
METODOLOGIA PARA PROPOSTA DE ENQUADRAMENTO DE 
CORPOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS CONSIDERANDO O USO DE 

VAZÕES DE REFERÊNCIA E CENÁRIOS DE PLANEJAMENTO 

Gabriela P. Corrêa 1, Camila C. A. Bitencourt 2, Rodolpho H. Ramina3, Rafael F. Tozzi4, Bruna K. M.Tozzi5, 

Carlos E. C. Gallego6, Patrícia Dall’ Agnol7 

1. Mestre em Eng. Ambiental, 2. Eng. Ambiental, 4,5 Mestre em Eng. de Recursos Hídricos, 6. Doutor em Eng. de Recursos 

Hídricos, 7 Graduanda em Eng. Ambiental. Cia. Brasileira de Projetos e Empreendimentos, Curitiba, PR, Fone: 

+55(41)3094-2424. E-mail: gabrielapaco@yahoo.com.br, camilaalmeida@cobrape.com.br, rafaeltozzi@cobrape.com.br, 

brunamiro@cobrape.com.br, cadu@cobrape.com.br, pattricia.dall@gmail.com 

3. Doutor em Meio Ambiente e Desenvolvimento, U&A Engenharia e Planejamento, Curitiba, PR, Fone: +55(41)3032-1919. 

E-mail: rhr@ueaplanejamento.com.br 

Resumo: O enquadramento dos corpos d’água, um dos seis instrumentos de gestão 

apresentados pela Política Nacional de Recursos Hídricos, tem como objetivo determinar 

metas de qualidade hídrica em função dos usos da água. Para tanto, é fundamental que 

seja feita a identificação e quantificação das fontes de poluição e a articulação desse 

resultado com vazões de referência. A escolha da vazão é um dos principais desafios do 

processo, tendo em vista a influência que a variabilidade da mesma exerce aos impactos 

dos tipos de fonte de poluição, pontual ou difusa, nos corpos hídricos. Com o intuito de 

contribuir para discussões relacionadas à escolha das vazões, o presente estudo apresenta 

a metodologia desenvolvida para o estudo do enquadramento realizado no Plano de Bacia 

do rio Tibagi (BHT), que abrangeu as etapas de: diagnóstico; proposta inicial de 

enquadramento; prognóstico; análise de reduções de cargas poluidoras; proposta final de 

enquadramento; e programa de efetivação. A partir da identificação das fontes poluidoras 

realizada na fase de diagnóstico, o prognóstico calculou das cargas poluidoras 

remanescentes de DBO (doméstica e industrial) e de fósforo total (domésticas, agrícolas e 

pecuárias) e articulou as vazões Q70% para as cargas industriais, 50% da Q95% para as 

domésticas e Q50% para as agrícolas e pecuárias. Essa proposta de combinação de vazões 

foi construída nas discussões realizadas ao longo das reuniões com os membros da 

Câmara Técnica do Comitê da BHT. A escolha da Q70% para as industriais se deu sobre o 

ponto de vista de gestão, uma vez que a escassez de dados existentes dificultou uma 

abordagem mais restritiva. No caso das fontes de poluição domésticas, a outorga para 

lançamento de efluentes é um instrumento que está sendo implantado no Estado do Paraná 

e em especial para o setor de saneamento. No caso das cargas difusas, o intuito foi 

proporcionar uma analise de sensibilidade qualitativa preliminar da bacia e levantar a 

discussão sobre a temática. Os resultados demonstraram a importância do instrumento do 

enquadramento como um processo de planejamento e elemento de articulação e integração 

entre a gestão de uso do solo e a gestão dos recursos hídricos. 

Palavras-chave: Enquadramento de corpos hídricos; Vazão de referência; Fonte de 

poluição difusa; e Fonte de poluição pontual.  
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1. Introdução e Objetivos  

O enquadramento dos corpos d’água, um dos seis instrumentos de gestão apresentados 

pela Política Nacional de Recursos Hídricos – Lei Federal 9.433/97 – tem como objetivo a 

determinação de metas de qualidade hídrica em função dos usos da água, seguindo a 

classificação disposta na Resolução CONAMA 357/05. Dessa forma, o instrumento busca 

assegurar qualidade hídrica compatível com os usos mais exigentes e diminuir os custos de 

combate à poluição das águas, mediante ações preventivas permanentes. 

Para a definição dessas metas, é fundamental que sejam realizadas a identificação e 

quantificação das fontes de poluição da bacia hidrográfica e a articulação desse resultado 

com determinadas condições de disponibilidade hídrica, as chamadas vazões de referência. 

Um dos grandes desafios do processo do enquadramento é justamente a escolha dessa 

vazão, uma vez que a variabilidade intrínseca à mesma proporciona diferentes graus de 

criticidade à qualidade da água do corpo hídrico, devido à influência que exerce sobre os 

tipos de fonte de poluição, pontual ou difusa.  

No caso das fontes pontuais, como as de origem doméstica e industrial, a tendência é haver 

um lançamento constante ao longo do tempo, o que acarreta ao corpo hídrico condições 

mais críticas durante os períodos de estiagem.  

No caso das fontes difusas, como as de origem agrícolas e pecuárias, as condições mais 

críticas são observadas nos períodos de chuva, uma vez que o aporte de nutrientes ao 

corpo hídrico depende do escoamento superficial da bacia. Além disso, cabe destacar que a 

complexidade da análise do grau de criticidade das fontes difusas, devido a intermitência de 

alguns fatores intervenientes, como a frequência, intensidade e duração da chuva, o tipo e 

manejo do solo, a declividade do terreno e outros pontos. 

Partindo desse contexto, o estudo do enquadramento do Plano de Bacia Hidrográfica do Rio 

Tibagi (AGUASPARANA, 2013a) buscou associar os elementos ‘vazão de referência’ e 

‘fonte poluidora’ durante a elaboração da proposta de enquadramento feita para a bacia. A 

metodologia desenvolvida orientou discussões entre os membros da Câmara Técnica do 

Comitê de Bacia sobre a adoção de diferentes vazões de referência, a aplicação do 

enquadramento como um processo de planejamento e um importante elemento de 

articulação e integração entre a gestão de uso do solo e a gestão dos recursos hídricos. 

O objetivo deste artigo é apresentar a metodologia do processo de enquadramento dos 

corpos hídricos realizado no Plano de Bacia do rio Tibagi e contribuir para discussões 

relacionadas à escolha da vazão de referência. 

2. Metodologia  

A elaboração do Plano de Bacia do Rio Tibagi foi um estudo realizado em 2013 para o 

horizonte de projeto 2030 e abrangeu 49 municípios localizados no nordeste do estado do 

Paraná em uma área de 24.937,4 km2, como mostra a Figura 1.  

Os produtos apresentados durante o Plano buscaram mostrar o diagnóstico quali-

quantitativo da situação atual da bacia, as análises de cenários de ocupação do solo e 

evolução das atividades produtivas, o balanço das disponibilidades e demandas hídricas 

atuais e futuras, uma proposta de enquadramento dos corpos hídricos superficiais, as 

prioridades de auxílio ao instrumento de outorga e as diretrizes e critérios para o instrumento 

de cobrança. Dentre os produtos apresentados, a elaboração da proposta de 

enquadramento se deu através das seguintes etapas: (i) diagnóstico; (ii) classificação inicial 



3 
 

de enquadramento de acordo com os usos; (iii) prognóstico; (iv) análise de reduções de 

cargas poluidoras; (v) proposta final de enquadramento; e (vi) programa de efetivação.  

No presente estudo, é apresentado o detalhamento das etapas do prognóstico e da análise 

da redução de cargas poluidoras, uma vez que as mesmas envolvem de forma mais direta a 

questão dos usos de diferentes vazões de referência na análise de qualidade da água, e, 

portanto, fomenta a discussão que se objetiva com esse artigo. 

 

Figura 1.  Localização da área de estudo 

Através do diagnóstico, foram identificados os usos da água na bacia e as fontes de 

poluição de origem pontual – doméstica e industrial – e de origem difusa – agrícola e 

pecuária. A partir desse resultado, foi elaborada a classificação inicial de enquadramento de 

acordo com os usos, material que funcionou como condição de contorno para a etapa de 

prognóstico. 

Na etapa de prognóstico, foram feitas as estimativas das cargas remanescentes de DBO e 

fósforo total para o ano de 2030, a partir das fontes de poluição identificadas anteriormente. 

Para tanto, foram considerados 2 cenários futuros: prospectivo A; e prospectivo D, como 

demonstra a Figura 2. A escolha desses parâmetros se deu pelo fato de eles representarem 

a condição da qualidade da água tanto nas aglomerações urbanas quanto nas áreas 

agrícolas, um dos vetores de expansão mais significativos na bacia. 

 

Figura 2.  Caracterização geral das cargas dos cenários 
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O cenário prospectivo A buscou contemplar a trajetória de expansão agrícola que já vem 

ocorrendo nos últimos 10 anos na bacia do rio Tibagi (BHT), considerando uma condição de 

alta restrição ambiental, a qual segue as diretrizes contidas no Novo Código Florestal, Lei 

Ordinária n° 12.651/2012. As premissas adotadas para essa condição foram as seguintes: 

APPs (Área de Porteção Permanente) de 100 m nas margens do rio Tibagi, de 30 m nas 

margens dos demais cursos d’água, e de 50 m para reservatórios; manutenção de Unidades 

de Conservação (UCs) de Uso Sustentável e Proteção Integral existentes na bacia; e 

criação de Áreas Prioritárias para Conservação da Biodiversidade (APCBs). 

O cenário prospectivo D buscou contemplar a trajetória da agricultura irrigada e do 

reflorestamento para indústria de papel e celulose, importante atividade econômica na 

região, para uma condição de baixa restrição ambiental. As premissas adotadas para essa 

condição foram as seguintes: APPs de 50 m nas margens do rio Tibagi, de 15 m nas 

margens dos demais cursos d’água, e 50 m para reservatórios; manutenção de UCs de Uso 

Sustentável e Proteção Integral existentes na bacia; e sem criação de APCBs.  

Após a estimativa das cargas poluidoras e a espacialização dos resultados em mapas, o 

prognóstico passou para a fase que analisa o impacto dessas cargas em determinadas 

condições de disponibilidade hídrica e quantifica a carga a ser removida em cada uma das 

bacias de análise. 

Como primeira alternativa para a escolha dessas disponibilidades, adotou-se a orientação 

do Termo de Referência do Plano, que determinava o uso da vazão com 70% de 

permanência (Q70%). Essa condicionante proporcionou uma série de discussões entre os 

membros da Câmara Técnica do Comitê de Bacia do Rio Tibagi (CTPlan) que questionaram 

a adequabilidade dessa vazão na análise de cargas difusas e na articulação da mesma com 

o instrumento de outorga de lançamento de efluentes do Estado do Paraná, que considera 

como vazão de referência 50 a 80% da Q95%.  

A partir desses questionamentos, a segunda alternativa para análise foi aplicar a 

metodologia desenvolvida no relatório de Cenários, um dos produtos gerados no estudo do 

Plano de Bacia do Rio Tibagi (P03 Cenários Alternativos do Plano de Bacia do Rio Tibagi – 

AGUASPARANA, 2013b). Nessa abordagem, calculam-se os riscos de déficit de não 

diluição da carga poluidora através de um “balanço hídrico qualitativo”, no qual são 

apresentados níveis de riscos com base em probabilidades, por meio da comparação entre 

vazão requerida para a diluição da carga poluidora e as diferentes vazões da curva de 

permanência dos trechos de rio, seguindo a caracterização apresentada no Quadro 1 

Quadro 1.  Níveis de Risco do Balanço Hídrico Qualitativo 

Risco Faixa de Permanência  Caracterização do Risco Face à Frequência de Ocorrência 

1 0<Qdiluição<=Q100% 
Risco praticamente nulo, a vazão de diluição 

 necessária é menor que a vazão mínima registrada. 

2 Q100%<Qdiluição<= Q95% 
Risco baixo, dentro da faixa de referência 

 para instrumento de outorgas. 

3 Q95%< Qdiluição <=Q70% 
Risco médio, limite da aplicação dos  

instrumentos de outorga de lançamento. 

4 Q70% < Qdiluição <=Q50% 
Risco alto, a diluição adequada ocorre com menos frequência que o 

previsto pelo instrumento de outorga de lançamentos. 

5 Q50%< Qdiluição <=QMÉDIA 
Risco alto e frequente, mais da metade  
do tempo não ocorre diluição adequada. 

6 QMÉDIA< Qdiluição <=Q10% 
Risco muito alto, a diluição adequada  

ocorre com menos frequência que a vazão média. 

7 Qdiluição >Q10% 
Risco altíssimo, mais de 90% do tempo  

não ocorre diluição adequada. 
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A diferença entre a abordagem realizada no produto de Cenários para o estudo do 

Enquadramento considera que a vazão requerida para a diluição da carga poluidora é 

calculada para uma determinada condição de contorno de qualidade da água, definida pela 

classificação inicial de enquadramento realizada a partir da identificação dos os usos da 

água feita na etapa de diagnóstico. 

Cabe destacar que essa metodologia funciona como uma análise de sensibilidade da 

qualidade da água em bacias hidrográficas, permitindo que, através da espacialização 

conjunta desses resultados com a localização dos usos da água (existentes e futuros), 

sejam gerados mapas de apoio à tomada de decisões no que diz respeito à escolha das 

vazões de referências. Dessa forma, o instrumento de enquadramento torna-se uma 

ferramenta de planejamento para a articulação entre a gestão de uso do solo e a gestão de 

recursos hídricos, uma vez que permite a adoção de diferentes vazões de referência ao 

longo da bacia, em função do nível de risco obtido para não diluição das cargas poluidoras e 

dos usos da água.  

O procedimento da análise do “balanço hídrico qualitativo” é uma abordagem que vem 

sendo utilizada em estudos de cenários de outros Planos de Bacias hidrográficas, como o 

Plano de Bacia do rio Paranaíba (ANA, 2013), Plano Estadual de Recursos Hídricos do 

Estado de Goiás (SECIMA, 2015) e os Planos de Recursos Hídricos e de Conservação da 

Biodiversidade e das Propostas de Enquadramento dos Corpos de Água da Bacia 

Hidrográfica do Rio Grande, e da Bacia Hidrográfica do Rio Corrente e Riachos do Ramalho, 

Serra Dourada e Brejo Velho (INEMA, 2015). 

Por outro lado, ela exige comprometimento das escolhas por parte do Comitê e dos demais 

membros envolvidos na gestão dos instrumentos da PNRH, o que muitas vezes torna a 

discussão mais extensa que o tempo de execução do próprio Plano. Nesse sentido, a 

proposta de enquadramento da BHT foi construída articulando-se as vazões Q70% para as 

cargas industriais, 50% da Q95% para as domésticas e Q50% para as agrícolas e pecuárias.  

A escolha da Q70% para as industriais se deu sobre o ponto de vista de gestão, uma vez que 

a bacia apresenta uma carência de dados relacionados ao lançamento de efluentes das 

diferentes tipologias industriais existentes na bacia.  

No caso das fontes de poluição doméstica, o objetivo foi articular a análise pelo critério do 

Instrumento de Outorga para Lançamento de Efluentes do Estado do Paraná, que vem 

sendo implantado em especial para os usuários de saneamento. No entanto, o valor de 50% 

da Q95% foi definido apenas para o parâmetro DBO. A análise do fósforo total foi realizada 

para a Q70%, pela mesma razão apresentada para o caso das fontes industriais, a carência 

de informações relacionadas ao parâmetro na bacia. 

No caso das cargas difusas, o intuito foi proporcionar uma primeira análise de sensibilidade 

qualitativa da bacia e levantar a discussão para a complexidade do monitoramento das 

cargas difusas e da relevância da mesma em determinadas áreas da BHT.  

A análise do impacto do lançamento das cargas nos recursos hídricos foi realizada a partir 

da comparação da carga suporte de DBO e de fósforo total, calculada de acordo com a 

classificação inicial de enquadramento, e as cargas remanescentes estimadas 

anteriormente. Esse resultado representa a carga a ser removida na bacia de análise. 

Para o cálculo da carga suporte, a análise do fósforo total considerou duas situações de 

vazão de referência: fontes agrícolas e pecuárias, com características de lançamento difuso 
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e analisadas para Q50%; e a fonte doméstica, com característica de lançamento pontual e 

analisada para a 50% da Q95%. E a análise de DBO considerou a fonte doméstica para a 

50% Q95%; e a fonte industrial para Q70%. Dessa forma a percentagem que representa a 

parcela de origem doméstica existente dentro da carga total remanescente é aplicada à 

carga a ser reduzida para a condição de 50% Q95%, a parcela de origem industrial é aplicada 

para Q70% e a percentagem da parcela agrícola e pecuária é aplicada sobre a carga a ser 

reduzida para a condição de Q50%. 

Como resultado final, é possível identificar as bacias que são capazes de diluir as cargas 

poluidoras remanescentes e aquelas que necessitam de disponibilidades provindas das 

bacias de montante. Sobre o ponto de vista de gestão, essa abordagem proporciona o 

mapeamento das áreas de potenciais conflitos em termos de qualidade da água, caso a 

quantidade e qualidade das águas de montante não atendam as exigências das bacias à 

jusante. 

3. Resultados e Discussões 

O resultado final da etapa de prognostico foi apresentado por meio do mapa da carga a ser 

removida, sendo que, para o parâmetro de DBO, destacou-se a condição de diluição dos 

lançamentos de efluentes domésticos das Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs) 

existentes na BHT, por meio da indicação de 4 Grupos de Dluição: (Grupo 1) se a ETE está 

desativada; (Grupo 2) se a ETE não possui informações suficientes para a análise; (Grupo 

3) se a ETE possui vazão suficiente para diluição; ou (Grupo 4) se a ETE possui vazão 

insuficiente para diluição. A escolha do parâmetro de DBO se deu pelo fato de ser o 

parâmetro de análise utilizado para o instrumento de outorga no Estado do Paraná. 

Dessa forma, para o parâmetro de DBO, apresentou-se a carga a ser removida no nível das 

bacias de drenagem dos 63 trechos de rio da rede hidrográfica selecionada para o estudo 

do enquadramento para a parcela de contribuição de origem industrial e destacou os Grupos 

de Diluição para a parcela de origem doméstica.  

Em relação a essa distribuição entre as fontes de poluição, é importante ressaltar que, para 

fins de enquadramento, o valor da carga a ser reduzida pode ser trabalhado sobre uma 

única fonte de poluição ou mais de uma, desde que haja a redução. A escolha da melhor 

medida a ser tomada é uma questão que cabe aos Gestores da Bacia. No entanto, como 

uma primeira abordagem à questão, o presente estudo buscou distribuir o valor da carga 

que deve ser reduzida seguindo a representatividade de cada atividade dentro da carga 

remanescente total do trecho de rio. Essa distribuição foi considerada tanto para a análise 

da DBO quanto para o fósforo total. 

Em relação à análise de fósforo total, a apresentação dos resultados foi feita para os no 

nível das bacias de drenagem dos 63 trechos de rio, mostrando o total da carga a ser 

removida e as respectivas parcelas relacionadas às fontes de origem doméstica, agrícola e 

pecuária. Sendo as fontes domésticas foram analisadas para a Q70% e as fontes difusas para 

a Q50%. Diferentemente da abordagem da DBO que considerou 50% da Q95% para as fontes 

domésticas e Q70% para as fontes industriais, em virtude das colocações mostradas no 

Capítulo 2 – Metodologia.  

O resultado para o parâmetro DBO é apresentado na Figura 3 e para parâmetro fósforo total 

na Figura 4. 
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Figura 3.  Resultado geral da etapa de prognóstico dos cenários analisados na BHT para DBO 

 

Figura 4.  Resultado geral da etapa de prognóstico dos cenários analisados na BHT para fósforo total 
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4. Conclusões 

O processo do enquadramento da bacia do rio Tibagi demonstrou a importância do 

instrumento para a gestão de recursos hídricos e para a articulação com os demais 

instrumentos da PNRH com destaque para outorga. Além disso, fomentou a relevância das 

discussões e da organização de ideias entre os Órgãos Gestores de Recursos Hídricos e os 

membros do Comitê de Bacia.  

O desenvolvimento da metodologia da etapa de prognóstico, que considerou como condição 

de contorno a classificação inicial do enquadramento definida de acordo com os usos atuais 

e futuros identificados na etapa de diagnóstico, serviu como base para a elaboração da 

proposta final de enquadramento que foi levada a o Comitê de Bacia. 

Além disso, através da aplicação dessa metodologia foi possível articular o instrumento de 

outorga do Estado do Paraná com o estudo de enquadramento feito para a bacia do Tibagi, 

ainda que apenas para a análise das cargas domésticas.  

No que diz respeito às demais fontes de poluição, a dificuldade na identificação e 

quantificação das mesmas salientou a necessidade da atualização do Cadastro de Outorga 

de Lançamento de Efluente do Estado e da melhoria no monitoramento da rede de 

qualidade dos corpos hídricos, de modo a facilitar o acompanhamento e as análises dessas 

fontes. 

Pode-se dizer que os resultados finais do trabalho refletiram a ideia de integração entre os 

instrumentos, participação pública e planejamento a longo prazo do uso dos recursos 

hídricos, conforme prevê a PNRH. 

Espera-se que os resultados encontrados nesse estudo contribuam para que outros 

trabalhos de enquadramento levantem a discussão sobre os elementos ‘vazão de referência’ 

e ‘fonte poluidora’, proporcionando assim, o desenvolvimento da metodologia e resultados 

mais eficientes do ponto de vista de gestão. 
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