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RESUMO – O rio São Francisco vem sofrendo mudanças na vazão mínima remanescente no seu 

trecho baixo devido ao período de escassez hídrica que a última década apresentou. Os reservatórios 

localizados nesse trecho atingiram volumes mínimos colocando em risco a segurança hídrica da região e 

a geração de energia. Entretanto essas mudanças da vazão para garantir o atendimento as demandas 

nacionais acarretam prejuízos no funcionamento dos ecossistemas fluviais locais, interferindo na 

integridade do habitat dos organismos ali presentes e a população ribeirinha que dependem do rio. O 

conhecimento das alterações ocorridas no regime hidrológico desse rio relativo a magnitude, eventos 

extremos e variabilidade se faz necessário para confrontar com as respostas ecológicas do ambiente 

fluvial. Nesse contexto, o presente trabalho tem como objetivo avaliar a variação do comportamento das 

vazões à nível diário, avaliando os pulsos de inundação a jusante e a montante do sistema de 

reservatórios do Rio São Francisco, que são necessários para manter os componentes, funções e 

processos do ecossistema. Os resultados mostraram que mesmo com a seca, o rio mantém sua 

sazonalidade a montante do reservatório de Sobradinho, o que não acontece a jusante, resultando num 

trecho que apresenta elevada perda de variabilidade. 

Palavras-Chave – Alteração hidrológica, período de estiagem, rio São Francisco,  

ABSTRACT–The São Francisco River has undergone changes in the remaining minimum flow in its 

low stretch due to the period of water scarcity in the last decade. The reservoirs in this river reached 

minimum volumes jeopardizing the water security of the region and the generation of energy. However, 

these changes to ensure service national demands impairing the functioning of local river ecosystems, 

affecting the habitat integrity of organisms present there and the local population. Knowledgeofchanges 

in the hydrological regime of the river on the magnitude, extreme events and variability is necessary to 

confront the ecological responses of the fluvial environment. In this context, this study aims to evaluate 

the change in the behavior of the flow to the daily level, assessing the flood pulses downstream and 

upstream of the São Francisco River reservoir system, which are necessary to maintain the components, 

functions and processes ecosystem. The results showed that even with a dry, river maintains its seasonal 

in the upstream of the Sobradinho reservoir, but it did notoccurs in the downstream, resulting in high 

loss of variability. 
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INTRODUÇÃO 

Na bacia hidrográfica do Rio São Francisco, é histórica a ocorrência de déficit hídrico em 

diversas regiões, e nos últimos anos, quase sua totalidade vêm enfrentando situações de escassez 

relacionada à condicionantes naturais e antrópicas. Tendo em vista da redução da oferta e o grande 

aumento de demanda, os conflitos pelo uso da água têm se intensificado. No sentido de atender às 

demandas, diversas intervenções foram feitas ao longo do curso do rio alterando seu regime de 

vazões. 

Segundo Martins et al. (2011), as modificações mais significativas no regime de vazões do 

Rio São Francisco ocorreram a partir do início da operação dos complexos de Três Marias (1952) e 

Sobradinho (1979), localizados nos Estados de Minas Gerais e Bahia respectivamente. Esses 

empreendimentos têm funções de geração de energia e controle de cheias.  Nos últimos anos o 

regime de vazões determinado pela regularização do rio e a geração de energia elétrica, se 

constituíram em uma fonte potencial de conflito pelo uso da água.  

A regularização do fluxo dos rios traz prejuízos em todo o sistema fluvial, tanto no leito 

quanto nas planícies de inundação. Os problemas gerados pela implantação barragens podem ser 

minimizados através de metodologias para determinar o volume de água necessário a manutenção 

do ecossistema fluvial e que deve ser mantido no leito do rio a fim de protege-lo (LUZ et al., 2010). 

De a acordo com Poff& Ward (1989) os ecossistemas fluviais se estabelecem e desenvolvem 

estratégias evolutivas com base no regime de vazões do curso d’água. Desse modo, a vazão é 

considerada o principal condutor e a força motriz de processos ecológicos em ecossistemas que 

dependem das variações de vazões dos rios (Stanford et al., 1996; Poff et al, 1997), definindo sua 

função e estrutura. 

Em decorrência da ocorrência de vazões e precipitações abaixo da média na região desde 

2013, a vazão mínima lançada à jusante das barragens em direção à foz do Rio São Francisco vem 

sendo alterada. Devido a essa redução, o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) vem 

solicitando à ANA autorização para flexibilizar a regra de descargas mínimas de Sobradinho e 

Xingó. A regra vigente, Resolução ANA nº 1.492, de 18 de dezembro de 2015, autoriza a redução, 

até 31 de janeiro de 2016, da descarga mínima instantânea dos reservatórios de Sobradinho e Xingó 

de 1.300 m³/s para 800 m³/s, revogando a Resolução ANA nº 1307, de 30 de novembro de 2015, 

que autorizava o patamar de 900m³/s(ANA, 2016). 

Diante desse cenário, o presente trabalho propõe-se a avaliar a variação do comportamento 

das vazões à nível diário, avaliando os pulsos de inundação a jusante e a montante do sistema de 

reservatórios do Rio São Francisco, que são necessários para manter os componentes, funções e 

processos do ecossistema a jusante da barragem de Sobradinho. A avaliação contemplou o período 

de 2006 a 2015, período que abrange uma severa estiagem, que levou o reservatório da 

http://arquivos.ana.gov.br/resolucoes/2015/1492-2015.pdf
http://arquivos.ana.gov.br/resolucoes/2015/1307-2015.pdf
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UHESobradinho a alcançar seu menor nível de reservação desde sua construção, 1,98% ao final de 

2015 (FOLHA DE SÃO PAULO, 2015). 

ÁREA DE ESTUDO 

A Bacia Hidrográfica do rio São Francisco, possui área de drenagem de 634.781 km² (8% do 

território nacional), e abrange 503 municípios (e parte do Distrito Federal) e sete Unidades da 

Federação (Bahia, Minas Gerais, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Goiás e Distrito Federal). Seu 

baixo trecho possui uma área de 32.013 km2, onde o rio São Francisco deságua no Oceano 

Atlântico (CBHSH, 2016). A Figura 1 apresenta a localização do trecho estudado com a 

representação das barragens e estações fluviométricas. 

 

Figura 1: Bacia do Rio São Francisco – Detalhe do Baixo Trecho com representação das barragens e estações fluviométricas 

Fonte: Luz et al. (2010) 

METODOLOGIA 

A identificação das alterações ocorridas no regime hidrológicas na última década no baixo 

trecho do rio São Francisco foi realizada a partir da premissa que a manutenção dos componentes 

do escoamento (magnitude, duração, frequência e período de ocorrência) são importantes para a 

manutenção dos ecossistemas fluviais. Por isso foi utilizado o método proposta por Richter et al. 

(1996) (IndicatorsofHydrologicAlteration - IHA) para avaliar alterações, que fornece indicadores 

estatísticos representativos do regime hidrológico de forma comparativa entre um comportamento 

natural e impactado. Para analisar tais alterações, Richter et al. (1996) elegeram 33 parâmetros 

hidrológicos de relevância ecológica em função do comportamento do rio sendo divididos entre 5 

grupos, onde os grupos 1, 2 e 3 estão relacionados a distribuição temporal das vazões e o 4 e 5 as 

características da forma do hidrograma. 

Dentre os 33 parâmetros fornecidos pelo IHA, foram selecionados para análise os valores de 

vazão média mensal para representar a sazonalidade, as vazões com permanência em 60 e 90% no 

tempo, obtidas pelas curvas de permanências, durações médias de pulsos de vazões altas e baixas, 
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assim como o número de ocorrência desses pulsos nos anos do período avaliado. Essa análise 

comparativa foi realizada em quatro situações: 

1. Avaliação das características do regime hidrológico a montante do reservatório de 

Sobradinho, considerando o período de 1958 até 2015. Esse período foi dividido em 

três, considerando de 1958 a 1977 o período de referência por configurar os dados 

mais antigos e antes da implantação do reservatório de Sobradinho. A esse período foi 

comparada a série de dados de vazão disponíveis de 1977 a 2005 e de 2006 a 2015. A 

divisão do ano de 2005 foi estabelecida para comparação dos resultados com a 

abordagem apresentada por Luz (2010). Para representar essa vazão de montante, foi 

utilizado o somatório da série histórica de Morpará (46360000), localizada no rio São 

Francisco, e Boqueirão (46902000) no rio Grande (afluente). 

2. Avaliação das características do regime hidrológico a jusante da cascata de 

reservatórios presentes no baixo trecho do rio São Francisco, representado pela 

estação fluviométrica de Piranhas (AL), código 49330000. Essa estação possui dados 

de 1931 a 2015, possibilitando comparação entre vazões mais naturais (1931 a 1977), 

vazões influenciadas pelos barramentos e o comportamento do rio nessa sessão na 

última década.  

3. A Estação de Traipu (49660000), localizada a jusante de Piranhas, foi adicionada ao 

presente estudo por representar a estação avaliada por Luz et al (2010). Entretanto, os 

dados mais recentes sinalizam a influência da intrusão marinha com a redução das 

vazões efluentes dos reservatórios. Essa influência pode ter relação com a vazão 

excedente média encontrada de 150m³/s entres as estações de Piranhas e Traipu, 

mesmo no período de seca. Essa estação foi mantida com o objetivo de comparação 

entre os estudos. 

4. Comparação entre o comportamento do regime do rio a montante (Morpará e 

Boqueirão) e a jusante (Piranhas) da cascata dos reservatórios no baixo trecho para o 

período de 2006 a 2015. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O comportamento do regime fluvial do rio São Francisco, com foco no seu trecho baixo, foi 

caracterizado com a identificação de padrões de ocorrência de magnitudes de vazões diárias que são 

importantes para o funcionamento e manutenção do ecossistema fluvial, durante o período que o rio 

foi monitorado. As Figura 2 a 4 apresentam esse a dinâmica desses padrões para o período de dados 

disponíveis para duas estações a jusante da cascata de usinas e a soma de duas estações que 

representam a vazão afluente ao reservatório de Sobradinho. 
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Figura 2: Componentes do regime hidrológico de Traipu de 1938 a 2016 

 

Figura 3: Componentes do regime hidrológico de Piranhas de 1938 a 2016 

 

Figura 4: Componentes do regime hidrológico de Piranhas de 1938 a 2016 
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As Figura 2 e 3 mostram a variabilidade diária do baixo trecho do rio São Francisco com 

destaque para a ocorrência de um padrão de comportamento do regime hidrológico até os anos 90, 

abrangendo cheias de magnitudes extremas, garantido o ciclo necessário para a existência da 

biodiversidade característica desse rio. Em períodos mais recentes essa variabilidade foi reduzida, 

excluindo eventos extremos de seca e cheia, com longos períodos de ocorrência de apenas um 

padrão de vazão, as pequenas vazões. Já com o comportamento hidrológico para o trecho à 

montante de Sobradinho, aqui representado pelo somatório das vazões de Morpará e Boqueirão 

(Figura 4), foi possível observar que houve reduções significativas na magnitude, principalmente 

nos últimos anos, entretanto a variabilidade foi mantida. O aumento do consumo e anos mais secos 

contribuíram para esse decréscimo na vazão. 

Sazonalidade média 

Os resultados obtidos para vazões mensais em Traipu, e Piranhas evidenciam a redução dos 

valores para o período de 2006 a 2016, como mostra a Figura 5, com exceção dos meses de outubro, 

novembro, agosto e setembro. Nota-se assim que para o período de cheia as vazões sofreram altas 

reduções, ultrapassando os valores do desvio padrão do período de referências de vazões mais 

naturais. No período de estiagem as vazões foram elevadas, revelando a ação da regularização pelos 

reservatórios. 

  

 
 

Figura 5 Comparação das vazões mensais do período de referência e 2006 a 2015 
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Quando a comparação é realizada entre as vazões que chega ao reservatório (afluente) de 

sobradinho, representada pela soma das vazões de Morpará e Boqueirão e a vazão de Piranhas 

(jusante da cascata de reservatórios, verifica-se que o período de 2006 a 2015 foi mais seco e com 

mais usos consuntivos que o de referência, entretanto para as vazões afluentes a sazonalidade 

característica foi mantida dentro dos limites do desvio padrão. Já para a vazão de jusante a 

regularização se apresenta de forma acentuada. Esse fato desequilibra os ciclos biológicos presentes 

no sistema fluvial para manutenção do ecossistema e põe em risco a reprodução de espécies. 

Mesmo observando o desvio padrão mensal, verifica-se que a vazão mantida pela operação das 

barragens se encontra fora desses limites de variação.  

Variabilidade diária e vazões de permanência 

No caso da curva de permanência (Figura 6), no período posterior a UHE Sobradinho, 

destacou-se a redução mais acentuada das vazões de menor permanência (10 % a 40%), como 

indicado também por Luz et al. (2010). Em relação as vazões de maior permanência (60 % a 100 

%), também houve redução, porém inferior do que a redução das vazões de menor permanência. 

Isso reflete a diminuição da variabilidade diária, resultando na diminuição de pulsos de vazões que 

era característica do comportamento do rio no período de referência. Quanto mais horizontal a 

curva de permanência for, maior é a regularização do rio.  

  

  

Figura 6 Comparação das curvas de permanência para os períodos de referência e os anos de 2006 a 2015 

Para a vazão afluente a sobradinho a variabilidade é mantida refletindo o poder de 

regularização da cascata de reservatórios quando comparada ao comportamento do rio em Piranhas 
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no período de 2006 a 2015. Verifica-se ainda nessas curvas um comportamento de escada para as 

vazões menores refletindo as alterações atribuídas nas vazões mínimas remanescentes de 

Sobradinho nos últimos anos. Essas variações representam uma vazão defluente operada de forma 

contínua que passou de 1300 m³/s para 1100 m³/s, 900 m³/s, 850 m³/s, sucessivamente nos últimos 

anos. 

Padrões de cheia (frequência e duração) 

Durante o período de referência foi observado em Piranhas uma frequência de ocorrência de 2 

pulsos de vazões altas por ano, atingindo cinco pulsos apenas no ano de 1941. Esses pulsos tiveram 

uma duração média de 40 dias, mas com grande variação (de 2 a 136 dias). Entretanto para os anos 

de 2006 a 2015, só aconteceu um pulso nos dois primeiros anos, com duração de 10 e 42 dias, 

respectivamente. Esse mesmo comportamento foi observado em Traipu. 

Já para a vazão afluente ao reservatório de Sobradinho o período de referência acompanhou 

os comportamentos do regime hidrológico do rio São Francisco relativo ao número de cheias, mas 

para o período de 2006 a 2015, esse trecho ainda apresentou pelo menos um pulso de cheias até 

2014 (Figura 7). Ainda na Figura7 pode ser observado que no caso do trecho baixo do rio São 

Francisco, esses pulsos de cheias não foram mais observados desde 2008. O limite considerado para 

pulso de cheia foi de 4800 m³/s, por representar a vazão média mais o desvio padrão.  

 

Figura 7Número de cheias 

 

Padrões de estiagem (frequência e duração) 

Assim como eventos de cheias, a ocorrência de estiagens também contribui para a estrutura do 

ecossistema. Para o período de referência, em Piranhas, foram identificados 16 períodos de 
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estiagem, com observação de vazões menores que a média menos o desvio padrão (776 m³/s). De 

2006 a 2015 esses eventos não foram registrados. Esses períodos de estiagem tiveram duração 

média de 27 dias com desvio padrão de 34. 

 

CONCLUSÃO 

 Diante das análises estatísticas realizadas foi possível identificar as alterações ocorridas em 

relação a magnitudes de vazões, sazonalidade, variabilidade diária, características dos eventos 

extremos de seca e cheia. Os resultados mostraram que mesmo com a seca, o rio mantém sua 

sazonalidade a montante do reservatório de Sobradinho, o que não acontece a jusante, resultando 

num trecho que apresenta elevada perda de variabilidade. As mudanças no regime hidrológico, 

resultante das intervenções antrópicas para garantir o atendimento as demandas nacionais, 

acarretam prejuízos no funcionamento dos ecossistemas fluviais locais, interferindo na integridade 

do habitat dos organismos ali presentes e a população ribeirinha que dependem do rio. 
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