figura 2 – Mesetas Homeostáticas 
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 A classificação das Bacias Hidrográficas é baseada no balanço hídrico entre as taxas de 

infiltração e de escoamento superficial. Em função de suas características, podem-se definir seus 

respectivos hidrogramas, estes demonstrados na figura 3.  

 

 
Figura 3 – Evolução dos Hidrogramas 

Portanto, com a evolução da ocupação de uma bacia, na seqüência do tipo I para  do tipo IV, 

verifica-se: aumento da vazão de pico (∆Qp),  diminuição do tempo de permanência (∆t), gerando 

maior escoamento superficial e diminuição do tempo de permanência do escoamento na bacia. Em 

decorrência desses fatores, a bacia terá menor retenção de água e o regime hídrico será afetado de 

maneira significativa, deteriorando assim os parâmetros de qualidade e de quantidade de água 

disponível nos corpos hídricos superficiais e subterrâneos. 

2.2 - Indicadores de Regime Hidrológico 

 O regime hidrológico do curso d’água pode ser caracterizado por três tipos indicadores: 

• Indicador de enchente (P) - é a relação entre as vazões máxima e média, onde este indicador 

aplica-se aos estudos de enchentes. 

média

máxima

Q
Q

P =                                                                                                                              (2) 

• Indicador de estiagem (p) – utilizado para estudos de estiagens. 

mínima

média

Q
Qp =                                                                                                                              (3) 

• Indicador de amplitude máxima das vazões – é o produto entre os dois coeficientes. Ele 

indica as flutuações hidrológicas entre as enchentes e as estiagens. 



XVII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 6

mínima

máxima
Q
Q

pPm =∗=
                                                                                                            (4) 

Para uma bacia natural o regime hidrológico do curso d’água é mais estável, ou seja, a área 

sob o hidrograma tem base maior e altura menor. Dessa forma, a diferença entre os valores de 

Qmáxima, Qmédio e Qmínimo são pequenos, e o regime fluvial é mais regular. Quanto maior for à 

irregularidade do regime fluvial, maiores serão os indicadores de regime hidrológico (mais afastado 

da unidade). 

A relação 
50Q

Q  também é considerada um indicador do regime (razão). Para rios com regime 

regular (bacia natural), esta relação está na ordem de 1,10 a 1,20. 

O conhecimento da evolução destes indicadores em uma seção fluviométrica é o primeiro 

passo para se reabilitar (recuperação ambiental) as condições hidrológicas pretéritas da bacia 

(retroações negativas). Finalmente, pode-se dizer que, o regime hidrológico do rio é um indicador 

da degradação ambiental da Bacia Hidrográfica.   

2.3 - Rendimento Hidrológico 

O rendimento hidrológico caracteriza a produtividade da bacia hidrográfica em “produzir” 

água útil de calha fluvial para os sistemas de recursos hídricos, a partir dos deflúvios pluviais 

precipitados na bacia. Através desse parâmetro é possível analisar as perdas hídricas da bacia.  

O rendimento pode ser classificado de três formas: 

• Rendimento de base: caracteriza o potencial de água subterrânea da bacia; 

• Rendimento superficial: caracteriza o potencial de água superficial da bacia; 

• Rendimento global: corresponde ao somatório dos rendimentos superficial e de base. 

Quando ocorre a chuva, parte dela será infiltrada e outra será escoada superficialmente, onde 

esta se escoará para a parte mais baixa do terreno (curso d’água). Após um intervalo de tempo e o 

início da precipitação, o nível  d’água do rio começa a se elevar. Esse intervalo de tempo ocorre em 

função das retenções iniciais provocadas pela interceptação vegetal, relevo, depressões do terreno, 

grau de umidade do solo, que tendem a aumentar o tempo de concentração da bacia. A ação 

antrópica está criando modificações nessa estrutura natural da bacia, como ocorre, por exemplo, nas 

cidades, que cada vez mais estão tornando-se impermeabilizadas. 

Assim, a parcela de água que teria que ser infiltrada está escoando superficialmente, 

ocasionando enchentes no período chuvoso (perda d’água) e estiagens no período de recessão. 

Portanto, quanto maior for impacto ambiental na Bacia Hidrográfica, mais intenso será o 

escoamento superficial e menos intenso será o escoamento de base. Analiticamente, tem-se que o 

referido hidrograma vai se alterando, de tal forma que a sua base (tempo) fica mais estreita e sua 
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altura (vazão) maior. Com isso, os valores das vazões extremas máxima, média e mínima 

distanciam-se entre si.  

Uma possível explicação para este fenômeno é que a bacia perde água precipitada no período 

chuvoso, que escoa superficialmente pela calha fluvial, podendo gerar enchentes, ao passo que os 

lençóis aqüíferos tendem a perder recarga (pela redução da infiltração) e a operar seguidamente em 

cotas mais baixas. Este processo repercurte na alimentação da calha fluvial do curso d’água que 

drena a bacia na estiagem, e, por receber menos água dos lençóis aqüíferos, têm os seus níveis 

d’água também deplecionados, resultando em estiagens mais freqüentes e críticas. Com isso o 

rendimento superficial passa a ser maior que o de base e o rendimento global diminui devido a 

perda d’água na bacia. 

3 –  MATERAIS E MÉTODOS 

O local de estudo será o reservatório da Usina Hidrelétrica de Furnas, localizada na Bacia do 

rio Grande, no curso médio do rio, no trecho conhecido como “Corredeiras das Furnas” que está 

inserida na Bacia do Rio Paraná. 

A Usina Hidrelétrica de Furnas é uma das mais importantes do país, pois se trata de uma 

Grande Central, com uma potência nominal de 1.216 MW e com um reservatório de 1.440 km2 que 

abrange 34 municípios em seu entorno. Contudo, houve a necessidade de se estabelecer uma área ao 

redor do reservatório, onde este estaria provocando possíveis mudanças nos regimes pluviométricos 

e fluviométricas, com eventuais influências no rendimento hidrológico da bacia.  

Nesse contexto determinou-se que a área a ser utilizada fosse formada pelas Unidades de 

Planejamento e Gestão dos Recursos Hídricos (UPGRH) definidas pelo IGAM (Instituto Minério de 

Gestão das Águas) em: GD1, GD2, GD3, GD4, GD5 e GD6, também chamados de Região 1 neste 

trabalho, que abrange parte da bacia do Rio Grande a partir de sua nascente até a UHE de Furnas. 

Definiu-se também, apenas o índice pluviométrico da região GD3 (chamada de Região 2), formada 

pela região do “Entorno da Represa de Furnas”, seria estudado.  

A figura 4 abaixo mostra a região utilizada. 
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Figura 4 – Região Utilizada (Fonte: IGAM) 

A massa de dados pluviométricos reflete sobre duas fases no regime de chuvas: uma antes da 

construção da barragem e outro após o inicio da operação.  

A Usina Hidrelétrica de Furnas começou a ser construída em 1957 e entrou em funcionamento 

em 1963, de modo que o ano de 1965 foi utilizado como fronteira entre os períodos “antes e 

depois”. Assim, será possível estudar os efeitos das variações hidro-meteorológicas nestes dois 

períodos da região em estudo. 

 

4 – RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 - Rede Pluviométrica 

A determinação do índice pluviométrico foi realizada para as duas Regiões descritas acima. 

Para o preenchimento dos dados faltantes, foi utilizado o Método da Regressão Linear, 

simples ou múltipla, quando fosse o caso. 

Segundo TUCCI (2001), o método da regressão linear é o mais apropriado, nestes casos. A 

regressão linear simples consiste em correlacionar as precipitações do posto de observação com 

falhas com algum outro posto vizinho, de acordo com a expressão:  

yi = β0 + β1 Xi +εi,                                                                                                                  (5) 

tal que 

yi : Precipitação mensal do posto com falha;  

Xi : Precipitação mensal do posto com dados;  

β0 e β1 : parâmetros ajustados na regressão e, 

Reservatório de Furnas 



XVII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 9

 εi :  o erro aleatório do ajuste do modelo, que, por hipótese, deve seguir uma distribuição normal 

com média zero e variância desconhecida σ2. 

A regressão linear múltipla relaciona o posto com falhas com vários postos vizinhos, de 

acordo com a expressão: 

ininiioi xaxaxaay ε+++++= ...2211                         (6) 

yi: precipitação mensal do posto com falhas; 

n: numero de postos; 

a0,..., an:  parâmetros ajustados na regressão; 

x1i,..., xn1 – precipitação mensal dos n postos vizinhos e, 

εi :  o erro aleatório do ajuste do modelo, que, por hipótese, deve seguir uma distribuição normal 

com média zero e variância desconhecida σ2. 

Para a aplicação do método adotou-se como critério mínimo a obtenção de um ajustamento 

cujo coeficiente de correlação (R2) fosse superior a 0,8 assim como a existência de pelo menos oito 

pares de observações entre as estações. Em alguns postos foi possível correlacionar um número 

maior de observações, e dessa forma, chegar a resultados mais precisos. 

Para o cálculo da precipitação equivalente, utilizou-se o método dos Polígonos de Thiessen, 

que atribui um fator de ponderação aos totais precipitados em cada posto, proporcional à área de 

influência de cada um. 

Com isso, foi possível determinar a altura equivalente anual em cada posto, onde a média 

aritmética resultante será a altura equivalente para os períodos de interesse. 

Defini-se, a seguir, os procedimentos de análise para cada uma das regiões em estudo. 

• Região 1. 

Para essa região foram analisadas mais de 100 estações pluviométricas, das quais apenas 11 

foram utilizadas nos dois períodos de análise. O período de interesse foi compreendido de 1942 até 

1965 (antes) e de 1966 até 1999 (depois). Os valores dos fatores de ponderação encontram-se no 

quadro 1 abaixo. 

Quadro 1 – Fator de ponderação para a região 1. 

Número Estação Código Áreas (Km2) Fator de Ponderação 
1 Ibertioga 2143008 4126,41 0,0718 
2 Baependi 2144004 6145,13 0,1069 
3 Cristina 2245065 6461,27 0,1124 
4 Borda da mata 2246029 11633,42 0,2023 
5 Santana do Jacaré 2045004 3709,97 0,0645 
6 Candeias 2045020 4315,78 0,0751 
7 Barroso 2143006 4506,88 0,0784 
8 Usina do Couro do Cervo 2145007 3976,25 0,0691 
9 Coqueiral 2145032 3383,03 0,0588 

10 Três Pontas 2145043 6137,17 0,1067 
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11 Usina Santana 2046011 3107,30 0,0540 
   57502,61  

 
• Região 2. 

No caso da Região 2, para os períodos “antes e depois” foram utilizadas estações 

pluviométrica diferentes, tendo os seguintes intervalos de tempo: para o período anterior à 

construção do reservatório (“antes”), de 01/1942 até 12/1957 e  depois da construção, (“depois”), de 

01/1976 até 12/2002. São muitos os dados faltantes na série pluviométrica compreendida entre 

12/1958 a 12/1975, resultando na exclusão de várias estações, que culminou na impossibilidade de 

análise do período inteiro, com exclusões de  eventuais períodos de trens de anos secos ou, úmidos. 

Assim, esta Região terá dois quadros correspondentes aos fatores de ponderação para cada período 

(Quadro 2  e 3). 

 
Quadro 2 – Fator de ponderação para região 2 “antes”  

Antes 

Número Estação Código Área (km2) Fator de 
Ponderação 

1 CRISTAIS 2045003 5282,27 0,3227 
2 GUAPÉ 2045028 2314,36 0,1414 
3 PORTO CARRITO 2046005 3271,75 0,1999 
4 SERRANIA 2146000 1378,26 0,0842 
5 PARAGUAÇU 2145022 1578,10 0,0964 
6 MACHADO 2145002 875,30 0,0535 
7 CAMPESTRE 2146023 1670,00 0,1020 
   16370,05  

 
Quadro 3 – Fator de ponderação para região 2 “depois”. 

Depois 

Número Estação Código Área 
(km2) 

Fator de 
Ponderação 

1 FORMIGA 2045021 3120,47 0,1906 
2 CANDEIAS 2045020 1906,21 0,1164 
3 COQUEIRAL 2145032 4367,85 0,2668 
4 CACHOEIRA POÇO FUNDO 2146029 2292,46 0,1400 
5 JUREIA 2146027 3523,49 0,2152 
6 MUZAMBINHO 2146030 877,03 0,0536 
7 GUAXUPE ANA / CESP 2146026 286,25 0,0175 
   16373,76  

 

4.2 - Rede Fluviométrica 

Para os estudos fluviométricos foram analisados os principais cursos d’água que abastecem o 

reservatório da Usina Hidrelétrica de Furnas, cuja variável de trabalho é o somatório de suas 

vazões. O rio Formiga não foi analisado, pois não existem estações fluviométricas neste curso 

d’água. Sendo assim, os principais cursos d’água que drenam em direção ao reservatório e que 
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entraram no balanço hídrico : Rio das Mortes, Rio Sapucaí, Rio Verde, Rio Machado, Rio 

Muzambo, Rio Cervo, Rio Jacaré e Rio Grande. 

As estações utilizadas na rede fluviométrica foram as mesmas durante os dois períodos (antes 

e depois). O preenchimento de falhas foi realizado de duas formas distintas: 

• Regionalização de vazões; 

• Correlação das vazões entre as estações fluviométricas; 

“A regionalização consiste num conjunto de ferramentas que exploram ao máximo as 

informações existentes, visando à estimativa das variáveis hidrológicas em locais sem dados ou 

insuficientes” (TUCCI, 2001, p.573). 

A regionalização de vazão foi realizada por meio das áreas de drenagem de cada posto 

pluviométrico, de acordo com a expressão abaixo: 

1
1

Fl
x

Flx Q
A
A

Q ×= ,                                                                                                                     (7) 

tal que, 

Ax -  área de drenagem da estação sem dados; 

A1 – área de drenagem da estação com dados; 

QFLX – vazão transposta; 

QFL1 – vazão da estação utilizada (com dados). 

A correlação entre as estações consiste em relacionar graficamente uma estação com outra e 

dessa forma ter como resultado uma expressão do tipo: 
b

FlFl QaQ 21 ×= ,                                                                                                                    (8)  

tal que, 

QFl1 – vazão da estação a ser ajustado; 

QFl2 – vazão da estação com dados certos; 

a, b – coeficientes da reta. 

 Para a utilização deste método, foi utilizado como critério mínimo, o ajustamento cujo 

coeficiente de correlação (R2) fosse maior que 0,8. 

4.3 - Indicadores de degradação Hidrológica 

Conforme metodologia apresentada no item 2.3, e por meio das curvas de permanência de 

vazão (Figuras 5 e 6) foram possíveis determinar os indicadores de regime hidrológico apresentados 

no quadros 4 e 5. 
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Figura 5 – Curva de Permanência para a somatória dos rios – “antes”. 
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Figura 6 – Curva de Permanência para a somatória dos rios. 
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Quadro 4 – Vazões características da somatória 

Curva decrescente 

 Antes Depois 

Qmédia 535,44 595,60 

Q50% 413,26 487,14 

Q5% 1189,03 1245,00 

Q95% 212,87 230,00 

 

Quadro 5 - Indicadores Hidrológicos 

Indicadores do Regime Hidrológico  

 Antes Depois 
P 2,22 2,09 
p 2,52 2,59 
m 5,59 5,41 

Qmédio/Q50% 1,30 1,22 

 

4.4 - Rendimento Hidrológico 

Para a caracterização do rendimento hidrológico, determinou-se, com auxílio das séries de 

vazões anuais, os trens de anos secos, para os períodos “antes e depois”, e confrontados com os 

hietogramas dos valores anuais de precipitação para os mesmos períodos. 

O período utilizado para verificar os trens de ano seco foi de 1942 até 1999. Sendo assim foi 

possível determinar os trens de ano seco: 

• “Antes”: 1951, 1952, 1953 e 1954; 

• “Depois”: 1990, 1991,1992 e 1993. 

Vale ressaltar que os anos de 1969, 1970, 1971 caracterizam-se como um trem de anos secos. 

Este período, no entanto, não foi utilizado, pois, estão próximos da fase da construção da 

barragem.Dessa forma, foram selecionados os anos de 1990, 1991, 1992 e 1993 para 

caracterizarem, de forma consistente, a influência do reservatório no rendimento hidrológico global 

da bacia a partir das séries extremas de anos secos. 

A análise acima somente pôde ser realizada para Região 1, pois, na Região 2 os trens de ano 

seco não foram coincidentes nos hietogramas para os mesmos períodos.  

Os deflúvios pluviais foram calculados com relação às áreas de drenagens das estações 

fluviométricas, através das alturas equivalentes. Com os deflúvios fluviais e pluviais acumulados, 

foi possível construir gráficos de deflúvios para calcular o rendimento global encontrado nas 

Figuras 7 e 8, abaixo. 
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Figura 7 - Deflúvios acumulados “antes”. 

 

 

 
Figura 8 – Deflúvios acumulados “depois”. 
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4.5 - Análise do Período Global 

Visando analisar a Bacia Hidrográfica da Região 1 globalmente, será realizada uma análise do 

período total em estudo. Para a pluviometria, foi utilizado o intervalo de 1942 a 1999, e para a 

análise fluviométrica foi utilizado o período de 05/1940 a 12/2002. 

4.5.1- Pluviometria 
Para o cálculo da precipitação média na área de drenagem correspondente a cada uma das 

estações pluviométricas, utilizou-se o mesmo procedimento anteriormente descrito. Portanto, a 

altura de chuva equivalente que precipitou na Região 1 foi de 1385,91 mm. 

4.5.2 - Fluviometria 
Para a determinação das vazões que afluem no reservatório em questão, foi realizado o 

mesmo procedimento acima descrito no item 3.2.. 

Dessa forma, a Figura 9, mostra a curva de permanência e os Quadros 6 e 7 mostram as 

vazões características e os indicadores de Regime Hidrológico, respectivamente. Analisando-se esta 

duas tabelas, verifica-se que a Região 1 está tendo maior propensão à estiagem, pois o parâmetro p 

esta maior que o parâmetro P. 

 

 

 
Figura 9 – Curva de Permanência para o período global. 
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Quadro 6 – Vazões características da somatória – período inteiro 
Curva decrescente 

Qmédia 570,95 

Q50% 446,09 

Q5% 1257,11 

Q95% 218,64 

 

Quadro 7 – Indicadores Hidrológicos – período inteiro 
Indicadores Hidrológicos  

P 2,20 

p 2,61 

m 5,75 

Qmédio/Q50% 1,28 

 

4.5.3 - Rendimento Hidrológico global 
Como o trem de ano seco mais expressivo para este período ocorreu em 1951, 1952, 1953 e 

1954, o rendimento hidrológico será o mesmo já determinado, ou seja, 48,20 %. 

5 – CONCLUSÕES 

Os índices pluviométricos encontrados para ambas as regiões foram alterados após a 

construção da Usina Hidroelétrica de Furnas, pois para a Região 1, aqueles tiveram um aumento de 

1317 mm para 1434 mm, o que acarretou um aumento de 8,8% na quantidade de chuvas. A mesma 

tendência foi observada na Região 2, onde o índice de pluviométrico passou de 1223 mm para 1461 

mm, acarretando um aumento de 18,5% na pluviosidade. Percebe-se claramente que na região onde 

o reservatório está inserido, o aumento da precipitação foi maior. Outra influência importante é que, 

na região 1, não foram encontradas estações pluviométricas próximas ao reservatório que tivessem 

dados integrais da série. Por isso ,quando se aplicou o Método Thiessen para as estações utilizadas, 

o fator de ponderação atenuou a diferença percentual entre as Regiões 1 e 2.  

Com este aumento do índice pluviométrico, a vazão média do somatório dos rios passou de 

534,44 para 595,60 m3/s, uma diferença de 11,44 %.  

Quando comparados os aumentos percentuais de chuva com o de vazão, fica claro que para a 

Região 1 este aumento foi inferior ao de vazão, o que não estaria correto. Uma justificativa é que o 

fator de ponderação utilizado no método de Thiessen atenuou o índice de pluviometria na região de 

maior evaporação, o reservatório. 

Ainda, quando o aumento de vazão média é comparado com esta mesma tendência no índice 

de chuva para a Região 2, este acréscimo torna–se viável, mesmo tendo em vista que a vazão gerada 
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na bacia ocorre em detrimento de uma área maior, mas isso apenas justifica que a vazão aumentou 

por influência do maior índice de pluviosidade . 

Através dos indicadores de regime hidrológicos, observou-se que a bacia compreendida pelas 

áreas do GD1, GD2, GD3, GD4, GD5 e GD6, de modo geral, conseguiu absorver esse aumento do 

índice de chuva, pois o parâmetro m (amplitude de vazões),  passou de 5,59 para 5,41 , o que mostra 

que as flutuações hidrológicas diminuíram, notadamente com relação as enchentes. 

Os valores dos parâmetros P (2,22 para 2,09) e p (2,52 para 2,59), respectivamente de 

enchente e estiagem, indicam que a vazão extrema máxima diminuiu e a extrema mínima ficou mais 

crítica. Isso revela que a bacia tende a maior suscetibilidade à estiagens, principalmente quando os 

índices de chuva forem críticos, podendo-se caracterizar uma tendência a carência hídrica, que pode 

vir a comprometer o volume útil do reservatório em operação. 

Outro aspecto relevante que justifica a diminuição do parâmetro m (amplitude de vazões) é a 

existência de regiões dentro da bacia do rio Grande, como é o caso do Rio Muzambo e Machado, 

que mesmo com o aumento do índice pluviométrico, contribuíram para a melhora dos coeficientes 

de perenidade diagnosticados para a bacia como um todo. Isso pode ser explicado pelo fato de que 

essas mini-bacias não possuam um alto grau de degradação (ocupação). 

Por não serem identificadas estações mais próximas ao início do reservatório, em todos os 

rios afluentes não se pôde analisar os indicadores de regime hidrológico específico nesta área 

residual. Isso poderia alterar os valores encontrados, pois, se estas regiões estiverem em condições 

de degradação acentuada, os resultados dos parâmetros P, p e m seriam mais significativos .Isso 

também pode ser observado através do rendimento hidrológico, pois para o período denominado 

“antes”, o seu valor era de 48,20% passando para 46,36%, tendo um decréscimo de 3,81%. Mesmo 

com o índice de chuva na bacia aumentado e a flutuação hidrológica (parâmetro m) ter diminuído ,o 

coeficiente p aumentou, caracterizando que a ela tem vazões mínimas menores que as encontradas 

antes da construção do reservatório e assim, o volume de água que precipitou gerou menos vazão na 

calha, o que indica que a bacia teve um aumento da perda d’água, justificando, assim, o decréscimo 

do rendimento hidrológico global. 

Para finalizar, salientamos que o presente trabalho visa não apenas demonstrar resultados da 

pesquisa, mas também servir de ponto de partida para inferir até que ponto o aumento do índice 

pluviométrico é benéfico ou não para a bacia. 
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