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RESUMO 

 

A transformação de um ambiente lótico (rio) em um ambiente lêntico 

(reservatório) modifica o metabolismo natural do ecossistema aquático e de seu 

entorno. Os impactos gerados devido à construção de um reservatório e alteração no 

fluxo natural de um rio são refletidos diretamente na qualidade da água. A alteração do 

fluxo natural de um rio tem efeitos à jusante do reservatório devido à alteração do 

hidrograma natural, e redução do leito de inundação que podem alterar a composição 

das espécies nativas e a qualidade da água. Em reservatórios, mudanças no tempo de 

residência podem alterar a ciclagem dos nutrientes, os padrões de sedimentação e 

composição da fauna e da flora. 

A usina hidrelétrica Monte Claro faz parte de um complexo hidrelétrico de três 

usinas, localizadas no rio das Antas no noroeste do estado do Rio Grande do Sul. Seu 

reservatório funciona a fio d’água, sem regularização da vazão, criado para aumentar o 

desnível aumentando a energia potencial e otimizando a produção de energia. Esse 

tipo de reservatório diminui muito o tempo de retenção, auxiliando no baixo impacto na 

qualidade da água nesse ambiente. 

Para avaliação da qualidade da água foram utilizados os resultados obtidos no 

monitoramento da qualidade da água executado pela Ceran – Companhia Energética 

Rio das Antas. As coletas foram realizadas trimestralmente no período pré-enchimento 

(2002 a 2004) e pós-enchimento (2005 a 2008). Foram utilizados oito pontos de coleta 

na área de influência dessa usina. Os parâmetros analisados foram alcalinidade, 

clorofila a, coliformes fecais, coliformes totais, condutividade elétrica, cor, DBO, DQO, 

fósforo dissolvido, nitratos, nitritos, nitrogênio amoniacal, oxigênio dissolvido, pH, sílica, 

sólidos dissolvidos totais, sólidos suspensos, sulfatos, temperatura da água e turbidez. 

Esses resultados foram interpretados através da Resolução CONAMA 357/05, índice 

de qualidade da água, índice de estado trófico e índice de qualidade da água em 

reservatórios. 

Segundo os métodos utilizados para avaliação da qualidade da água, não foi 

possível observar alterações significativas na qualidade da água após a formação do 

reservatório e operação da usina. O baixo tempo de residência, os pulsos de vazão e 

capacidade de autodepuração do rio foram mantidos e contribuíram para a manutenção 

da qualidade da água. 
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O Arroio Burati, que deságua no trecho de redução de vazão da usina mostra 

ser o principal contribuinte para a diminuição da qualidade da água principalmente pelo 

aporte de nutrientes e coliformes fecais. 

O reservatório manteve a boa qualidade, principalmente, devido ao curto tempo 

de residência que auxiliou na renovação da água, evitando a formação de estratificação 

térmica, além de evitar a formação de uma superfície anóxica acima do sedimento, 

evitando assim, o acúmulo de nutrientes, que favorece o crescimento do fitoplâncton, e 

ocorrência de eutrofização. Por ser o primeiro reservatório formado do complexo de 

usinas, é necessário ressaltar a continuidade do monitoramento para averiguar o 

impacto das demais usinas na qualidade da água, visto que estas podem causar um 

efeito em cascata. 

 

Palavras chaves: reservatório, qualidade da água, alça de vazão reduzida, índice de 

estado trófico, Índice de Qualidade da Água. 
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ABSTRACT 
 

Transformation of a lotic (river) for lentic (reservoir) habitat modifies natural 

metabolism of aquatic environments. Reservoir change natural flow and water quality. 

Changes in the natural flow cause effects downstream due reduced inputs of water, 

modify natural hydrograph and alter the composition of native species. In reservoirs, the 

residence time alter the cycling of nutrients, sedimentation patterns and composition on 

fauna and flora. 

The Monte Claro reservoir was built in 2004 to generate hidroeletric power and is 

part of complex of three hydroelectric station, localized in the Antas river, northwestern 

state Rio Grande do Sul, Brazil. This reservoir is designed to increase the potential 

energy not accumulation water. Therefore, this reservoir have short retention time, 

favoring the improvement of water quality in this environment. 

In this study, were used the results obtained in the monitoring performed by 

Ceran. Samples were collected before filling (2002 to 2004) and after filling (2005 to 

2008). We were selected eight points in the influence area. The parameters analyzed 

were alkalinity, chlorophyll a, fecal and total coliforms, conductivity, color, BOD, QOD, 

dissolved phosphorus, nitrates, nitrites, ammonia, dissolved oxygen, pH, silica, 

dissolved and suspended solids, sulphates, water temperature and turbidity. These 

results were interpreted by CONAMA Resolution 357/05, water quality index, trophic 

state index and water quality reservoir index. 

Accordind to methods used to evaluate water quality, we did not observed 

changes in water quality after reservoir formation. The low residence time, the 

maintenance of natural hydrograph and self-purifyin capacity of river contributed for 

maintenance of water quality. 

The Burati stream is contributor to decline in water quality for supply of nutrients 

and fecal coliforms for Antas river. However, the self-purifying capacity of Antas river 

appears to be quite efficient. 

Reservoir remained good water quality, mainly for short residence time helped in 

renovation water, avoiding formation thermal stratification, prevent accumulate  

ofnutrients, avoid formation of anoxic in deep zones and enrichment of nutrients 

preventing the occurrence of eutrophication. This reservoir was first filling of complex, 

therefore is necessary the continuity of monitoring for investigate the impacts cause for 

cascading effects. 
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Key Words: reservoir, water quality, reduced flow, trophic state index, water quality 

index. 
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1- INTRODUÇÃO 
 

Esta dissertação foi estruturada em quatro capítulos. O primeiro 

capítulo introdutório refere-se a uma descrição geral do trabalho e terá uma 

característica mais descritiva e conceitual dos principais temas abordados no 

estudo e estarão descritos, de forma detalhada, a metodologia de coleta e os 

ensaios utilizados, assim como os índices utilizados para interpretação dos 

resultados. 

Os capítulos 1 e 2 são organizados na forma de artigos. O capítulo 1 

intitulado de: Caracterização da Qualidade da Água nos Ambientes Lóticos da 

Área de Influência da Usina Hidrelétrica (UHE) Monte Claro – RS/Brasil irá 

caracterizar os pontos localizados nos ambientes lóticos da área de influência 

da usina antes da formação do reservatório e avaliará o impacto da formação 

desse ambiente nesses pontos. Os pontos monitorados estão localizados a 

montante e a jusante do reservatório da UHE Monte Claro e inclui também o 

arroio que deságua no trecho de redução de vazão a jusante do barramento. 

O capítulo 2 intitulado: Caracterização da Qualidade da Água no 

Reservatório da Usina Hidrelétrica Monte Claro – RS/Brasil irá analisar o 

reservatório dessa UHE com coletas em três pontos nessa área sendo o 

primeiro a montante, o segundo na metade do reservatório e outro mais 

próximo ao barramento, localizado na região mais profunda. Nesse capítulo 

será abordado apenas o período após a formação do reservatório. 

O último capítulo refere-se às considerações finais onde estarão as 

conclusões do trabalho. 

A seguir serão definidos os principais assuntos abordados nesse 

trabalho. 

 

Principais usos e os problemas de degradação da qualidade da água 
 

Os múltiplos usos da água, tais como: irrigação, abastecimento 

doméstico e industrial, dessedentação de animais, dissolução de efluentes 

domésticos e industriais e a produção de energia elétrica podem diminuir a 
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oferta deste recurso, provocando impactos sobre os ecossistemas aquáticos. 

Segundo Moraes e Jordão (2002) há poucas regiões no mundo livres de 

problemas da perda de fontes potenciais de água doce, sendo que os 

problemas mais graves são: esgotos domésticos e industriais, perda e 

destruição das bacias de captação, localização errônea das unidades 

industriais, desmatamento, urbanização e reflorestamento, alteração de canais 

de rios, erosão, agricultura, canalização, supercolheita dos recursos biológicos, 

agentes químicos tóxicos, contaminação bacteriológica e química, eutrofização 

e assoreamento. Esses mesmos autores afirmam ainda que o aumento da 

população humana e de sua tecnologia agravou e diversificou esses impactos. 

Bahar et al. (2008), observaram mudanças consistentes nas variáveis 

da qualidade da água concomitantes com as mudanças do uso do solo. 

Mudanças no tipo de uso do solo são consideradas como um dos principais 

fatores que podem alterar o sistema hidrológico bem como a qualidade da água 

receptora (Moretto e Nogueira, 2003; Salomoni et al. 2007). 

Atualmente, a cada 14 segundos morre uma criança vítima de doenças 

hídricas, e estima-se que 80% de todas as moléstias e mais de um terço dos 

óbitos dos países em desenvolvimento sejam causados pelo consumo de água 

contaminada. Em média até um décimo do tempo produtivo de cada pessoa se 

perde a doenças relacionadas à água causada principalmente por esgotos e 

excrementos humanos que apresentam misturas tóxicas como pesticidas, 

metais pesados e produtos industriais (Moraes e Jordão, 2002).  

Estudos desenvolvidos por von Sperling e Chernicharo (2000) indicam 

que as tecnologias de tratamento de esgotos empregadas no Brasil são 

eficientes somente no que refere à remoção de demanda bioquímica de 

oxigênio (DBO), demanda química de oxigênio (DQO) e sólidos suspensos. 

Porém, não é possível produzir um efluente compatível com os padrões de 

qualidade exigidos pela legislação, em termos de amônia, nitrogênio, 

coliformes fecais e principalmente fósforo (Soares et al., 2002). 

Neste trabalho será muito utilizado o termo qualidade da água. Porém, 

trata-se de um termo amplo e abrangente, necessitando, portanto, de uma 

definição específica de como será abordado o tema nesse trabalho. 
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Qualidade da água 
 

Qualidade da água é um atributo multiparamétrico com um grande 

número de fatores físicos, químicos e biológicos que, em conjunto, determinam 

a qualidade da água sendo esta uma função da natureza de sua utilização. 

Para sua determinação deve-se ter em conta os seguintes critérios: a qualidade 

da água varia de acordo com o tipo de utilização da água, variando sua 

classificação, indicadores, parâmetros e etc e uma amostra de água pode 

conter centenas de constituintes e sua qualidade é definida por todos eles 

(Sarkar e Abbasi, 2006).  

O termo “qualidade da água”, não se refere, necessariamente, a um 

estado de pureza, mas às características químicas, físicas e biológicas e que, 

conforme essas características são estipuladas diferentes finalidades para a 

água (Merten et al., 2002). A poluição de um ambiente aquático envolve, 

portanto, processos de ordem física, química e biológica (Moraes e Jordão, 

2002). 

 

Ambientes lóticos 
 

Os rios são ecossistemas muito individualizados, cada um com 

características próprias, influenciados principalmente por fatores climáticos, 

geomorfológicos e hidrológicos que interagem na bacia hidrográfica (Salomoni 

et al., 2007). Segundo a teoria do espiralamento de nutrientes, proposta por 

Elwood et al. (1983) (apud. Pereira e Tonizza, 2005), os nutrientes nos 

sistemas lóticos não sofrem uma verdadeira ciclagem em um determinado 

lugar, pois o contínuo movimento da água e dos materiais particulados rio 

abaixo interrompem essa ciclagem. Esta característica particular dos rios é 

fortemente alterada pela construção do reservatório, pois a alteração no tempo 

de residência e na velocidade da corrente acarretaria uma maior produção de 

biomassa, principalmente da comunidade fitoplanctônica, o que poderia causar 

a redução da qualidade da água, visto que a retenção dos nutrientes nesses 
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ambientes anteciparia a ciclagem, que em condições naturais ocorreria mais a 

jusante (Pereira e Tonizza, 2005).  

O regime ambiental influencia na composição e estrutura das 

comunidades aquáticas de três formas distintas: diversificando as condições 

ambientais, formando habitats distintos, moldando a distribuição e evolução 

dos diferentes habitats e influenciando na movimentação dos organismos pelos 

diferentes habitats (Richter et al., 1998). A construção de barragens e a 

modificação do regime hidrológico causaram um impacto significativo sobre a 

biodiversidade, inviabilizaram algumas atividades de comunidades tradicionais 

dependentes dos recursos naturais e resultaram na perda da fertilidade de 

solos de planícies que dependiam dos nutrientes depositados durante as 

cheias (Craig, 2000 apud Collischon et al., 2005). 

Ao regime natural do rio estão associadas diferentes variáveis 

ambientais, dentre estas, a temperatura da água, concentração de sedimentos, 

nutrientes e oxigênio dissolvido (Poff et al., 1997; Collischon et al., 2005). Os 

períodos de cheias são importantes, pois vem acompanhada de mudanças 

físicas e químicas como a queda da temperatura e elevação da turbidez. 

Quando esses eventos são sazonais, a vida aquática está adaptada a essas 

condições (Collischon et al., 2006). 

O paradigma do fluxo natural do rio sustenta que a biodiversidade e o 

potencial evolutivo do ecossistema do rio é melhor mantido ou restabelecido 

pelo fluxo natural, com variações anuais, sazonais e em diferentes escalas de 

tempo (Poff et al., 1997; Richter et al., 1998). Poff et al. (1997) apóiam a teoria 

de que as cinco características essenciais para a saúde do ecossistema são: 

magnitude do fluxo, freqüência, duração, periodicidade e taxa de variação 

(Black et al., 2005).  

Cada componente do regime hidrológico é importante na manutenção 

dos ecossistemas associados ao rio, entre essas componentes estão as 

estiagens, as cheias e o tempo e período de ocorrência das cheias. A maior 

parte da biota que faz parte de um sistema fluvial é relacionada com pulsos de 

inundação e seca (Large e Prach, 1999). Os peixes, por exemplo, respondem 

às mudanças nas condições dos rios movendo-se bastante e migrando para 

montante e jusante. A maioria dos peixes fluviais tropicais reproduz-se no início 
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das estações das cheias, quando há maior disponibilidade de alimento 

(Collischon et al., 2006). 

O hidrograma natural de pulsos e secas forma trechos de remansos 

alternando-se com trechos de corredeiras que segundo Hunter (1990) (apud. 

Barbosa, 2000) é um fator capaz de aumentar a diversidade de espécies. Os 

remansos são importantes, pois prolongam a permanência da matéria orgânica 

possibilitando a atuação de decompositores (Barbosa, 2000). 

 

Histórico da construção de represas 
 

A construção de represas para diversos fins é uma das mais antigas e 

importantes intervenções humanas nos sistemas naturais (Tundisi, 1999). Ao 

longo do século XX foram construídas muitas barragens em todo o mundo, com 

o principal objetivo de modificar o regime hidrológico para algum uso humano. 

Inicialmente, os impactos dos reservatórios tinham como maior preocupação 

apenas as modificações do ambiente lótico (rio) em lêntico (reservatório) e os 

impactos da inundação de uma grande área de floresta e as alterações de 

qualidade da água associadas a essas transformações (Collischon et al., 

2005).  

Recentemente, passou-se a considerar os impactos associados à 

modificação do regime hidrológico. A primeira resposta a estes impactos foi a 

busca por restrições à quantidade de água que poderia permanecer no rio após 

todas as retiradas de água para uso humano. Esta resposta visou, 

principalmente, evitar que os rios secassem durante as estiagens ou que a 

vazão remanescente nos rios durante esta época fosse tão baixa que 

resultasse na falta de oxigênio para os peixes e na conseqüente extinção de 

espécies (Collischon et al., 2005). 

A construção de grandes reservatórios no Brasil começou em 1900 

(Nogueira et al., 1999). As usinas hidrelétricas constituem a base do sistema de 

geração energética no Brasil, respondendo por cerca de 80% da oferta de 

eletricidade (Bermann et al., 2004). Esta fonte de energia é considerada por 
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alguns autores como renovável e alternativa dos gases do efeito estufa 

(Mariuzzo, 2007), quando comparada ao carvão e ao petróleo. 

Apesar desse recurso ser a principal fonte de eletricidade no Brasil, 

muitos impactos são causados devido a formação desses ambientes. Os 

principais impactos são descritos a seguir. 

 

Principais impactos de represas 
 

A modificação de um ambiente lótico (rio) para lêntico (reservatório) 

aumenta a taxa de sedimentação (Bufon e Landin, 2007) e altera as 

características físicas, químicas e biológicas da água, tais como: estratificação 

térmica e diminuição da turbulência, redução da qualidade da água (Thornton, 

1990) e alteração da dinâmica dos nutrientes. 

A construção de um reservatório provoca o bloqueio no movimento de 

espécies migratórias, mudança nos níveis de turbidez/sedimentação, 

mudanças nas condições de fluxo do rio, cria novos habitats, possibilita o 

estabelecimento de espécies exóticas e colonização por espécies vetoras de 

doenças (Mcallister et al., 2001). Essas alterações nas comunidades podem 

levar a impactos negativos relacionados diretamente a aspectos sócio-

econômicos como a disseminação de doenças e a diminuição da produção 

pesqueira (Rolla et al., 1992). A manutenção da biodiversidade aquática 

constitui uma das principais razões para a conservação, já que flora e fauna 

têm papel fundamental na sustentabilidade dos ambientes aquáticos (Barbosa, 

2000). Provoca também deslocamento da população humana, emigração de 

pessoas para o local da construção, perda de espécies nativas de peixes, 

perda de áreas alagadas, perda da biodiversidade dos rios, efeitos na 

composição química da água (montante e jusante), decréscimo em fluxo de 

água, aumento de SO3 e CO2 no fundo de reservatórios estratificados, perda de 

valores estéticos, perda de valores e referências culturais, perda de terra para 

agricultura, degradação da qualidade da água e perda de monumentos ou 

valores históricos (Tundisi, 1999). Além disso, aumenta as taxas de 

evaporação (Tundisi, 2003). 
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A construção de reservatórios pode intensificar a produção de metano 

(CH4) e gás carbônico (CO2), dois importantes gases de efeito estufa, devido a 

decomposição da matéria orgânica oriunda da vegetação alagada. As árvores 

alagadas pelo enchimento dos reservatórios – formando a paisagem chamada 

de paliteiros – vão se decompondo e sua parte exposta acima da água emite 

gás carbônico (Sevá Filho, 2005). Embora estejam presentes tanto o CO2 

quanto o CH4 (em menores concentrações), é o metano que faz com que o 

impacto de represas hidrelétricas seja uma preocupação como contribuinte do 

efeito estufa, sendo que essas emissões estão concentradas no início da vida 

de uma hidroelétrica tendo um perfil temporal significativamente diferente das 

emissões produzidas por combustíveis fósseis (Fearnside, 2004). Um estudo 

realizado na hidrelétrica de Balbina constatou que esta usina é uma fonte 

potencial de gases de efeito estufa, pois suas emissões após três anos de 

operação ultrapassavam em 22,6 vezes do que seria emitido se utilizada a 

mesma quantidade de energia a partir de combustíveis fósseis (Fearnside, 

2005). Isso ocorre devido a vegetação submersa pela formação do reservatório 

e que, com os processos de decomposição anaeróbia no fundo do reservatório 

libera grande quantidade de metano e outros gases de efeito estufa. 

Outro impacto oriundo da construção de hidroelétrica é o desvio de 

parte da vazão para a movimentação das turbinas. Assim, forma-se um trecho 

de vazão reduzida, chamada de vazão ecológica, remanescente, residual ou 

ambiental, que deve ser mantida após a retirada da água (Moura, 2005). O 

reconhecimento dos problemas ambientais relacionados à quantidade da água 

esteve, por muito tempo, limitado a noção de que são necessárias vazões 

remanescentes ou residuais, que devem ser mantidas no rio durante as épocas 

de estiagem (Collischon et al., 2005; Collischon et at., 2006). Este 

reconhecimento deu suporte a legislação relacionada ao uso dos recursos 

hídricos nos Estados brasileiros e são importantes porque evitam que rios 

inteiros sejam completamente utilizados pela atividade de irrigação, chegando 

a secar seu leito. Este tema vem recebendo atenção crescente no Brasil muito 

embora poucos trabalhos abordem outros aspectos do regime hidrológico além 

das vazões mínimas (Collischon et al., 2005; Collischon et at., 2006). Apenas 

mais recentemente tem sido dada atenção para os problemas ambientais 
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causados pelo manejo inadequado das quantidades de água, como a redução 

da biodiversidade e a extinção de espécies (Collischon et al., 2006). 

Os efeitos positivos de reservatórios são a produção de 

hidroeletricidade, retenção de água, criação de sistema de baixa energia para 

purificação de água, recreação, turismo, aumento de reserva de água, 

navegação e transporte, aumento do potencial de irrigação, reserva de água 

para abastecimento, aumentos da produção de biomassa (pesca e aquicultura) 

e regulação de enchentes. A construção de reservatórios é importante no que 

se refere ao abastecimento doméstico, à produção de energia e diminuição da 

influência dos períodos de estiagem, em determinadas regiões. 

Além desses impactos, a produção de energia acarreta na formação de 

um trecho de redução de vazão já que parte da vazão do rio é desviada para a 

movimentação das turbinas e a produção de energia. Este trecho está 

localizado entre a tomada d’água e o canal de fuga. As vazões mínimas, 

chamadas também de vazões ecológicas, e a metodologia na qual são 

estipuladas essas vazões que deverão permanecer no rio após os diversos 

usos será descrito a seguir. 

 

Vazões ecológicas 
 

Vazões ecológicas são as vazões mínimas que devem permanecer no 

rio após toda a retirada da água devido aos múltiplos usos. Essa vazão mínima 

para proteção ambiental deve ser necessária para que sejam preservadas as 

condições de pulso hidrológico, transporte de sedimentos e nutrientes, 

sincronicidade com o ciclo das espécies silvestres da fauna e da flora e a taxa 

de perturbação necessária à renovação e funcionamento dos ecossistemas 

associados ao curso da água (De Paulo, 2007). 

Existem diversos métodos para determinação da vazão remanescente, 

como os métodos hidrológicos, hidráulicos, classificação de habitats e métodos 

holísticos. Os métodos hidrológicos não analisam o aspecto ambiental, apenas 

presumem que a manutenção de uma vazão de referência calculada com base 

em alguma estatística da série histórica, possa acarretar em benefício ao 
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ecossistema. A principal vantagem deste método está na pequena quantidade 

de informações necessárias para sua implementação que, em geral, consiste 

apenas da série histórica de vazões (Collischon et al., 2006). 

Os planos de Bacia Hidrográfica devem estabelecer qual é a vazão 

ecológica como parte de um processo de planejamento de recursos hídricos. 

Esse plano inclui o diagnóstico da situação atual dos recursos hídricos, balanço 

entre disponibilidades e demandas futuras em quantidade e qualidade, com 

identificação de conflitos potenciais, aumento da quantidade e melhoria da 

qualidade dos recursos hídricos disponíveis, prioridades para outorga de 

direitos de uso de recursos hídricos, etc (De Paulo, 2007). 

 

Reservatórios a fio d’água 
 

Existem dois tipos de reservatórios com relação à existência ou não de 

armazenamento de água: o aproveitamento a fio d’água e o aproveitamento de 

reservatório com regularização. No primeiro caso, a vazão é integralmente 

turbinada até o limite compatível com a potência instalada (Conceição, 2007). 

Usinas com reservatório a fio d’água sofrem grande variação da vazão de água 

do rio ao longo do ano sendo obrigadas a diminuir sua geração de energia 

elétrica no período de estiagem (ILUMINA, 2010). 

Usinas com reservatório de regularização são barragens que formam 

grandes lagos. Esses reservatórios, por acumularem uma grande quantidade 

de água, têm a qualidade de regular a vazão do rio durante muitos anos, 

independente das mudanças climáticas, possibilitando a geração de energia 

elétrica sem serem obrigadas a diminuir sua capacidade de geração nos 

períodos de estiagem (ILUMINA, 2010). 

 

Região Hidrográfica do Guaiba e Bacia Hidrográfica Taquari-Antas 
 

A usina hidrelétrica Monte Claro, objeto deste estudo, está situada no 

rio das Antas, na bacia hidrográfica Taquari-Antas na Região Hidrográfica do 
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Guaiba. Essa Região Hidrográfica ocupa a porção centro-leste do Estado do 

Rio Grande do Sul, com uma área aproximada de 84.914,91 km2. Fazem parte 

dessa região nove bacias hidrográficas: Gravatai, Sinos, Cai, Taquari-Antas, 

Alto Jacui, Vacacai e Vacacai-Mirim, Baixo Jacui, lago Guaiba e Pardo. A 

vazão média mais próxima da foz é de 633,21 m3/s. A precipitação anual é de 

915 mm (SEMA, 2008). 

A bacia hidrográfica do sistema Taquari-Antas situa-se na região 

nordeste do estado do Rio Grande do Sul, entre as coordenadas geográficas 

de 28°10’ a 29º57’ de latitude sul e 49º56’ a 52º38’ de longitude oeste. A 

população total na bacia é de 1.134.594 habitantes distribuídos por 119 

municípios (Comitê de Bacia Taquari-Antas, 2008). A área de drenagem é de 

26.536,28 km2 (FEPAM, 2008).  

 

Rio Taquari-Antas 
 

O rio Taquari-Antas tem suas nascentes num dos pontos mais altos do 

Rio Grande do Sul (altitude aproximada de 1.200 m) no Planalto dos Campos 

Gerais, em São José dos Ausentes e percorre 390 km até a foz do rio Guaporé, 

no município de Muçum, com a denominação de rio das Antas. Deste ponto até 

sua confluência com o rio Jacui, na cidade de Triunfo, é denominado Taquari 

(Comitê de Bacia Taquari-Antas, 2008; FEPAM, 2008). As atividades 

realizadas nessa bacia são: pecuária (Pró-Guaiba, 2008), agricultura, 

principalmente a agricultura familiar em pequenas propriedades e intensa 

atividade industrial (Comitê de Gerenciamento da Bacia Taquari-Antas, 2008). 

Os problemas na qualidade da água são gerados pela grande área 

ocupada para cultivo agrícola com a utilização de agrotóxicos e adubos 

químicos, processos erosivos, aumento da turbidez e assoreamento (FEPAM, 

2008). Também é importante ressaltar a diluição de esgoto doméstico (SEMA, 

2008), despejos industriais, águas pluviais de drenagem urbana, lixívias de 

depósitos de resíduos e drenagem rural (FEPAM, 2008). 

Os principais usos da água são: abastecimento público, atividades 

industriais, agricultura irrigada, dessedentação de animais, navegação 
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comercial, recreação, pesca comercial e esportiva e geração de energia 

elétrica sendo esta bacia uma importante área de produção de energia do 

estado do Rio Grande do Sul. O clima é transicional entre subtropical e 

temperado e a vegetação apresenta três regiões fitoecológicas associadas à 

Mata Atlântica e consideradas como zona de transição: Floresta Ombrófila 

Mista, Floresta Estacional Decidual e Áreas de Tensão Ecológica. Ainda podem 

ser observados diversos ambientes onde a vegetação natural encontra-se em 

satisfatório nível de preservação, localizados nas encostas íngremes dos vales, 

de difícil acesso e impróprios para as práticas agrícolas. As principais 

características geomorfológicas e hidrológicas são os vales encaixados, 

corredeiras e alta declividade. Devido a essas características, hidrologicamente 

a bacia é caracterizada por regimes torrenciais de escoamentos superficiais 

rápidos e bruscas variações de descarga. Essas grandes flutuações de vazão 

são subseqüentes à ocorrência de chuvas contínuas, concentrando 

rapidamente grandes volumes d’água que se propagam em velocidade 

(FEPAM, 2008). 

 

CERAN 
 

O Complexo Energético Rio das Antas (CERAN) é constituído por três 

usinas hidrelétricas: Castro Alves, Monte Claro e 14 de Julho. A instalação do 

Complexo foi realizada após três anos de estudos que avaliaram a viabilidade 

ambiental do empreendimento. A partir dos resultados obtidos foi elaborado o 

Projeto Básico Ambiental (PBA), implementado paralelamente à construção 

das três usinas, contemplando a compensação de todos os impactos 

ambientais causados pelas obras. O PBA é integrado por 27 programas 

específicos, relacionados aos meios físico, biótico e sócio-ambiental-cultural. O 

Programa de Monitoramento da Qualidade da Água tem por objetivo conhecer 

e acompanhar a variação da qualidade das águas superficiais no rio das Antas, 

num trecho de aproximadamente 100 km, abrangendo a área de influência das 

três usinas hidrelétricas – Castro Alves, Monte Claro e 14 de Julho.  
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Monitoramento da Qualidade da Água 
 

Os Índices de Qualidade da Água ganharam força nas últimas três 

décadas, porém o conceito na sua forma rudimentar foi introduzido pela 

primeira vez há mais de 150 anos, em 1848, na Alemanha, onde a presença ou 

ausência de determinados organismos em água foi usado como indicador da 

aptidão ou não de uma fonte de água (Sarkar e Abbasi, 2005). Segundo os 

autores, desde então vários países europeus têm desenvolvido e aplicado 

diferentes sistemas para classificar a qualidade das águas nas suas regiões. 

Estes sistemas de classificação das águas são de dois tipos, sendo que alguns 

abordam a quantidade da poluição presente e outros as condições das 

comunidades de organismos.  

Um índice de qualidade da água, basicamente, funciona como uma 

ferramenta matemática utilizada para transformar a maior parte dos dados da 

qualidade em um único número, o que é essencial para comparar a qualidade 

da água de diferentes fontes e no acompanhamento das mudanças na 

qualidade da água (Sarkar e Abbasi, 2005). O conceito também visa eliminar a 

avaliação subjetiva da qualidade da água. Os índices frequentemente utilizados 

são o NSF Water Quality Index (NSFWQI), British Columbia Water Quality 

Index (BCWQI), Canadian Water Quality Index (CWQI), Oregon Water Quality 

Index (OWQI), and Florida Stream Water Quality Index (FWQI) (Said et al., 

2004). 

A utilização de índices para avaliação da qualidade da água apresenta 

boa aceitação e já existem diversas metodologias baseadas em diferentes 

características dos corpos d’água. Em 2000 o Parlamento Europeu, 

estabeleceu uma metodologia para a gestão e proteção dos recursos aquáticos 

das bacias hidrográficas mais importantes (Directive, 2000). O objetivo desse 

método foi a restauração e conservação dos corpos d’água em um status que 

seria considerado bom em termos ecológicos. Este método também classifica 

os corpos d’água em “estado de qualidade ecológica”, através de indicadores 

biológicos. Os índices desenvolvidos na Europa são baseados na composição 

e abundância de espécies ao longo de um gradiente de nutrientes, comumente 

fósforo total (TP) (Kaibingler et al., 2009). 
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2- OBJETIVOS 
 

O objetivo deste trabalho foi avaliar a qualidade da água e os possíveis 

impactos oriundos da construção de uma usina hidrelétrica, cujo reservatório 

apresenta curto tempo de retenção da água. Os objetivos específicos são: 

• Descrever as características físicas, químicas e microbiológicas da 

água antes e depois da implantação da usina hidrelétrica Monte 

Claro; 

• Classificar os parâmetros químicos e microbiológicos de acordo 

com a Resolução CONAMA 357/05; 

• Interpretar a qualidade da água segundo os Índices de Qualidade 

da Água (IQA) e do Estado Trófico (IET) para ambiente lótico e 

Índice de Qualidade da Água em Reservatórios para o ambiente 

lêntico (reservatório). 

 

3- MATERIAL E MÉTODOS 

 

Área de estudo 

 

A área de estudo compreende um trecho de rio sob influência da usina 

hidrelétrica Monte Claro. Esta usina está situada nos municípios de Nova Roma 

do Sul e Veranópolis, na margem direita, e Bento Gonçalves, na margem 

esquerda. A potência instalada da usina é de 130 MW e seu reservatório 

apresenta uma área de 1,4 km2 em nível de água normal, chegando a 2,5 km2 

em períodos de enchente. O funcionamento ocorre a fio d’água, ou seja, não 

tem a capacidade de regularização da vazão. Seu volume é de 11,28x106 m3 

com uma profundidade máxima de 25 metros (www.ceran.com.br). 

O empreendimento, antes de obter sua licença de operação, passou 

por uma série de etapas, que no Rio Grande do Sul é um encargo da FEPAM – 
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Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luiz Roessler. Na Licença 

Prévia ficou determinado que o tempo de permanência, as condições da 

qualidade da água, em classe 2, segundo a Resolução CONAMA 357/05 

depois da instalação do empreendimento, deve ser semelhante as condições 

existentes antes da construção do mesmo. Nesta mesma licença ficou 

condicionado que a vazão remanescente deve ser um percentual de vazão 

com variação mensal e não um valor fixo.  

A Licença de Instalação determinou que o regime de operação do 

empreendimento ao longo do tempo deverá ser subordinado a manutenção da 

qualidade da água e a manutenção dos usos atuais do rio atendendo aos 

seguintes critérios: 

• O tempo de permanência das condições de qualidade da água em 

classe 2, depois da instalação do empreendimento, deverá ser 

semelhante ao existente antes da construção do mesmo; 

• A vazão remanescente a ser mantida a jusante do barramento 

deverá ser um percentual de vazão com variação mensal, a ser 

estabelecida após a obtenção de dados de qualidade e 

quantidade gerados, num período de seis meses, readequando o 

plano de estudos proposto para atendimento dos critérios de 

qualidade e quantidade de água; 

• A operação do sistema terá a obrigatoriedade de garantir a vazão 

remanescente estabelecida, mesmo que venha acarretar a 

redução da potência gerada. 

A Licença de operação especifica que o regime de operação do 

empreendimento ao longo do tempo deverá estar subordinado pelo período 

experimental de um ano à manutenção da vazão remanescente que garanta 

uma média semanal de 18,6 m3/s, com uma variação dentro da semana que 

respeite as condições naturais de recessão dos hidrogramas do rio das Antas 

sem provocar grandes pulsos artificiais. 

Para elaboração do estudo foram selecionados um ponto a montante 

do complexo e sete pontos de monitoramento na área de influência da usina 

hidrelétrica Monte Claro. A tabela 1 abaixo descreve a localização dos pontos 

de coleta e a figura 1 apresenta o seu mapa de localização. Os pontos de 
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coleta mantiveram a numeração utilizada no Programa de Monitoramento da 

Qualidade da Água. 

 

Tabela 1 – Localização dos pontos de coleta (Fonte: www.ceran.com.br). 

Ponto Localização Coordenadas  

1 
Rio das Antas a jusante da foz do arroio Biazus e montante do 

reservatório da UHE Monte Claro 

29º02'49.98'' S 

2°33'14.31'' E 

2 
Rio das Antas/ reservatório da UHE Monte Claro a jusante da saída da 

casa de força da UHE Castro Alves e a montante da foz do rio da Prata 

29º00'57.10'' S 

2º31'58.57'' E 

3 
Rio das Antas/ reservatório da UHE Monte Claro a jusante da foz do rio 

da Prata e a montante da tomada d’água desta usina 

29°01'32.55'' S 

2º29'01.60'' E 

4 
Rio das Antas a jusante do barramento da UHE Monte Claro e a 

montante da foz do arroio Burati 

29°03'07.26'' S 

2º30'00.10'' E 

5 Arroio Burati 
29º06'39.34'' S 

2°30'00.75'' E 

6 
Rio das Antas a jusante da foz do arroio Burati e a montante da saída 

da casa de força da UHE Monte Claro 

29°03'42.79'' S 

2°28'05.03'' E 

7 
Rio das Antas a jusante da saída da casa de força da UHE Monte Claro 

e a montante da área do reservatório da UHE 14 de Julho 

29º01'03.26'' S 

2o27'51.44'' E 
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Figura 1: Mapa com a localização dos pontos de coleta. Fonte: 

www.ceran.com.br. 
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Período de amostragem e Metodologia de Coleta e análise 

 

As obras de instalação iniciaram em maio de 2002 e o enchimento do 

reservatório foi concluído em outubro de 2004. Para avaliação da qualidade da 

água serão utilizados os resultados obtidos no Programa de Monitoramento 

Limnológico e da Qualidade da Água iniciado previamente ao início das obras. 

Para análise dos resultados foram calculadas as médias sazonais no 

período pré-enchimento (2002 a 2004) e pós-enchimento (2005 a 2008). As 

coletas foram realizadas superficialmente, com exceção dos pontos 8 e 9, 

localizados no reservatório e que tiveram amostragem em superfície, meio e 

fundo. 

As coletas foram realizadas na margem com auxílio de um cabo coletor 

de 1,6 metros, aproximadamente. Os pontos localizados no reservatório 

(pontos 8 e 9), após sua formação, foram acessados com barco a motor. 

As variáveis analisadas foram: condutividade elétrica, cor, turbidez, 

alcalinidade, pH, DBO, DQO, fósforo total, oxigênio dissolvido, sulfatos, nitrato, 

nitrito, nitrogênio amoniacal, sólidos suspensos e dissolvidos, clorofila a, 

coliformes totais e fecais e temperatura da água. Nos pontos localizados no 

reservatório também foi medida a profundidade de Secchi. A metodologia de 

análise encontra-se na tabela 2. 
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Tabela 2: Variáveis analisadas, metodologia de análise e a norma de referência 

(Fonte: www.ceran.com.br). 

Ensaio Metodologia Norma de Referência 

Alcalinidade  Titulométrico Standard Methods 20th 

Clorofila a Espectrofotométrico Standard Methods 20th 

Coliformes Fecais Tubos Múltiplos Standard Methods 20th 

Coliformes Totais Tubos Múltiplos Standard Methods 20th 

Condutividade Elétrica Condutometria Direta Standard Methods 20th 

Cor Espectrofotométrico Standard Methods 20th 

DBO  Incubação de 5 dias Standart Methods 20th 

DQO  Refluxo aberto Standart Methods 20th 

Fósforo dissolvido  Colorimétrico do ácido ascórbico NBR 12772/1992 

Nitratos  

Espectrofotométrico por ultra violeta a 

220nm Standart Methods 20th 

Nitritos Método da sulfanilamida NBR 12619/1992 

Nitrogênio amoniacal  Kjeldahl/Nessler Standart Methods 20th 

Oxigênio dissolvido  Eletrometria Standart Methods 20th 

pH Eletrométrico NBR 14339/1999 

Sílica  Molibdossilicato Standart Methods 20th 

Sólidos dissolv. Totais  Gravimétrico Standart Methods 20th 

Sólidos suspensos  Gravimétrico Standart Methods 20th 

Sulfatos  Turbidimétrico Standart Methods 20th 

Temperatura da água Termômetro de mercúrio   

Turbidez  Nefelométrico NBR 11265/1990 

 

Para interpretação dos resultados foram utilizados a Resolução 

CONAMA 357/05, o Índice de Qualidade da Água (IQA) e o Índice de Estado 

Trófico (IET) e de Qualidade da Água em Reservatórios (IQAR) nos pontos 

localizados no ambiente lêntico (reservatório). Para a classificação do 

reservatório foi utilizado o método proposto por Straskraba e Tundisi (2000). 
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Resolução CONAMA 357/05 

 

A Resolução CONAMA N° 357, de 17 de março de 2005 dispõe sobre a 

classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para seu 

enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento 

de efluentes. 

Segundo essa Resolução, as águas doces são classificadas em: 

1. Classe especial: águas destinadas ao abastecimento para 

consumo humano, com desinfecção; a preservação do equilíbrio 

natural das comunidades aquáticas e a preservação dos 

ambientes aquáticos em unidades de conservação de proteção 

integral. 

2. Classe 1: águas que podem ser destinadas: ao abastecimento 

para consumo humano, após tratamento simplificado; a proteção 

das comunidades aquáticas; a recreação de contato primário, tais 

como natação, esqui aquático e mergulho; a irrigação de 

hortaliças que são consumidas cruas e de frutas que se 

desenvolvem rentes ao solo e que sejam ingeridas cruas sem 

remoção de película e a proteção das comunidades aquáticas em 

terras indígenas. 

3. Classe 2: águas que podem ser destinadas: ao abastecimento 

para consumo humano, após tratamento convencional; a proteção 

das comunidades aquáticas; a recreação de contato primário, tais 

como natação, esqui aquático e mergulho. A irrigação de 

hortaliças, plantas frutíferas e de parques, jardins, campos de 

esporte e lazer, com os quais o público possa vir a ter contato 

direto e a aqüicultura e a atividade de pesca. 

4. Classe 3: águas que podem ser destinadas: ao abastecimento 

para consumo humano, após tratamento convencional ou 

avançado, a irrigação de culturas arbóreas, cerealíferas e 



32 
 

forrageiras; a pesca amadora; a recreação de contato secundário 

e a dessedentação de animais. 

5. Classe 4: águas que podem ser destinadas a navegação e a 

harmonia paisagística. 

 

Índice de Qualidade da Água (IQA) 

 

Neste estudo, o IQA segue as determinações do COMITESINOS 

(1990) (apud. Bendati et al., 2003). Os parâmetros selecionados, os pesos 

relativos de cada parâmetro e a classificação da qualidade da água seguiram a 

metodologia estabelecida para o lago Guaíba. A definição da qualidade relativa 

de cada parâmetro foi estabelecida em curvas de variação que relacionam o 

respectivo parâmetro a uma nota variável de zero a 100, sendo o valor 100 

para a melhor qualidade. A determinação do IQA é obtida pelo produtório 

ponderado correspondente a 09 parâmetros: oxigênio dissolvido (OD), 

demanda bioquímica de oxigênio (DBO5,20), coliformes fecais, temperatura da 

água, pH, nitrogênio total, fosfato total, turbidez e sólidos totais, conforme 

Equação 1.  

 

Equação 1: IQA = πqiwi, onde: 

 

IQA - índice de qualidade da água - um número de 0 a 100; 

π – símbolo do produtório; 

qi - qualidade da i-ésima variável. Um número entre 0 e 100, obtido 

através do respectivo gráfico de qualidade, em função do resultado da análise.  

wi - peso correspondente à i-ésima variável fixado em função de sua 

importância para a conformação da qualidade, isto é, um número entre 0 e 1, 

sendo a soma de todos os pesos igual a 1 (ANA, 2005). Os valores de peso 

utilizados para wi são mostrados na tabela 3. Posteriormente, os valores são 

enquadrados em classes de qualidade conforme a tabela 4. 
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Tabela 3 - Variáveis de avaliação de IQA e o seu peso relativo. 

Variável  Peso - wi  

Coliformes Fecais  0,15  

pH  0,12  

DBO  0,10  

Nitrogênio Total  0,10  

Fosfato Total  0,10  

Temperatura  0,10  

Turbidez  0,08  

Sólido Total  0,08  

Oxigênio  0,17  

 

Tabela 4 – valor do IQA e as classes de qualidade. 

IQA  Qualidade da água  

91 - 100  Ótima  

71 - 90  Boa  

51 – 70  Aceitável  

26 - 50  Ruim  

0 -25  Péssima  

 

As funções polinomiais utilizadas para o cálculo da qualidade para os 09 

parâmetros individuais do IQA foram definidos nos trabalhos de Gastaldini e 

Mendonça (2003) (apud. Castro Júnior et al., 2007).  

 

Índice de Qualidade da Água em Reservatórios (IQAR) 

 

A metodologia do IQAR foi desenvolvida pelo IAP (Instituto Ambiental 

do Paraná) com estudos nos reservatórios do Paraná. Este método determina 

classes de qualidade considerando indicadores físicos, químicos e biológicos 

(PNMA II, 2002). Nos dois pontos amostrais localizados no reservatório da 
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UHE Monte Claro foram coletadas amostras em três profundidades com base 

nas seguintes características: 

 

Profundidade I: camada da zona eufótica com 40% da luz incidente, onde 

é esperada uma produção primária de fitoplâncton representativa da 

camada trofogênica 

Prof. I = ZdS . 0,54 

Onde: 

ZdS= profundidade Secchi 

0,54= fator para calcular 40% da luz incidente 

 

Profundidade II: metade da zona afótica, onde independentemente da 

ocorrência de estratificação térmica, a respiração e a decomposição 

são predominantes sobre a produção autotrófica, 

Prof II= (Zmax+Zeu)/2 

Onde: 

Zmax= profundidade máxima (m), na estação de amostragem; 

Zeu=zona eufótica, que é igual à profundidade Secchi*f 

f=3 (fator correspondente a aproximadamente 1% da luz incidente na 

superfície da água). 

 

Profundidade III: quando, durante as medições “in situ”, for detectada uma 

zona anóxica, mais uma amostra é coletada na porção intermediária 

desta camada. 

 

O IQAR é calculado segundo a equação: 

 

IQAR = S (Wi . qi ) / S Wi  
 

S= símbolo do somatório 

Wi = peso relativo de cada parâmetro 

Qi = qualidade relativa de cada parâmetro 
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A tabela 05 apresenta os pesos dos parâmetros utilizados para calcular o 

IQAR. 

 

Tabela 05 - Variáveis selecionadas para cálculo do IQAR e seus respectivos 

pesos. 

Variáveis Pesos (qi) Peso (Wi) 

Déficit de oxigênio dissolvido  17 

Fósforo Total - (P-mg/l) 12 

Nitrogênio Inorgânico Total - (N-mg/l)  8 

Clorofila a - (mg/m3) 15 

Profundidade Secchi - (metros) 12 

Demanda Química de Oxigênio- DQO (O2-mg/l) 12 

Fitoplâncton ( diversidade e florações)  8 

Tempo de residência - (dias)  10 

Profundidade Média - (metros) 6 

 

O cálculo para medir o déficit de oxigênio é descrito a seguir (PNMA II, 2002): 

COD = (14,62- (0,3898 Bt) + (0,006969 (Bt
2) - (0,00005896(Bt

3))) X ((1-

0,0000228675 Ba))5,167) 

onde : 

COD = Equação Geral para Cálculo de Oxigênio Dissolvido considerando 

a temperatura e a altitude; 

Bt = temperatura 

Ba = altitude 

 

Cs = BOD X 100/ COD 

 

onde: 

BOD = valor medido de OD em mg/L de O2; 

COD= equação geral para O2 considerando temperatura e altitude 

Cs = equação geral para cálculo de OD envolvendo temperatura, altitude 

e valor medido de OD em mg/L de O2. 
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O tempo de residência foi calculado pela fórmula: 

Tr= Q/V.86400 sendo: 

 

Tr: tempo de residência (dias) 

Q: volume do reservatório (m3) 

V: vazão afluente (m3/s) 

Para estabelecer as diferentes classes de qualidade da água do 

reservatório em relação ao grau de degradação da qualidade de suas águas foi 

desenvolvida pelo IAP uma matriz com os intervalos de classe dos parâmetros 

mais relevantes (PNMA II, 2002). Esta matriz apresenta seis classes de 

qualidade da água (Tabela 6). 

 

Tabela 06 – Matriz da Qualidade de água (Instituto Ambiental do Paraná) 

Variáveis Classe 1   Classe 2  Classe 3  Classe 4   Classe 5   Classe 6 

Déficit de Oxigênio (%) <5     6-20    21-35    36-50     51-70     >70 

Fósforo Total (mg/L) <10   11-25   26-40  86-210  86-210  >210 

Nitrogênio Inorgânico 

Total (mg/L) <0,05 0,06-0,15 0,16-0,25  0,26-0,60  0,61-2,00   >2,0 

Clorofila a (µg/L) <1,5   1,5-3,0  3,1-5,0   5,1-10,0   11,0-32,0  >32 

Disco de Secchi (m) >3   3-2,3 2,2-1,2  1,1-0,6   0,5-0,3   <0,3 

DQO (mg/L)  <3   3-5   6-8   9-14   15-30   >30 

Tempo de 

residência(dias) <10  11-40  41-120   121-365  366-550   >550 

Profundidade média (m) >35   34-15 14-7  6-3,1   3-1,1   <1 

 

A metodologia descrita pelo IAP utiliza também os valores de 

fitoplâncton (diversidade de espécies e florações). Porém, para este trabalho 

não foram utilizados esses resultados. Os pesos desses dois itens foram 

divididos entre os demais parâmetros. O objetivo foi facilitar o cálculo do índice 

e torná-lo mais prático utilizando-se apenas os resultados de clorofila a. 

As classes de qualidade são descritas abaixo (PNMA II, 2002): 
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Classe 1: não impactado a muito pouco degradado. Corpos d'água sempre 

com saturação de oxigênio, baixa concentração de nutrientes, concentração de 

matéria orgânica muito baixa, alta transparência das águas, densidade de 

algas muito baixa, normalmente com pequeno tempo de residência das águas 

e/ou grande profundidade média. 

Classe 2: pouco degradado. Corpos d'água com pequena entrada de 

nutrientes orgânicos e inorgânicos e matéria orgânica, pequena depleção de 

oxigênio dissolvido, transparência das águas relativamente alta, baixa 

densidade de algas, normalmente com pequeno tempo de residência das 

águas e/ou grande profundidade média. 

Classe 3: moderadamente degradado. Corpos d'água que apresentam um 

déficit de oxigênio dissolvido na coluna de água podendo ocorrer anoxia na 

camada de água próxima ao fundo, em determinados períodos, entrada 

considerável de nutrientes e matéria orgânica, grandes variedades e densidade 

de algumas destas espécies de algas, sendo que algumas espécies podem ser 

predominantes, tendência moderada a eutrofização, tempo de residência das 

águas considerável. 

Classe 4: criticamente degradado a poluído. Corpos d'água com entrada de 

matéria orgânica capaz de produzir uma depleção crítica nos teores de 

oxigênio dissolvido da coluna d'água, possibilidade de ocorrerem mortandade 

de peixes em alguns períodos de acentuado déficit de oxigênio dissolvido, 

entrada de considerável carga de nutrientes, alta tendência a eutrofização, 

ocasionalmente com desenvolvimento maciço de populações de algas, 

ocorrência de reciclagem de nutrientes, baixa transparência das águas 

associada principalmente à densidade algal. 

Classe 5: muito poluído. Corpos d'água com altas concentrações de matéria 

orgânica geralmente com baixas concentrações de oxigênio dissolvido, alto 

"input" e reciclagem de nutrientes, corpos de água eutrofizados, com florações 

de algas que freqüentemente cobrem grandes extensões da superfície da 

'água, o que limita a transparência das águas. 
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Classe 6: extremamente poluído. Corpos d'água com condições bióticas 

seriamente restritas, resultante de severa poluição por matéria orgânica ou 

outras substâncias consumidoras de oxigênio dissolvido, sendo que 

ocasionalmente ocorrem processos de anoxia em toda coluna de água, entrada 

e reciclagem de nutrientes muito altas, corpos d'água hipereutróficos, com 

florações de algas cobrindo toda a massa de água, eventual presença de 

substâncias tóxicas. 

No sistema do IAP os dados coletados a cada campanha de 

monitoramento semestral são utilizados para o cálculo do IQAR parcial. A 

média aritmética de dois ou mais índices parciais fornece o IQAR final e a 

classe a qual cada reservatório pertence (PNMA II, 2002). 

 

Índice do Estado Trófico (IET) 

 

A metodologia do IET foi seguida conforme descrito por CETESB 

(2009). O Índice do Estado Trófico tem por finalidade classificar corpos d’água 

em diferentes graus de trofia, ou seja, avalia a qualidade da água quanto ao 

enriquecimento por nutrientes e seu efeito relacionado ao crescimento 

excessivo das algas ou ao aumento de infestação de macrófitas aquáticas. 

Para aplicação do cálculo do IET, foram aplicadas duas variáveis: 

clorofila a e fósforo total. Os valores de transparência não serão considerados, 

visto que a turbidez pode ser decorrente de material mineral em suspensão e 

não apenas pela densidade de organismos planctônicos. Além disso, em 

muitas campanhas não foram realizadas a medição com disco de Secchi. 

Nesse índice, os resultados correspondentes ao fósforo, IET (P), 

devem ser entendidos como uma medida do potencial de eutrofização, já que 

este nutriente atua como o agente causador do processo. A avaliação 

correspondente à clorofila a, IET (CL), por sua vez, deve ser considerada como 

uma medida da resposta do corpo hídrico ao agente causador, indicando de 

forma adequada o nível de crescimento de algas que tem lugar em suas águas. 

Assim, o índice médio engloba, de forma satisfatória, a causa e o efeito do 
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processo. O IET apresentado e utilizado será composto pelo Índice de Estado 

Trófico para o fósforo – IET(PT) e o Índice do Estado Trófico para a clorofila a – 

IET(CL), segundo as equações (CETESB, 2009): 

Rios: 

IET (CL) = 10 x (6- ((-0,7 - 0,6 x (lnCL)) / ln2)) - 20 

IET (PT) = 10 x (6- ((0,42 - 0,36 x (lnPT)) / ln2)) - 20 

Reservatórios: 

IET (CL) = 10 x (6 - ((0,92 - 0,34 x (lnCL)) / ln2)) 

IET (PT) = 10 x (6 - (1,77 - 0,42 x (lnPT) / ln2)) 

Onde: 

PT: concentração de fósforo total medida à superfície da água, em ug/L; 

CL: concentração de clorofila a medida à superfície da água, em ug/L 

Ln: logaritmo natural. 

O resultado apresentado do IET será a média aritmética simples dos índices 

relativos ao fósforo total e a clorofila a, segundo a equação (CETESB, 2009): 

 

IET = [ IET (PT) + IET (CL) ] / 2 

 

Os limites estabelecidos para as diferentes classes de trofia para rios e 

reservatórios estão descritos nas tabelas 7 e 8: 

 

 

 

 

 

 



40 
 

Tabela 7 – Classificação do Estado Trófico para rios segundo Índice de Carlson 

Modificado (Fonte: CETESB, 2009). 

Categoria estado trófico  Ponderação 

P-total - P Clorofila a 

(mg.m-3)  (mg.m-3) 

Ultraoligotrófico IET ≤ 47 P ≤ 13 CL ≤ 0,74 

Oligotrófico 47 < IET ≤ 52 13< P ≤ 35 0,74 < CL ≤ 1,31 

Mesotrófico 52 < IET ≤ 59 35 < P ≤137 1,31 < CL ≤ 2,96 

Eutrófico 59 < IET ≤ 63 137< P ≤296 2,96 < CL ≤ 4,70 

Supereutrófico 63 < IET ≤ 67 296 < P ≤640 4,70 < CL ≤ 7,46 

Hipereutrófico IET> 67 640 < P 7,46 < CL 

 

Tabela 8 – Classificação do Estado Trófico para reservatórios segundo Índice 

de Carlson modificado (Fonte: CETESB, 2009). 

Categoria estado 
trófico  Ponderação 

Secchi - S P-total - P Clorofila a 

(m)  (mg.m-3)  (mg.m-3) 

Ultraoligotrófico IET ≤ 47 S ≥ 2,4 P ≤ 8 CL ≤ 1,17 

Oligotrófico 47 < IET ≤ 52 2,4 > S ≥ 1,7 8 < P ≤ 19 1,17 < CL ≤ 3,24 

Mesotrófico 52 < IET ≤ 59 1,7 > S ≥ 1,1 19 < P ≤ 52 3,24 < CL ≤ 11,03 

Eutrófico 59 < IET ≤ 63 1,1 > S ≥ 0,8 52 < P ≤ 120 11,03 < CL ≤ 30,55 

Supereutrófico 63 < IET ≤ 67 0,8 > S ≥ 0,6 120 < P ≤ 233 30,55 < CL ≤ 69,05 

Hipereutrófico IET> 67 0,6 > S  233 < P 69,05 < CL 

 

A classificação do IET é apresentada na tabela 9. 

Tabela 9 – Classificação do IET (Fonte: CETESB, 2009) 

Categoria estado trófico  Ponderação 

Ultraoligotrófico 0,5 

Oligotrófico 1 

Mesotrófico 2 

Eutrófico 3 

Supereutrófico 4 

Hipereutrófico 5 
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Classificação de reservatórios 

 

Segundo Straskraba e Tundisi (2000), os reservatórios podem ser 

classificados quanto à vazão longitudinal, localização geográfica, trofia e 

qualidade da água. Como já estão sendo usados outros critérios de avaliação 

quanto à trofia e qualidade da água, o reservatório será classificado quanto a 

vazão longitudinal. 

Os reservatórios podem ser divididos em: 

1. Classe A: reservatórios com correntes longitudinais rápidas, R 

(tempo de retenção) ≤ 15 dias 

2. Classe B: reservatórios com tempo de retenção intermediária, 15 

dias < R < 1 ano 

3. Classe C: reservatórios com tempo de retenção longo, R > 1 ano 

Em reservatórios há relações entre os critérios que provam ser decisivo 

o método de sua classificação pela corrente longitudinal. Esse critério modifica 

outras classificações derivadas de lagos de tal forma que sua aplicação 

“lacustre” plena, somente ocorre em reservatórios com correntes longitudinais 

lentas. Nos outros dois tipos de reservatórios elas ficam muito alteradas 

(Straskraba e Tundisi, 2000). A relação entre os três critérios, corrente 

longitudinal, mistura e trofia, são relacionados na tabela 10. 

 

Tabela 10: Relações entre os tipos básicos de reservatórios, caracterizados 

pela sua corrente longitudinal, mistura e trofia (Straskraba e Tundisi, 2000). 

 Corrente Longitudinal Intermediário Retenção Longa 

Tempo de 

Retenção 

R ≤20 20 < R ≤300 R > 300 

Classe de 

mistura 

Mistura completa Estratificação 

intermediária 

Estratificação bem 

desenvolvida 

Classe trófica A corrente previne o 

desenvolvimento 

completo do fitoplâncton 

Efeitos adicionais da 

corrente e estratificação 

modificada 

Classes tróficas 

clássicas 
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RESUMO 
 

A construção de reservatórios altera a qualidade da água, 

principalmente devido à alteração das vazões naturais a jusante do 

barramento, podendo ter consequências na biodiversidade. Este trabalho tem 

como objetivo caracterizar os trechos lóticos na área de influência da usina 

hidrelétrica Monte Claro e avaliar o impacto da formação do reservatório nos 

trechos a jusante. Para avaliação da qualidade da água, foram selecionados 

cinco pontos de coleta e foram utilizados os resultados obtidos no programa de 

monitoramento da qualidade da água executado pela Ceran – Companhia 

Energética Rio das Antas no período pré-enchimento (2002 a 2004) e pós-

enchimento (2005 a 2008). As variáveis utilizadas foram alcalinidade, clorofila 

a, coliformes fecais e totais, condutividade elétrica, cor, DBO, DQO, fósforo 

dissolvido, nitrato, nitrito, nitrogênio amoniacal, oxigênio dissolvido, pH, sílica, 

sólidos dissolvidos totais, sólidos suspensos, sulfatos, temperatura da água e 

turbidez. Esses resultados foram interpretados segundo a Resolução CONAMA 

357/05, Índice de Qualidade da Água e Índice de Estado Trófico. Não foi 

possível observar alterações significativas na qualidade da água após a 

formação do reservatório. A permanência das características do hidrograma 

natural do rio foi importante para a manutenção da qualidade da água. O trecho 

mais delicado em relação à qualidade da água foi o arroio Burati devido à 

contribuição por nutrientes e coliformes termotolerantes no trecho de vazão 

reduzida. 

 

Palavras chaves: alça de vazão reduzida, qualidade da água, usina 

hidrelétrica, rio das Antas, limnologia de rio, IQA e IET. 

 

INTRODUÇÃO 
 

A construção de hidrelétricas transforma o ambiente lótico em lêntico, 

ou seja, altera o regime natural do rio. 
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Ao regime natural de um rio estão associadas diferentes variáveis 

ambientais tais como: temperatura da água, acumulo de sedimentos e as 

concentrações de nutrientes e oxigênio dissolvido (Poff et al., 1997). 

O paradigma do fluxo natural do rio sustenta que a biodiversidade e o 

potencial evolutivo do ecossistema do rio é melhor mantido ou restabelecido 

pelo fluxo natural com periodicidade anuais, sazonais e em diferentes escalas 

de tempo (Poff et al., 1997; Richter et al., 1998). Os pulsos de inundação e 

seca fazem parte de um sistema fluvial e tendem a influenciar a biodiversidade 

(Large e Prach, 1999). O regime natural do rio influencia, também, na 

temperatura da água e em outros fatores ambientais, tal como a turbidez 

(Trepanier et al., 1996). Segundo Black et al. (2005) s cinco características 

essenciais para a saúde do ecossistema são: magnitude, freqüência, duração, 

periodicidade e taxa de variação do fluxo (Black et al., 2005). 

Os reservatórios que funcionam a fio d’água não tem a capacidade de 

regular a vazão e, portanto, não modificam o regime natural do rio. A vazão é 

integralmente turbinada até o limite compatível com a potência instalada 

(Conceição, 2007). Usinas com reservatório a fio d’água sofrem grande 

variação da vazão de água do rio ao longo do ano sendo obrigadas a diminuir 

sua geração de energia elétrica no período de estiagem (ILUMINA, 2010). 

Os valores referentes às vazões médias de longo período dos rios têm 

sido internacionalmente utilizados como boas avaliações do potencial hídrico 

renovável que pode ser desenvolvido, em termos de limite superior, em cada 

estado, bacia hidrográfica ou unidade geoeconômica de planejamento e desta 

forma, o conhecimento das vazões médias mensais permite avaliar a evolução 

sazonal da disponibilidade hídrica de uma bacia hidrográfica, servindo como 

ferramenta para a gestão de recursos hídricos (Rebouças, 1997).  

A usina hidrelétrica Monte Claro faz parte de um complexo hidrelétrico 

formado por mais duas usinas todas operando a fio d’água. Para avaliação da 

interferência da usina hidrelétrica Monte Claro nos pontos localizados a jusante 

do barramento, onde as vazões diminuem em virtude da operação e utilização 

de parte da água para a geração de energia, foram utilizados a Resolução 

CONAMA 357/05, o índice de qualidade da água e o índice de estado trófico 

para auxiliar na avaliação da qualidade da água de uma forma objetiva. Além 
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disso, servem também para comunicar a saúde da água para múltiplos 

usuários (Rosemond et al., 2009). 

Os índices transformam matematicamente as diversas medidas em um 

único valor que representa a qualidade global da água. As limitações da 

aplicação do índice incluem a perda de informações, já que a combinação de 

diversas variáveis é transformada em um único valor, a perda de interações 

entre as variáveis e a falta de diferenciação entre os diferentes tipos de 

ecossistemas (Zanderbergen e Hall, 1998) e da sensibilidade dos resultados 

para a formulação do índice (Khan et al., 2003; Gartner Lee, 2006). 

A eutrofização artificial consiste em um processo de enriquecimento 

exagerado de nutrientes (principalmente nitrogênio e fósforo) que ocorrem na 

coluna d’água, como resultado da carga excessiva de nutrientes, 

principalmente da agricultura (escoamento rural), zonas urbanas (runoff urbano 

e efluentes de tratamento de água residuais) e indústria (Schindler et al., 2006). 

Por isso, são desenvolvidos diversos métodos para avaliar o estado de trofia 

dos ambientes aquáticos (Sager e Lachavanne, 2009). Devido à dificuldade de 

se estabelecer limites bem definidos entre os diferentes estados tróficos, a 

utilização da concentração dos principais nutrientes da água é o método mais 

frequentemente utilizado para definição do estado trófico dos ecossistemas de 

água doce, sendo o fósforo total o mais utilizado (Sager e Lachavanne, 2009). 

Porém, a eutrofização depende também da temperatura da água. Com idêntica 

concentração de nutrientes ocorre floração no verão e não no inverno. 

A construção de grandes reservatórios no Brasil começou em 1900 

(Nogueira et al., 1999). As usinas hidrelétricas constituem a base do sistema de 

geração energética no Brasil, respondendo por cerca de 80% da oferta de 

eletricidade (Bermann et al., 2004), mostrando a forte dependência do país em 

relação a esse tipo de fonte de energia. A produção hidrelétrica é considerada 

por alguns autores como renovável e alternativa dos gases do efeito estufa 

(Mariuzzo, 2007), quando comparada ao carvão e ao petróleo. 

O objetivo deste trabalho é caracterizar, diagnosticar e avaliar a 

qualidade da água antes e após a implantação da usina hidrelétrica Monte 

Claro no trecho de característica lótica realizando a análise interpretativa dos 

resultados obtidos no Programa de Monitoramento Limnológico e da Qualidade 
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da Água da Ceran (Companhia Energética Rio das Antas) de acordo com as 

classes da Resolução CONAMA 357/05, Índice de Qualidade da Água (IQA) e 

Índice do Estado Trófico (IET). 

 
MATERIAL E MÉTODOS 

 

Área de estudo 

 

A usina hidrelétrica (UHE) Monte Claro está localizada no rio das Antas 

na região nordeste do estado do Rio Grande do Sul. A área de estudo 

compreende o trecho de influência da UHE Monte Claro, situada nos 

municípios de Nova Roma do Sul, Veranópolis, e Bento Gonçalves. Esta usina 

apresenta uma potência instalada de 130 MW. Seu reservatório possui uma 

área de 1,4 km2 em nível de água normal, chegando a 2,5 km2 em períodos de 

enchente. Seu funcionamento ocorre a fio d’água e seu volume é de 11,28x106 

m3 com uma profundidade máxima de 25 metros (www.ceran.com.br). 

Os processos de licenciamento especificam que o tempo de 

permanência das condições de qualidade da água em classe 2 segundo a 

Resolução CONAMA 357/05, depois da instalação do empreendimento, deverá 

ser semelhante ao existente antes da construção do mesmo e o regime de 

operação do empreendimento ao longo do tempo deverá estar subordinado 

pelo período experimental de um ano à manutenção da vazão remanescente, 

que garanta uma média semanal de 18,6 m3/s, com uma variação dentro da 

semana que respeite as condições naturais de recessão dos hidrogramas do 

rio das Antas sem provocar grandes pulsos artificiais. 

A tabela 1 abaixo descreve a localização dos pontos de coleta e a 

figura 1 apresenta a localização dos pontos de coleta. Os pontos 2 e 3 serão 

abordados em estudo posterior. 
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Tabela 1 – Localização dos pontos de coleta. (www.ceran.com.br). 

Ponto Localização Coordenadas  

1 
Rio das Antas a jusante da foz do arroio Biazus e montante do 

reservatório da UHE Monte Claro 

29º02'49.98'' S 

2°33'14.31'' E 

4 
Rio das Antas a jusante do barramento da UHE Monte Claro e a 

montante da foz do arroio Burati 

29°03'07.26'' S 

2º30'00.10'' E 

5 Arroio Burati 
29º06'39.34'' S 

2°30'00.75'' E 

6 
Rio das Antas a jusante da foz do arroio Burati e a montante da saída 

da casa de força da UHE Monte Claro 

29°03'42.79'' S 

2°28'05.03'' E 

7 
Rio das Antas a jusante da saída da casa de força da UHE Monte Claro 

e a montante da área do reservatório da UHE 14 de Julho 

29º01'03.26'' S 

2o27'51.44'' E 
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Figura 1: Mapa com a localização dos pontos de coleta. Fonte: 

www.ceran.com.br 
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Período de amostragem e Metodologia de Coleta e análise 

 

Para análise dos resultados foram calculadas as médias sazonais no 

período pré-enchimento (2002 a 2004) e pós-enchimento (2005 a 2008). As 

coletas foram realizadas na margem em local que apresentasse correnteza 

presumivelmente média do trecho do rio. Os parâmetros alcalinidade, clorofila 

a, coliformes fecais e totais, condutividade elétrica, cor, DBO, DQO, nitratos, 

nitrogênio amoniacal, oxigênio dissolvido, sílica, sólidos dissolvidos totais e 

suspensos e sulfatos foram analisados conforme Standard Methods 20th. Os 

parâmetros fósforo dissolvido, nitritos, pH e turbidez seguiram as orientações 

da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) com as normas 

brasileiras: NBR 12772/1992. 12619/1992, 14339/1999 e 11265/1990, 

respectivamente. 

Para interpretação dos resultados foram utilizados a Resolução 

CONAMA 357/05, os Índices de Qualidade da Água (IQA) (COMITESINOS, 

1990 apud. Bendati et al., 2003) e Índice de Estado Trófico (IET) (CETESB, 

2009). Para avaliação das alterações na qualidade da água com a formação do 

reservatório foi realizado o teste t comparando os resultados obtidos nos 

períodos pré e pós enchimento para cada variável e os resultados obtidos para 

IQA e IET em cada ponto de coleta. Com isso foi realizado uma comparação da 

qualidade da água por ponto. 

Para calcular o IQA foi utilizada a fórmula:  

IQA = πqiwi, onde: 

 

IQA - índice de qualidade da água - um número de 0 a 100; 

π – símbolo do produtório; 

qi - qualidade da i-ésima variável. Um número entre 0 e 100, obtido 

através do respectivo gráfico de qualidade, em função do resultado da análise.  

wi - peso correspondente à i-ésima variável fixado em função de sua 

importância para a conformação da qualidade, isto é, um número entre 0 e 1, 

sendo a soma de todos os pesos igual a 1 (ANA, 2005). Os valores de peso 

utilizados para wi são mostrados na tabela 2. Posteriormente, os valores são 

enquadrados em classes de qualidade conforme a tabela 3. 
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Tabela 2 - Variáveis de avaliação de IQA e o seu peso relativo. 

Variável  Peso - wi  

Coliformes Fecais  0,15  

pH  0,12  

DBO  0,10  

Nitrogênio Total  0,10  

Fosfato Total  0,10  

Temperatura  0,10  

Turbidez  0,08  

Sólido Total  0,08  

Oxigênio  0,17  

 

Tabela 3 – valor do IQA e as classes de qualidade. 

IQA  Qualidade da água  

91 - 100  Ótima  

71 - 90  Boa  

51 – 70  Aceitável  

26 - 50  Ruim  

0 -25  Péssima  

 

As funções polinomiais utilizadas para o cálculo da qualidade para os 09 

parâmetros individuais do IQA foram definidos nos trabalhos de Gastaldini e 

Mendonça (2003) (apud. Castro Júnior et al., 2007).  

Para o cálculo do IET foram utilizados os resultados obtidos para fósforo 

total e clorofila a seguindo as equações: 

Rios: 

IET (CL) = 10 x (6- ((-0,7 - 0,6 x (lnCL)) / ln2)) - 20 

IET (PT) = 10 x (6- ((0,42 - 0,36 x (lnPT)) / ln2)) - 20 

Onde: 

PT: concentração de fósforo total medida à superfície da água, em ug/L; 



56 
 

CL: concentração de clorofila a medida à superfície da água, em ug/L 

Ln: logaritmo natural. 

O resultado apresentado do IET será a média aritmética simples dos índices 

relativos ao fósforo total e a clorofila a, segundo a equação (CETESB, 2009): 

 

IET = [ IET (PT) + IET (CL) ] / 2 

As vazões afluente (medida na entrada do reservatório) e vertida (vazão 

medida no trecho de vazão reduzida) foram obtidas diretamente com a Ceran. 

Para avaliar o impacto da formação do reservatório na qualidade da 

água, foram realizados teste t com a comparação dos períodos pré e pós 

enchimento. 

 

RESULTADOS 
 
Vazão 
 

Os picos de vazões antes e depois da formação do reservatório 

mantiveram-se semelhantes, no trecho sob influência do empreendimento, ou 

seja, a construção do reservatório não provocou alterações acentuadas nos 

pulsos de vazão. O hidrograma natural característico do rio das Antas com os 

pulsos de vazão foi mantido após a formação do reservatório (Figura 2). As 

medidas mais elevadas foram registradas durante a primavera nos anos de 

2007 e 2008, ambos com valores acima de 6400 m3/s. Nos períodos de 

estiagem a vazão do rio apresentou valores abaixo de 20 m3/s, o período de 

estiagem mais forte foi registrado durante o verão de 2005, e a estiagem mais 

prolongada ocorreu no verão de 2006, tendo esta se estendido até o período 

de outono de 2006. 
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Figura 2: variação de vazão afluente (a montante do barramento) e vertida (na 

alça de vazão reduzida) ao longo do período de estudo. 

 

Qualidade da Água 
 

A tabela 2 mostra as variáveis que ultrapassaram as classes 3 e 4 

segundo a Resolução CONAMA 357/05, a frequência de ocorrência das 4 

classes estipuladas pela mesma Resolução, a frequência de ocorrência dos 

estados tróficos segundo o IET e a frequência de ocorrência das classes de 

qualidade da água segundo o IQA no período pré e pós enchimento. 

Os parâmetros alcalinidade, coliformes totais, condutividade elétrica, 

DQO, sílica e sólidos suspensos não são contemplados pela Resolução 

CONAMA 357/05. Os parâmetros nitrogênio amoniacal, oxigênio dissolvido, 

sólidos dissolvidos e sulfatos apresentaram resultados de classe 1 e 2 segundo 

a Resolução CONAMA 357/05. 
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Conforme a tabela 4, todos os pontos de coleta apresentaram maior 

frequência de classe 1 e 2 de qualidade segundo a Resolução CONAMA 

357/05, conforme exigido no licenciamento. Mais de 90% dos resultados 

obtidos no período de estudo permaneceram nas classes 1 e 2. 

No ponto 5, arroio Burati, a ocorrência das classes 1 e 2 chegou no 

máximo a 86%. Neste ponto ocorreu a maior freqüência das classes 3 e 4, 

indicando um ambiente mais degradado, em relação aos demais pontos, 

possivelmente devido a contribuição por esgoto doméstico. 

Quanto ao índice de Estado Trófico (IET) os pontos foram 

predominantemente classificados como ultraoligotrófico e mesotrófico. Os 

pontos 1 (montante do reservatório) e 5 (arroio Burati) foram os pontos que 

apresentaram os maiores níveis de trofia com características supereutróficas e 

hipereutróficas. 

O Índice de Qualidade da Água (IQA) apresentou resultados que 

classificam a qualidade da água entre boa e aceitável na maioria dos pontos de 

coleta. No entanto, o ponto 5, Arroio Burati, apresentou resultados de qualidade 

ruim e péssima no período anterior ao enchimento do reservatório. No período 

posterior ao enchimento essa baixa qualidade esteve refletida nos pontos 

localizados a jusante deste ponto. 
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Tabela 4: Freqüência de ocorrência de classes do CONAMA, IET e IQA nos períodos pré e pós-enchimento do reservatório nos 

pontos de coleta. 

  PERÍODO PRÉ-ENCHIMENTO PERÍODO PÓS-ENCHIMENTO 

Ponto de 
coleta 

Parâmetros que 
extrapolam classe 

2 
Classes 

CONAMA IET IQA Parâmetros que 
extrapolam classe 2 

Classes 
CONAMA IET IQA 

PONTO 1 DBO, fósforo total e 
coliformes fecais 

classe 1 - 84% 
classe 2 - 10% 
classe 3 - 4%  
classe 4 - 2% 

Ultraoligotrófico - 70% 
Mesotrófico - 10% 
Hipereutrófico - 20% 

Boa - 73%  
Aceitável - 27% 

DBO, fósforo total, 
fluoretos, coliformes 
fecais, nitrato, nitrito e 
clorofila a 

Classe 1  - 78% 
classe 2 - 12% 
classe 3 - 6% 
classe 4 - 4% 

Ultraoligotrófico - 7% 
Oligotrófico - 13% 
Mesotrófico - 40% 
Eutrófico - 20% 
Supereutrófico - 13% 
Hipereutrófico - 7% 

Boa - 60% 
Aceitável - 40% 

PONTO 4         
DBO, fósforo total, 
fluoretos e coliformes 
fecais 

classe 1 -  86% 
classe 2 - 11% 
classe 3 - 2% 
classe 4 - 1% 

Ultraoligotrófico - 7% 
Oligotrófico - 14% 
Mesotrófico - 72% 
Eutrófico - 7% 

Boa - 50% 
Aceitável - 50% 

PONTO 5 
cor, turbidez, DBO, 
fósforo total, nitrito e 
coliformes fecais 

classe 1 - 76% 
classe 2 - 10% 
classe 3 - 5% 
classe 4 - 9% 

Ultraoligotrófico - 55% 
Oligotrófico - 9% 
Eutrófico - 9% 
Supereutrófico - 9% 
Hipereutrófico - 18% 

Boa - 27% 
Aceitável - 55% 
Ruim - 9% 
Péssima - 9% 

Cor, DBO, fósforo 
total, nitrato, nitrito, 
coliformes fecais 

Classe 1 - 76% 
Classe 2 - 10% 
Classe 3 - 5% 
Classe 4 - 9% 

Ultraoligotrófico - 14% 
Oligotrófico - 7% 
Mesotrófico - 22% 
Eutrófico - 22% 
Supereutrófico - 21% 
Hipereutrófico 14% 

Aceitável - 73% 
Ruim - 27% 

PONTO 6 
cor, DBO, fósforo 
total e coliformes 
fecais  

classe 1 - 85% 
classe 2 - 11% 
classe 3 - 3 % 
classe 4 - 1% 

Ultraoligotrófico - 50% 
Oligotrófico - 17% 
Mesotrófico - 25% 
Hipereutrófico - 8% 

Boa - 42%  
Aceitável - 58% 

DBO, fósforo total, 
fluoretos e coliformes 
fecais 

Classe 1 - 83% 
Classe 2 - 13% 
Classe 3 - 2% 
Classe 4 - 2% 

Ultraoligotrófico - 19% 
Oligotrófico - 19% 
Mesotrófico - 56% 
Eutrófico - 6% 

Boa - 50% 
Aceitável - 44% 
Ruim - 6% 

PONTO 7 
cor, DBO, fósforo 
total e coliformes 
fecais  

classe 1 - 84% 
classe 2 - 11% 
classe 3 - 4%  
classe 4 - 1% 

Ultraoligotrófico - 58% 
Oligotrófico - 8% 
Mesotrófico - 25% 
Hipereutrófico - 8% 

Boa 42%  
Aceitável - 58% 

DBO, fósforo total, 
fluoretos e coliformes 
fecais 

Classe 1 - 81% 
Classe 2 - 14% 
Classe 3 - 3% 
Classe 4 - 2% 

Ultraoligotrófico - 19% 
Oligotrófico - 13% 
Mesotrófico - 55% 
Eutrófico - 13% 

Boa - 50% 
Aceitável - 44% 
Ruim - 6% 
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Nas tabelas 05 a 08 resumem os resultados obtidos no período de 

monitoramento. O monitoramento no ponto 4 iniciou após a formação do reservatório, 

por isso não foi possível realizar o teste t. Esse ponto teve como finalidade avaliar o 

impacto do arroio Burati no trecho de redução de vazão da UHE Monte Claro.  

A tabela 05 apresenta os resultados observados no período pré e pós 

enchimento para cada variável, IQA e IET, assim como o resultado obtido com o teste t. 

Os resultados mostram que no ponto 1 apenas pH, surfactantes, fluoretos e sulfatos 

apresentaram evidência suficiente para apoiar a afirmativa de que as características da 

água no período pré-enchimento, para essas variáveis, foram diferentes das 

encontradas no período pós enchimento.  

Tabela 05: Valores máximos, mínimos, média e valor de p para cada variável no 

ponto 1. 

  Pré enchimento Pós enchimento   
  Med  Max Min Med  Max Min p 
Condutividade (µmho/cm) 36,66 50 26 41,62 58,6 23,67 0,23203 
Cor (mg/l CoPt) 28,64 70 5 32,71 60 5 0,4056 
Turbidez (NTU) 14,54 29,1 3,7 16,25 96,15 3,54 0,98556 
pH 6,78 7,2 6,34 7,13 7,42 6,055 0,03364* 
Alcalinidade (mg/l CaCO3) 11,77 16,5 7 12,36 15,7 7,9 0,72705 
DBO (mg/l O2) 3,849 7 0,6 3,497 8,31 2 0,69156 
DQO (mg/l O2) 14,83 36 4 10,59 23,5 4 0,10735 
Fenóis (mg/l C6H5OH) 0,0042 0,014 0,001 0,004321 0,0215 0 0,76403 
Fósforo total (mg/l P) 0,059891 0,12 0,0119 0,098042 0,242 0,026667 0,093084 
Oxigênio dissolvido (mg/l O2) 8,496 11,42 7,14 8,59 10,9 7,3 0,52834 
Surfactantes (mg/l ABS) 0,0275 0,03 0,02 0,046438 0,1025 0 0,019324* 
UV-254 (1/cm) 0,222364 0,3153 0,0145 0,240669 0,4495 0,158 0,57238 
Óleos e graxas (mg/l) 22 47 1 2,219 5,8 0 0,26299 
Fluoretos (mg/l F-) 0,065 0,08 0,05 0,43075 1,6 0,06 0,006307* 
Sulfatos (mg/l SO4

--) 5,197 14,2 2,02 0,488 2 0 0,033317* 
Sílica Sol,(mg/l SiO2) 13,434 26 6,5 11,85 16,5 4,39 0,67479 
Nitratos (mg/l NO3

-) 1,027545 1,89 0,6 2,203 15,2 0,169667 0,21634 
Nitritos (mg/l NO2

-) 0,054218 0,16 0,0089 0,284864 2,97 0,006 0,38758 
Nitrogênio NH4 (mg/l N) 0,298689 0,854 0,0524 0,169767 0,549333 0 0,31046 
Sól, suspensos (mg/L) 26,33 47 15 20,1 88 1,6 0,95746 
Sól, dissolvidos (mg/L) 57,91 90 24 55,26 87 13 0,25147 
Clorofila a 0,628336 3,86 0 11,06 72 0 0,10778 
N,M,P, Coliformes Totais 13499 110000 23 105647 800175 0,043 0,1823 
N,M,P, Coliformes Fecais 4254 16000 11 1687 8000 32,17 0,088304 
IQA 70,42 83,61 52,2 72,66 88,08 64,29 0,50864 
IET 48,048 85,98 27,02 57,97 73,54 46,86 0,070501 

*Apresenta diferença significativa (p<0,05) entre os períodos pré e pós-enchimento. 



61 
 

O ponto 5, localizado no arroio Burati, apresentou maior número de variáveis 

com evidências de alteração da qualidade da água entre o período pré e pós 

enchimento. Ressalta-se que esse corpo d’água deságua no rio das Antas e, portanto, 

não sofre influência da usina nas características limnológicas. Essa variação muito 

provavelmente foi resultados da emissão de esgoto doméstico, muito comum nesse 

arroio. As variáveis que apresentaram alteração foram: condutividade, fluoretos, sólidos 

dissolvidos, clorofila a e coliformes totais (Tabela 06). 

Tabela 06: Valores máximos, mínimos, média e valor de p para cada variável no 

ponto 5. 

  Pré-enchimento Pós-enchimento   
  Med  Max Min Med  Max Min p 
Condutividade (µmho/cm) 132,76 250,47 59,8 136,92 322 59,8 0,044072* 
Cor (mg/l CoPt) 33,33 100 5 32,14 100 5 0,88273 
Turbidez (NTU) 15,67 82,94 2,15 14,38 82,94 2,15 0,50944 
pH 7,19 7,5 6 7,185 7,5 6 0,30151 
Alcalinidade (mg/l CaCO3) 20,44 35,5 9,59 21,401 50,2 9,59 0,67869 
DBO (mg/l O2) 3,57 5,7 2 4,319 17 2 0,90608 
DQO (mg/l O2) 11,08 16 4 10,98 23,7 4 0,23153 
Fenóis (mg/l C6H5OH) 0,005667 0,018 0 0,005667 0,018 0 0,68368 
Fósforo total (mg/l P) 0,403653 1,08 0,162667 0,410456 1,08 0,156 0,053382 
Oxigênio dis, (mg/l O2) 7,839 10,3 6,25 7,644 10,3 6,25 0,19032 
Surfactantes (mg/l ABS) 0,0875 0,118 0,019 0,086556 0,118 0,019 0,005672* 
UV-254 (1/cm) 0,191319 0,4728 0,087 0,185956 0,4728 0,087 0,68409 
Óleos e graxas (mg/l) 2,108 3,9 1 2,108 3,9 1 0,074355 
Fluoretos (mg/l F-) 0,46075 0,67 0,19 0,4112 0,67 0,076 7,50E-02* 
Sulfatos (mg/l SO4

--) 5,71 9,167 1,6 6,36 16,7 1,6 0,95774 
Sílica Sol,(mg/l SiO2) 15,55 27,6 8,84 15,77 27,6 8,84 0,82444 
Nitratos (mg/l NO3

-) 5,369 27,3 0,616 7,037 27,3 0,616 0,35278 
Nitritos (mg/l NO2

-) 0,307788 1,84 0,006 0,386119 1,84 0,006 0,86595 
Nitrogênio NH4 (mg/l N) 0,400773 1,213 0,017 0,405007 1,213 0,017 0,28052 
Sól, suspensos (mg/L) 20,93 85 4,33 18,72 85 4,33 0,53329 
Sól, dissolvidos (mg/L) 127,85 189 89 120,9 189 41 0,036865* 
Clorofila a 3,419 8,3 0,096 2,896 8,3 0,013 0,025672* 
N,M,P, Coliformes Totais 438160 1072333 800 351507 1072333 800 0,021705* 
N,M,P, Coliformes Fecais 62741 540000 80 82393 540000 80 0,40798 
IQA 58,52 75,28 25,42 54,8 66,57097 32,97 0,15033 
IET 54,69 85,44 36,05 57,5 67,20609 36,35 0,38831 

*Apresenta diferença significativa (p<0,05) entre os períodos pré e pós-enchimento. 

 

No ponto 6, as variáveis em que há evidência suficiente para apoiar a afirmativa 

de que há diferença entre o período pré e pós-enchimento foram condutividade, pH, 

surfactantes, UV-254 e óleos e graxas (Tabela 07). 
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Tabela 07: Valores máximos, mínimos, média e valor de p para cada variável no 

ponto 6. 

  Pré-enchimento Pós-enchimento   
  Med  Max Min Med  Max Min p 
Condutividade (µmho/cm) 37,01 49 29,7 47,16 62,6 25,87 0,025833* 
Cor (mg/l CoPt) 38,75 140 5 25,83 65 5 0,35178 
Turbidez (NTU) 14,95 27 4 10,74 26,2 2,02 0,091539 
pH 6,76 7,3 6,31 7,29 7,6 6,97 0,000125* 
Alcalinidade (mg/l CaCO3) 14,29 22,5 10 17,39 28,67 10,67 0,221 
DBO (mg/l O2) 2,718 7 0,12 3,187 8,89 1 0,32086 
DQO (mg/l O2) 15,642 44 4 10,99 21,6 6 0,13565 
Fenóis (mg/l C6H5OH) 0,00275 0,007 0,001 0,005146 0,015 0 0,2782 
Fósforo total (mg/l P) 0,075475 0,171 0,0083 0,080444 0,185 0,036 0,8371 
Oxigênio dis, (mg/l O2) 8,49 10,8 7,08 7,76 8,67 5,88 0,22938 
Surfactantes (mg/l ABS) 0,028 0,06 0,01 0,065857 0,1 0 0,000567* 
UV-254 (1/cm) 0,211566667 0,4185 0,13 0,213211 0,3265 0,105 0,033499* 
Óleos e graxas (mg/l) 35 71 15 2,27037 5,7 1 0,023033* 
Fluoretos (mg/l F-) 0,08 0,14 0,02 0,443556 1,92 0,01 0,067985 
Sulfatos (mg/l SO4

--) 4,79 8,08 2,8 1,49625 8,44 0 0,66031 
Sílica Sol,(mg/l SiO2) 14,212 28 7,28 13,72 20,1 9,8 0,68734 
Nitratos (mg/l NO3

-) 1,08525 1,62 0,74 0,972685 2,726667 0,148667 0,68734 
Nitritos (mg/l NO2

-) 0,043466667 0,13 0,0083 0,021241 0,048 0,007 0,13401 
Nitrogênio NH4 (mg/l N) 0,18633 0,558 0,022 0,232056 0,582 0,02 0,72588 
Sól, suspensos (mg/L) 19,86 32 8 10,94 27,5 6 0,41648 
Sól, dissolvidos (mg/L) 61,417 117 17 68,5 91 40,67 0,80298 
Clorofila a 111,37 1110 0,01 2,725 10,67 0,081 0,083656 
N,M,P, Coliformes Totais 1663 9000 280 60512 615966 430 0,23852 
N,M,P, Coliformes Fecais 496 2200 40 616,9 3300 23 0,39581 
IQA 69,72 74,87 63,13 68,92 79,74 34,396 0,90035 
IET 47,77 82,22 34,14 51,61 59,88 30,92 0,27274 

*Apresenta diferença significativa (p<0,05) entre os períodos pré e pós-enchimento. 

 

O ponto 7, localizado na área de retorno da água para o rio foi o que apresentou 

menor numero de variáveis que apresentaram influência da formação do reservatório. 

Apenas pH e oxigênio dissolvido apresentaram evidências estatísticas da influência da 

formação do reservatório em seus resultados (Tabela 08). 
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Tabela 08: Valores máximos, mínimos, média e valor de p para cada variável no 

ponto 7. 

  Pré-enchimento Pós-enchimento   
  Med  Max Min Med  Max Min p 
Condutividade (µmho/cm) 37,54 49 32 43,97 63,1 25,4 0,10736 
Cor (mg/l CoPt) 37,5 100 5 26,9 60 5 0,32326 
Turbidez (NTU) 14,66 28,3 3,5 10,63 21,2 2,29 0,079766 
pH 6,748 7,2 6,3 7,237 7,46 7 0,000112* 
Alcalinidade (mg/l CaCO3) 14,08 22,5 10 15,58 28,5 9,533 0,62782 
DBO (mg/l O2) 3,066 6 0,48 3,170 8,373 1,667 0,78453 
DQO (mg/l O2) 18,53 56 4 9,87 16 6 0,053703 
Fenóis (mg/l C6H5OH) 0,00225 0,006 0,001 0,010867 0,058 0 0,28479 
Fósforo total (mg/l P) 0,0836 0,1759 0,0172 0,080208 0,238 0,027 0,6891 
Oxigênio dis, (mg/l O2) 8,44 10,83 7,2 7,41 8,71 5,79 0,048595* 
Surfactantes (mg/l ABS) 0,115 0,4 0,01 0,093429 0,104 0,05 0,41602 
UV-254 (1/cm) 0,211058 0,4089 0,115 0,214453 0,324 0,114 0,93956 
Óleos e graxas (mg/l) 33 70 2 2,651852 6,3 1 0,1257 
Fluoretos (mg/l F-) 0,03 0,04 0,01 0,625667 3,39 0,02 0,068522 
Sulfatos (mg/l SO4

--) 4,91 8,07 2,04 1,555714 8,5 0 0,052009 
Sílica Sol,(mg/l SiO2) 13,83 24 7,61 13,36 21,1 8,1 0,53411 
Nitratos (mg/l NO3

-) 0,98875 1,82 0,11 0,881765 3,28 0,188 0,65526 
Nitritos (mg/l NO2

-) 0,042592 0,14 0,0091 0,018864 0,071 0,006333 0,085333 
Nitrogênio NH4 (mg/l N) 0,195688 0,558 0,0465 0,259144 0,604 0,053 0,14295 
Sól, suspensos (mg/L) 19,25 32 5 13,5 34 3,333 0,49042 
Sól, dissolvidos (mg/L) 46,9 110 2,85 51,14 72,33 23 0,8344 
Clorofila a 172,3 1720 0,01 2,615 8,7 0,021333 0,074222 
N,M,P, Coliformes Totais 1151 3000 280 86522 627233 170 0,19368 
N,M,P, Coliformes Fecais 409 1300 8 997,1 4900 10,67 0,17042 
IQA 69,94 74,03 65,43 69,49 82,26 47,49 0,66079 
IET 43,99 85,78 27,92 50,33 59,22 27,92 0,31281 

*Apresenta diferença significativa (p<0,05) entre os períodos pré e pós-enchimento. 

 

DISCUSSÃO 
 

Vazão 
 

O hidrograma mantido com as mesmas características naturais é de 

fundamental importância, visto que os problemas ambientais causados pelo manejo 

inadequado das quantidades de água podem causar a redução da biodiversidade e a 

extinção de espécies (Collischon et al., 2006). O hidrograma de vazão do rio das Antas 

permaneceu com as mesmas características de pulsos observados naturalmente no rio 
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das Antas, mesmo com a redução de parte da vazão afluente para a produção de 

energia. Os grandes pulsos de vazão, característicos dos rios de planalto, a jusante do 

barramento foram mantidos. Esta é uma das vantagens dos reservatórios que 

funcionam a fio d’água, ajudando a manter a qualidade da água. Essa característica do 

reservatório da UHE Monte Claro garante a permanência do hidrograma no trecho de 

vazão reduzida à jusante do reservatório, mesmo que em muitos momentos a vazão 

fique em 18,6 m3/s, principalmente durante a operação da usina. 

O resultado refletiu a característica de reservatórios com funcionamento a fio 

d’água que não tem a capacidade de regular a vazão e que mantém o vertedouro em 

atividade em quase a totalidade do tempo. 

 

Qualidade da Água 
 

Poucas variáveis apresentaram diferença significativa entre o período pré-

enchimento e pós-enchimento. Dentre as variáveis selecionadas, de um total de 26, 

incluindo os índices de qualidade da água e o de estado trófico, apenas 11 

apresentaram diferença em algum dos pontos monitorados. O ponto que apresentou 

maior número de variáveis com diferença significativa foi o ponto 5 localizado no arroio 

Burati. O ponto com menor número de parâmetros foi o ponto 7 localizado no ponto de 

retorno da água para o rio das Antas após turbilhamento. 

As variáveis que apresentaram diferença significativa em pelo menos um dos 

pontos de coleta foram: pH, surfactantes, fluoretos, sulfatos, condutividade, sólidos 

dissolvidos, clorofila a, coliformes totais, UV-254, óleos e graxas e oxigênio dissolvido. 

Segundo Braccialli et al., 2007 as variáveis mais importantes para a caracterização de 

um sistema aquático são a temperatura da água, o oxigênio dissolvido, o pH, a 

turbidez, os sólidos dissolvidos e a condutividade elétrica. Tundisi, 2000 afirma que a 

desestabilização de um sistema aquático ocorre à medida que as características 

físicas, químicas e biológicas como sólidos totais dissolvidos, pH e condutividade 

elétrica entre outras são alteradas. O pH foi a única variável que apresentou diferença 

significativa em todos os pontos localizados no rio das Antas. As demais variáveis 

apresentaram diferença significativa em, no máximo, dois pontos. 

Surfactantes, fluoretos e óleos e graxas são variáveis indicadoras de influência 

antrópica, visto que, naturalmente, ocorrem em baixas concentrações no ambiente 

aquático. Essa diferença significativa que ocorreu no resultado dessas variáveis entre 

os dois períodos de estudo pode ser um indicativo da maior urbanização nesse 
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ambiente e não conseqüência da formação do reservatório. O período de abrangência 

desse estudo foi o período antes do enchimento do reservatório e logo após a 

formação deste, quando ainda havia instalação das obras de construção. Portanto, a 

continuidade do monitoramento com resultados mais atualizados poderão resultar em 

dados diferenciados, já que há diminuição do número de funcionários com o término 

das obras. 

A condutividade e os sólidos dissolvidos apresentaram diferenças no arroio 

Burati (ponto 5) e no ponto 6 logo a jusante desse arroio. O arroio Burati apresenta um 

ambiente bastante degradado devido a influência por esgoto doméstico. Observando 

os resultados de condutividade, nota-se valores altos bastante discrepantes quando 

comparados aos pontos localizados no rio das Antas. Esse arroio foi o ponto que 

apresentou maior número de variáveis com diferenças significativas entre o período de 

pré e pós-enchimento. Salienta-se que esse resultado não é conseqüência da 

formação do reservatório visto que o arroio Burati deságua no rio das Antas não sendo 

influenciado pela usina. 

Os índices utilizados para interpretação dos resultados também não 

apresentaram diferenças significativas entre os dois períodos. A qualidade da água é 

considerada boa segundo a metodologia utilizada e a maioria dos parâmetros não 

mostrou alteração devido à formação do reservatório indicando que esse ambiente não 

causou alteração na qualidade da água. Os resultados mostraram a baixa influência da 

formação do reservatório. 

As características do rio das Antas, que é um rio tipicamente de serra podem ser 

um fator que contribui para a manutenção da qualidade da água pois, as características 

de rio de serra com turbilhonamento intenso garantem a boa aeração da água além de 

uma boa capacidade de autodepuração (Caputo et al., 2008).  

Segundo a Resolução CONAMA 357/05 as classes 1 e 2 de qualidade da água 

prevaleceram em todos os pontos de coleta e durante todo o período de 

monitoramento. Estas classes asseguram o uso da água destinada ao abastecimento 

humano, após tratamento simplificado, à proteção das comunidades aquáticas, a 

recreação de contato primário, a irrigação e a aqüicultura. O fato dos pulsos naturais de 

vazão terem sido mantidos após a construção do barramento foi determinante para a 

manutenção da qualidade da água. O uso e a ocupação do solo podem ser a causa da 

maior interferência na qualidade da água no rio das Antas, principalmente se levarmos 

em consideração a qualidade da água do arroio Burati, que apresentou a maior 

ocorrência de classes 3 e 4 segundo a Resolução CONAMA 357/05 para fósforo total, 
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coliformes fecais e DBO, indicando alteração na qualidade da água devido a 

contribuição de esgoto doméstico. 

Salomoni et al. (2007) observaram no rio Gravataí, situado próximo a bacia 

Taquari-Antas, alterações na qualidade da água devido a descarga de esgoto 

doméstico “in natura”, refletido no aumento da matéria orgânica lábil com altos valores 

de DBO, coliformes fecais, nutrientes e turbidez. 

Morrice et al. (2008) constataram que a população humana é o mais forte 

preditor de níveis de fósforo total e um fator importante que afeta a qualidade da água. 

Os poluentes resultantes do deflúvio superficial agrícola são constituídos de 

sedimentos, nutrientes, agroquímicos e dejetos animais (Merten e Minella, 2002).  

Os resultados obtidos pelo cálculo do Índice de Estado Trófico mostraram um 

baixo grau de trofia no local de estudo. Esses resultados podem ser reflexo das altas 

vazões que auxiliam no carreamento e diluição dos nutrientes, assim como devido a 

dificuldade encontrada por macrófitas aquáticas e fitoplâncton em se estabelecer 

nesses locais de corrente mais intensa. Para o cálculo desse índice foram utilizados os 

parâmetros fósforo total e clorofila a. O fósforo total foi encontrado em altas 

concentrações em todos os pontos de coleta. Por isso, os baixos valores do IET 

parecem ter maior influência dos baixos valores de clorofila a. Esse baixo grau de trofia 

é uma das evidências da boa conservação e manutenção da qualidade da água, visto 

que, com a destruição de habitats, a eutrofização representa uma das maiores 

ameaças para a sustentabilidade da biodiversidade na maioria dos sistemas de água 

doce (Sager e Lachavanne, 2009). 

Para ambientes lóticos, há poucas pesquisas sobre a qualidade da água, 

relacionando as concentrações de nutrientes e crescimento de algas (através de 

clorofila a) (Calijuri et al., 2008). O fósforo é amplamente utilizado em fertilizantes e 

outros produtos químicos e altas concentrações de fósforo em córregos podem estar 

associados a práticas agrícolas inadequadas e descargas do escoamento urbano. Em 

rios é mais difícil perceber uma correlação entre as concentrações de clorofila a e 

nutrientes. A resposta da clorofila a para o enriquecimento de nutrientes provavelmente 

é restringida por fatores físicos como a limitação de luz, turbulência da água e curto 

tempo de residência hidráulica (Calijuri et al., 2008). 

O arroio Burati é o ponto mais delicado da área de estudo. Todos os métodos 

utilizados nesse estudo para avaliação da qualidade da água refletem a característica 

mais degrada deste arroio em relação aos demais pontos localizados no rio das Antas. 

A qualidade ruim detectada neste ponto não foi encontrada nos pontos localizados a 
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montante da área de deságüe deste arroio. Neste arroio, no período pós-enchimento foi 

observada qualidade ruim, segundo o IQA, em 27% do período monitorado. Nos pontos 

a jusante foi observada qualidade ruim em 6% do período monitorado. Essa redução de 

freqüência da qualidade ruim nos pontos localizados a jusante deste arroio refletem a 

eficiente capacidade de autodepuração do rio das Antas. Os picos de vazão na AVR 

provavelmente estão sendo decisivos para lixiviação e diluição do excesso de 

nutrientes lançados pelo arroio Burati. Essa degradação do arroio Burati necessita de 

atenção, pois a contaminação das águas naturais representa um dos principais riscos à 

saúde pública, sendo amplamente conhecida a estreita relação entre a qualidade da 

água e inúmeras enfermidades que acometem as populações, especialmente aquelas 

não atendidas por serviço de saneamento (Libânio et al., 2005). 

Todos os métodos utilizados para avaliação da qualidade da água mostraram-se 

eficiente para a área de estudo. Os índices utilizados (IET e IQA) e a Resolução 

CONAMA 357/05 mostraram que o rio das Antas, na área de influência da usina 

hidrelétrica Monte Claro, apresenta baixo impacto antrópico, mesmo após a 

implantação da usina. Portanto, qualquer um destes índices utilizados é uma boa 

ferramenta para o monitoramento da qualidade da água no trecho monitorado. 
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CARACTERIZAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA NO RESERVATÓRIO DA USINA 

HIDRELÉTRICA MONTE CLARO – RS/BRASIL 
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RESUMO 
 

A formação de um reservatório causa profundas alterações ao ambiente. A 

diminuição do fluxo, aumento do tempo de residência, estratificação, aumento das 

taxas de sedimentação e diminuição das concentrações de oxigênio são exemplos 

dessas alterações. Isso afeta além da qualidade da água, a biota presente nesses 

ambientes que estavam adaptadas às condições naturais do rio. O trabalho tem como 

objetivo caracterizar a qualidade da água no reservatório da usina hidrelétrica Monte 

Claro. Esse reservatório tem uma área de 1,4 km2 e funciona a fio d’água. A usina 

hidrelétrica Monte Claro faz parte de um complexo formado por três usinas dispostas 

em cascata no rio das Antas, noroeste do estado do Rio Grande do Sul. Para avaliação 

da qualidade da água foram utilizados os resultados obtidos no monitoramento da 

qualidade da água executado pela própria Ceran – Companhia Energética Rio das 

Antas em três pontos de coleta localizados na área de influência desta usina no 

período pós-enchimento do reservatório (2005 a 2008). Os parâmetros analisados 

foram: condutividade elétrica, cor, turbidez, alcalinidade, pH, DBO, DQO, fósforo total, 

oxigênio dissolvido, sulfatos, nitrato, nitrito, nitrogênio amoniacal, sólidos suspensos e 

dissolvidos, clorofila a, coliformes totais e fecais e temperatura da água. Nos pontos 

localizados no reservatório também foi medida a profundidade de Secchi. Os 

resultados foram interpretados pelo índice de qualidade da água, índice de estado 

trófico, índice de qualidade da água em reservatório e Resolução CONAMA 357/05. 

Não foram observadas alterações significativas na qualidade da água no reservatório 

desta usina. O curto tempo de retenção foi decisivo para a obtenção destes resultados. 

 

Palavras chaves: reservatório a fio de água, usina hidrelétrica, qualidade da água, 

IQA, IQAR, IET. 

 

INTRODUÇÃO 
 

A construção de represas para diversos fins é uma das mais antigas e 

importantes intervenções humanas nos sistemas naturais (Tundisi, 1999). Os 

reservatórios são importantes no que se refere ao abastecimento doméstico, produção 

de energia e amenização dos efeitos de estiagens prolongadas, em determinadas 

regiões.  
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Aproximadamente 60% dos rios do mundo têm seu fluxo regulado e os 

reservatórios cobrem uma área total de 500.000 km2 (Mcallister et al., 2001). A 

construção de grandes reservatórios no Brasil começou em 1900 (Nogueira et al., 

1999), e atualmente as usinas hidrelétricas constituem a base do sistema de geração 

energética no Brasil, respondendo por cerca de 80% da oferta de eletricidade 

(Bermann et al., 2004). 

A alteração de um ambiente lótico (rio) para lêntico (reservatório) pode ter como 

consequência o aumento das taxas de sedimentação (Bufon e Landin, 2007), a 

alteraçãod as características físico-químicas da água, tais como: estratificação térmica 

e diminuição da turbulência, redução da qualidade da água (Thornton, 1990), além de 

interferir na dinâmica dos nutrientes. As grandes barragens e reservatórios estão 

associados a diversos impactos na biodiversidade de água doce (Mcallister et al., 

2001). Os reservatórios de menor porte, com funcionamento a fio de água, tendem a 

apresentar menores impactos ao curso natural do rio. 

A usina hidrelétrica Monte Claro, juntamente com as usinas Castro Alves e 14 de 

Julho formam o complexo Ceran – Complexo Energético Rio das Antas. Dentre estas 

três usinas, a Monte Claro foi a primeira a ser construída. 

Uma das principais características dessas usinas é o funcionamento do 

reservatório a fio d’água. Reservatórios que funcionam a fio d’água, ou seja, minimiza 

as modificações sobre o regime natural do rio. A vazão é integralmente turbinada até o 

limite compatível com a potência instalada (Conceição, 2007). Usinas com reservatório 

a fio d’água sofrem grande variação da vazão de água do rio ao longo do ano sendo 

obrigadas a diminuir sua geração de energia elétrica no período de estiagem 

(ILUMINA, 2010). Com isso, o tempo de residência do reservatório diminui 

consideravelmente diminuindo a ocorrência de estratificação térmica e formação de 

camadas anóxicas, principalmente nas camadas mais profundas do reservatório. 

Neste sentido, o objetivo desse trabalho é caracterizar a qualidade da água no 

reservatório da usina hidrelétrica (UHE) Monte Claro, através de análises 

interpretativas dos resultados obtidos pelo Programa de Monitoramento Limnológico e 

da Qualidade da Água da Ceran (Companhia Energética Rio das Antas) de acordo com 

as classes da Resolução CONAMA 357/05, Índice de Qualidade da Água (IQA), Índice 

de Estado Trófico (IET) e Índice de Qualidade da Água em Reservatórios (IQAR). 
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MATERIAL E MÉTODOS 

Área de estudo 

 

A área de estudo compreende o reservatório da usina hidrelétrica Monte Claro, 

situada nos municípios de Nova Roma do Sul e Veranópolis, na margem direita, e 

Bento Gonçalves, na margem esquerda. Esta usina apresenta uma potência instalada 

de 130 MW. Seu reservatório apresenta uma área de 1,4 km2 em nível de água normal, 

chegando a 2,5 km2 em períodos de enchente. Seu funcionamento ocorre a fio d’água. 

Seu volume é de 11,28x106 m3 com uma profundidade máxima de 25 metros. Este 

reservatório apresenta uma vegetação bastante preservada em seu entorno. 

A tabela 1 descreve a localização dos pontos de coleta e a figura 1 apresenta o 

seu mapa de localização. Os pontos de coleta mantiveram a numeração utilizada no 

Programa de Monitoramento da Qualidade da Água. 

Tabela 1 – Localização dos pontos de coleta (Fonte: www.ceran.com.br). 

Ponto Localização Coordenadas  

1 
Rio das Antas a jusante da foz do arroio Biazus e montante do 

reservatório da UHE Monte Claro 

29º02'49.98'' S 

2°33'14.31'' E 

2 
Rio das Antas/ reservatório da UHE Monte Claro a jusante da saída da 

casa de força da UHE Castro Alves e a montante da foz do rio da Prata 

29º00'57.10'' S 

2º31'58.57'' E 

3 
Rio das Antas/ reservatório da UHE Monte Claro a jusante da foz do rio 

da Prata e a montante da tomada d’água desta usina 

29°01'32.55'' S 

2º29'01.60'' E 
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Figura 1: Mapa com a localização dos pontos de coleta. Fonte: www.ceran.com.br. 
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Período de amostragem e Metodologia de Coleta e análise 

 

Para análise dos resultados foram calculadas as médias sazonais no período 

pós-enchimento (2005 a 2008). As coletas foram realizadas superficialmente, na 

margem a uma distância de 1,5 metros, aproximadamente, com exceção dos pontos 8 

e 9, localizados no reservatório e que tiveram amostragem em superfície, meio e fundo. 

As variáveis alcalinidade, clorofila a, coliformes fecais e totais, condutividade 

elétrica, cor, DBO, DQO, nitratos, nitrogênio amoniacal, oxigênio dissolvido, sílica, 

sólidos dissolvidos totais e suspensos e sulfatos foram analisados conforme Standard 

Methods 20th. Os parâmetros fósforo dissolvido, nitritos, pH e turbidez foram analisados 

conforme as Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) através das normas 

brasileiras (NBR) 12772/1992, 12619/1992, 14339/1999 e 11265/1990, 

respectivamente. 

Nos pontos 2 e 3 localizados no reservatório foram coletadas amostras em duas 

profundidades e as variáveis analisadas nas camadas mais profundas foram: oxigênio 

dissolvido, fósforo total, nitrogênio inorgânico total, clorofila a, transparência da água 

medida pelo disco de Secchi, DQO e temperatura da água. Na camada mais profunda 

não foi medida clorofila a. 

O tempo de residência foi calculado a partir da fórmula:  

Tr= Q/V.86400 sendo: 

 

Tr: tempo de residência (dias) 

Q: volume do reservatório (m3) 

V: vazão afluente (m3/s) 

O valor 86.400 refere-se ao número de segundos em 24 horas e multiplica-se a vazão 

por este valor para obtermos o tempo de residência em dia. 

A vazão afluente foi obtida diretamente com a Ceran. 

Para interpretação dos resultados foram utilizados a Resolução CONAMA 

357/05, os Índices de Qualidade da Água (IQA) pelo COMITESINOS (1990) (apud. 

Bendati et al., 2003), Índice de Estado Trófico (IET) (CETESB, 2009) e de Qualidade da 

Água em Reservatórios (IQAR) (PNMA II, 2002) nos pontos localizados no ambiente 
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lêntico (reservatório). Para a classificação do reservatório quanto ao tempo de 

residência foi utilizado o método proposto por Straskraba e Tundisi (2000). 

O IQA foi calculado a partir da equação: IQA = πqiwi, onde: 

 

IQA - índice de qualidade da água - um número de 0 a 100; 

π – símbolo do produtório; 

qi - qualidade da i-ésima variável. Um número entre 0 e 100, obtido através do 

respectivo gráfico de qualidade, em função do resultado da análise.  

wi - peso correspondente à i-ésima variável fixado em função de sua importância 

para a conformação da qualidade, isto é, um número entre 0 e 1, sendo a soma de 

todos os pesos igual a 1 (ANA, 2005). Os valores de peso utilizados para wi são 

mostrados na tabela 2. Posteriormente, os valores são enquadrados em classes de 

qualidade conforme a tabela 3. 

 

Tabela 2 - Variáveis de avaliação de IQA e o seu peso relativo. 

Variável  Peso - wi  

Coliformes Fecais  0,15  

pH  0,12  

DBO  0,10  

Nitrogênio Total  0,10  

Fosfato Total  0,10  

Temperatura  0,10  

Turbidez  0,08  

Sólido Total  0,08  

Oxigênio  0,17  

 

Tabela 3 – valor do IQA e as classes de qualidade. 

IQA  Qualidade da água  

91 - 100  Ótima  

71 - 90  Boa  

51 – 70  Aceitável  

26 - 50  Ruim  

0 -25  Péssima  
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As funções polinomiais utilizadas para o cálculo da qualidade para os 09 

parâmetros individuais do IQA foram definidos nos trabalhos de Gastaldini e Mendonça 

(2003) (apud. Castro Júnior et al., 2007). 

Para o cálculo do IQAR são selecionadas três profundidades de coleta sendo: 

 

Profundidade I: camada da zona eufótica com 40% da luz incidente, onde é 

esperada uma produção primária de fitoplâncton representativa da camada 

trofogênica 

Prof. I = ZdS . 0,54 

Onde: 

ZdS= profundidade Secchi 

0,54= fator para calcular 40% da luz incidente 

 

Profundidade II: metade da zona afótica, onde independentemente da ocorrência 

de estratificação térmica, a respiração e a decomposição são predominantes 

sobre a produção autotrófica, 

Prof II= (Zmax+Zeu)/2 

Onde: 

Zmax= profundidade máxima (m), na estação de amostragem; 

Zeu=zona eufótica, que é igual à profundidade Secchi*f 

f=3 (fator correspondente a aproximadamente 1% da luz incidente na 

superfície da água). 

 

Profundidade III: quando, durante as medições “in situ”, for detectada uma zona 

anóxica, mais uma amostra é coletada na porção intermediária desta camada. 

 

O IQAR é calculado segundo a equação: 

 

IQAR = S (Wi . qi ) / S Wi  
 

S= símbolo do somatório 

Wi = peso relativo de cada parâmetro 

Qi = qualidade relativa de cada parâmetro 



79 
 

A tabela 04 apresenta os pesos dos parâmetros utilizados para calcular o IQAR. 

 

Tabela 04 - Variáveis selecionadas para cálculo do IQAR e seus respectivos pesos. 

Variáveis Pesos (qi) Peso (Wi) 

Déficit de oxigênio dissolvido  17 

Fósforo Total - (P-mg/l) 12 

Nitrogênio Inorgânico Total - (N-mg/l)  8 

Clorofila a - (mg/m3) 15 

Profundidade Secchi - (metros) 12 

Demanda Química de Oxigênio- DQO (O2-mg/l) 12 

Fitoplâncton ( diversidade e florações)  8 

Tempo de residência - (dias)  10 

Profundidade Média - (metros) 6 

 

O cálculo para medir o déficit de oxigênio é descrito a seguir (PNMA II, 2002): 

COD = (14,62- (0,3898 Bt) + (0,006969 (Bt
2) - (0,00005896(Bt

3))) X ((1-

0,0000228675 Ba))5,167) 

onde : 

COD = Equação Geral para Cálculo de Oxigênio Dissolvido considerando a 

temperatura e a altitude; 

Bt = temperatura 

Ba = altitude 

 

Cs = BOD X 100/ COD 

 

onde: 

BOD = valor medido de OD em mg/L de O2; 

COD= equação geral para O2 considerando temperatura e altitude 

Cs = equação geral para cálculo de OD envolvendo temperatura, altitude e valor 

medido de OD em mg/L de O2. 

 

O tempo de residência foi calculado pela fórmula: 

Tr= Q/V.86400 sendo: 
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Tr: tempo de residência (dias) 

Q: volume do reservatório (m3) 

V: vazão afluente (m3/s) 

Para estabelecer as diferentes classes de qualidade da água do reservatório 

em relação ao grau de degradação da qualidade de suas águas foi desenvolvida pelo 

IAP uma matriz com os intervalos de classe dos parâmetros mais relevantes (PNMA II, 

2002). Esta matriz apresenta seis classes de qualidade da água (Tabela 5). 

Tabela 05 – Matriz da Qualidade de água (Instituto Ambiental do Paraná) 

Variáveis Classe 1   Classe 2  Classe 3  Classe 4   Classe 5   Classe 6 

Déficit de Oxigênio (%) <5     6-20    21-35    36-50     51-70     >70 

Fósforo Total (mg/L) <10   11-25   26-40  86-210  86-210  >210 

Nitrogênio Inorgânico 

Total (mg/L) <0,05 0,06-0,15 0,16-0,25  0,26-0,60  0,61-2,00   >2,0 

Clorofila a (µg/L) <1,5   1,5-3,0  3,1-5,0   5,1-10,0   11,0-32,0  >32 

Disco de Secchi (m) >3   3-2,3 2,2-1,2  1,1-0,6   0,5-0,3   <0,3 

DQO (mg/L)  <3   3-5   6-8   9-14   15-30   >30 

Tempo de 

residência(dias) <10  11-40  41-120   121-365  366-550   >550 

Profundidade média (m) >35   34-15 14-7  6-3,1   3-1,1   <1 

 

A metodologia descrita pelo IAP utiliza também os valores de fitoplâncton 

(diversidade de espécies e florações). Porém, para este trabalho não foram utilizados 

esses resultados. Os pesos desses dois itens foram divididos entre os demais 

parâmetros. O objetivo foi facilitar o cálculo do índice e torná-lo mais prático utilizando-

se apenas os resultados de clorofila a. 

A partir desses resultados são selecionadas seis classes de qualidade sendo a 

classe 1 a de melhor qualidade e a classe 6 a pior qualidade (PNMA II, 2002). 

O IET foi calculado pelas fórmulas: 

 

Rios (cálculo utilizado no ponto 1): 

IET (CL) = 10 x (6- ((-0,7 - 0,6 x (lnCL)) / ln2)) - 20 

IET (PT) = 10 x (6- ((0,42 - 0,36 x (lnPT)) / ln2)) - 20 
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Reservatórios (cálculo utilizados nos pontos 2 e 3): 

IET (CL) = 10 x (6 - ((0,92 - 0,34 x (lnCL)) / ln2)) 

IET (PT) = 10 x (6 - (1,77 - 0,42 x (lnPT) / ln2)) 

Onde: 

PT: concentração de fósforo total medida à superfície da água, em ug/L; 

CL: concentração de clorofila a medida à superfície da água, em ug/L 

Ln: logaritmo natural. 

O resultado apresentado do IET será a média aritmética simples dos índices relativos 

ao fósforo total e a clorofila a, segundo a equação (CETESB, 2009): 

 

IET = [ IET (PT) + IET (CL) ] / 2 

 

Os limites estabelecidos para as diferentes classes de trofia para rios e 

reservatórios estão descritos nas tabelas 6 e 7: 

 

Tabela 6 – Classificação do Estado Trófico para rios segundo Índice de Carlson 

Modificado (Fonte: CETESB, 2009). 

Categoria estado trófico  Ponderação 

P-total - P Clorofila a 

(mg.m-3)  (mg.m-3) 

Ultraoligotrófico IET ≤ 47 P ≤ 13 CL ≤ 0,74 

Oligotrófico 47 < IET ≤ 52 13< P ≤ 35 0,74 < CL ≤ 1,31 

Mesotrófico 52 < IET ≤ 59 35 < P ≤137 1,31 < CL ≤ 2,96 

Eutrófico 59 < IET ≤ 63 137< P ≤296 2,96 < CL ≤ 4,70 

Supereutrófico 63 < IET ≤ 67 296 < P ≤640 4,70 < CL ≤ 7,46 

Hipereutrófico IET> 67 640 < P 7,46 < CL 
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Tabela 7 – Classificação do Estado Trófico para reservatórios segundo Índice de 

Carlson modificado (Fonte: CETESB, 2009). 

Categoria estado 
trófico  Ponderação 

Secchi - S P-total - P Clorofila a 

(m)  (mg.m-3)  (mg.m-3) 

Ultraoligotrófico IET ≤ 47 S ≥ 2,4 P ≤ 8 CL ≤ 1,17 

Oligotrófico 47 < IET ≤ 52 2,4 > S ≥ 1,7 8 < P ≤ 19 1,17 < CL ≤ 3,24 

Mesotrófico 52 < IET ≤ 59 1,7 > S ≥ 1,1 19 < P ≤ 52 3,24 < CL ≤ 11,03 

Eutrófico 59 < IET ≤ 63 1,1 > S ≥ 0,8 52 < P ≤ 120 11,03 < CL ≤ 30,55 

Supereutrófico 63 < IET ≤ 67 0,8 > S ≥ 0,6 120 < P ≤ 233 30,55 < CL ≤ 69,05 

Hipereutrófico IET> 67 0,6 > S  233 < P 69,05 < CL 

 

A classificação do IET é apresentada na tabela 8. 

Tabela 8 – Classificação do IET (Fonte: CETESB, 2009) 

Categoria estado trófico  Ponderação 

Ultraoligotrófico 0,5 

Oligotrófico 1 

Mesotrófico 2 

Eutrófico 3 

Supereutrófico 4 

Hipereutrófico 5 

 

RESULTADOS 
 

Vazão e Tempo de Residência 
 

A figura 2 mostra a relação inversa entre a vazão afluente e o tempo de 

residência do reservatório. Percebe-se o baixo tempo de residência da água que variou 

entre 0,5 e 4,5 dias no período de estiagem. O curto tempo de residência é uma 

característica de reservatórios que funcionam a fio d’água. 
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Figura 2: variação das vazões e do tempo de residência durante os dias de coleta. 

 

Qualidade da Água 
 

A tabela 9 mostra os parâmetros que ultrapassaram a classe 2 da qualidade da 

água, consideradas ruins, segundo a Resolução CONAMA 357/05. Nesta mesma 

tabela também estão representadas as frequências de ocorrência das 4 classes 

estipuladas pela Resolução CONAMA 357/05, a ocorrência dos estados tróficos 

segundo o IET, as classes de qualidade da água segundo o IQA e também a 

ocorrência das classes de qualidade segundo o IQAR. 

Os parâmetros alcalinidade, coliformes totais, condutividade elétrica, DQO, sílica 

e sólidos suspensos não são contemplados na Resolução CONAMA 357/05. Os 

parâmetros nitrogênio amoniacal, oxigênio dissolvido, sólidos dissolvidos e sulfatos 

estiveram sempre em classe 1 e 2 durante todo o período de monitoramento. 

O ponto sete foi o que apresentou o maior número de parâmetros que 

ultrapassaram as classes 3 e 4 da Resolução CONAMA 357/05. Os pontos localizados 

no reservatório apresentaram maior freqüência de ocorrência de classe 1 quando 

comparados com os pontos localizados a montante.  

O IET, na maior parte do período de monitoramento, variou entre ultraoligotrófico 

e mesotrófico, na maioria dos pontos de coleta. O ponto 7 foi o único que apresentou 

nível hipereutrófico no outono de 2006. O ponto 9, localizado na zona mais profunda do 
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reservatório, apresentou resultado de supereutrofia. No ponto 8 valores de 

características supereutróficas não foram observados. 

O ponto 9 foi o único ponto que apresentou índice de qualidade da água (IQA) 

ruim. Nos demais pontos, a qualidade da água variou entre boa e aceitável segundo a 

metodologia do IQA. O índice de qualidade da água em reservatórios (IQAR) ficou 

entre classe 2 e 3 com a mesma freqüência de ocorrência nos dois pontos localizados 

no reservatório, sendo que a maior parte do período ficou em classe 2, que é 

característica de ambientes pouco degradados, com pouca entrada de nutrientes 

orgânicos, inorgânicos e matéria orgânica, pequena depleção de oxigênio dissolvido, 

transparência da água relativamente alta, baixa densidade de algas, normalmente com 

pequeno tempo de residência da água ou grande profundidade média. 
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Tabela 9: Freqüência de ocorrência de classes do CONAMA, IET, IQA e IQAR nos 

pontos de coleta. 

Ponto de coleta 

Parâmetros que 

extrapolam classe 2 

Classes 

CONAMA IET IQA IQAR 

Ponto 1 

DBO, fósforo total e 

coliformes fecais 

classe 1 -  77% 

classe 2 - 16% 

classe 3 - 3% 

classe 4 - 3% 

Ultraoligotrófico - 14% 

Oligotrófico - 43%  

Mesotrófico - 29%  

Supereutrófico - 14% 

Boa - 50% 

Aceitável - 50%   

Ponto 7 

DBO, fósforo total, 

fluoretos, nitrato, 

nitrito, clorofila a e 

coliformes fecais 

Classe 1  - 78% 

classe 2 - 12% 

classe 3 - 6% 

classe 4 - 4% 

Ultraoligotrófico - 7% 

Oligotrófico - 13% 

Mesotrófico - 40% 

Eutrófico - 20% 

Supereutrófico - 13% 

Hipereutrófico - 7% 

Boa - 60% 

Aceitável - 40%   

Ponto 8 

DBO, fósforo total, 

fluoretos e coliformes 

fecais 

Classe 1  - 81% 

classe 2 - 14% 

classe 3 -3% 

classe 4 - 1% 

Ultraoligotrófico - 7% 

Oligotrófico - 7% 

Mesotrófico - 73% 

Eutrófico - 13%  

Boa - 53% 

Aceitável - 47% 

Classe 2 - 65% 

Classe 3 - 35% 

Ponto 9 

Turbidez, pH, DBO, 

fósforo total, fluoretos 

e coliformes fecais 

classe 1 -  83% 

classe 2 - 11% 

classe 3 - 4% 

classe 4 - 3% 

Ultraoligotrófico - 7% 

Oligotrófico - 13% 

Mesotrófico - 73% 

Supereutrófico - 7% 

Boa - 47% 

Aceitável - 47% 

Ruim - 7% 

Classe 2 - 65% 

Classe 3 - 35% 

 

 
DISCUSSÃO 

 
Vazão e Tempo de Residência 
 

Um reservatório pode ser visto como um lago muito dinâmico, em que uma 

parcela significativa do seu volume possui características e funções biologicamente 

similares aos rios (sistemas de águas lóticos) (Wetzel e Likens, 1990). A influência 

pode ser responsável por padrões longitudinais em reservatórios com a criação de três 

regiões distintas em função das características físicas, químicas e biológicas (Soares et 

al., 2008).  

Segundo Tundisi (1999), os reservatórios se subdividem em três zonas: zona de 

influência de rios, zona de transição e zona lacustre. A zona inicial é a região mais 
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distante da barragem e conhecida como zona ribeirinha. É caracterizada por intenso 

fluxo de nutrientes e redução da produção primária, como resultado da alta turbidez. 

Como a sedimentação aumenta a disponibilidade de luz e a água move-se para o 

reservatório, a produção primária também aumenta na segunda região chamada de 

zona de transição. Finalmente na zona lêntica do reservatório, no final da barragem, a 

limitação de nutrientes causada pela sedimentação intensa pode inibir o crescimento 

do fitoplâncton. Vários fatores influenciam a dimensão e limites entre essas regiões, 

incluindo a morfometria, a estratificação térmica, localização geográfica e o tempo de 

residência da água. Straskraba e Tundisi (2000) observaram que o reservatório inteiro 

poderia se tornar uma zona ribeirinha quando seu tempo de retenção da água é curto, 

ou pode ser convertido para uma zona lacustre quando o tempo de retenção aumenta. 

O tempo de retenção influencia não só os padrões longitudinais, mas também os 

padrões verticais observados em um reservatório e também parece ser uma ferramenta 

útil para a previsão da estratificação (Straskraba e Tundisi, 2000).  

Quando comparados os três pontos localizados nessas zonas (pontos 7, 8 e 9) 

apenas a Resolução CONAMA 357/05 apontou diferenças na qualidade da água. Os 

demais métodos utilizados como caracterização do corpo hídrico não apontaram 

grandes variações entre eles, o que pode ser reflexo do curto tempo de residência 

desse reservatório. No período de maior tempo de residência o ponto 9, região mais 

profunda e mais próxima do barramento, apresentou qualidade ruim segundo o IQA. 

Segundo a classificação definida por Straskraba e Tundisi (2000) o reservatório 

da usina hidrelétrica Monte Claro apresenta correntes longitudinais rápidas, com baixo 

tempo de retenção, mistura completa da coluna d’água e a corrente previne o 

desenvolvimento completo do fitoplâncton. 

Soares et al. (2008) estudando dois reservatórios distintos observaram que a 

maior influência nos dois ambientes foram as características da bacia hidrográfica e o 

tempo de retenção, visto que onde havia longo tempo de retenção causou acentuada 

variabilidade longitudinal e longa estratificação. Já no ambiente com curto tempo de 

retenção e elevado aporte de nutrientes, apresentou um sistema mais dinâmico com 

alta variabilidade temporal e típico padrão de zonação. 

 

Monitoramento da Qualidade da água 
 

A qualidade da água manteve-se boa no decorrer do período amostral segundo 

todos os métodos utilizados para avaliar a qualidade da água. O tamanho reduzido do 
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reservatório aliado ao curto tempo de retenção, parece contribuir com a manutenção da 

qualidade da água. Segundo De Filippo et al. (1999) os principais fatores que 

determinam as características de um reservatório são a morfometria (área, 

comprimento, largura, forma e desenvolvimento das margens, profundidade, volume e 

área de drenagem) e a hidrologia (descarga afluente, velocidade de enchimento, tempo 

de residência da água, regras operacionais da usina), além de outros elementos 

intrínsecos da bacia de drenagem (tipo de vegetação e solos inundados, quantidade de 

matéria orgânica incorporada, atividades antrópicas). 

A utilização do IQA é questionada por alguns autores, principalmente em 

reservatórios, visto que analisa apenas a qualidade da água na superfície. Um estudo 

realizado em 9 reservatórios mostrou que, segundo os resultados do IQA, 78% desses 

reservatórios apresentaram qualidade boa e os demais poderiam ser considerados 

ótimos. Porém, as análises detalhadas dos parâmetros individuais do IQA mostraram 

uma concentração de fósforo que caracterizaram 67% desses reservatórios como 

eutrofizados comprometendo a qualidade da água. Segundo a Resolução CONAMA 

357/05, 78% dos reservatórios estariam em classe 4,  não sendo este um bom 

indicador da qualidade da água (Lima et al., 2007).  

Para o reservatório da UHE Monte Claro, os resultados do IQA coincidiram com 

os resultados obtidos em todas as metodologias utilizadas. A maioria dos resultados 

obtidos permaneceram entre as classes 1 e 2 que indicam uma boa qualidade da água. 

Foi observado, porém, uma elevada concentração de fósforo em todos os pontos de 

coleta. As séries nitrogenadas apresentaram-se em baixas concentrações na maior 

parte do monitoramento. As altas concentrações de fósforo não estão causando o 

crescimento do fitoplâncton como pode se perceber pelos baixos valores de clorofila a. 

O nitrogênio pode ser o fator limitante, principalmente se for levado em consideração 

que nos locais onde as séries nitrogenadas ficaram acima das classes 3 e 4 segundo o 

CONAMA, a clorofila a também apresentou elevadas concentrações. 

O Índice de Qualidade da Água em Reservatórios (IQAR) apresentou 

características muito semelhantes entre os dois pontos de coleta localizados no 

reservatório. Porém, em janeiro de 2008, foi detectado a ocorrência de anoxia no ponto 

mais profundo do ponto 9, o que não foi detectado pela metodologia do IQAR. Esta 

metodologia resultou em uma classificação semelhante ao do ponto 8, onde esse 

problema não foi detectado. 

O Índice de Estado Trófico (IET – Carlson 1977) permite uma avaliação 

limnológica bastante aproximada do nível de enriquecimento nutricional de um corpo 
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d’água e abrange três parâmetros (transparência, clorofila a e fósforo total) (Duarte et 

al., 1998). O conceito de estado trófico é multidimensional, envolvendo aspectos de 

carga e transporte de nutrientes, concentração de nutrientes, produtividade, quantidade 

e qualidade da biota e morfometria do lago. 

O estado trófico do reservatório variou de forma bem semelhante nos pontos 

monitorados. Os resultados prevaleceram entre ultraoligotrófico e mesotrófico. Na área 

de influência da usina hidrelétrica Monte Claro, o Índice de Estado Trófico demonstra 

um baixo processo de eutrofização. Isso pode ser justificado pela alta vazão do rio e os 

processos de lixiviação. Segundo Tundisi (2003), a descarga de fontes difusas de 

nitrogênio e fósforo nos rios, lagos e represas a partir de esgotos não tratados e de 

usos de fertilizantes produz o fenômeno da eutrofização cujos efeitos ecológicos, na 

saúde humana e nos custos de tratamento da água são relevantes. Os típicos efeitos 

da eutrofização são a depressão da indústria turística, a queda no valor das 

propriedades, elevados custos no tratamento da água potável e de saúde pública e 

gastos no gerenciamento (Garcia et al., 2007). 

Altas concentrações de fósforo são frequentemente documentadas para os 

reservatórios. Figueiredo e Bianchini Jr (2008) estudando o reservatório de Manso no 

Brasil, concluíram que este é um local de retenção de fósforo. Segundo Straskraba e 

Tundisi (2000), existe uma relação de dependência entre o tempo de residência e a 

retenção de fósforo, no qual o fósforo tende a aumentar com o aumento do tempo de 

retenção da água.  

Grandes reservatórios construídos no Brasil, como é o caso da UHE Serra da 

Mesa apresenta um tempo de retenção bastante prolongado (770 dias) e comumente 

apresentam estratificação e ausência de oxigênio em camadas mais profundas (De 

Filippo et al., 1999), sendo essas características as que mais influenciam na qualidade 

da água. Grandes reservatórios podem apresentar, além de depleção do oxigênio no 

fundo, o acúmulo de fósforo no hipolimnio e a ocorrência de um aumento trófico na 

coluna d’água nos primeiros anos de formação (Nienhüsen e Braches, 1998; Geraldes 

e Boavida, 1999; Scharf 2002). O reservatório de Ribeirão das Lajes apresenta longo 

tempo de retenção de 297 dias e apresenta atividades de agricultura na bacia de 

drenagem o que contribuem para o crescente processo de eutrofização (Guarino et al., 

2005). 

O reservatório da usina hidrelétrica Monte Claro, além do tamanho bastante 

reduzido e com funcionamento a fio d’água mostra características muito diferenciadas 

dos reservatórios mais comuns do Brasil. Isso é influenciado principalmente pelo curto 
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tempo de retenção observado neste reservatório. Reservatórios que funcionam a fio 

d’água e com curto tempo de residência apresentam vantagens em relação aos 

grandes reservatórios principalmente em relação à qualidade da água. Além disso, a 

qualidade da água é melhorada em conseqüência da auto-regulação como um eficaz 

processo de purificação devido à elevada diferença de altitude entre as cabeceiras e os 

trechos mais baixos (Moretto e Nogueira, 2003). 

Estudos realizados em reservatórios a fio d’água ou com curto tempo de 

retenção mostram que o curto tempo de retenção favorece a circulação da água, de 

modo que em quase todo o período as concentrações de oxigênio for são homogêneas 

entre as estações como observado por (Baumgartner et al., 2009) no reservatório de 

Salto Osório no Paraná. Neste reservatório o IQAR sofreu poucas alterações 

prevalecendo em classe 2 como foi observado na UHE Monte Claro. 

A causa principal das diferenças encontradas entre reservatórios para as 

variáveis transparência e oxigênio dissolvido foi o tempo de residência (Ramirez et al., 

2001). Cruz e Fabrizy, (1995) consideram que em pequenos reservatórios os impactos 

hidrogeológicos são mínimos e os autores sugerem a utilização mais eficiente dos 

recursos hídricos, através de reservatórios menores de aproveitamento múltiplo. 

Grandes reservatórios, apesar do grande impacto na qualidade da água, tem 

como vantagens a produção de grande quantidade de energia e uma produção quase 

que continua ao longo do ano, pois seu reservatório não está suscetível aos períodos 

de estiagem. Pequenos reservatórios impactam menos, principalmente na qualidade da 

água, porém tem baixa produção e, como normalmente apresentam reservatórios sem 

regularização de vazão, são sensíveis aos períodos de estiagem podendo não gerar 

energia nesses períodos. A usina hidrelétrica Monte Claro tem uma produção de 

energia bastante elevada e com um pequeno reservatório causando baixo impacto. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A usina hidrelétrica Monte Claro causou baixo impacto na qualidade da água. 

Poucas variáveis refletiram a interferência da construção da usina. O reservatório 

também apresentou baixo impacto na qualidade da água. Reservatórios que funcionam 

a fio d’água, devido a seu curto tempo de retenção são considerados de baixo impacto 

e o reservatório dessa usina corroborou com essa afirmação. A usina hidrelétrica 

Monte Claro tem uma boa otimização na produção de energia, pois apresenta 

reservatório bastante reduzido, mas produz uma grande quantidade de energia 

reduzindo ainda mais os impactos gerados com a sua construção considerando o 

custo/benefício. 
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