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RESUMO – A bacia hidrográfica do rio de Janeiro localiza-se no extremo oeste do estado da Bahia 

e possui papel representativo em termos turísticos e econômicos na região. Motivada pela 

implantação de projetos de modernização da agricultura no estado, nas décadas de 1980 e 1990, a 

expansão agropecuária mudou totalmente a forma de ocupação do solo, podendo causar alterações 

significativas no regime hídrico da bacia. O objetivo desse trabalho foi caracterizar o balanço 

hídrico da bacia do rio de Janeiro. Para tanto, foi realizada a análise e o tratamento de dados de 

precipitação e vazão e, além disso, obtiveram-se as variáveis anuais do balanço hídrico para a 

região. Observou-se que o escoamento e a precipitação médios anuais diminuíram 14,3% e 24,1%, 

respectivamente, entre 1977 e 2006. O efeito da redução da precipitação sobre o escoamento pode 

ter sido atenuado pelo desmatamento na bacia e pelo tempo de permanência da água no aquífero. 

ABSTRACT– The river of Janeiro hydrographic basin is located in the extreme west of the state of 

Bahia. The basin has an important role in tourism and economy of the region. Motivated by the 

implementation of modernization projects for agriculture in the state in the 1980s and 1990s, 

agricultural expansion completely changed the form of land occupation, which could cause 

significant changes in the water regime of the basin. The objective of this work was to characterize 

the water balance of the river of Janeiro basin. For that, it was performed the analysis and treatment 

of precipitation and flow data. In addition, the annual variables of the water balance for the region 

were obtained. The mean annual flow and rainfall decreased by 14.3% and 24.1%, respectively, 

between 1977 and 2006. The effect of reducing precipitation on flow may have been attenuated by 

deforestation in the basin and by the residence time of water in the aquifer. 

Palavras-Chave –  evapotranspiração; coeficiente de escoamento; alterações hidrológicas. 

 

 

  

                                                           
1) Engenheiro Civil, Universidade Federal do Oeste da Bahia, Rua Professor José Seabra de Lemos, 316, Recanto dos Pássaros, CEP: 47808-021, 

Barreiras, BA, (77) 3614-3100, rodolfo_wheeling@hotmail.com; 
2) Professor Associado, Universidade Federal do Oeste da Bahia, (77) 3614-3146, luis.gha@ufob.edu.br; 

3) Acadêmico de Geografia, Universidade Federal do Oeste da Bahia, (77) 3614-3100, edimar.s.d@hotmail.com; 

4) Acadêmica de Engenharia Sanitária e Ambiental, Universidade Federal do Oeste da Bahia, (77) 3614-3100, silva.ariana.j@gmail.com. 



      
 

XIV Simpósio de Recursos Hídricos do Nordeste 
  

2 

 

1 - INTRODUÇÃO 

As preocupações com o uso da água aumentam a cada dia, uma vez que a demanda por água 

cresce à medida que a população e as aspirações dos indivíduos aumentam. Por outro lado, o 

volume de água doce na superfície da terra é relativamente fixo, motivo pelo qual certas regiões 

pelo mundo já enfrentam situações de escassez. O Brasil é um dos países mais ricos em água, 

embora haja problemas diversos relacionados à qualidade e à distribuição espacial e temporal da 

água (COLLISCHONN & DORNELLES, 2015). 

Para Rocha (2010), é reconhecido que o desflorestamento, as práticas de uso da terra agrícola 

e urbana e a utilização da água do lençol freático para abastecimento e irrigação, entre outras 

intervenções do homem no meio ambiente, somados, geram um efeito cumulativo e contribuem 

para alterações no ciclo hidrológico e, consequentemente, no regime hidrológico dos rios. 

A região oeste da Bahia sofreu um intenso processo de expansão agropecuária nas décadas de 

1980 e 1990, transformando-se na principal fronteira agrícola do estado, que se tornou um grande 

produtor nacional de soja, milho, algodão, café e frutas (MENDONÇA, 2006). Essa expansão 

acarretou profundas mudanças no uso e na ocupação do solo na bacia do rio Grande, maior afluente 

da margem esquerda do rio São Francisco, ocasionando uma intensa exploração dos recursos 

hídricos (RODRIGUES, 2013). 

O Sistema Aquífero Urucuia (SAU), principal manancial subterrâneo da região, tem grande 

importância pela sua função de regulador das vazões dos afluentes da margem esquerda do médio 

rio São Francisco (GASPAR, 2007). A supressão do cerrado para implantação das lavouras e a 

crescente utilização de sistemas de captação de água superficial e subterrânea para irrigação dos 

cultivos têm gerado diversos questionamentos acerca do impacto dessas intervenções sobre as 

vazões dos rios que formam a bacia do rio Grande. 

Na bacia do rio Grande, a sub-bacia do rio de Janeiro tem significativa importância turística e 

econômica. Segundo Brandolff (2016), essa sub-bacia foi a única dentre as pertencentes à bacia do 

rio Grande que apresentou, nos últimos anos, aumento na variabilidade anual das vazões médias. 

Santos (2017) identificou alterações importantes no regime de vazões do rio de Janeiro a partir da 

década de 1990, principalmente nas vazões mínimas, e concluiu que essas alterações podem estar 

relacionadas ao uso e ocupação do solo na bacia. Contudo, a autora não avaliou o comportamento 

da precipitação no mesmo período, havendo necessidade de se verificar se também há alterações no 

regime de precipitação na bacia, de modo que se possa entender com mais clareza quais elementos 

influenciaram nessas alterações de vazão. 

Diante do exposto, este trabalho teve como objetivo geral caracterizar o regime hidrológico da 

bacia do rio de Janeiro – Bahia. Os objetivos específicos foram: (i) quantificar as variáveis do 

balanço hídrico; e (ii) analisar o comportamento dessas variáveis no tempo. 
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2 – MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 – Caracterização da área em estudo 

A bacia do rio de Janeiro é uma sub-bacia hidrográfica da bacia do rio Branco, afluente do rio 

Grande, e localiza-se no extremo oeste da Bahia. Distribuída entre os municípios de Barreiras e 

Luís Eduardo Magalhães, a bacia do rio de Janeiro possui extensão territorial compreendida entre as 

coordenadas 11°30’0’’S e 12°30’0’’S e 45°0’0’’W e 46°30’0’’W, abrangendo uma área de 

aproximadamente 3.800 km2. 

O principal curso d’água da rede hidrográfica da bacia em estudo é o rio de Janeiro, que nasce 

próximo à Serra dos Gerais, na divisa entre os Estados da Bahia e do Tocantins. Seus principais 

afluentes são o rio Limpo, o riacho do Entrudo, o rio Sanguessuga, o rio de Balsas, o rio dos 

Cachorros/Ponta D’água, o rio Galho do Gentil e o córrego Balsinha (SEIA, 2017). 

 

2.2 – Obtenção dos dados hidrológicos 

As observações diárias de precipitação e vazão foram obtidas por meio da base de dados do 

Sistema de Informações Hidrológicas – HIDROWEB, de responsabilidade da Agência Nacional de 

Águas (ANA, 2017). Na seleção das estações pluviométricas e fluviométricas, levou-se em 

consideração a distribuição espacial das estações, sendo selecionadas as situadas na bacia do rio de 

Janeiro ou em suas proximidades. 

As estações selecionadas foram as que apresentavam séries históricas de no mínimo 30 anos 

contínuos com dados consistidos e com o mínimo possível de falhas. A seleção resultou em um 

conjunto de dados de quatro estações pluviométricas e duas fluviométricas (Quadro 1), abrangendo 

o período de 01/01/1977 a 31/12/2006. 

 

Quadro 1. Estações selecionadas para o estudo 

Código  Tipo Nome Município Responsável Operador 

1145013 pluviométrica 
PONTE SERAFIM – MONTANTE - 

BA 
Barreiras ANA CPRM 

1145014 pluviométrica NOVA VIDA – MONTANTE - BA Barreiras ANA CPRM 

1245004 pluviométrica FAZENDA REDENÇÃO – BA Barreiras ANA CPRM 

1146000 pluviométrica DIANÓPOLIS – TO Dianópolis ANA CPRM 

46590000 fluviométrica NOVA VIDA – MONTANTE - BA Barreiras ANA CPRM 

46570000 fluviométrica 
PONTE SERAFIM – MONTANTE - 

BA 
Barreiras ANA CPRM 

 

2.3 – Quantificação das variáveis do balanço hídrico 

Os dados de vazão e precipitação obtidos foram tratados e organizados, realizando-se, 

inicialmente, o preenchimento de algumas falhas pontuais nas séries mensais de dados das estações. 

Para tanto, utilizou-se o método de regressão linear, correlacionando-se os dados da estação com 
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falhas com os dados de uma estação vizinha (TUCCI, 1993). A estação escolhida para a realização 

da correlação foi a que apresentou o maior coeficiente de determinação para a equação de regressão. 

Em seguida, aplicou-se o método dos Polígonos de Thiessen para a determinação das 

precipitações médias mensais e anuais. As áreas de influência de cada estação foram obtidas com o 

auxílio do software ArcMap 10.4.1. Com isso, o cálculo das precipitações médias foi determinado 

por meio da seguinte equação (ARANTES, 2008): 

A

PA

P

n

i

ii
== 1

_

_

          (1) 

em que: 

_

P - precipitação média na bacia (mm); 

iP
_

- precipitação média no posto i (mm); e 

iA - área do respectivo polígono, dentro da bacia (km²). 

A  - área da bacia (km²). 

 

A partir da obtenção da área de influência de cada estação, verificou-se que a estação 

1245004 (Fazenda Redenção) não apresentava área de influência dentro da bacia do rio de Janeiro, 

sendo, portanto, desconsiderada nos cálculos da precipitação média da bacia. 

Obtidas as precipitações médias mensais na bacia, definiu-se, por meio de análise gráfica, o 

ano hidrológico, que foi utilizado como base para as análises subsequentes. Em seguida, foram 

obtidas as precipitações totais anuais correspondentes ao ano hidrológico determinado. 

No processo de determinação da vazão média de longo prazo, devido à inexistência de 

monitoramento fluviométrico no exutório da bacia do rio de Janeiro, aplicou-se um método de 

regionalização de vazões, utilizando-se as vazões médias mensais das estações 46590000 (Nova 

Vida - Montante) e 46570000 (Ponte Serafim - Montante). As áreas de drenagem correspondentes a 

essas estações foram obtidas automaticamente por meio das ferramentas disponíveis no software 

ArcMap 10.4.1. A regionalização foi realizada pelo método baseado na interpolação linear, por 

meio da seguinte equação (AMORIM et al., 2005): 

( )mj

mj

mz
mz QQ

AA

AA
QQ −















−

−
+=        (2) 

em que: 

Qz - vazão na seção de interesse (m3 s-1); 

Qm - vazão no posto de montante (m3 s-1); 

Qj - vazão no posto de jusante (m3 s-1); 

Az - área de drenagem na seção de interesse (km2); 

Am - área de drenagem do posto de montante (km2); e 

Aj - área de drenagem do posto de jusante (km2). 
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Obtidas as vazões médias mensais no exutório da bacia do rio de Janeiro, foi possível obter as 

vazões médias anuais, com base no ano hidrológico definido. A partir das vazões médias anuais, 

obtiveram-se as lâminas totais escoadas anualmente por meio da seguinte equação: 

A

q
Q 536.31=           (3) 

em que: 

 Q - escoamento médio anual na bacia (mm ano-1); e 

 q - vazão média anual (m3 s-1). 

 

De posse dos totais anuais escoados e precipitados, calculou-se a evapotranspiração anual na 

bacia por meio de balanço hídrico simplificado (COLLISCHONN & DORNELLES, 2015): 

QPET −=           (4) 

em que: 

 ET - evapotranspiração anual (mm ano-1); e 

 P - precipitação média anual na bacia (mm ano-1). 

 

Finalmente, foi calculado o coeficiente de escoamento de longo prazo da bacia, utilizando-se 

a seguinte equação (COLLISCHONN & DORNELLES, 2015): 

P

Q
C =            (5) 

em que: 

 C - coeficiente de escoamento médio (adimensional). 

 

2.4 – Análise do comportamento das variáveis hidrológicas 

A análise do comportamento da precipitação, do escoamento e da evapotranspiração médios 

anuais na bacia do rio de Janeiro, bem como do coeficiente de escoamento de longo prazo, foi 

realizada por meio do ajuste de equações de regressão de primeiro grau aos dados. A tendência de 

redução ou aumento nos valores das variáveis com o tempo foi analisada com base no coeficiente 

angular das retas ajustadas. Com as equações obtidas, também foram calculadas as variações 

percentuais nos valores dessas variáveis com o tempo. 

 

3 – RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na Figura 1 são apresentadas as precipitações médias mensais na bacia estudada para o 

período de 01/01/1977 a 31/12/2006. A partir da análise dos valores mensais de precipitação, 

estabeleceu-se o início do ano hidrológico no mês em setembro. Sendo assim, as análises 

subsequentes restringiram-se ao período de setembro de 1977 a agosto de 2006, compreendendo 29 

anos de dados.  
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Figura 1 – Precipitação média mensal na bacia do rio de Janeiro no período de 1977 a 2006. 

 

Na Figura 2, são apresentadas as precipitações totais anuais nas estações utilizadas no estudo, 

bem como a precipitação total anual média na bacia do rio de Janeiro, em função do tempo, 

considerando-se o ano hidrológico. A precipitação média anual na bacia é da ordem de 1210 mm, 

com desvio padrão de aproximadamente 266 mm, apresentando um mínimo anual de 817 mm em 

2001/2002 e um máximo anual de 1718 mm no ano de 1999/2000. 

 

 

Figura 2 – Precipitação total anual na bacia do rio de Janeiro e nas estações selecionadas para os 

anos hidrológicos de 1977/1978 a 2005/2006. 

 

Na Figura 3, são apresentadas as séries temporais de vazão média mensal na bacia do rio de 

janeiro e nas estações selecionadas, no período de 1977 a 2006.  
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Figura 3 – Variação da vazão média mensal na bacia do rio de Janeiro e nas estações selecionadas, 

no período de 1977 a 2006. 

 

Verificou-se um comportamento sazonal das vazões, sendo que os maiores valores ocorreram 

geralmente no período de outubro a março e os menores, no período de abril a setembro. Esse 

comportamento é condizente com o padrão de variação da precipitação, uma vez que os meses mais 

chuvosos na bacia são outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março. Além disso, foi 

possível constatar que a vazão média de longo prazo na bacia do rio de Janeiro, considerando o 

período compreendido entre os anos hidrológicos de 1977/1978 e 2005/2006, foi de 23,8 m³ s -1. 

Na Figura 4, tem-se o comportamento das variáveis do balanço hídrico e do coeficiente de 

escoamento de longo prazo para o período compreendido entre os anos hidrológicos de 1977/1978 e 

2005/2006, com as respectivas equações de regressão de primeiro grau.  

 

 

 

Figura 4 – Comportamento das variáveis do balanço hídrico e do coeficiente de escoamento de 

longo prazo da bacia do rio de Janeiro para o período compreendido entre os anos hidrológicos de 

1977/1978 e 2005/2006. 
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O escoamento e a evapotranspiração médios anuais obtidos para a bacia do rio de Janeiro 

foram, respectivamente, de 197 mm e 1013 mm. O coeficiente de escoamento de longo prazo foi de 

0,17, explicitando que 17% do volume precipitado na bacia é convertido em vazão no seu exutório. 

Esse valor está dentro do intervalo de valores obtidos por Santos et al. (2014) para as estações da 

bacia do rio Grande analisadas no trabalho, que variaram de 0,04 a 0,28. 

Analisando-se o comportamento do escoamento e a respectiva equação de regressão, verifica-

se uma tendência de decréscimo nas vazões nos 29 anos de estudo. Esse decréscimo também é 

observado, porém com maior intensidade, para as variáveis de precipitação e evapotranspiração. Por 

outro lado, como a redução observada no escoamento foi menor do que a observada para a 

precipitação, há uma tendência de aumento nos valores do coeficiente de escoamento de longo 

prazo, evidenciando que, ao longo dos 29 anos de estudo, houve um pequeno crescimento, em 

valores relativos, da conversão de precipitação em escoamento. 

Pelas equações de regressão, estimou-se uma redução de 14,3% no escoamento, 24,1% na 

precipitação e 25,8% na evapotranspiração anual da bacia do rio de Janeiro no período 

compreendido entre os anos hidrológicos de 1977/1978 e 2005/2006. Tendo em vista que há uma 

tendência expressiva de diminuição na quantidade de água que entra na bacia anualmente 

(precipitação), também é esperado que as variáveis de saída (escoamento e evapotranspiração) 

sofram redução. Contudo, a redução nos totais escoados foi menos expressiva, ao passo que a 

conversão de precipitação em vazão aumentou com o tempo.  

O aumento da conversão da precipitação em vazão pode estar relacionado com as alterações 

no uso e ocupação do solo ocorridas na bacia. Conforme apontam os trabalhos de Santos (2017) e 

OLIVEIRA et al. (2017), houve expressivas mudanças no uso e ocupação do solo a partir da década 

de 1990 na bacia do rio de Janeiro, especialmente com a intensificação das áreas de agricultura de 

sequeiro e irrigada. De acordo com TUCCI & CLARKE (1997), o desmatamento para implantação 

de culturas anuais tende a aumentar o escoamento de longo período, tendo em vista a menor perda 

de água por evapotranspiração na bacia.  

Outra causa provável para o aumento no coeficiente de escoamento é o tempo de permanência 

da água no subsolo, pois apesar de o escoamento superficial tender a diminuir com a redução da 

precipitação, o escoamento subterrâneo pode ter sofrido menores alterações em função da água 

armazenada no SAU que, segundo Gaspar (2007), exerce um papel de regulador das vazões dos rios 

da bacia do rio Grande. Como pouco se conhece sobre o tempo de permanência da água no 

aquífero, não é possível eliminar a possibilidade de influência do SAU sobre as vazões do rio de 

Janeiro. 

Se, por um lado, o desflorestamento ocorrido na bacia pode ter influenciado na conversão de 

precipitação em vazão, é pouco provável que tenha influenciado na redução da precipitação no 

período de estudo. Segundo TUCCI & CLARKE (1997), quando a precipitação local é dependente 

principalmente dos movimentos de massas de ar globais, o efeito da alteração da cobertura vegetal 

sobre a precipitação é mínimo. Assim, a expressiva redução nos totais anuais precipitados na bacia 



      
 

XIV Simpósio de Recursos Hídricos do Nordeste 
  

9 

do rio de Janeiro devem estar mais relacionadas a alterações climáticas de grande escala do que, 

propriamente, a alterações no uso e ocupação do solo na bacia.  

 

4 – CONCLUSÕES 

Há uma tendência de redução dos totais anuais precipitados e escoados na bacia do rio de 

Janeiro entre 1977 e 2006, sendo que a redução na precipitação é mais pronunciada. Fatores como o 

desmatamento na bacia e o tempo de permanência da água no aquífero podem ter atenuado o efeito 

da redução da precipitação sobre o escoamento. 
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