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 RESUMO –  Devido aos diversos benefícios socioeconômicos, a construção de barragens vem 
sendo constantemente utilizada para sanar os problemas hídricos e energéticos. No Nordeste 
Brasileiro, onde nos últimos anos vem sofrendo com a escassez hídrica, projetos estão sendo 
idealizados para a implementação de novas reservas de água. No entanto, as barragens causam 
inúmeros impactos ambientais que necessitam de avaliação para minimização dos efeitos, seja pela 
adaptação de projeto como por definição de regras de operação dos reservatórios mais adequadas.  
Neste trabalho, foram estudados os riscos de impacto no regime hidrológico provenientes da 
barragem Bandeira de Melo (rio Paraguaçu) e Pedras Altas implantada (rio Itapicuru). Para a 
classificação das alterações hidrológicas aplicou-se o Dundee Hydrological Regime Alteration 
Method - DHRAM e o Range of Variability Approach - RVA. A partir da avaliação comparativa da 
aplicação dos dois métodos foi possível estabelecer que o método DHRAM necessita de adaptação 
as características locais para melhor representação dos riscos de impactos, entretanto possui melhor 
documentação e sintetização dos resultados pela proposição de cinco níveis de impacto. Já o RVA 
propõe avaliação estatística na série histórica de vazões, o que reflete resultados mais representativos 
as características locais, apesar de propor apenas três graus de impacto, o que se mostrou insuficiente. 
  ABSTRACT– Due to the various socio-economic benefits, the construction of dams has been 
constantly used to solve water and energy problems. In the Brazilian Northeast, where in recent years 
has suffered from water scarcity, projects are being devised for the implementation of new sources 
of water. However, dams cause numerous environmental impacts that require evaluation for 
minimizing effects, adapt the design as per defining operating rules of the appropriate reservoirs. In 
this work, the risk of impact were studied in the hydrological regime from the Bandeira de Melo dam 
(Paraguaçu River) and Pedras Altas dam (Itapicuru River). For the classification of hydrologic 
changes were applied Dundee Hydrological Regime Alteration Method - DHRAM and the Range of 
Variability Approach - RVA. From the comparative evaluation of the application of the two methods 
was possible to establish that the DHRAM method requires adaptation to local characteristics for 
better representation of the risks of impacts, however has better documentation and synthesis of 
results for proposing five levels of impact. But the RVA proposes statistical evaluation in the 
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historical series of flows, reflecting more representative results to local characteristics, while 
proposing only three degrees of impact, which proved insufficient. 

Palavras-Chave – Alteração hidrológica, impactos de barragem, rios de semiárido 

INTRODUÇÃO 
Devido aos diversos benefícios socioeconômicos, a construção de barragem vem sendo 

constantemente utilizada para sanar os problemas hídricos e energéticos em todo o mundo, no 
Nordeste, onde, nos últimos anos vem sofrendo com a escassez de água, projetos estão sendo 
idealizados para a implementação de novos empreendimentos.   

No caso da construção de barragens, inicialmente, os impactos ambientais que causavam maior 
preocupação eram os impactos da inundação de uma grande área de floresta e a transformação do 
ambiente típico de rio (lótico), em um ambiente típico de lago (lêntico), e as alterações de qualidade 
de água associadas a esta transformação. Ao longo do tempo, entretanto, os impactos causados à 
jusante dos barramentos e dos pontos de retirada de água para irrigação foram ficando mais evidentes. 
Estes impactos estão, quase sempre, associados à modificação do regime hidrológico 
(COLLISCHONN et al., 2005) 

Segundo Richter et al. (1997), para realizar uma caracterização de um sistema fluvial de um rio 
é preciso analisar cinco componentes do regime do fluxo natural relacionados aos processos 
ecológicos em ecossistemas fluviais, os quais são, a magnitude do fluxo, duração, periodicidade, 
frequência e taxa de alteração de fluxo.  

Os períodos com magnitude baixa, representam oportunidades para o recrutamento de espécies 
de plantas riparianas, em regiões onde ocorrem as inundações anuais, por secarem áreas de inundação 
temporária, já os períodos de magnitude alta são importantes para a alimentação e crescimento dos 
peixes e de acúmulo de reservas de gordura, que servirá para que os peixes resistam ao período de 
estiagem. Processos como de conectividade e desconectivade entre os diversos habitats e os canais 
fluviais são relacionados com a frequência que determinado tipo de fluxo ocorre, desencadeando uma 
série de processos ecológicos e geomorfológicos (sedimentação). As alterações na periodicidade e 
duração de fluxo levam rupturas no processo de desova, na migração de peixes, modificação na 
estrutura da cadeia alimentar aquática e invasão de espécies riparianas exóticas, sendo componentes 
de grande importância para o ecossistema aquático (Poff et al., 1997)  

Diante de uma necessidade da compreensão dos efeitos que diferentes barragens causam em 
uma região, o presente trabalho tem como objetivo comparar metodologias aplicadas para a 
classificação das alterações hidrológicas que interferem no funcionamento do ecossistema fluvial à 
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jusante de barragens, decorrentes de dois desses aproveitamentos hidráulicos com características 
distintas e localizados no semiárido baiano. 

Como na região de estudo, a escassez hídrica devido à seca é um cenário frequente, novos 
aproveitamentos hidráulicos são constantemente planejados. Logo, essa comparação é realizada na 
tentativa de contribuir com o procedimento de avaliação de impacto, buscando uma metodologia mais 
representativa para avaliação dos novos projetos, com procedimentos de fácil aplicação e inserção de 
análise dos trechos a jusante. Para empreendimentos já em operação, os resultados da aplicação dessas 
metodologias podem embasar definição de regras de operação de reservatório mais adequadas às 
características do ecossistema fluvial. 

 
METODOLOGIA 
Foram selecionadas as Barragens de Pedras Altas e Bandeira de Melo por estarem localizadas 

na região semiárida, ambas de soleira livre, porém com características distintas, Bandeira de Melo 
com reservatório a fio d’agua e Pedras Altas com reservatório para armazenamento de água, 
possibilitando uma melhor investigação das metodologias avaliadas.  Para a aplicação dos métodos, 
escolheu-se a análise estatística não paramétrica e utilizou-se dados diários de séries históricas de 
vazão da Agência Nacional de Águas-ANA referentes as estações fluviométricas a montante e jusante 
das barragens. Para Barragem de Pedras Altas utilizou-se dados das estações Jacobina (montante), 
com área de drenagem de 1290 km² e Pedras Altas (jusante) com área de drenagem de 2200 km² no 
período de 2004 a 2014. Para barragem de Bandeira de Melo utilizou-se dados das estações Itaetê 
(montante) com área de drenagem de 16500 km², e Iaçu (jusante), área de drenagem de 22800 km² 
no período de 2006 a 2014. Diante da diferença de área de drenagem das estações fluviométricas a 
jusante e montante das barragens, houve a correção dos dados de vazão com o parâmetro de 
correlação de área.  

Para o desenvolvimento da avaliação das alterações hidrológicas foi utilizado o aplicativo 
Indicators of Hydrologic Alteration (IHA) da The Nature Conservancy, que engloba as principais 
características do regime fluvial (magnitude, duração, frequência, periodicidade e taxa de alteração 
de fluxo). Proposta por Richter et al. (1996), esta metodologia analisa o comportamento hidrológico 
de um rio a partir de 33 parâmetros divididos em cinco grupos principais, grupo 1 (magnitude mensal), 
grupo 2 (magnitude e duração de fluxo), grupo 3 (periodicidade) e grupos 4 e 5 (frequência e taxa de 
alteração de fluxo). 

A partir das avaliações do IHA, Richter et al. (1997) propuseram uma análise sistemática que 
considera um regime de variação admissível RVA – Range of Variability Approach, que possibilita 
representar o grau de alteração hidrológica de um curso d’água. No RVA, a alteração é avaliada pela 
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comparação nas variações de frequências observadas no período de pré-impacto (montante) e período 
de pós-impacto (jusante), com valores gerados com a aplicação do IHA.  

A alteração hidrológica é assumida se o número de valores pós-impacto dentro dos intervalos 
difere dos valores esperados com o cálculo de um fator de alteração hidrológica para três categorias 
(alta, média e baixa) para cada grupo do IHA. Essas categorias são definidas de acordo com a variação 
da magnitude, duração, frequência, periodicidade e taxa de mudança de fluxo, a partir dos percentis 
33% e 67%.  

O fator de alteração hidrológica em porcentagem é dado por:  
   = ×                                                                                                                                 (1) 

Onde, 
 é a frequência observada (pós impacto);  
 é a frequência esperada (pré impacto). 

Para mapear a alteração hidrológica, Richter et al. (1998) propuseram uma divisão em 3 classes 
de igual alcance com a média absoluta dos valores do HAF em porcentagem, atribuindo a cada classe 
uma classificação distinta, conforme apresentado no Quadro 1. 

 
Quadro 1. Classificação do RVA 

Limiar Descrição 
0 – 33%  Pouca ou nenhuma alteração 
34 – 67% Alteração Moderada 
> 68% Alto grau de alteração  

 
A fim de se obter uma comparação na classificação de alteração hidrológica, aplicou-se 

também o DHRAM (Dundee Hydrological Regime Alteration Method), proposto por Black et al. 
(2000). Esse método foi desenvolvido avaliando o grau das alterações nos regimes de rios da Escócia 
e Irlanda do Norte, mas os autores declaram que pode ser aplicado em qualquer país. O método 
também utiliza resultados estatísticos do IHA e efetua uma avaliação das mudanças hidrológicas para 
atribuir pontos de impactos. Esta distribuição de pontos é realizada com base na porcentagem de 
mudança da média e do coeficiente de variação de cada grupo do IHA (BLACK et al., 2005). O 
Quadro 2 apresenta os limiares de porcentagem de mudança de média e do coeficiente de variação 
dos grupos do IHA. 
Quadro 2- Limiar das mudanças hidrológicas utilizadas para a atribuição de pontos de impactos - DHRAM 

Porcentagem de mudança dos grupos do IHA 



XIII Simpósio de Recursos Hídricos do Nordeste  5 

Sumário dos Grupos 
do IHA Limiar baixo 

(1 ponto de impacto) 
Limar intermediário 

(2 pontos de 
impacto) 

Limiar alto 
(3 pontos de 

impacto) 
1a (Medias grupo 1) ≥ 19,9 ≥ 43,7 ≥ 67,5 

1b (Cvs grupo 1) ≥ 29,4 ≥ 97,6 ≥ 165,7 
2a (Medias grupo 2) ≥ 42,9 ≥ 88,2 ≥ 133,4 

2b (Cvs grupo 2) ≥ 84,5 ≥ 122,7 ≥ 160,8 
3a (Medias grupo 1) ≥ 7,00 ≥ 21,2 ≥ 35,5 

3b (Cvs grupo 1) ≥ 33,4 ≥ 50,3 ≥ 67,3 
4a (Medias grupo 2) ≥ 36,4 ≥ 65,1 ≥ 93,8 

4b (Cvs grupo 2) ≥ 36,5 ≥ 76,1 ≥ 121,6 
5a (Medias grupo 1) ≥ 46,0 ≥ 82,7 ≥ 119,4 

5b (Cvs grupo 1) ≥ 49,1 ≥ 79,9 ≥ 110,6 
Fonte: Adaptado e traduzido de Black et al. (2005). 

Após a atribuição dos pontos de impactos para cada grupo, somam-se e obtêm-se uma descrição 
de classificação, apresentada no quadro 3. 

Quadro 3. Definição das classes do DHRAM 
Classe Pontos Descrição 

1 0 Sem Impacto 
2 1 – 4 Baixo risco de impacto 
3 5 – 10 Risco moderado de impacto 
4 11 – 20 Alto risco de impacto 
5 21 – 30 Condição severamente impactada 

Fonte: Black et al. (2005). 
Após a classificação preliminar realizam-se duas perguntas: 1. As variações sub-diárias 

causadas pelas atividades humanas excedem 25% das condições não impactadas (vazões com 95% 
de permanência)? Se sim, acrescenta-se mais uma classe; 2. Os impactos antropogênicos causam 
vazão nula? Se sim, acrescenta-se mais uma classe.  

 
RESULTADOS 
Os resultados da aplicação do método RVA referentes as médias do fator de alteração 

hidrológica (HAF) de cada grupo do IHA estão apresentados nas Tabelas 1 e 2.  
Tabela 1 – Médias do HAF para a barragem de Pedras Altas em porcentagem para cada categoria do 

RVA. 
Grupo de 

índices do IHA 
Componentes referentes 

aos grupos do IHA 
Categoria  

Média Alta Baixa 
Grupo 1 Magnitude mensal 64,03 149,55 89,70 
Grupo 2 Duração 61,76 132,87 93,74 
Grupo 3 Periodicidade 45,84 83,31 23,61 
Grupo 4 Frequência 75,56 118,75 145,15 
Grupo 5 Taxa de Mudança de fluxo 45,00 53,70 119,45 

Média 58,44 107,64 94,33 
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Tabela 2 – Médias do HAF para a barragem Bandeira de Melo em porcentagem para cada categoria do 

RVA. 
Grupo de 

índices do IHA 
Componentes referentes 

aos grupos do IHA 
Categoria  

Média Alta Baixa 
Grupo 1 Magnitude mensal 27,77 27,78 38,89 
Grupo 2 Duração 33,33 61,10 33,33 
Grupo 3 Periodicidade 33,33 16,67 16,67 
Grupo 4 Frequência 34,17 41,67 62,50 
Grupo 5 Taxa de Mudança de fluxo 19,44 61,11 33,33 

Média 29,61 41,66 36,94 
 

A classificação do grau de alteração, salientado pelas cores, refletem um maior risco de impacto 
na categoria alta dos aspectos do regime hidrológico avaliados, com destaque para a magnitude 
mensal e duração dos eventos para a barragem de Pedras Altas. Para a categoria baixa destaca-se 
ainda o impacto de Pedras Altas nas frequências de pulsos de vazões baixas. Devido ao papel 
regularizador de vazões dos reservatórios das barragens, a categoria média foi a que sofreu menos 
impacto relativamente em ambas as barragens. 

A tabela 3 apresenta uma classificação geral das Barragens, mostrando que o método além da 
possibilidade de classificar cada grupo do IHA, exibe uma classificação simples e final para o gestor 
que deseja obter resultados diretos. 

Tabela 3 – Classificação geral RVA 
Barragem Média geral Classificação 

Bandeira de Melo 36,07 Alteração Moderada 
Pedras Altas 86,80 Alto grau de alteração 

 
As análises feitas para todos os grupos de índices do IHA com o método DHRAM estão 

apresentadas na Tabela 4, onde estão incluídos os pontos de impactos atribuídos para cada grupo. 
Estes pontos variam de 0 a 3, definidos conforme o resultado encontrado no cálculo do percentual de 
mudança para cada Média e CV. Observa-se que, mesmo o método utilizando cada grupo para obter 
uma classificação geral, ele não necessariamente classifica cada grupo, apenas os utiliza para uma 
atribuição de pontos para a classificação geral, resultando numa classificação menos detalhada que o 
RVA, em relação aos grupos de índices do IHA. 

 
Tabela 4 - Atribuição dos pontos de impactos para cada grupo 
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A tabela 4 nos mostra que o grupo de índice do IHA que atribui mais pontos para a classificação 

da barragem de Pedras Altas, é grupo 4, o que coincide com os resultados do RVA, em que apresenta 
as maiores mudanças nas médias e nos coeficientes de variação para este grupo.  

A tabela 5 apresenta a classificação geral do DHRAM, mostrando que o método como o RVA, 
exibe uma classificação final direta para embasar decisões de gestores. 

Tabela 5 - Classificação DHRAM 
Barragem Pontos Classe Descrição 

Bandeira de Melo 1 2 Baixo Risco de Impacto 
Pedras Altas 22 5 Condição severamente impactada 

 
Importante salientar, que ambas metodologias aplicadas no presente trabalho partem de 

resultados de mesma base, o IHA. Porém, obteve-se resultados diferentes em suas avaliações, isso 
acontece pois possuem faixas de classificações e processos metodológicos diferentes. Os limiares do 
DHRAM foram calibrados e definidos a partir de séries de rios da Escócia e Irlanda do Norte e o 
RVA define-se limiares a partir de percentis a dos resultados do IHA da própria série histórica local. 
Logo, para uma avaliação mais representativa, propõem-se calcular novos limiares adaptados ao 
regime fluvial natural da área de estudo, sobre tudo para regiões de clima e relevos poucos 
semelhantes de onde os limiares foram padronizados. Entretanto, essa proposta acarretaria em um 
trabalho de aplicação maior e seria necessário trabalhar com um número maior de barragens. 

Comparando o processo de aplicação dos métodos, o DHRAM apresenta um grau de 
simplicidade e praticidade maior para sua aplicação, além do material disponível detalhando todos os 
processos para sua aplicação. 

Comparando-se as classificações gerais, os resultados foram semelhantes para a barragem de 
Bandeira de Melo, em que o RVA a descreveu como uma barragem de moderada alteração 
hidrológica e o DHRAM como baixo risco de impacto. Porém, para a barragem de Pedras Altas, 
obteve-se uma classificação mais expressiva, o DHRAM a descreveu como uma barragem de 
condição severamente impactada, o que talvez não seja representativa da realidade, por ser o maior 
grau de alteração descrito pela metodologia em que seus limiares de classificação não foram criados 
em um país de clima tropical. O RVA também classifica a barragem de Pedras Altas com seu o maior 

 
 

Bandeira de Melo Pedras Altas 
 Média (%) CVs (%) Pontos Média (%) CVs (%) Pontos 

Grupo 1 20,02 20,68 1 0 308,28 51,40 3 1 
Grupo 2 37,32 39,40 0 0 589,56 57,64 3 0 
Grupo 3 6,33 13,03 0 0 68,99 46,69 3 1 
Grupo 4 29,78 26,21 0 0 129,69 150,95 3 3 
Grupo 5 17,27 28,29 0 0 61,19 176,67 2 3 
Total  1  22 
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grau disponível em seu mapeamento de classificação, (alto grau de alteração hidrológica), porém, 
esta metodologia, possui apenas três divisões para classificação.  

Logo, para uma classificação mais representativa da realidade, propõem-se para o RVA um 
aumento no número de classificações, além de que os limiares estatísticos (0-33%, 34-67% e 68-
100%) não tem uma fundamentação adaptada as características do sistema estudado. O RVA também 
não apresenta uma faixa de classificação sem impacto, como proposto no DHRAM, que possui cinco 
descrições para a mapeamento do grau de alteração hidrológica, inserida nelas uma faixa sem 
impacto. O aumento de classes sugerido para o RVA, é ainda mais favorável quando se trata de uma 
área de estudo localizada no semiárido, onde a variabilidade natural é característica da região 
resultando em uma quantidade de classificações em que se obtêm-se resultados mais representativos 
da realidade e com objetividade para uma resposta final ao gestor sobre o empreendimento. 

 
CONCLUSÃO 
Para as condições de aplicação, as comparações das metodologias são importantes, pois exibem 

resultados coincidentes com a alteração hidrológica, com processos de uma análise rápida e prática 
de dados de séries históricas das estações fluviométricas locais. Ou seja, viável para um estudo rápido 
e superficial de um novo empreendimento caso estejam disponíveis dados de vazão a montante e a 
jusante do empreendimento. 

A opção de utilização de barragens do semiárido e com características distintas se mostrou 
eficaz, quando foram obtidas classificações diferentes entre as duas barragens, permitindo uma 
melhor discussão na comparação da classificação das metodologias. 

O método DHRAM, destacou-se pela sua praticidade e suas cinco descrições de classificações 
gerais, porém seus resultados podem não ser muito representativos por ele ser desenvolvido e 
padronizado em um outro cenário. O método RVA, se sobressaiu por utilizar uma análise estatística 
para a classificação das próprias séries históricas estudadas. Porém, possuindo apenas três descrições 
de classificação, obtém-se uma classificação menos especifica para o gestor, mas detalhada por 
aspectos do regime hidrológico.  

Importante salientar que o objetivo do trabalho foi apenas comparar duas metodologias de 
classificação com análise de alterações hidrológicas a jusante da barragem considerando aspectos 
relevantes para manutenção do ecossistema fluvial a jusante. Essa análise deve ser complementar aos 
demais estudos de impactos ambientais provocados por barragem. 

Recomenda-se para avanço na abordagem do presente estudo, a avaliação de novas faixas de 
classificação para o RVA, incorporando as faixas propostas no DHRAM. 
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