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RESUMO  

 
FREDERICE, A. Análise do impacto do Sistema Cantareira sobre o regime de 
vazões na bacia do rio Piracicaba. 2014. 110 p. Dissertação (Mestrado em 
Ciências) – Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São 
Carlos, 2014.  
  
Neste trabalho, buscou-se caracterizar o regime natural de vazões dos principais 
rios da bacia do rio Piracicaba e identificar as alterações ocorridas nesse regime, 
principalmente em decorrência da implantação dos reservatórios do Sistema 
Cantareira. As análises foram feitas com base nas séries de vazões médias diárias 
de seis postos fluviométricos situados na bacia (prefixo DAEE: 3D-001, 3D-002, 3D-
006, 3D-009, 4D-001 e 4D-007). Foi utilizado o software IHA (Indicators of 
Hydrologic Alteration), o qual calcula 33 parâmetros hidrológicos relevantes 
ecologicamente, que caracterizam a magnitude, o tempo, a frequência, a duração e 
a taxa de flutuações das vazões, além de dividir a vazão ambiental em cinco 
componentes: vazões extremas baixas, vazões baixas, pulsos de vazão alta, 
pequenas cheias e grandes cheias. As séries foram divididas em dois períodos, pré 
e pós impacto, sendo considerado como ano do impacto o ano correspondente a 
data da ruptura da homogeneidade das séries de vazões, verificada por meio do 
teste não paramétrico de Pettitt. Foram determinados pelo software IHA, para o 
período pós impacto, os fatores de alteração hidrológica de cada um dos 33 
parâmetros hidrológicos e as mudanças ocorridas nos componentes da vazão 
ambiental. Para os rios influenciados pelo Sistema Cantareira, foi constatado que no 
período pós impacto (a partir das décadas de 1970/80), no geral, houve uma 
diminuição nas vazões médias de aproximadamente 24% (posto 3D-006) no rio 
Atibaia, 50% (posto 3D-009) e 34% (posto 4D-001) no rio Jaguari, e 14% (posto 4D-
007) no rio Piracicaba, principalmente no período seco (abril a setembro). Verificou-
se também uma redução no valor da mediana das vazões mínimas anuais de 7 dias 
consecutivos igual a 25% (posto 3D-006), 56% (posto 3D-009), 43% (posto 4D-001) 
e 15% (posto 4D-007) e aumento na duração e na frequência de ocorrência das 
vazões mais baixas. Foi também constatado, nesses postos, a diminuição na 
duração das vazões altas, bem como o aumento nas taxas de ascensão e recessão 
dessas vazões. As mudanças mais significativas ocorreram no rio Jaguari, seguido 
pelo rio Atibaia e foram menos significativas no rio Piracicaba, o qual se encontra 
mais distante dos reservatórios. Já para o rio Camanducaia (sem influência do 
Sistema Cantareira), após a década de 1970, não houve mudança no valor da 
mediana das vazões mínimas anuais de 7 dias consecutivos e constatou-se, no 
geral, um aumento nas vazões médias de aproximadamente 21% (posto 3D-001) e 
14% (posto 3D-002), assim como o aumento na frequência de ocorrência das 
vazões máximas, porém, as mudanças não foram tão significativas como nos 
demais rios.  
 

Palavras-chave: bacias PCJ, Sistema Cantareira, vazão ecológica, método IHA.   



 

ABSTRACT 

 

FREDERICE, A. Analysis of the Cantareira System impact on the flow regime in 
Piracicaba River basin. 2014. 110 p. Dissertation (Master in Science) – Escola de 

Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2014.  
 
The aim in this paper was to characterize the natural flow regime of the main rivers of 
Piracicaba River basin and identify the alterations in this regime, mainly due to the 
implementation of Cantareira System reservoirs. The analyzes were based on the 
average daily flow series from six fluviometric stations in the basin (DAEE prefix: 3D-
001, 3D-002, 3D-006, 3D-009, 4D-001 and 4D-007). The IHA (Indicators of 
Hydrologic Alteration) software was used to calculate 33 hydrological parameters 
ecologically relevant, that characterizes the magnitude, timing, frequency, duration 
and rate of flow changes, besides spliting the environmental flow into five 
components: extreme low flows, low flows, high flow pulses, small floods and large 
floods. The daily flow series were divided into two periods, pre and post impact, and 
it was considered as the year of the impact the year that corresponding to the 
breaking of homogeneity date from the flow series, verified by the nonparametric 
Pettitt test. It was determined by the IHA software, for post impact period, the 
Hydrological Alteration factors of the 33 hydrologic parameters and the changes in 
the environmental flow components. For the rivers influenced by Cantareira System, 
it was observed that in the post impact period (from 1970/80s), overall, there was a 
decrease in the mean flow, approximately 24% (3D-006 station) in Atibaia River, 50% 
(3D-009 station) and 34% (4D-001 station) in Jaguari River, and 14% (4D-007 
station) in Piracicaba River, mainly in the dry season (April to September). There was 
also a decrease in the median of the annual seven days minimum flows by 25% (3D-
006 station), 56% (3D-009 station), 43% (4D-001 station) and 15% (4D-007 station), 
and an increase in the frequency and duration of the lower flows. It was also found 
for these stations a decrease in the duration of high flows as well as an increase in 
the rise rates and the fall rates of these flows. The most significant changes occurred 
in Jaguari River, followed by the Atibaia River and were less significant in the 
Piracicaba River, which is the farthest from the reservoirs. For the Camanducaia 
River (without influence from Cantareira System), after the 1970s, there was no 
change in the median of the annual seven days minimum flows and it was observed, 
overall, an increase in  the mean flow by 21% (3D-001 station) and 14% (3D-002 
station), as well as an increase in the frequency of the maximum flows, however, the 
changes were not as significant as in the other rivers. 

 

Keywords: PCJ basins, Cantareira System, environmental flow, method IHA. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Com o aumento da urbanização ocorrida no Brasil após a segunda metade do 

século XX, principalmente em decorrência do processo de industrialização, as 

cidades cresceram  sem planejamento e sem a implantação de serviços de 

infraestruturas públicas adequados. Houve uma intensificação da degradação da 

qualidade das águas e o aumento da demanda pelos usos múltiplos dos recursos 

hídricos, gerando conflitos que necessitavam de um gerenciamento efetivo. 

Em 1988 com a publicação da Constituição Federal (BRASIL, 1988), todas as 

águas passaram a ser consideradas bens públicos, de domínio da União ou dos 

Estados, não existindo mais águas pertencentes aos municípios e a particulares, as 

quais constavam no Código das Águas de 1934 (BRASIL, 1934).  

Com isso, na década de 90 a União e a maioria dos estados instituíram suas 

políticas de recursos hídricos, sendo o estado de São Paulo o pioneiro, através da 

Lei n° 7663 de 1991. Esse processo continuou no âmbito federal e em 1997 foi 

promulgada a Política Nacional de Recursos Hídricos (Lei n° 9433/97). 

A outorga de direito de uso dos recursos hídricos é um dos instrumentos 

dessa política de gestão das águas, sendo os reservatórios condicionados, em geral, 

a manterem para jusante uma vazão mínima, determinada através de métodos 

estatísticos.  

Porém, Collischonn et al. (2005) afirmam que a qualidade ambiental de um rio 

e dos ecossistemas associados é fortemente dependente do regime hidrológico 

como um todo, e que a quantidade de água necessária para dar sustentabilidade 

ecológica a um rio é variável no tempo, devendo os critérios de definição de vazões 

remanescentes contemplarem outros períodos que caracterizam o regime 

hidrológico, não só o período de vazões mínimas em época de estiagem. 

Nesse sentido, a Diretiva Marco da Água (DMA), a qual consiste em um 

conjunto de diretrizes a serem seguidas pelos países da Comunidade Europeia, 

introduz de maneira inovadora o ambicioso objetivo de se atingir o “bom estado 

ecológico” de “massas de água”, reconhecendo a dinâmica dos processos 

ecológicos aquáticos e seus diferentes estágios (FIRMO; MOURA, 2011). 

No entanto, o desenvolvimento de um modelo de gestão, baseado no 

conceito de vazões de referência sazonais, envolvendo tanto os aspectos 
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quantitativos e qualitativos dos usos da água como as interações  dos ecossistemas 

aquáticos com o regime de vazões dos rios, ainda é um desafio para a evolução das 

ferramentas de gestão dos recursos hídricos.  

Apesar disso, Mathews e Richter (2007) ressaltam que independente do 

método de vazão ambiental selecionado é importante caracterizar a variação natural 

das vazões de um curso d’água, em que as espécies nativas e os ecossistemas se 

adaptaram, comparando com as condições atuais ou simuladas para o futuro, 

podendo assim concentrar esforços para proteção de vazões e atividades de 

restauração, fornecer orientação para pesquisa e monitoramento ecológico e 

identificar ações prioritárias de manejo. 

Dessa forma, conclui-se que é necessário avaliar os impactos gerados pelos 

usos da água sobre o regime fluvial e incluir esses resultados no processo de 

tomada de decisão que embasam os procedimentos de outorga da água, 

principalmente aqueles que envolvem intervenções de grande porte e com potencial 

de gerar impactos significativos sobre o regime fluvial. 

Nesse contexto, este trabalho propõe uma análise do regime de vazões dos 

principais rios da bacia do rio Piracicaba, a qual é considerada de extrema 

importância para o Estado de São Paulo, visto que é responsável pelo 

abastecimento dos dois maiores centros econômicos do estado (região 

metropolitana de Campinas e parte da região metropolitana e de São Paulo), tendo 

implantado em suas cabeceiras os reservatórios do Sistema Cantareira, que 

regularizam e revertem 31 m3/s de água dessa bacia para a bacia do Alto Tietê, que 

segundo Moraes et al. (1997) e Groppo et al. (2001) causaram impactos 

significativos nas vazões dos rios a jusante. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

 

Caracterizar o regime natural de vazões dos principais rios da bacia 

hidrográfica do rio Piracicaba e identificar e quantificar as alterações ocorridas nesse 

regime, principalmente após a implantação do Sistema Cantareira. 

 

2.2 Objetivo específico 

 

 Verificar da aplicabilidade do software IHA. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1 Unidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SP) 

 

Em 1991, o estado de São Paulo promulgou a Lei n° 7663, a qual institui a 

Política Estadual de Recursos Hídricos, tendo como um de seus princípios a adoção 

da bacia hidrográfica como unidade físico-territorial de planejamento e 

gerenciamento. Esse conceito foi reproduzido na Política Nacional de Recursos 

Hídricos (Lei Federal n° 9433/97).  

A partir desse princípio, a Lei Estadual n° 9034/94, a qual dispõe sobre o 

Plano Estadual de Recursos Hídricos, dividiu o Estado de São Paulo em 22 

Unidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos (UGRHI), conforme Figura 1, 

servindo de orientação para a criação dos comitês de bacias hidrográficas. 

 

 

Figura 1 - Unidades Hidrográficas de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SP).  

Fonte: adaptado de DAEE (2014).  
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O Comitê das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí 

(UGRHI 5) e o Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê (UGRHI 6) foram os 

primeiros comitês paulistas implantados, criados pela Lei n° 7663/91.  

 

3.2 Caracterização das Bacias Hidrográficas PCJ e Alto Tietê 

 

 Tanto a bacia hidrográfica dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (PCJ), 

quanto a bacia hidrográfica do Alto Tietê (AT) são classificadas como bacias 

industriais (SÃO PAULO, 1994) e apresentam grande relevância econômica 

nacional. 

As bacias PCJ localizam-se na região centro-leste do Estado de São Paulo e, 

segundo o Plano das Bacias PCJ (COBRAPE, 2011), possui área de drenagem de 

15.303 km2, sendo 92,6% no estado de São Paulo (correspondente a UGRHI 5) e 

7,4% no estado de Minas Gerais (correspondente à Unidade de Planejamento e 

Gestão de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica dos Rios Piracicaba e Jaguari - 

UPGRH - PJ1). Devido à abrangência de parte de dois estados por essas bacias, os 

comitês PCJ são formados pelo comitê paulista (CBH-PCJ), comitê mineiro (CBH-

PJ) e comitê federal (PCJ Federal). 

Dos 76 municípios, parcialmente ou totalmente inseridos nas bacias PCJ, 63 

tem sede administrativa em áreas das bacias e 69 integram os comitês PCJ 

(COBRAPE, 2011). A população da porção mineira é de aproximadamente 59 mil 

habitantes e da porção paulista é de aproximadamente 5 milhões de habitantes, a 

qual representa cerca de 12% da população do estado de São Paulo, sendo 

considerada uma das mais importantes regiões do Brasil devido à suas atividades 

econômicas que representam cerca de 7% do PIB nacional, com atividades 

predominantemente industriais e agropecuárias (CRHi, 2009). 

Já a Bacia do Alto Tietê (UGRHI 6), segundo o Relatório de Situação dos 

Recursos Hídricos – Ano base 2007 (CRHi, 2009), localiza-se na região sudeste do 

estado de São Paulo, abrangendo uma área de drenagem de 5.868 km2, desde suas 

nascentes em Salesópolis, até a barragem de Rasgão, dividindo-se em seis sub-

regiões hidrográficas: Tietê-Cabeceiras, Billings-Tamanduateí, Penha-Pinheiros, 

Cotia-Guarapiranga, Juquery-Cantareira e Pinheiros-Pirapora. 

É composta por 34 municípios, concentrando quase metade da população do 

estado (aproximadamente 19 milhões de habitantes) e abrangendo grande parte da 



19 

Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), a qual centraliza importantes 

complexos industriais, comerciais e financeiros, constituindo o maior pólo de riqueza 

nacional, responsável pela geração de cerca de 15% do PIB brasileiro (CRHi, 2009). 

Essa bacia apresenta grande complexidade no seu sistema hídrico, devido a 

inúmeras obras de aproveitamento hidráulico, como o sistema de reversão das 

águas Tietê-Pinheiros para a baixada santista com o objetivo de geração de 

eletricidade em Cubatão, atualmente desativada, e a importação de água de outras 

bacias, como é o caso do Sistema Cantareira. 

 

3.3 Sistema Cantareira 

 

O Sistema Cantareira é um dos maiores sistemas de produção de água do 

mundo (WHATELY; CUNHA, 2007), formado por 5 reservatórios interligados que 

produzem 33 m3/s de água para abastecimento de quase metade da RMSP, dos 

quais 31 m3/s são transpostos das bacias PCJ para a bacia AT, através de 4 

reservatórios localizados nas cabeceiras dos rios formadores do rio Piracicaba, 

sendo os rios Jaguari e Cachoeira de domínio da União (por terem suas nascentes 

no estado de Minas Gerais) e os rios Jacareí e Atibainha de domínio do estado de 

São Paulo. 

As obras do Sistema tiveram início nos anos 60, com o objetivo de atender a 

uma demanda crescente de água da RMSP, na tentativa de reverter a dramática 

situação dos índices de mortalidade infantil (CIARELLI et al., 2002). 

Segundo Barbi (2007), a população das bacias PCJ não foi consultada e esse 

projeto não teve a necessária discussão, visto que o regime político vigente na 

época era o militar, o qual não permitia maiores manifestações. Desde então 

instalou-se uma situação de conflito nas bacias PCJ uma vez que a derivação de 

parte das suas águas para a bacia AT provocou impactos, como a alteração do 

regime natural de vazões, diminuição da disponibilidade hídrica local e degradação 

da qualidade da água. 

Esse Sistema foi implantado em duas etapas, sendo que a primeira delas foi 

constituída pela construção das barragens dos rios Juqueri (Bacia do Alto Tietê), 

Cachoeira e Atibainha (Bacia do rio Piracicaba), com início da operação desses 

reservatórios em 1973, 1974 e 1975, respectivamente, fornecendo uma vazão de 11 

m3/s para a RMSP. A segunda etapa iniciou-se na década de 70, compreendendo a 
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construção das barragens dos rios Jaguari e Jacareí (Bacia do Rio Piracicaba), com 

início da operação em 1982, conferindo ao Sistema a capacidade de produção dos 

33 m3/s (WHATELY; CUNHA, 2007). 

Conforme ilustrado pela Figura 2, o Sistema Cantareira é composto por esses 

5 reservatórios de regularização de vazões, túneis e canais de interligações, uma 

estação elevatória de água (Elevatória de Santa Inês), uma Estação de Tratamento 

de Água (ETA Guaraú) e um reservatório (Águas Claras) com finalidade de manter o 

fluxo contínuo de água para a ETA. 

 

 

Figura 2 - Figura esquemática do Sistema Cantareira. 

Fonte: CBH-PCJ (2013). 

A autorização para a derivação de água desse Sistema para a RMSP foi 

concedida através da Portaria n° 750/74, pelo Ministério das Minas e Energia, com 

prazo de vigência de 30 anos.  

Segundo ANA (2006) a renovação da outorga desse Sistema ocasionou 

intensos debates técnicos e políticos, com o envolvimento de diversas entidades, 

sendo pautadas três discussões principais: regras de partição de vazões entre as 

bacias PCJ e AT e aumento nas vazões a serem mantidas a jusante dos 

reservatórios; divulgação e publicidade das informações dos dados físicos e 

operacionais do Sistema; e revisão da metodologia para a determinação de regras 

operacionais devido à grande redução dos volumes armazenados no forte período 

de estiagem (1999 a 2004). 
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A renovação da outorga do Sistema Cantareira foi concedida com a 

publicação da Portaria DAEE n° 1213, em agosto de 2004, com prazo de vigência de 

10 anos. 

 

3.4 Critérios de outorga de direito de uso de recursos hídricos 

 

 A outorga de direito de uso dos recursos hídricos é um dos instrumentos da 

Política Nacional de Recursos Hídricos (Lei Federal n° 9433/97), que tem como 

objetivo assegurar o controle quantitativo e qualitativo dos usos da água, bem como 

os direitos ao seu acesso. 

 Esse instrumento é definido pelo artigo 1° da Resolução CNRH n° 16/01, que 

estabelece critérios gerais para outorga. 

Artigo 1°: A outorga de direito de uso de recursos hídricos é o ato 

administrativo mediante o qual a autoridade outorgante faculta ao outorgado 

previamente ou mediante o direito de uso de recurso hídrico, por prazo 

determinado, nos termos e nas condições expressas no respectivo ato, 

consideradas as legislações específicas vigentes. 

 E, o parágrafo 2 deste mesmo artigo condiciona o direito de uso da outorga “à 

disponibilidade hídrica e ao regime de racionamento, sujeitando o outorgado à 

suspensão da outorga”. 

 Contudo, só em 2011 o Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH) 

publicou a Resolução n° 129 que estabelece diretrizes gerais para a definição de 

vazões mínimas remanescentes, a serem observadas nas avaliações de 

disponibilidade hídrica, constando em seu artigo 2° algumas definições, como as 

apresentadas nos incisos I e IV:  

I – vazão mínima remanescente: a menor vazão a ser mantida no curso de 

água em seção de controle; 

IV – vazão de referência: aquela que representa a disponibilidade hídrica do 

curso de água, associada a uma probabilidade de ocorrência. 

E, conforme o artigo 3°, estão entre as considerações para determinação da 

vazão mínima remanescente: 

I - a vazão de referência; 

II - os critérios de outorga formalmente estabelecidos; 

III - as demandas e características específicas dos usos e das interferências 

nos recursos hídricos a montante e a jusante; 

VII - os termos de alocação de água. 
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Devendo as vazões mínimas remanescentes, conforme parágrafo único 

desse artigo 3°, serem consideradas como limitantes na emissão de manifestações 

prévias, de outorgas de direito de uso de recursos hídricos e nas autorizações de 

intervenções hidráulicas. 

O Art. 7° dessa Resolução trata do ponto de vista temporal da vazão mínima 

remanescente, que poderá ser: 

I - permanente, quando deve ser sempre adotada; 

II - sazonal, quando há períodos regulares em que deve ser adotada;  

III - temporária, quando adotada de forma excepcional e em caráter 

provisório. 

 O Estado de São Paulo, que tem sua Política Estadual de Recursos Hídricos 

instituída pela Lei n° 7663/91, a qual também estabelece a outorga como um dos 

seus instrumentos, publicou em 1994 o Plano Estadual de Recursos Hídricos (Lei n° 

9034/94), no qual consta no artigo 13 que quando o uso depender de outorga ou de 

licenciamento, as decisões a respeito deste deverão seguir a orientação 

estabelecida pelo plano de bacia hidrográfica e, na falta deste, observarão o 

disposto no inciso II com relação a vazão de referência: 

II - a vazão de referência para orientar a outorga de direitos de uso de 

recursos hídricos será calculada com base na média mínima de 7 (sete) 

dias consecutivos e 10 (dez) anos de período de retorno e nas vazões 

regularizadas por reservatórios, descontadas as perdas por infiltração, 

evaporação ou por outros processos físicos, decorrentes da utilização das 

águas e as reversões de bacias hidrográficas.  

E, segundo o artigo 14 dessa mesma Lei: 

Art. 14: Quando a soma das vazões captadas em uma determinada bacia 

hidrográfica, ou em parte desta, superar 50% (cinquenta por cento) da 

respectiva vazão de referência, a mesma será considerada crítica e haverá 

gerenciamento especial […].  

Baseado nisso, a vazão mínima remanescente que tem sido adotada no 

Estado de São Paulo, mesmo não estando formalmente estabelecida, é de 50% da 

vazão mínima de sete dias consecutivos e período de retorno de 10 anos (Q7,10), 

sendo também o Plano das Bacias PCJ orientado pela vazão de referência Q7,10.  

Já a ANA adota como vazão mínima remanescente 30% da Q95 (vazão 

referente à probabilidade de ser igualada ou superada em 95 % do tempo), Minas 

Gerais 70% da Q7,10 e o Paraná 50% da Q95 (AGRA et al., 2007). 
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A responsabilidade pela outorga de um determinado uso segue a 

dominialidade dos recursos hídricos, sendo os órgãos gestores de recursos hídricos 

estaduais (no caso do Estado de São Paulo, o DAEE) responsáveis por outorgar os 

usos das águas estaduais e a ANA os usos das águas da União. 

Porém, para os usos em cursos d’água de domínio da União nas bacias PCJ 

a ANA delegou a outorga preventiva e de direito de uso dos recursos hídricos ao 

DAEE e ao Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM), através da Resolução n° 

429/04, no âmbito do respectivo território, ficando assim o DAEE responsável pela 

renovação da outorga do Sistema Cantareira. 

Esse Sistema segue um conjunto de critérios especiais de outorga, dada a 

sua importância na alocação de água entre duas regiões, definidos pela Resolução 

Conjunta ANA/DAEE n° 428/04, com base na Nota Técnica Conjunta ANA/DAEE 

(ANA; DAEE, 2004a), dentre os quais adotar os níveis de água mensal armazenada 

no Sistema como referência de segurança para atendimento das demandas (tanto 

da RMSP como da bacia PCJ), com base nas Curvas Bianuais de Aversão a Risco 

(CAR), considerando o cenário hidrológico seco (biênio 1953 e 1954) e uma reserva 

estratégica de 5% no final do biênio (Figura 3). 

Assim, foi definida a vazão de retirada máxima de 36 m3/s (apenas dos 

reservatórios inseridos na bacia do Rio Piracicaba, chamados de Sistema 

Equivalente), dividida entre as duas regiões como demandas primárias e 

secundárias, sendo a demanda PCJ primária de 3 m3/s e a secundária de 2 m3/s, e a 

demanda primária da RMSP de 24,8 m3/s e a secundária de 6,2 m3/s. E, no caso da 

disponibilidade hídrica do Sistema Equivalente ser inferior a prevista pela CAR, a 

divisão das vazões será proporcional às suas demandas (ANA; DAEE, 2004b). 

Com isso, as vazões mensais mantidas a jusante dos reservatórios do 

Sistema Cantareira são variáveis, determinadas pelo critério descrito acima 

(demandas PCJ), além da contabilização das vazões armazenadas no Sistema 

através do “Banco de Águas”.  A Câmara Técnica de Monitoramento Hidrológico 

(CT-MH) dos Comitês PCJ é a responsável pela determinação do valor das vazões 

mensais a serem liberadas (ou retidas nos reservatórios para acúmulo no “Banco de 

Águas”). Essa prática difere do critério de outorga adotado no Estado de São Paulo, 

que considera como  vazão mínima remanescente a jusante dos reservatórios o 

valor de 50% da Q7,10, que, no caso, corresponderia a uma vazão constante total de 

4,97 m3/s (ANA; DAEE, 2004a), nas seções das barragens do Sistema Equivalente. 
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Figura 3 - Curvas de Aversão a Risco para diversas vazões de retirada, considerando o pior 

biênio hidrológico e uma reserva estratégica de 5%.  

Fonte: ANA e DAEE (2004a). 

 

3.5 Vazão ecológica e o método IHA 

 

Sarmento (2007) reúne algumas terminologias e definições do conceito de 

vazão ecológica e descreve uma série de metodologias para a determinação dessas 

vazões (ou vazões de referência), que vem sendo aplicadas e/ou estudadas no 

mundo, algumas mais simples, sendo mais fácil a implantação, e outras mais 

complexas, limitando sua praticidade. 

Atualmente, a gestão de recursos hídricos no Brasil se baseia em uma vazão 

mínima remanescente permanente, determinada através da avaliação estatística das 

séries de vazões, que deve ser igualada ou superada, sendo essa quantidade 

mínima de água que deve permanecer no rio, após volume retirado para uso externo 

ou a ser mantida a jusante dos reservatórios construídos em curso d’água, 

quantificada com valores numéricos e denominada vazão mínima ou ecológica. 

No entanto, recentemente foi consolidado o conceito de que a qualidade 

ambiental de um rio e dos ecossistemas associados é fortemente dependente do 

regime hidrológico, como pode ser observado na Tabela 1, incluindo a magnitude 

das vazões mínimas e máximas, o tempo de duração das estiagens, a frequência 
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das cheias, a época de ocorrência dos eventos de cheias e estiagens, entre outros 

(COLLISCHONN et al., 2005; RICHTER; BAUMGARTNER; POWELL, 1996; 

RICHTER et al., 1997; MATHEWS; RICHTER, 2007).  

Tabela 1 - Características ecológicas associadas a componentes do regime hidrológico. 

 

Fonte: Collischonn et al. (2005). 

Além da variabilidade das vazões durante o ano, a variabilidade interanual 

das vazões também é importante para a manutenção do ecossistema, visto que 

algumas espécies podem ser beneficiadas e outras prejudicadas por anos de vazões 

maiores e o contrário pode ocorrer em anos de vazões menores (COLLISCHONN et 

al., 2005).  

Sendo assim, surgiu uma nova demanda por recomendações do tempo e da 

magnitude das vazões necessárias para manter os ecossistemas fluviais saudáveis, 

acarretando no desenvolvimento de vários métodos para a definição de vazões 

ambientais (ou ecológicas). 

Nesse contexto, The Nature Conservancy (TNC), que é uma das maiores 

organizações sem fins lucrativos de conservação ambiental do mundo, com sede 

nos EUA, desenvolveu na década de 90 o software IHA (Indicators of Hydrologic 

Alteration), o qual, com base em pesquisas ecológicas que definem conjuntos de 

dados hidrológicos relevantes ecologicamente, foi projetado para calcular 33 

parâmetros (Tabela 2) que caracterizam a variabilidade inter e intranual das vazões, 
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incluindo a magnitude, tempo, frequência, duração e taxa de flutuações (MATHEWS; 

RICHTER, 2007).  

Tabela 2 - Parâmetros IHA e suas influências nos ecossistemas (continua).  

Grupo dos 

parâmetros IHA 
Parâmetro hidrológico Influências no ecossistema 

1. Magnitude das 

condições 

mensais de 

vazões 

- mediana das vazões de 

cada mês 

 

 

 

 

 

 

___________________ 

12 parâmetros 

 Habitat disponível para os organismos 

aquáticos 

 Umidade do solo disponível para as 

plantas 

 Disponibilidade e confiabilidade do 

fornecimento de água para animais 

terrestres 

 Acesso por predadores aos locais de 

nidificação 

 Influências na temperatura, níveis de 

oxigênio e fotossíntese na coluna de água 

2. Magnitude e 

duração das 

condições 

extremas de 

vazão 

- vazões mínimas anuais 

de 1, 3, 7, 30 e 90 dias  

 

- vazões máximas anuais 

de 1, 3, 7, 30 e 90 dias  

 

- número de dias de vazão 

zero 

 

- índice de vazão de base  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ 

12 parâmetros 

 Balanço de organismos competitivos, 

ruderais e estresse tolerantes 

 Criação de locais para a colonização 

de plantas 

 Estruturação dos ecossistemas 

aquáticos por fatores abióticos versus 

fatores bióticos 

 Estruturação morfológica do canal do 

rio e das condições físicas de habitat 

 Umidade do solo estressante para 

plantas 

 Desidratação em animais 

 Estresse anaeróbico em plantas 

 Volume de trocas de nutrientes entre 

rio e planícies aluviais 

 Duração de condições estressantes 

como baixo oxigênio e produtos químicos 

concentrados em ambientes aquáticos 

 Distribuição de comunidades de 

plantas em lagos, lagoas e várzeas 

 Duração de vazões elevadas para 

eliminação de resíduos e aeração de 

leitos de desova em canais de 

sedimentos 
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Tabela 2 - Parâmetros IHA e suas influências nos ecossistemas (conclusão).  

Grupo dos 

parâmetros IHA 
Parâmetro hidrológico Influências no ecossistema 

3. Tempo de 

ocorrência das 

vazões extremas 

anuais 

- data da vazão mínima 

anual 

 

- data da vazão máxima 

anual 

 

 

___________________ 

2 parâmetros 

 Compatibilidade com os ciclos de 

vida dos organismos 

 Previsibilidade/evitabilidade de 

estresse para os organismos 

 Acesso a habitats especiais durante a 

reprodução ou para evitar a predação 

 Indicação de desova de peixes 

migradores 

 Evolução das estratégias de história 

de vida e mecanismos comportamentais 

4. Frequência e 

duração dos 

pulsos altos e 

baixos 

- número de pulsos baixos 

 

- duração dos pulsos baixos 

 

- número de pulsos altos 

 

- duração dos pulsos altos 

 

 

 

 

 

 

___________________ 

4 parâmetros 

 Frequência e magnitude do estresse 

de umidade do solo para as plantas 

 Frequência e duração do estresse 

anaeróbio para as plantas 

 Disponibilidade de habitats de várzea 

para os organismos aquáticos 

 Troca de nutrientes e matéria 

orgânica entre o rio e a planície de 

inundação 

 Disponibilidade mineral do solo 

 Acesso de aves aquáticas a locais 

para alimentação, repouso e reprodução 

 Influências no transporte de 

sedimentos, texturas do canal de 

sedimentos e duração da perturbação 

do substrato (altos pulsos) 

5. Taxa e 

frequência das 

mudanças de 

vazões 

- taxa de ascensão 

 

- taxa de recessão 

 

- número de reversões 

 

___________________ 

3 parâmetros 

 Estresse hídrico em plantas (níveis 

de queda) 

 Aprisionamento de organismos em 

ilhas e planícies de inundação (níveis 

crescentes) 

 Estresse dessecação de organismos 

de baixa mobilidade na beira do rio 

(zona variável) 

Fonte: adaptado de TNC (2009). 

Além disso, o software calcula o fator de alteração hidrológica desses 33 

parâmetros, após considerável perturbação antrópica, através da determinação de 

faixas de variabilidade dos parâmetros naturais de um rio, chamadas de categorias 

RVA (Range of Variability Approach), baseado no conceito de que as espécies 

nativas ribeirinhas possuem traços da história de vida que permitem os indivíduos 
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sobreviverem e se reproduzirem dentro de uma determinada faixa de variação 

ambiental (RICHTER et al.,1997). 

Nesse mesmo sentido, posteriormente, foi incorporado também ao software a 

determinação de cinco componentes de vazão ambiental (Environmental Flow 

Components – EFC): vazões extremas baixas; vazões baixas; pulsos de vazão alta; 

pequenas cheias; e grandes cheias, sendo calculados mais 34 novos parâmetros 

desses componentes, que caracterizam o regime fluvial de uma maneira 

representativa, com base nas relações chave entre as vazões e a ecologia, tendo a 

vantagem prática na prescrição de vazão ambiental (MATHEWS; RICHTER, 2007). 

Segundo TNC (2009), as vazões baixas são a condição dominante na maioria 

dos rios, sendo que em rios naturais, após um evento de chuva, o rio volta ao seu 

nível de base, sustentado pelas águas subterrâneas. A sazonalidade na variação 

das vazões baixas impõem restrições à comunidade aquática, pois determina a 

quantidade de habitat disponível na maior parte do ano, apresentando forte 

influência sobre a diversidade e número de organismos que podem viver no rio. 

Já as vazões extremas baixas, ocorridas durante determinado período de 

seca, podem ser estressantes para muitos organismos, devido às condições 

químicas da água, temperatura e oxigênio dissolvido, a ponto de causar 

considerável mortandade. Porém, podem proporcionar as condições necessárias 

para outros organismos, concentrando presas aquáticas para algumas espécies e 

secando áreas de várzeas baixas, permitindo que certas espécies de plantas se 

regenerem. 

Os pulsos de vazão alta incluem os aumentos de vazões no rio, como durante 

um evento de chuva, não considerados como cheias (não ultrapassam a calha 

fluvial), fornecendo rupturas importantes e necessárias às vazões baixas. Mesmo 

que se refiram a uma pequena descarga de água no rio, podem fornecer alívio a 

partir de mudanças na temperatura e quantidade de oxigênio dissolvido 

característicos dos períodos de vazões baixas, além de fornecer subsídio nutritivo 

para a cadeia alimentar aquática e maior acesso a áreas de montante e jusante para 

os organismos móveis, como peixes. 

Assim também, durante as pequenas cheias os peixes e outros organismos 

móveis são capazes de se moverem para montante e jusante, além de saírem para 

áreas de várzea inundadas ou zonas úmidas, para acessar habitats adicionais que 

podem fornecer recursos alimentares substanciais. 
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E, as grandes cheias podem reorganizar tanto a estrutura física como 

biológica de um rio e sua várzea, podendo eliminar muitos organismos e criar 

vantagens competitivas para algumas espécies. Além disso, podem ser importantes 

na formação de habitats-chave, como lagoas marginais e áreas alagadas de várzea. 

O método IHA (TNC, 2009) é um dos componentes de um método de gestão 

mais sofisticado chamado RVA (Range of Variability Approach), descrito por Richter 

et al. (1997), que consiste em metas de gestão anuais, para rios controlados por 

reservatórios, por exemplo, com base na caracterização natural do regime de 

vazões ecologicamente relevantes, através de seis passos básicos: 1. 

Caracterização da variabilidade natural das condições hidrológicas; 2. Quantificação 

do grau de alteração das condições hidrológicas por influência humana; 3. 

Desenvolvimento de hipóteses sobre impactos em espécies ou processos dos 

ecossistemas associados com as alterações hidrológicas; 4. Identificação de 

oportunidades e abordagens para modificação da gestão de água ou do solo para 

restaurar ou proteger as condições naturais de vazões; 5. Implementação de um 

programa de monitoramento do ecossistema capaz de rastrear respostas bióticas; 6. 

Avaliação dos dados do monitoramento e revisão dos passos 3 a 5 (RICHTER et 

al.,1997; MATHEWS; RICHTER, 2007). Sendo o método RVA destinado para rios 

em que a conservação ambiental dos ecossistemas fluviais naturais seja o objetivo 

principal de manejo (RICHTER et al.,1997).  

Assim, o método IHA tem sido utilizado por cientistas e gestores de recursos 

hídricos nas bacias hidrográficas dos Estados Unidos (EUA) e do mundo 

(MATHEWS; RICHTER, 2007), para que juntamente com modelos ecológicos auxilie 

na gestão de atividades de proteção e restauração de fluxos importantes 

ecologicamente.  

Na bacia do rio Green em Washington (EUA), segundo Mathews e Richter 

(2007), o método IHA foi utilizado como parte de um projeto de desenvolvimento de 

indicadores ecológicos, devido à grande diminuição na abundância e distribuição de 

salmonídeos na bacia, para a caracterização do regime de vazões anterior a 

barragem Howard Hanson e determinação das alterações ocorridas no período 

posterior à barragem, auxiliando no estabelecimento das relações entre os 

parâmetros hidrológicos e os ciclos de vida das espécies e no levantamento de 

hipóteses sobre como essas alterações poderiam estar afetando essas espécies e 

os processos ecológicos.  
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  Também Richter et al. (1996), através do método IHA, avaliaram as 

influências do sistema de barragens no rio Roanoke, na Carolina do Norte (EUA), 

concluindo que as alterações hidrológicas verificadas poderiam estar associadas 

com alguns impactos no ecossistema (conforme suas influências descritas na 

Tabela 2), chamando atenção para a avaliação dos impactos das operações dessas 

barragens sobre as populações de peixes, da fauna bentônica da zona litorânea e 

das comunidades da floresta de várzea.   
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4. MATERIAIS E MÉTODOS  

 

4.1 Área de estudo  

 

A área de estudo é a bacia do rio Piracicaba, afluente na margem direita do 

rio Tietê, que, segundo o Plano das Bacias PCJ (COBRAPE, 2011), possui área de 

drenagem de 12.568,72 km2, estando 11.402,84 km2 (90,7%) inseridos no estado de 

São Paulo e 1.165,88 km2 (9,3%) no estado de Minas Gerais. Apresenta um 

desnível topográfico de cerca de 1.400 m em uma extensão da ordem de 370 km, 

desde suas cabeceiras na Serra da Mantiqueira, em MG, até sua foz no rio Tietê. 

Essa bacia é composta por cinco sub-bacias principais: Piracicaba; 

Corumbataí; Jaguari; Camanducaia; e Atibaia; e juntamente com as bacias dos rios 

Capivari e Jundiaí, integra as bacias PCJ (Figura 4), correspondendo ao maior 

território (aproximadamente 82%). 

É considerada uma bacia complexa e de extrema importância para o estado 

de São Paulo, visto que, integra a UGRHI 5 que é o segundo pólo econômico do 

estado, abrangendo a Região Metropolitana de Campinas (RMC), e importante 

centro industrial, concentrando as maiores demandas de água para abastecimento à 

jusante do Sistema Cantareira, o qual reverte as águas das cabeceiras dos rios 

formadores do rio Piracicaba para abastecimento de grande parte da RMSP. 

Além disso, a cidade de Campinas capta água para abastecimento público na 

bacia do rio Piracicaba, mas lança efluentes na bacia do rio Capivari e a cidade de 

Jundiaí capta água no rio Atibaia, afluente do Piracicaba, e lança esgotos no rio 

Jundiaí. Sendo assim, essa bacia necessita de um gerenciamento integrado junto às 

demais bacias (ANA; DAEE, 2004a). 

Segundo o Plano das Bacias PCJ (COBRAPE, 2011), de modo geral, o clima 

da região é do tipo quente, temperado e chuvoso, com período chuvoso entre os 

meses de outubro e abril, e o de estiagem, entre maio e setembro. Os índices de 

precipitação pluviométrica anuais variam, em média, entre 1.200 e 1.800 mm, sendo 

que nos trechos das cabeceiras dos cursos formadores do rio Piracicaba, na região 

da Mantiqueira, ocorrem as maiores precipitações pluviométricas, cujos índices 

superam os 2.000 mm, caindo para 1.400 mm e 1.200 mm nos cursos médios e 

baixos, respectivamente. 



 

 

Figura 4 - Bacias hidrográficas dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (Bacias PCJ).  

Fonte: AGÊNCIA PCJ (2014).
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O processo de ocupação e formação da região das bacias PCJ é marcado 

pela sua posição estratégica como entreposto do caminho entre Goiás, Minas Gerais 

e Paraná, e por suas características ambientais, as quais permitiram o 

desenvolvimento da agricultura, tendo como eventos marcantes do início da 

ocupação as Entradas e Bandeiras no século XVI e o Primeiro ciclo da cana, no 

século XVIII (COBRAPE, 2011). 

Segundo Caram (2010), através da análise dos mapas de uso e cobertura do 

solo do PROJETO PIRACENA1 (referentes aos anos de 1978, 1985, 1993 e 1997) e 

elaborado pela IRRIGART2 (referente a 2003), a área de cobertura do solo 

predominante da bacia do rio Piracicaba é a pastagem que apresentou uma redução 

em sua área de 57,8% em 1978 para 40,8% em 2003. Com exceção da água, que 

se manteve constante (1,7%), o restante das classes apresentaram um aumento na 

área de ocupação entre os anos de 1978 e 2003, passando a área urbana de 1,5% 

para 5,6%, tendo maior expansão nas áreas que abrangem as regiões de Campinas, 

Paulínia, Americana e Piracicaba. A agricultura, mesmo apresentando uma redução 

na área de ocupação da região mais ao leste da bacia, teve um aumento na região 

do centro até a parte mais oeste, passando de 28,4% para 36,8% da área ocupada 

na bacia. Em relação à área de silvicultura e floresta que em 1978 era de 10,6%, em 

1985 caiu para 6,2%, aumentando para 8,1% em 1993, 13,6% em 1997 e 15,1% em 

2003, tendo uma redução nas regiões em que houve expansão agrícola e aumento 

no restante da bacia, principalmente na área do estado de Minas Gerais. 

 

4.2 Levantamento de dados e preenchimento de falhas 

 

Para a caracterização das vazões dos principais rios que compõem a bacia 

do rio Piracicaba foram utilizados os dados das séries históricas de vazões médias 

diárias (DAEE, 2012) de alguns postos de monitoramento da bacia (Figura 5).  

  

_____________________ 
1
 PROJETO PIRACENA. Banco de dados – geoprocessamento. Piracicaba: CENA/USP, 2003. 

Disponível em: <http://www.cena.usp.br/piracena>. 

2
 IRRIGART - Engenharia e Consultoria em Recursos Hídricos e Meio Ambiente Ltda. Relatório 

Síntese do Relatório de Situação dos Recursos Hídricos das Bacias dos Rios Piracicaba, 

Capivari e Jundiaí – 2002/2003. Piracicaba, 2004.  

 



 

 

Figura 5 - Localização dos postos fluviométricos selecionados na bacia do rio Piracicaba. 

Fonte: Elaborado pela autora.  
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A escolha dos postos utilizados nas análises foi baseada na localização e na 

extensão temporal das séries históricas de vazões.  

Os períodos indicados na Tabela 3 correspondem aos anos hidrológicos e em 

todos os postos há falhas nos registros, sendo feito o preenchimento de alguns 

desses dados de vazões. 

Tabela 3 - Relação dos postos fluviométricos selecionados na bacia do rio Piracicaba. 

Código Nome do Posto Município Rio Ad (km2) Período 

3D-001 Fazenda da Barra Jaguariúna Camanducaia 928 1944-2012 

3D-002 Monte Alegre do Sul Monte Alegre do Sul Camanducaia 387 1945-2012 

3D-006 Bairro da Ponte Itatiba Atibaia 1.920 1930-2012 

3D-009 Buenópolis Morungaba Jaguari 1.950 1931-2012 

4D-001 Usina Ester Cosmópolis Jaguari 3.394 1944-2012 

4D-007 Artemis Piracicaba Piracicaba 10.918 1944-2012 

Ad: Área de drenagem.  

Conforme ilustrado na Figura 5, os reservatórios do Sistema Cantareira ficam localizados a montante 

dos postos fluviométricos selecionados nos rios Jaguari, Atibaia e Piracicaba. A soma das áreas de 

drenagem dos reservatórios Jaguari e Jacareí corresponde a 1.252 km
2
 e dos reservatórios 

Cachoeira e Atibainha a 715 km
2
.  

Para o preenchimento das falhas dos postos fluviométricos 3D-001 e 3D-002, 

ambos localizados no rio Camanducaia, foi aplicada a função determinada através 

da análise de regressão linear entre suas vazões, para dois períodos distintos, de 

1944 a 1971 e de 1976 a 2012 (APÊNDICE A). E, para os dados de vazão do dia 

07/01/99, sem registro nos dois postos, foi feita interpolação linear simples com os 

dados do dia anterior e posterior. 

No rio Jaguari foram selecionados dois postos fluviométricos para o estudo, o 

posto 3D-009, localizado no município de Morungaba, e o posto 4D-001, logo a 

jusante da afluência do rio Camanducaia, no qual o posto 3D-001 fica próximo a sua 

foz. Para o preenchimento das falhas dos postos do rio Jaguari foi utilizada a função 

determinada através da regressão linear, para o período de 1976 a 2012 

(APÊNDICE A), entre os dados de vazão do posto 4D-001 e a soma das vazões do 

mesmo dia da série reconstituída do posto 3D-001 (no rio Camanducaia) com a 

vazão do dia anterior do posto 3D-009 (no rio Jaguari), devido a maior distância 

entre os postos 4D-001 e 3D-009. Porém, algumas vazões reconstituídas do posto 

3D-009 apresentaram valores muito baixos ou negativos, sendo esses dados 
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eliminados e feita a interpolação linear com os dados dos dias anteriores e 

posteriores para reconstituição dos dados de vazão desses dias. 

Para o período de 11/02/11 a 27/02/11 (17 dias) não há registro de vazões 

para os dois postos do rio Jaguari, não sendo feito o preenchimento desses dados.  

Já o posto fluviométrico 3D-006, no rio Atibaia, não possui os dados de 

vazões para o período de 01/06/97 a 31/12/00 (total 1.310 dias sem dados), assim 

como nenhum outro posto encontrado nesse mesmo curso d’água. Porém, foi 

verificado que para esse posto (3D-006) há os registros das cotas do nível d’água 

(DAEE, 2013), mas não há a curva-chave definida para o período citado, havendo a 

curva-chave para o período de 1977 a 1997 e para o período de 2001 a 2004. 

Assim, foram calculadas as vazões para o período de 1997 a 2000 através da média 

das vazões calculadas pelas duas curvas-chave citadas, com os dados das cotas 

desse período (APÊNDICE A). 

O posto 4D-007, localizado no rio Piracicaba, não possui dados de vazão 

apenas para o período de 01/11/05 a 30/11/05 (total 30 dias), para o qual não foi 

feito o preenchimento dos dados, por não terem sido encontrados dados disponíveis 

nesse período em outros postos nesse curso d’água. 

As séries de vazões preenchidas, utilizadas neste trabalho, estão disponíveis 

para download no site do Programa de Pós-graduação em Engenharia Hidráulica e 

Saneamento, da Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, 

no perfil do Professor Dr. João Luiz Boccia Brandão 

(http://www1.eesc.usp.br/ppgshs/index.php?link=pesquisador&menu_active=2&cod_

professor=15).  

 

4.3 Representação gráfica das séries temporais de vazão 

  

Para melhor visualização da variabilidade intranual e plurianual das vazões 

registradas e reconstituídas dos postos selecionados nos rios Atibaia, Jaguari, 

Piracicaba e Camanducaia foi utilizada a versão de demonstração (demo) do 

software Surfer 9.0 (GOLDEN SOFTWARE, 2009), o qual permite a elaboração de 

gráficos em formato raster (que contém a descrição de cada pixel), sendo uma nova 

alternativa para a visualização de grandes quantidades de dados e padrões 
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associados (KOEHLER; VAN APPLEDORN, 2010), como é o caso de séries 

temporais de vazão. 

Neste trabalho, os gráficos foram gerados contendo nas abscissas (eixo x) a 

data juliana do ano hidrológico, nas ordenadas (eixo y) o ano hidrológico e o pixel 

correspondente a data do par ordenado (x,y) representado por uma escala gradual 

de cores, de acordo com o valor do logaritmo da vazão específica (m3/s/km2) dessa 

data, variando entre -3 (vazões menores – cor vermelha) e -0,5 (vazões maiores – 

cor roxa), sendo representados no gráfico pela cor preta os pixels correspondentes 

às datas em que não há registros de vazões. 

A Figura 6 ilustra a representação gráfica, em formato raster, de uma série 

temporal de vazão, destacando-se o dado do dia 04/07/1976, constante na Tabela 4, 

que exemplifica os dados utilizados para a elaboração desses gráficos. 

Tabela 4 - Exemplo dos dados utilizados para elaboração dos gráficos em formato raster. 

Data 
Dia 
(x) 

AH 
(y) 

Qm 

(m³/s) 
Ad 

(km2) 
Qe 

(m³/s/km2) 
Log Qe 

(z) 

01/07/1976 275 1976 22,92 1.581 0,014 -1,85 

02/07/1976 276 1976 39,06 1.581 0,025 -1,60 

03/07/1976 277 1976 82,93 1.581 0,052 -1,28 

04/07/1976 278 1976 174,94 1.581 0,111 -0,95 

05/07/1976 279 1976 117,61 1.581 0,074 -1,13 

06/07/1976 280 1976 60,32 1.581 0,038 -1,42 

07/07/1976 281 1976 42,76 1.581 0,027 -1,57 

AH: ano hidrológico; Qm: vazão média diária; Ad: área de drenagem; Qe: vazão específica. 

 

 

Figura 6 - Gráfico de uma série temporal de vazão em formato raster. 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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A transformação das vazões médias diárias no logaritmo da vazão específica 

de cada dia foi feita para padronização da legenda de cores dos gráficos. 

 

4.4 Teste de homogeneidade das séries de vazões 

 

As séries de vazões médias diárias dos postos selecionados foram analisadas 

estatisticamente através do programa XLSTAT (ADDINSOFT, 2014), assim como as 

séries das vazões médias anuais. Foi utilizado o teste de hipótese não paramétrico 

de Pettitt, uma vez que esse método identifica a data de ruptura da homogeneidade 

das séries de vazões. Esse teste vem sendo utilizado em diversos trabalhos 

(MORAES et al., 1997; GROPPO et al., 2001; SOUZA; SILVEIRA; COLLISCHONN, 

2006) para identificação da ruptura de estacionariedade nas séries temporais de 

variáveis hidrológicas. 

Os testes de hipóteses são ditos paramétricos se a amostra populacional de 

uma variável aleatória tiver uma distribuição Normal ou se o modelo distributivo for 

conhecido ou previamente especificado. Ao contrário, os testes não paramétricos 

não necessitam da especificação prévia do modelo distributivo da amostra, não 

sendo, em geral, formulados com base nas observações amostrais propriamente 

ditas, e, sim, em algumas de suas características ou atributos (NAGHETTINI; 

PINTO, 2007).  

Ainda segundo Naghettini e Pinto (2007) a premissa para a aplicação dos 

métodos estatísticos a um conjunto de observações de uma variável hidrológica é 

que se trata de uma amostra aleatória simples, extraída de uma população única, 

cuja função de distribuição de probabilidades não é conhecida a princípio. Nessa 

amostra, estão implícitas algumas hipóteses que podem ser testadas por meio de 

testes não paramétricos, como a hipótese de homogeneidade, que considera se 

todos os elementos de uma amostra provém de uma única e idêntica população. 

Porém, em amostras hidrológicas de tamanhos pequenos pode ser difícil a detecção 

da heterogeneidade eventualmente presente na série completa. 
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De acordo com Pettitt3 (1979) apud Moraes et al. (1997), o teste de Pettitt 

utiliza uma versão do teste de Mann-Whitney para verificar a homogeneidade entre 

duas amostras (  ,...,    e     ,...,   ). A estatística      faz uma contagem do número 

de vezes que um membro da primeira amostra é maior do que um membro da 

segunda, conforme descrito abaixo: 

                       
 
                       (1) 

para         

onde:          para    ;          para    ;           para    . 

A estatística      é calculada para   ≤   ≤   e a estatística      do teste de 

Pettitt é o valor máximo absoluto de     . O ponto em que houve uma mudança 

brusca na média da série é localizado por essa estatística e a sua significância dada 

aproximadamente pela equação: 

                                  (2) 

Neste trabalho foi considerado o nível de significância de 5%, sendo que para 

       rejeitou-se a hipótese nula (H0), de que os dados são homogêneos, em 

favor da hipótese alternativa (Ha), de que há uma data em que houve uma alteração 

nos dados. 

A análise estatística das séries de vazões médias diárias, para identificação 

da data de ruptura da homogeneidade, foi realizada para se obter a “data do 

impacto” . Tal data é um dos dados de entrada do software IHA, utilizado nas 

análises das alterações hidrológicas. Mesmo sabendo que, do ponto de vista físico, 

a adoção de um “dia” como marco de ruptura da homogeneidade de uma série é de 

certa forma um critério um pouco artificial, ele foi necessário para se identificar os 

pontos de ruptura em diferentes rios na bacia, e em diferentes épocas, devido a 

implantação gradual do Sistema Cantareira.  

Esse teste também foi aplicado para confirmar a hipótese de que para os rios 

que sofrem influência dos reservatórios do Sistema Cantareira, a ruptura da 

homogeneidade seria próxima ao início da operação desses reservatórios. 

 

 

___________________________ 

3
 PETTITT, A. N. A non-parametric approach to the change-point problem. Applied statistics, 28, 2, 

p. 126-135, 1979. 
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4.5 Indicadores de alteração hidrológica  

 

Conforme descrito na revisão bibliográfica deste trabalho, o software IHA 

(TNC, 2009) calcula 67 parâmetros estatísticos para determinação dos indicadores 

de alteração hidrológica, divididos em dois grupos: 33 parâmetros IHA, para o quais 

ele calcula o fator de alteração hidrológica do período “pós-impacto” em relação ao 

período “pré-impacto”, e 34 parâmetros dos cinco componentes de vazão ambiental 

(Environmental Flow Component - EFC): vazões extremas baixas, vazões baixas, 

pulsos de vazão alta, pequenas cheias e grandes cheias. Além disso, o programa 

também traça a curva de permanência das vazões (também chamada de curva de 

duração) anuais e mensais. 

Através desse software, a análise dos dados (apenas números inteiros) pode 

ser feita por meio da comparação entre dois períodos da série, indicada para 

sistemas hidrológicos que sofreram uma mudança abrupta, como a construção de 

uma barragem, ou para um único período, para avaliar as tendências dos dados. Os 

parâmetros IHA podem ser calculados usando a estatística paramétrica 

(média/desvio padrão) ou não paramétrica (percentis) (TNC, 2009).  

Devido à distribuição não normal natural dos dados hidrológicos optou-se 

nesse trabalho pela análise não paramétrica e pela comparação entre dois períodos 

das séries selecionadas, já que na bacia em questão houve a construção dos 

reservatórios do Sistema Cantareira durante o período analisado, tendo como “data 

do impacto” o ano em que se identificou a ruptura da homogeneidade da série de 

vazões médias diárias de cada posto, mesmo para os postos no rio Camanducaia 

(sem influência do Sistema Cantareira), para efeito de comparação. 

Assim, foram determinados para cada posto o hidrograma com identificação 

dos componentes de vazão ambiental (EFC), as curvas das permanências das 

vazões e os fatores de alteração hidrológica das categorias RVA de cada parâmetro 

IHA, destacando os valores das vazões mínimas de 7 dias de cada ano das séries, a 

qual associada ao período de retorno de 10 anos é utilizada nesses rios como vazão 

de referência para a outorga.   
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4.5.1 Hidrograma EFC 

 

De acordo com TNC (2009), a divisão dos componentes de vazão ambiental 

em: vazões extremas baixas, vazões baixas, pulsos de vazão alta, pequenas cheias 

e grandes cheias, feita pelo software IHA, baseia-se em pesquisas ecológicas que 

definem conjuntos de dados hidrológicos relevantes ecologicamente, conforme 

descrito na revisão bibliográfica deste trabalho. 

O cálculo desses cinco componentes de vazão é realizado pelo software 

através de um algoritmo que pode ser calibrado pelo usuário.  

 Essa calibração pode ser feita através da definição dos limites das vazões 

altas e baixas por meio dos percentis dos dados ou pela estipulação de um valor fixo 

de vazão. Já as definições das pequenas e grandes cheias podem ser feitas por 

esses mesmos modos ou ainda com base no estabelecimento do período de retorno 

de ocorrência dessas vazões. Para a determinação das vazões extremas baixas é 

possível usar como base o percentil dos dados (vazões médias diárias), a 

estipulação de um valor fixo de vazão ou ainda o percentil apenas das vazões 

consideradas como baixas. 

 Neste trabalho, optou-se por manter os critérios sugeridos pelo software 

(Figura 7), que determina que as vazões maiores que 75% dos dados da série 

considerada são classificadas como vazões altas e as menores que 50% como 

vazões baixas. Entre esses dois níveis, as vazões altas começam quando o 

incremento da vazão é maior que 25% por dia e continua até que a vazão por dia 

diminua mais do que 10%, caso contrário, as vazões são consideradas como baixas. 

 As vazões altas são classificadas como grandes cheias quando o período de 

retorno é maior do que 10 anos, como pequenas cheias se o período de retorno for 

maior do que 2 anos (e menor do que 10), ou como pulsos de vazão alta. 

 As demais vazões são classificadas como vazões baixas e as vazões abaixo 

do 10° percentil dos dados das vazões médias diárias são consideradas como 

vazões extremas baixas. 

 Para comparação entre dois períodos da série (pré e pós-impacto), como é o 

caso deste estudo, a determinação desses cinco componentes de vazão ambiental é 

feita com base apenas nos dados da série do período pré-impacto, considerado 

como o período natural do regime das vazões. 
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Figura 7 - Algoritmo para o cálculo dos componentes de vazão ambiental (EFC).  

Fonte: TNC (2009). 

 

4.5.2 Fator de alteração hidrológica 

 

Para a caracterização da variabilidade natural das condições fluviais e 

quantificação do grau de alteração dessas condições nos rios analisados foram 

determinados pelo método IHA 33 parâmetros, calculados através da estatística não 

paramétrica (mediana), para cada ano hidrológico, que caracterizam a magnitude, o 

tempo, a frequência, a duração e a taxa de flutuações das vazões, divididos em 5 

grupos, definidos por TNC (2009) como segue:  

Grupo 1: Magnitude das condições mensais de vazões (12 parâmetros): 

o mediana das vazões mensais, correspondendo a mediana dos valores das 

vazões diárias de cada mês. 

Grupo 2: Magnitude e duração das condições extremas de vazão (12 

parâmetros): 
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o vazões mínimas e máximas anuais de 1, 3, 7, 30 e 90 dias consecutivos, 

sendo as vazões de 3, 7, 30 e 90 dias calculadas com base na média móvel das 

vazões dentro do ano hidrológico; 

o número de dias de vazão zero, para se determinar a intermitência do rio, 

que no caso dos postos analisados neste trabalho não houve registros, por se tratar 

de rios perenes.  

o índice de fluxo de base, calculado através da vazão mínima anual de 7 dias 

dividida pela média anual geral das vazões; 

Grupo 3: Tempo de ocorrência das vazões extremas anuais (2 parâmetros): 

o data juliana (ano civil) da vazão mínima e máxima anual, sendo 

considerada a primeira no caso de mais de um dia com o mesmo valor dessa vazão 

dentro do ano hidrológico. 

Grupo 4: Frequência e duração dos pulsos altos e baixos (4 parâmetros): 

o número de baixo e alto pulso que ocorrem no ano, sendo que a vazão de 

um determinado dia é considerada como um pulso alto se for maior que o 75° 

percentil dos dados do período definido como pré-impacto e como pulso baixo se for 

menor do que o 25° percentil; 

o duração de baixo e alto pulso, referente à mediana das durações de cada 

tipo de pulso no ano. 

Grupo 5: Taxa e frequência das mudanças de vazões (3 parâmetros): 

o taxas de ascensão e recessão da vazão (m3/s/dia), que correspondem à 

mediana dos valores de cada tipo de mudança (positiva e negativa) na vazão entre 

um dia e o outro; 

o número de reversões, que é o número de vezes no ano em que há 

mudança entre o tipo de taxa (ascensão e recessão), considerando o período 

contínuo. 

Nas análises não paramétricas feitas pelo software, para a quantificação do 

grau de alteração hidrológica no período pós-impacto, os valores calculados para 

cada um desses 33 parâmetros no período pré-impacto são divididos em três 

diferentes categorias (chamadas de categorias RVA), baseadas em valores 

percentuais, contendo na categoria mais baixa os valores menores ou iguais ao 

percentil 33°, na categoria do meio os valores na faixa do 34° a 67° percentil e na 

categoria mais alta os valores acima do percentil 67°. 
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Sendo o fator de alteração hidrológica (HA) calculado para cada uma das três 

categorias de cada parâmetro, com base na frequência esperada (FE) com que os 

valores do período “pós-impacto” deveriam cair em cada categoria (igual a 

frequência do período “pré-impacto”) e na frequência com que eles realmente caíram 

(FO) em cada categoria, através da seguinte equação: 

                                                                                            (3) 

Onde: 

    fator de alteração hidrológica, podendo ser apresentado em 

porcentagem, multiplicando-o por cem; 

    frequência esperada, que é o número de valores na categoria durante o 

período pré-impacto multiplicado pela razão entre o número de anos do período pós-

impacto e o número de anos do pré-impacto. Para a análise não paramétrica esse 

valor deveria ser igual para as três categorias (33,33% do número de anos do 

período pós-impacto), porém os valores anuais coincidentes com os valores dos 

limites entre as categorias são todos colocados na categoria intermediária, podendo 

acarretar em uma distribuição não uniforme entre as categorias; 

    frequência observada, que é o número de vezes (anos) em que os 

valores dos parâmetros IHA caíram em cada categoria no período pós-impacto.  

Os valores positivos do fator de alteração hidrológica significam que a 

frequência de valores na categoria aumentou do período pré-impacto para o período 

pós-impacto, enquanto que os valores negativos significam que a frequência de 

valores diminuiu (TNC, 2009). 

 

 4.5.3 Curva de permanência 

 

O gráfico da curva de permanência (ou de duração) das vazões é traçado 

através dos valores das vazões (no eixo das ordenadas) pela porcentagem do 

tempo (no eixo das abscissas) em que essa vazão é igualada ou excedida durante o 

período de registro.  

Essa curva é muito utilizada para a determinação de vazões de referência, 

adotados por alguns órgãos gestores de recursos hídricos (como a ANA que utiliza a 

vazão associada à frequência de 95%) para representar a disponibilidade hídrica do 

curso de água. 
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Neste trabalho, foram traçadas as curvas de permanências das vazões, 

através do software IHA, para os períodos pré e após a constatação da quebra de 

homogeneidade da série de vazões médias diárias de cada posto. 
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5. RESULTADOS  

 

5.1 Análise dos gráficos em formato raster 

 

 Os gráficos em formato raster permitiram uma melhor visualização da 

variação sazonal das vazões durante o ano hidrológico (intranual) e das mudanças 

ocorridas ao longo do tempo (interanual). 

Para o posto do rio Atibaia (Figura 8), a partir da década de 70 observa-se 

uma diminuição nos valores das vazões no período seco (abril a setembro), além do 

aumento da frequência e duração dessas vazões menores. Já no período chuvoso 

(outubro a março) observa-se menor frequência e duração das maiores vazões. 

As mudanças no regime de vazões do rio Jaguari (Figuras 9 e 10) foram as 

mais fortes, principalmente no posto 3D-009, podendo-se observar uma diminuição 

das maiores vazões (dezembro a março) a partir da década de 70 e após a década 

de 80 uma brusca alteração nesse regime, como a diminuição das vazões durante o 

ano todo. 

Para o posto do rio Piracicaba (Figura 11), visualmente, as mudanças não são 

tão perceptíveis como nos rios Atibaia e Jaguari. Porém, verifica-se um aumento na 

ocorrência interanual das vazões menores no período seco e diminuição na duração 

das vazões maiores no período chuvoso, a partir, principalmente, do final da década 

de 70. 

Para os postos do rio Camanducaia (Figuras 12 e 13) observa-se uma certa 

manutenção no padrão sazonal do regime de vazões, no entanto, observa-se um 

aumento na ocorrência de vazões maiores após a década de 70. 

 É possível identificar através desses gráficos o ano de 1983 como um ano 

atípico, de vazões altas durante praticamente o ano todo em toda a bacia, o qual foi 

atribuído ao fenômeno El Niño. Assim também o biênio 1953 e 1954 como seco na 

bacia, no qual foram baseadas as Curvas de Aversão a Risco (CAR), consideradas 

para a determinação da capacidade máxima de retirada de água do Sistema 

Cantareira. 
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Figura 8 - Gráfico em formato raster da série de vazões do posto 3D-006, no rio Atibaia. 

 

 

Figura 9 - Gráfico em formato raster da série de vazões do posto 3D-009, no rio Jaguari. 
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Figura 10 - Gráfico em formato raster da série de vazões do posto 4D-001, no rio Jaguari. 

 

 

Figura 11 - Gráfico em formato raster da série de vazões do posto 4D-007, no rio Piracicaba.  
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Figura 12 - Gráfico em formato raster da série de vazões do posto 3D-001 no rio Camanducaia. 

 

Figura 13 - Gráfico em formato raster da série de vazões do posto 3D-002 no rio Camanducaia. 

As análises visuais feitas a partir desses gráficos confirmam os resultados 

obtidos neste trabalho, por meio dos testes de Pettitt e dos parâmetros calculados 
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pelo software IHA, e estão de acordo com DAEE4 (1985) apud Moraes et al. (1997) 

que afirma que as mudanças no regime fluvial da bacia do rio Piracicaba a partir de  

1968, quando se iniciaram as obras das barragens do Sistema Cantareira, são 

significativas, enquanto que as obras mais antigas parecem não terem causado 

alterações sensíveis. 

 

5.2 Análise da homogeneidade das séries de vazões 

 

5.2.1 Posto 3D-006 no rio Atibaia 

 

Para o posto no rio Atibaia foi verificada a ruptura da homogeneidade da série 

de vazões médias diárias em 24/06/1977 (Figura 14), assim como no ano hidrológico 

de 1977 para a série das vazões anuais (Figura 15). Tal ruptura encontra-se próxima 

ao início, em 1974 e 1975, da operação dos reservatórios Cachoeira e Atibainha, do 

Sistema Cantareira, os quais estão localizados nos cursos d’água formadores do rio 

Atibaia, responsáveis pela regularização e reversão de 11 m3/s de água. 

 

Figura 14 - Teste de Pettitt para a série de vazões médias diárias do posto 3D-006, no rio Atibaia. 

 

___________________________ 

4
 DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA – DAEE. Estudo de águas subterrâneas – 

Região administrativa 5 Campinas. São Paulo: Ed.Governo do Estado de São Paulo, 1985. 640p. 
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Figura 15 - Teste de Pettitt para a série de vazões médias anuais do posto 3D-006, no rio Atibaia. 

A diminuição na média das vazões desse posto, tanto diária quanto anual, 

após constatada a ruptura da homogeneidade das séries, foi de aproximadamente 

23%. 

 

5.2.2 Postos 3D-009 e 4D-001 no rio Jaguari  

 

Para o posto no rio Jaguari, localizado no município de Morungaba (posto 3D-

009), foi verificada a ruptura da homogeneidade da série de vazões médias diárias 

em 07/05/1984 (Figura 16), assim como no ano hidrológico de 1984 para a série de 

vazões médias anuais (Figura 17). Destaca-se para esse posto que a média das 

vazões após o ponto de ruptura da homogeneidade caiu para praticamente metade 

do valor da média das vazões do período anterior à ruptura. 

 Já para o posto 4D-001 (Usina Ester), mais a jusante no rio Jaguari (após a 

confluência com o rio Camanducaia), foi constatada ruptura da homogeneidade da 

série de vazões médias diárias em 22/04/1989 (Figura 18) e no ano hidrológico de 

1984 para a série de vazões médias anuais (Figura 19). A diminuição na média das 

vazões, tanto diária quanto anual, após constatada a ruptura da homogeneidade das 

séries, foi de aproximadamente 33%. 

A ruptura da homogeneidade das séries de vazões para os postos no rio 

Jaguari estão próximas ao início, em 1982, da operação dos reservatórios Jaguari-
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Jacareí do Sistema Cantareira, sendo este o rio mais afetado, em relação às 

mudanças no regime de vazões, o que pode ser explicado pela maior capacidade de 

regularização e reversão de vazões do Sistema por esses reservatórios (20 m3/s). 

 

 

Figura 16 - Teste de Pettitt para a série de vazões médias diárias do posto 3D-009, no rio Jaguari. 

 

 

Figura 17 - Teste de Pettitt para a série de vazões médias anuais do posto 3D-009, no rio Jaguari. 
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Figura 18 - Teste de Pettitt para a série de vazões médias diárias do posto 4D-001, no rio Jaguari. 

 

Figura 19 - Teste de Pettitt para a série de vazões médias anuais do posto 4D-001, no rio Jaguari. 

 

5.2.3 Posto 4D-007 no rio Piracicaba 

 

Para o posto no rio Piracicaba, localizado a jusante da afluência do rio 

Corumbataí, foi verificada a ruptura da homogeneidade da série de vazões médias 

diárias em 24/05/1984 (Figura 20), a qual encontra-se próxima ao início da operação 
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da capacidade total do Sistema Cantareira, localizado nas cabeceiras dos rios 

formadores do rio Piracicaba, sendo este posto o mais distante dos reservatórios. 

A diminuição na média das vazões diárias, após constatada a ruptura da 

homogeneidade da série, foi de aproximadamente 14% e, para a série de vazões 

médias anuais não foi verificada ruptura da homogeneidade (Figura 21).  

 

 

Figura 20 - Teste de Pettitt para a série de vazões médias diárias do posto 4D-007, no rio Piracicaba. 

 

 

 

Figura 21 - Teste de Pettitt para a série de vazões médias anuais do posto 4D-007, no rio Piracicaba. 
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5.2.4 Postos 3D-001 e 3D-002 no rio Camanducaia 

 

Para os postos no rio Camanducaia, foram verificadas as rupturas da 

homogeneidade das séries de vazões médias diárias em 23/11/1975 para o posto 

3D-001 (Figura 22) e em 30/11/1971 para o posto 3D-002 (Figura 24). E, em ambos 

os postos, não foram identificadas rupturas na homogeneidade quando analisadas 

as séries de vazões médias anuais (Figuras 23 e 25). 

Os postos no rio Camanducaia, o qual não sofre influência do Sistema 

Cantareira, foram os únicos a apresentarem um aumento na média das vazões, 

após a constatação da ruptura da homogeneidade das séries de vazões média 

diárias, sendo um aumento de aproximadamente 21% para o posto 3D-001 e de 

aproximadamente 14% para o posto 3D-002.  

 

 

Figura 22 - Teste de Pettitt para a série de vazões médias diárias do posto 3D-001, no rio 

Camanducaia. 
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Figura 23 - Teste de Pettitt para a série de vazões médias anuais do posto 3D-001, no rio 

Camanducaia. 

 

 

Figura 24 - Teste de Pettitt para a série de vazões médias diárias do posto 3D-002, no rio 

Camanducaia. 
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Figura 25 - Teste de Pettitt para a série de vazões médias anuais do posto 3D-002, no rio 

Camanducaia. 

 

5.3 Análise dos indicadores de alteração hidrológica 

 

5.3.1 Posto 3D-006 no rio Atibaia 

 

Após o ano de 1977, considerado como o “ano do impacto” nas análises da 

série de vazões do rio Atibaia, através do software IHA, pode-se notar que em 

relação aos componentes da vazão ambiental (Figura 26 e Tabela 6 no APÊNDICE 

B) houve um aumento na mediana da duração e da frequência intranual de 

ocorrência das vazões extremas baixas (de 150% e 160%, respectivamente) e uma 

diminuição na mediana da duração intranual das vazões altas (de 40% nos pulsos 

de vazão alta, 78,5% nas pequenas cheias e 37,9% nas grandes cheias), assim 

como, em geral, houve um aumento nas taxas de ascensão e recessão dessas 

vazões altas. 

Através dos fatores de alteração hidrológica (Figura 27 e Tabela 12 no 

APÊNDICE C), observa-se que houve um aumento na frequência das vazões 

mensais menores (abaixo do 33° percentil – categoria RVA baixa), em todos os 

meses do ano, refletindo em um aumento na contagem das vazões consideradas



 

 

Figura 26 - Hidrograma EFC do posto 3D-006 no rio Atibaia. 
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Figura 27 - Fatores de Alteração Hidrológica do posto 3D-006 no rio Atibaia. 
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como pulso baixo (abaixo de 17 m3/s), e uma diminuição nas vazões mínimas anuais 

de 1 a 90 dias, sendo que, conforme Figura 28, a mediana das vazões mínimas de 7 

dias diminuiu aproximadamente 25%, passando de 11,7 para 8,9 m3/s. Já em 

relação as vazões máximas anuais, houve uma diminuição na frequência dos 

valores maiores (acima do 67° percentil – categoria RVA alta), principalmente nas de 

maior duração (30 e 90 dias), e, apesar do aumento na contagem das vazões 

consideradas como pulso alto (acima de 36 m3/s), houve uma redução na duração 

dessas vazões. 

 

Figura 28 – Vazões mínimas anuais de 7 dias consecutivos do posto 3D-006 no rio Atibaia. 
 

 

Figura 29 – Curvas de permanência das vazões do posto 3D-006 no rio Atibaia. 
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A diminuição nas vazões pode ser constatada também pela mudança na 

curva de permanência das vazões (Figura 29). 

 

5.3.2 Postos 3D-009 e 4D-001 no rio Jaguari 

 

No período considerado como pós-impacto no rio Jaguari (a partir de 1984 

para o posto 3D-009 e de 1989 para o posto 4D-001), em relação aos componentes 

da vazão ambiental (Figuras 30 e 31 e Tabelas 7 e 8 no APÊNDICE B), observa-se 

um aumento significativo na frequência de registro inter e intranual das vazões 

extremas baixas, de 250% na mediana da frequência intranual no posto 3D-009 e de 

266% no posto 4D-001, e diminuição na frequência de ocorrência das vazões altas, 

assim como uma diminuição na mediana da duração intranual dessas vazões, de 

50% nos pulsos de vazão alta, 91,7% nas pequenas cheias e 26,9% nas grandes 

cheias, para o posto 3D-009, e de 40%, 73,9% e 80,3%, respectivamente, para o 

posto 4D-001, tendo, em geral, um aumento nas taxas de ascensão e recessão 

dessas vazões altas. 

Através dos fatores de alteração hidrológica (Figuras 32 e 33 e Tabelas 13 e 

14 no APÊNDICE C) pode-se confirmar o aumento na frequência dos valores mais 

baixos das vazões (categoria RVA baixa), como nas vazões mensais, em todos os 

meses do ano, principalmente no período seco (abril a setembro), e nas vazões 

mínimas e máximas anuais, além do aumento na contagem das vazões 

consideradas como pulso baixo (abaixo de 18 m3/s para o posto 3D-009 e abaixo de 

28 m3/s para o posto 4D-001) e diminuição na duração das vazões consideradas 

como pulso alto (acima de 42 m3/s para o posto 3D-009 e acima de 65 m3/s para o 

posto 4D-001). 

Os maiores valores das vazões mínimas anuais (constantes nas categorias 

RVA média e alta), praticamente não foram mais registradas no período pós impacto 

(fator de alteração hidrológica próximos ou igual a “-1”), sendo que, conforme Figura 

34, no posto 3D-009 houve uma diminuição de aproximadamente 56% na mediana 

das vazões mínimas anuais de 7 dias consecutivos (de 11,7 para 5,1 m3/s), e, 

conforme Figura 35, de aproximadamente 43% (de 18,7 para 10,6 m3/s) no posto 

4D-001. 



 

 

Figura 30 - Hidrograma EFC do posto 3D-009 no rio Jaguari. 
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Figura 31 - Hidrograma EFC do posto 4D-001 no rio Jaguari. 
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Figura 32 - Fatores de Alteração Hidrológica do posto 3D-009 no rio Jaguari. 
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Figura 33 - Fatores de Alteração Hidrológica do posto 4D-001 no rio Jaguari. 
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A diminuição nas vazões também pode ser verificada pela mudança ocorrida 

nas curvas de permanência das vazões (Figuras 36 e 37), as quais apresentaram 

maior modificação em relação aos outros rios analisados, principalmente no posto 

3D-009 (Figura 36), o qual encontra-se a montante, mais próximo dos reservatórios. 

 

Figura 34 – Vazões mínimas anuais de 7 dias consecutivos do posto 3D-009 no rio Jaguari. 

 

 

Figura 35 - Vazões mínimas anuais de 7 dias consecutivos do posto 4D-001 no rio Jaguari. 
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Figura 36 - Curvas de permanência das vazões do posto 3D-009 no rio Jaguari. 

 

 

 

Figura 37 - Curvas de permanência das vazões do posto 4D-001 no rio Jaguari. 
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5.3.3 Posto 4D-007 no rio Piracicaba 

 

Para o posto no rio Piracicaba, após o ano de 1984 (considerado como o “ano 

do impacto”), nota-se que, em relação aos componentes de vazão ambiental (Figura 

38 e Tabela 9 no APÊNDICE B), as mudanças mais significativas foram o aumento 

na mediana da duração interanual das vazões extremas baixas (262,5%) e a 

diminuição na mediana da duração intranual das vazões de cheia (67,9% das 

pequenas cheias e 55% das grandes cheias), assim como o aumento nas taxas de 

ascensão e recessão dessas vazões. Foi observado também um aumento de 50% 

na mediana da frequência intranual de ocorrência dos pulsos de vazão alta. 

Através dos fatores de alteração hidrológica (Figura 39 e Tabela 15 no 

APÊNDICE C), observa-se uma diminuição nas vazões mensais, principalmente no 

período seco (abril a setembro), e nas vazões mínimas anuais, sendo que, conforme 

Figura 40, a mediana das vazões mínimas de 7 dias diminuiu aproximadamente 

15%, passando de 45,57 para 38,5 m3/s. Já as vazões máximas anuais, de 3, 7 e 30 

dias, tiverem um aumento na frequência dos valores da categoria RVA média (entre 

o 33° e 67° percentil) e diminuição na frequência das categorias RVA menores e 

maiores. Pode-se notar também o aumento na duração das vazões consideradas 

como pulso baixo (abaixo de 72 m3/s) e diminuição na duração das vazões 

consideradas como pulso alto (acima de 181 m3/s), apesar do aumento na contagem 

desses pulsos altos. 

Na Figura 41 observa-se uma leve alteração em relação à diminuição da 

permanência das vazões, comparando-se com as alterações verificadas nos postos 

dos rios Atibaia e Jaguari. 



 

 

Figura 38 - Hidrograma EFC do posto 4D-007 no rio Piracicaba. 
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Figura 39 -  Fatores de Alteração Hidrológica do posto 4D-007 no rio Piracicaba. 
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Figura 40 - Vazões mínimas anuais de 7 dias consecutivos do posto 4D-007 no rio Piracicaba. 

 

 

Figura 41 - Curvas de permanência das vazões do posto 4D-007 no rio Piracicaba. 

 

5.3.4 Postos 3D-001 e 3D-002 no rio Camanducaia 

 

 Para os postos no rio Camanducaia, o qual não sofre influência direta dos 

reservatórios do Sistema Cantareira, nem foi identificada substancial interferência 
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antrópica nesse curso d’água, também foram feitas as análises através do software 

IHA para dois períodos das séries, tendo como “data do impacto” o ano da ruptura 

da homogeneidade das séries de vazões médias diárias, encontrados por meio do 

teste estatístico de Pettitt, para efeito de comparação com as análises dos postos 

localizados nos rios Atibaia, Jaguari e Piracicaba, que encontram-se na mesma 

bacia hidrográfica, e que tem seus regimes de vazões diretamente influenciados 

pelos reservatórios do Sistema Cantareira. 

 Em relação aos componentes de vazão ambiental (Figuras 42 e 43 e Tabelas 

10 e 11 no APÊNDICE B) as mudanças mais significativas foram o aumento da 

mediana da frequência intranual dos pulsos de vazão alta (71,4% no posto 3D-001 e 

37,5% no posto 3D-002) e, para o posto 3D-001, verificou-se uma diminuição na 

duração das pequenas cheias (66,3%), assim como o aumento nas taxas de 

ascensão e recessão dessas cheias, observadas também nos demais rios, mas que 

não foram verificadas para o posto 3D-002. 

Através dos fatores de alteração hidrológica (Figuras 44 e 45 e Tabelas 16 e 

17 no APÊNDICE C), diferentemente dos demais postos analisados, que 

apresentaram aumento na frequência de registros das vazões mensais menores 

(categoria RVA baixa), os postos no rio Camanducaia apresentaram aumento nas 

vazões mensais maiores (categoria RVA alta), além do aumento na contagem 

intranual das vazões definidas como pulso alto (acima de 15 m3/s para o posto 3D-

001 e acima de 8 m3/s para o posto 3D-002).  

Em relação às vazões mínimas anuais de 7 dias, no posto 3D-001 houve um 

aumento na frequência das vazões nas categorias RVA maior e menor e diminuição 

na categoria intermediária (Figuras 44 e 46), enquanto no posto 3D-002 houve um 

aumento na categoria maior, um leve aumento na categoria intermediária e uma 

diminuição na categoria menor (Figuras 45 e 47). No entanto, o valor da mediana 

dessas vazões se manteve o mesmo, em 4 m3/s no posto 3D-001 e em 2 m3/s no 

posto 3D-002.  

Conforme Figuras 48 e 49, observa-se um pequeno aumento na permanência 

das vazões desse rio. 

 As alterações verificadas para o rio Camanducaia, através dos parâmetros 

calculados, não foram tão significativas quanto nos demais rios da bacia, 

principalmente para o posto 3D-002, que encontra-se mais a montante. 



 

 

Figura 42 - Hidrograma EFC do posto 3D-001 no rio Camanducaia. 
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Figura 43 - Hidrograma EFC do posto 3D-002 no rio Camanducaia. 
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Figura 44 - Fatores de Alteração Hidrológica do posto 3D-001 no rio Camanducaia. 
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Figura 45 - Fatores de Alteração Hidrológica do posto 3D-002 no rio Camanducaia. 
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Figura 46 - Vazões mínimas anuais de 7 dias consecutivos do posto 3D-001 no rio Camanducaia. 

 

 

Figura 47 - Vazões mínimas anuais de 7 dias consecutivos do posto 3D-002 no rio Camanducaia. 
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Figura 48 - Curvas de permanência das vazões do posto 3D-001 no rio Camanducaia. 

 

 

Figura 49 - Curvas de permanência das vazões do posto 3D-002 no rio Camanducaia. 
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6. DISCUSSÕES 

 

Em relação à caracterização da precipitação na bacia do rio Piracicaba, 

importante parâmetro do ciclo hidrológico relacionado ao regime de vazões, as 

séries temporais de alguns postos pluviométricos da bacia foram testadas por 

Groppo et al. (2001), para o período de 1947 a 1997, que concluíram que as 

precipitações apresentaram tendências positivas estatisticamente significativas em 

praticamente toda bacia. Já Moraes et al. (1997), que estudaram as séries de 

precipitação na bacia em um período maior, de 1930 a 1995, não notaram uma 

variação brusca nas séries, mas de modo geral, uma tendência positiva, porém não 

estatisticamente significativa no período. 

Blain (2009) analisou as séries mensais de precipitações nas localidades de 

Campinas (1890 a 2007), Cordeirópolis (1934 a 2007), Jundiaí (1942 a 2007) e 

Monte Alegre do Sul (1942 a 2007) e não detectou tendências estatisticamente 

significativas nos períodos analisados, apesar de observar tendência não 

significativa de elevação nos totais mensais de precipitação relativos ao mês de 

maio em todas essas localidades.  

Neste trabalho, conforme consta na Tabela 5, verificou-se que após a 

constatação da ruptura da homogeneidade das séries de vazões médias diárias, 

houve um decréscimo na média aritmética das vazões de aproximadamente 24% no 

rio Atibaia, 50% (posto 3D-009) e 34% (posto 4D-001) no rio Jaguari e 14% no rio 

Piracicaba, e que nas séries de vazões dos postos no rio Camanducaia houve um 

aumento de aproximadamente 21% (posto 3D-001) e 14% (posto 3D-002).  

Esses resultados estão coerentes com os valores encontrados por Moraes et 

al. (1997), para  a estimativa de decréscimo na média das vazões nos rios Atibaia 

(posto 3D-006), Jaguari (posto 3D-009) e Piracicaba de 24%, 52% e 21%, 

respectivamente, após o ano de 1975 para o rio Atibaia e 1986 para os rios Jaguari 

e Piracicaba, considerando o período de 1930 a 1995, utilizando modelos 

estocásticos que incluíam a precipitação como função de transferência.  

Também Groppo et al. (2001), que testaram as séries de vazões médias 

anuais dos rios Atibaia (posto 3D-006), Jaguari (posto 3D-009), Piracicaba (posto 

4D-007) e Camanducaia (posto 3D-001 e posto 3D-002), no período de 1947 a 

1996, verificaram tendência negativas nas vazões dos rios influenciados pelo 
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Sistema Cantareira, sendo essa tendência estatisticamente significativa para os rios 

Atibaia e Jaguari, e estatisticamente não significativa para o rio Piracicaba, e 

tendência positiva estatisticamente não significativa das vazões no rio Camanducaia 

(sem influência do Sistema Cantareira), acompanhando a tendência positiva da 

precipitação. 

Tabela 5 - Comparação entre as mudanças ocorridas na média aritmética das vazões dos rios 

analisados, após a constatação da ruptura da homogeneidade por meio do teste de Pettitt. 

Posto Rio Período RUP 
Média 

pré-RUP 
(m3/s) 

Média pós-
RUP 

(m3/s) 

Mudança 
na Média 

3D-001 Camanducaia 1944-2012 1975 12,86 15,61 +21% 
3D-002 Camanducaia 1945-2012 1971 6,45 7,37 +14% 
3D-006 Atibaia 1930-2012 1977 30,01 22,92 -24% 
3D-009 Jaguari 1931-2012 1984 34,58 17,44 -50% 
4D-001 Jaguari 1944-2012 1989 54,98 36,49 -34% 
4D-007 Piracicaba 1944-2012 1984 148,84 127,33 -14% 

RUP - Ano em que foi detectada a ruptura da homogeneidade da série de vazões médias diárias. 

Essas tendências estatisticamente não significativas encontradas por Groppo 

et al. (2001) nas séries de vazões médias anuais dos rios Camanducaia e Piracicaba 

podem auxiliar na explicação do fato de terem sido encontradas, neste trabalho, 

rupturas na homogeneidade das séries de vazões médias diárias, mas não das 

séries de vazões médias anuais dos postos nesses rios, assim como o fato do teste 

de Pettitt, segundo Souza; Silveira e Collischonn (2006), apresentar maior potencial 

para detectar quebras de ruptura em séries com intervalo diário do que anual. 

Em relação à qualidade das águas da bacia, Groppo et al. (2006) analisaram 

as tendências temporais dos parâmetros de qualidade da água nos rios Atibaia, 

Jaguari e Piracicaba, entre 1979 a 2001, contemplando praticamente apenas o 

período posterior à construção dos reservatórios do Sistema Cantareira, no qual 

observou-se que, de maneira geral, houve uma degradação da qualidade da água, 

representada pelas tendências positivas nos parâmetros DBO, nitrogênio, fósforo 

total e cloreto, e negativas no parâmetro OD, sugerindo que a causa mais provável 

da deterioração desses rios foi a diminuição significativa da vazão com a 

implantação do Sistema Cantareira e de expressivo crescimento populacional da 

bacia, acompanhado pelo lançamento de efluentes. Porém, há uma carência de 

dados sobre a qualidade das águas e os ecossistemas aquáticos existentes no 

período anterior ao represamento dos rios.  
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Sendo assim, torna-se difícil a análise qualitativa das alterações decorrentes 

das mudanças no regime fluvial da bacia, a qual também não é objetivo deste 

trabalho.  

No entanto, observa-se mudanças na variabilidade inter e intranual das 

vazões no período pós impacto, verificadas nos hidrogramas das séries de vazões 

em formato raster e os determinados pelos componentes da vazão ambiental (EFC), 

sendo que, segundo Garcia e Andreazza (2004), a sazonalidade em regiões de 

clima tropical (como é o caso da bacia do rio Piracicaba) é a variável mais decisiva 

no comportamento do ecossistema aquático e da zona de transição 

terrestre/aquática, a qual encontra-se parte do tempo inundada e parte emersa, 

fazendo a conexão entre a calha principal do rio e as margens e várzeas, as quais 

são ricas fonte de recursos biológicos.  

Assim também, as relações dos processos ecológicos com os parâmetros 

hidrológicos, descritos na revisão bibliográfica deste trabalho, e as alterações 

constatadas, como a diminuição nas vazões, podem influenciar na quantidade 

disponível de habitat na maior parte do tempo e na diversidade e número de 

organismos dos rios, as consideráveis diminuições nas vazões mínimas anuais 

podem ser estressantes para diversos organismos, as modificações na frequência e 

duração das cheias podem eliminar a desova, as indicações migratórias para os 

peixes, ou reduzir o acesso a zonas de reprodução e berçário (RICHTER et al., 

1997), dentre outras. 

Além dos impactos ecológicos, essas alterações podem influenciar nos 

processos de outorga de direito de uso dos recursos hídricos da bacia, visto que 

conforme estabelecido pela Resolução ANA n° 429/04, a vazão máxima outorgável, 

nos cursos d’água situados a jusante do Sistema Cantareira, é de 50% da vazão 

mínima de 7 dias, associada ao período de retorno de 10 anos (Q7,10), e foi 

constatada uma diminuição da mediana da vazão mínima anual de 7 dias para os 

rios Atibaia (25% no posto 3D-006), Jaguari (56% no posto 3D-009 e 43% no posto 

4D-001) e Piracicaba (15% no posto 4D-007), após a implantação desse Sistema. 

Assim, observa-se uma diminuição na disponibilidade hídrica para a outorga 

nesses cursos d’água e chama-se a atenção também para as metodologias 

utilizadas, e o período da série histórica considerado, para a determinação da Q7,10 

nesses rios, de modo a garantir a vazão mínima remanescente a ser mantida nos 
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cursos d’água, após as derivações de água outorgadas, conforme determinado pela 

legislação. 

Apesar dos impactos negativos, que ocorrem tanto a montante quanto a 

jusante de barragens, afetando a transferência de energia e materiais, modificando a 

calha fluvial, na estrutura e dinâmica de margens e na produção primária, e 

alterando as interações bióticas entre populações da comunidade bentônica, os 

peixes e a fauna das áreas de várzeas, refletindo em atributos ecológicos 

fundamentais ao ser humano e sobre o meio  socioeconômico, entre os quais, a 

qualidade e disponibilidade da água e a pesca, a regularização de cursos d’água, 

através da construção de barragens, traz diversos benefícios sociais, como o 

controle de cheias, o suprimento de água para abastecimento público e a geração 

de energia hidroelétrica (GARCIA; ANDREAZZA, 2004).  

Por isso, é necessária a implantação de critérios de outorga mais eficazes, no 

que se diz respeito às vazões a serem mantidas a jusante dos grandes 

reservatórios, para que esses possam atender tanto as demandas socioeconômicas 

como as demandas ecológicas da bacia, sendo esse um desafio aos sistemas de 

gestão atuais, devido à exigência de um grande número de dados e informações 

para a descrição do intervalo de variabilidade das vazões necessárias para suportar 

um ecossistema fluvial saudável, aliados a um monitoramento contínuo capaz de 

fornecer respostas bióticas, o que demandaria também grandes esforços em termos 

de recursos financeiros e humanos.  
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7. CONCLUSÃO 

 

Foi verificado, através dos hidrogramas gerados, que o regime natural de 

vazões dos rios da bacia do Piracicaba (referente ao período definido como pré 

impacto) apresenta uma sazonalidade bem definida entre os períodos seco e 

chuvoso, que se manteve, em geral, no período pós impacto, para os rios 

Camanducaia e Piracicaba, e verificou-se uma mudança marcante na  variablidade 

inter e intranual das vazões do rio Atibaia e principalmente do rio Jaguari. 

Também para o período definido como pós impacto, para os rios influenciados 

pelo Sistema Cantareira, foi constatado através da determinação dos parâmetros 

hidrológicos por meio do software IHA, no geral, uma diminuição nas vazões médias, 

principalmente no período seco (abril a setembro), assim como a diminuição no valor 

das vazões mínimas, acompanhado do aumento na duração e na frequência de 

ocorrência dessas vazões, e a diminuição na duração das vazões altas, bem como o 

aumento nas taxas de ascensão e recessão dessas vazões. Essas mudanças foram 

mais significativas no rio Jaguari, seguido pelo rio Atibaia, e foram menos 

significativas no rio Piracicaba, o qual encontra-se mais distante dos reservatórios. 

Já para o rio Camanducaia (sem influência do Sistema Cantareira), após a 

década de 70, constatou-se, no geral, um aumento nas vazões médias, assim como 

o aumento na frequência de ocorrência das vazões altas. Porém, as mudanças 

ocorridas nesse rio não foram tão significativas, como nos demais.  

Assim, e considerando que a ruptura na homogeneidade das séries de 

vazões dos rios influenciados pelo Sistema Cantareira, determinadas pelo teste de 

Pettitt, coincidiram com o histórico de construção dos reservatórios e que, de acordo 

com a bibliografia consultada, no período analisado houve um pequeno aumento nas 

precipitações da bacia, atribuiu-se as alterações ocorridas no regime fluvial desses 

rios principalmente à implantação e operação do Sistema Cantareira. 

Acredita-se que essas alterações constatadas, principalmente nos rios Atibaia 

e Jaguari, podem ter impactado os seus ecossistemas fluviais, baseado nos 

conceitos abordados sobre vazão/hidrograma ecológico. Porém, tal suposição é de 

difícil comprovação devido a carência de dados sobre os ecossistemas no período 

anterior à construção desses reservatórios. 
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Por isso, para novos estudos de implantação de grandes reservatórios em 

cursos d’água e transposição de água para outras bacias, recomenda-se que sejam 

estudadas as interações do regime hidrológico com os ecossistemas aquáticos 

associados e a qualidade da água, e que sejam considerados os prejuízos causados 

a essas interações, além de prever regras operativas baseadas nos princípios do 

hidrograma ecológico, abordados neste trabalho, e não apenas em uma vazão 

mínima constante a ser mantida para jusante. 

A implantação de um sistema de gestão do Sistema Cantareira, considerando 

vazões sazonais a serem mantidas para jusante, baseadas na  variabilidade natural 

do regime de vazões, é ainda mais complexa, devido à grande dependência das 

vazões regularizadas nesses reservatórios para abastecimento público das duas 

maiores regiões (em população e economia) do estado de São Paulo, além da 

ocupação das várzeas dos rios a jusante dos reservatórios, que impõe também 

restrições de descargas máximas de vazões. 

 No entanto, é necessário que se concentre esforços para a diminuição da 

dependência do abastecimento dessas regiões pelo Sistema Cantareira, de modo a 

permitir a inserção de algumas demandas do ecossistema na gestão desse 

manancial, e para que sejam realizados estudos ecológicos sobre as interações dos 

ecossistemas específicos da bacia com o regime de vazões, auxiliando na 

formulação de novas regras operativas.  
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8. SUGESTÕES PARA CONTINUIDADE DOS ESTUDOS 

 

Os resultados obtidos neste trabalho podem servir de base para estudos 

ecológicos futuros, auxiliando na formulação de hipóteses sobre a relação dos 

ecossistemas específicos da bacia com o regime de vazões e os possíveis impactos 

ocorridos devido as alterações verificadas, como o aumento na frequência das 

vazões menores e a diminuição na duração das vazões altas, bem como o aumento 

nas taxas de ascensão e recessão dessas vazões, além da identificação de fluxos 

importantes a serem mantidos para a preservação e restauração de importantes 

componentes desses ecossistemas. 

Também pode auxiliar em novos estudos para determinação de regras 

operativas do Sistema Cantareira e de outros sistemas de reservatórios, baseadas 

em vazões de referências sazonais que levem em consideração a variabilidade 

natural do regime de vazões, de modo a permitir a inserção de algumas demandas 

do ecossistema na gestão desse manancial.  

Para isso, recomenda-se que os componentes de vazão ambiental (EFC), 

sejam determinados especificamente para cada seção de controle, como o 

levantamento das vazões que excedem a calha principal do rio, inundando áreas de 

várzeas, para a classificação como pequenas cheias, na calibração do algoritmo do 

software IHA. 
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APÊNDICE A – Preenchimento de falhas nos dados 

 

Para os postos no rio Camanducaia e no rio Jaguari as falhas nos registros 

dos dados foram preenchidas através das funções geradas na análise de regressão 

linear entre suas vazões (Figuras 50 e 51).  

  

Figura 50 - Regressão linear entre as vazões médias diárias dos postos 3D-001 e 3D-002, no rio 

Camanducaia, dos períodos de 1944 a 1971 e de 1976 a 2012. 

 

Figura 51 - Regressão linear entre as vazões médias diárias do posto 4D-001 (rio Jaguari) e a soma 

das vazões dos postos 3D-009 (rio Jaguari) e 3D-001 (rio Camanducaia), do período de 1976 a 2012. 

Já para os dados do posto no rio Atibaia foram calculadas as vazões do 

período de 1997 a 2000, com base nas cotas do nível d’água registradas nesse 

período, através da média entre as vazões calculadas pelas curvas-chave do 
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período de 1977 a 1997 e de 2001 a 2004, sendo essas vazões representadas na 

Figura 52. 

 

Figura 52 - Vazões médias diárias calculadas para o posto 3D-006, no rio Atibaia, para o período de 

1997 a 2000. 



92 

 

APÊNDICE B – Parâmetros EFC 

 

Tabela 6 - Parâmetros dos componentes de vazão ambiental (EFC) do posto 3D-006 no rio Atibaia. 

Parâmetro EFC 
Pré impacto (1930-1977) Pós impacto (1978-2012) Mudança 

Mediana 
(%) mínimo mediana máximo mínimo mediana máximo 

Outubro - vazões baixas 14 19 35 14 18 29 -5,3 

Novembro - vazões baixas 15 21,75 34,5 14 19,5 28 -10,3 

Dezembro - vazões baixas 16 26 36 16 20 35,5 -23,1 

Janeiro - vazões baixas 16 27,5 35 15,5 23 32 -16,4 

Fevereiro - vazões baixas 18,5 29 36 16 24,75 33 -14,7 

Março - vazões baixas 17 29,5 36 15 23 36 -22,0 

Abril - vazões baixas 15 28,5 36 15 19 32 -33,3 

Maio - vazões baixas 15 23 34 14 18 35,5 -21,7 

Junho - vazões baixas 15 21 36 14 17,25 27 -17,9 

Julho - vazões baixas 14 18,5 34 14 16 23 -13,5 

Agosto - vazões baixas 14 18 33 14 16,5 36 -8,3 

Setembro - vazões baixas 14 17 32 14 17 34,5 0,0 

Vazão extrema baixa - pico  8 12,25 13 7 11 13 -10,2 

Vazão extrema baixa - duração 1 2 10 1 5 17 150,0 

Vazão extrema baixa - tempo 51 262,8 353 10 307 362 16,8 

Vazão extrema baixa -  frequência 0 5 19 1 13 27 160,0 

Pulso de vazão alta - pico 37 44,75 87 38 48,5 71,5 8,4 

Pulso de vazão alta - duração 1 5 20,5 1 3 9 -40,0 

Pulso de vazão alta - tempo 2 34,75 365,5 4 28,5 365 3,4 

Pulso de vazão alta - frequência 1 5 14 2 8 12 60,0 

Pulso de vazão alta - taxa de ascensão 1 5,625 18 4,5 12,75 23 126,7 

Pulso de vazão alta - taxa de recessão -5,5 -2,938 -1 -15,38 -7,733 -2,5 163,2 

Pequena cheia - pico 93 128,5 157 94 111 141 -13,6 

Pequena cheia - duração 5 61,5 142 7 13,25 93 -78,5 

Pequena cheia - tempo 8 32 360 4 47 353 8,2 

Pequena cheia - frequência 0 0 3 0 1 3 --- 

Pequena cheia - taxa de ascensão 1,679 8,796 28 2,609 18,06 41,75 105,3 

Pequena cheia - taxa de recessão -26,67 -2,446 -0,792 -17,2 -10,34 -0,8451 322,7 

Grande cheia - pico 160 192 242 180,5 208 219 8,3 

Grande cheia - duração 90 116 178 23 72 116 -37,9 

Grande cheia - tempo 33 14,5 362 13 27 96 6,8 

Grande cheia - frequência 0 0 1 0 0 2 --- 

Grande cheia - taxa de ascensão 2,623 11,86 23,5 5,188 6,536 18,27 -44,9 

Grande cheia - taxa de recessão -4,826 -1,372 -1,056 -14,08 -3,844 -1,832 180,2 

Faixas (m
3
/s) - vazão extrema baixa: 0-13; vazão baixa: 13-24; vazão baixa ou pulso de vazão alta: 

24-36; pulso de vazão alta: 36-92,5; pequena cheia: 92,5-157,3; grande cheia: acima de 157,3. 
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Tabela 7 - Parâmetros dos componentes de vazão ambiental (EFC) do posto 3D-009 no rio Jaguari. 

Parâmetro EFC 
Pré impacto (1931-1984) Pós impacto (1985-2012) Mudança 

Mediana 
(%) mínimo mediana máximo mínimo mediana máximo 

Outubro - vazões baixas 15,5 20 39,5 15 19,5 32 -2,5 

Novembro - vazões baixas 15,5 23 37 15 20 29 -13,0 

Dezembro - vazões baixas 17 28 36 17 21 33,5 -25,0 

Janeiro - vazões baixas 17 33,5 42 15 24 37 -28,4 

Fevereiro - vazões baixas 18 34 41 15,5 24 39 -29,4 

Março - vazões baixas 19 33 42 16 21 34 -36,4 

Abril - vazões baixas 15,5 33 42 15 19 40,5 -42,4 

Maio - vazões baixas 16 27 39 15 19 30,5 -29,6 

Junho - vazões baixas 15 23 37 15 19 29 -17,4 

Julho - vazões baixas 15 20 41 15 18 23 -10,0 

Agosto - vazões baixas 15 18 41 16,5 18,75 23,5 4,2 

Setembro - vazões baixas 15 17,25 32 15 19 37 10,1 

Vazão extrema baixa - pico  5 13 14 4,5 9,5 13 -26,9 

Vazão extrema baixa - duração 1 4,75 102 2 5 16,5 5,3 

Vazão extrema baixa - tempo 39 267,8 354,5 13,5 47,75 356,5 79,8 

Vazão extrema baixa -  frequência 0 4 25 6 14 22 250,0 

Pulso de vazão alta - pico 43 56,5 99 44 56 93,5 -0,9 

Pulso de vazão alta - duração 1 4 22 1 2 13,5 -50,0 

Pulso de vazão alta - tempo 1 23,25 363 5 40,5 345,5 9,4 

Pulso de vazão alta - frequência 1 6 13 0 4,5 11 -25,0 

Pulso de vazão alta - taxa de ascensão 1 7,5 19 9 20,5 34 173,3 

Pulso de vazão alta - taxa de recessão -13 -5 -1 -25 -14 -4,709 180,0 

Pequena cheia - pico 127 156,5 225 127 164,5 176 5,1 

Pequena cheia - duração 11 66 136 4 5,5 8 -91,7 

Pequena cheia - tempo 3 31,5 356 16 62 146 16,7 

Pequena cheia - frequência 0 0 2 0 0 1 --- 

Pequena cheia - taxa de ascensão 1,6 11,56 36,6 33 48,17 73,5 316,7 

Pequena cheia - taxa de recessão -17,6 -3,43 -0,808 -49 -37,71 -14,17 999,4 

Grande cheia - pico 260 452 539 264 265,5 267 -41,3 

Grande cheia - duração 26 106 196 68 77,5 87 -26,9 

Grande cheia - tempo 30 361 361 5 1,5 364 3,6 

Grande cheia - frequência 0 0 1 0 0 1 --- 

Grande cheia - taxa de ascensão 1,582 37,14 74 56,25 61,13 66 64,6 

Grande cheia - taxa de recessão -12,85 -4,302 -4,277 -3,415 -3,083 -2,75 -28,3 

Faixas (m
3
/s) - vazão extrema baixa: 0-14; vazão baixa: 14-26; vazão baixa ou pulso de vazão alta: 

26-42; pulso de vazão alta: 42-127; pequena cheia: 127-242,5; grande cheia: acima de 242,5. 
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Tabela 8 - Parâmetros dos componentes de vazão ambiental (EFC) do posto 4D-001 no rio Jaguari. 

Parâmetro EFC 
Pré impacto (1944-1989) Pós impacto (1990-2012) Mudança 

Mediana 

(%) mínimo mediana máximo mínimo mediana máximo 

Outubro - vazões baixas 23 30 58 24 30 49,5 0,0 

Novembro - vazões baixas 25 37,5 58 26 34 56,5 -9,3 

Dezembro - vazões baixas 27 43 61 25,5 36 57 -16,3 

Janeiro - vazões baixas 26 49 64 25 38,25 57 -21,9 

Fevereiro - vazões baixas 32 56,75 65 26,5 40,25 64 -29,1 

Março - vazões baixas 30 53 64,5 28 43 63 -18,9 

Abril - vazões baixas 28 47,5 64,5 23 31,5 58 -33,7 

Maio - vazões baixas 23 38 59 24 28 54 -26,3 

Junho - vazões baixas 24,5 36 60 23,5 27 35 -25,0 

Julho - vazões baixas 23 30 59 23 26 46,5 -13,3 

Agosto - vazões baixas 23 27 54 24 26,5 39,5 -1,9 

Setembro - vazões baixas 23 26 50,5 23 29 37 11,5 

Vazão extrema baixa - pico  10 20 22 12,5 17 20 -15,0 

Vazão extrema baixa - duração 1 5 39 3 7 15 40,0 

Vazão extrema baixa - tempo 28,5 266 313 7 312,5 343 25,4 

Vazão extrema baixa -  frequência 0 3 12 5 11 20 266,7 

Pulso de vazão alta - pico 68,5 88 147 69 85 176 -3,4 

Pulso de vazão alta - duração 1 5 137 1 3 5 -40,0 

Pulso de vazão alta - tempo 1 31 365 10 29,5 315 0,8 

Pulso de vazão alta - frequência 0 6 17 2 8 15 33,3 

Pulso de vazão alta - taxa de ascensão 0,7822 13,33 40 7 24,5 56,5 83,8 

Pulso de vazão alta - taxa de recessão -16 -7,75 -2,108 -30 -13,5 -6,333 74,2 

Pequena cheia - pico 211 286 430 225 255 409 -10,8 

Pequena cheia - duração 8 46 121 4 12 94 -73,9 

Pequena cheia - tempo 1 32 363 5 70 365 20,8 

Pequena cheia - frequência 0 0 2 0 0 3 --- 

Pequena cheia - taxa de ascensão 5,647 21,27 91 12,57 61,33 115,7 188,3 

Pequena cheia - taxa de recessão -45,33 -6,328 -2,709 -63,67 -25,33 -3,702 300,3 

Grande cheia - pico 473 602 624 458 458 458 -23,9 

Grande cheia - duração 27 96,5 372 19 19 19 -80,3 

Grande cheia - tempo 30 34,5 360 17 17 17 9,6 

Grande cheia - frequência 0 0 1 0 0 1 --- 

Grande cheia - taxa de ascensão 14,15 39,98 61,44 35,08 35,08 35,08 -12,3 

Grande cheia - taxa de recessão -19,57 -8,977 -1,54 -49,13 -49,13 -49,13 447,3 

Faixas (m
3
/s) - vazão extrema baixa: 0-22; vazão baixa: 22-40; vazão baixa ou pulso de vazão alta: 

40-65; pulso de vazão alta: 65-208,5; pequena cheia: 208,5-442,9; grande cheia: acima de 442,9. 
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Tabela 9 – Parâmetros dos componentes de vazão ambiental (EFC) do posto 4D-007 no rio 

Piracicaba. 

Parâmetro EFC 
Pré impacto (1944-1984) Pós impacto (1985-2012) Mudança 

Mediana 

(%) mínimo mediana máximo mínimo mediana máximo 

Outubro - vazões baixas 53 78 166 60 74 153 -5,1 

Novembro - vazões baixas 62 91,5 164,5 53 80,75 141 -11,7 

Dezembro - vazões baixas 74 114 177,5 70,5 95 177 -16,7 

Janeiro - vazões baixas 65 130,3 180 69,5 132 178 1,3 

Fevereiro - vazões baixas 65 137,5 176 89 146 179 6,2 

Março - vazões baixas 73 125 171 96,5 131 175 4,8 

Abril - vazões baixas 66,5 127 177 71 106,5 178 -16,1 

Maio - vazões baixas 58 107,5 177,5 57 90,5 155 -15,8 

Junho - vazões baixas 57 91 169 59 78,75 153 -13,5 

Julho - vazões baixas 54 85 166 53 70,5 114 -17,1 

Agosto - vazões baixas 53 75,75 176 55 69 110,5 -8,9 

Setembro - vazões baixas 54 70,5 164 55,5 68 95 -3,5 

Vazão extrema baixa - pico  41 47 51 29 44 50,5 -6,4 

Vazão extrema baixa - duração 1 2 8 2 7,25 28 262,5 

Vazão extrema baixa - tempo 20 262 336 126 272,3 351,5 5,6 

Vazão extrema baixa -  frequência 0 7 23 2 5 14 -28,6 

Pulso de vazão alta - pico 185 239,5 470 193 235,5 366 -1,7 

Pulso de vazão alta - duração 1 4 25 1 3 6 -25,0 

Pulso de vazão alta - tempo 2,5 27,25 362,5 12 39,5 366 6,7 

Pulso de vazão alta - frequência 0 6 21 3 9 20 50,0 

Pulso de vazão alta - taxa de ascensão 16 44,47 81,5 29 63,71 130 43,3 

Pulso de vazão alta - taxa de recessão -66 -27,25 -12,67 -75,25 -43 -17 57,8 

Pequena cheia - pico 618 716 886 641 682 886 -4,7 

Pequena cheia - duração 16 53 110 5 17 48 -67,9 

Pequena cheia - tempo 3 34 341 3 46 117 6,6 

Pequena cheia - frequência 0 0 3 0 0,5 4 --- 

Pequena cheia - taxa de ascensão 9,944 39,26 248,5 24,45 130,4 242 232,1 

Pequena cheia - taxa de recessão -69,71 -18,54 -5,864 -124,3 -51,68 -18,77 178,7 

Grande cheia - pico 929 1061 1157 947 1009 1371 -4,9 

Grande cheia - duração 33 104,5 254 29 47 138 -55,0 

Grande cheia - tempo 29 42 361 7 38 90 2,2 

Grande cheia - frequência 0 0 1 0 0 1 --- 

Grande cheia - taxa de ascensão 5,43 58,81 98,38 13,06 131,5 258,8 123,6 

Grande cheia - taxa de recessão -30 -17,48 -7,07 -52,55 -30,76 -11,37 76,0 

Faixas (m
3
/s) - vazão extrema baixa: 0-52; vazão baixa: 52-104; vazão baixa ou pulso de vazão alta: 

104-181; pulso de vazão alta: 181-618; pequena cheia: 618-920,4; grande cheia: acima de 920,4. 
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Tabela 10 – Parâmetros dos componentes de vazão ambiental (EFC) do posto 3D-001, no rio 

Camanducaia. 

Parâmetro EFC 
Pré impacto (1944-1975) Pós impacto (1976-2012) Mudança 

Mediana 

(%) mínimo mediana máximo mínimo mediana máximo 

Outubro - vazões baixas 6 7,5 14 6 8 14,5 6,7 

Novembro - vazões baixas 6 8 12,5 7 8 15 0,0 

Dezembro - vazões baixas 6 8,5 14,5 7 10 13 17,6 

Janeiro - vazões baixas 6,5 10 14,5 7 12,5 15 25,0 

Fevereiro - vazões baixas 6 10,75 15 8 13 15 20,9 

Março - vazões baixas 7 12,25 15 8 13,5 15 10,2 

Abril - vazões baixas 6 11,5 15 6,5 12 15 4,3 

Maio - vazões baixas 6 9 15 6 10,5 15 16,7 

Junho - vazões baixas 6 8 15 6 9 15 12,5 

Julho - vazões baixas 6 8 12 6 8 15 0,0 

Agosto - vazões baixas 6 7 10 6 7 14 0,0 

Setembro - vazões baixas 6 6,5 10 6 7 12 7,7 

Vazão extrema baixa - pico  3,5 5 5 3 4,75 5 -5,0 

Vazão extrema baixa - duração 2 6 42 1 5 18,5 -16,7 

Vazão extrema baixa - tempo 13 286,8 331 1 288,5 346 1,0 

Vazão extrema baixa -  frequência 0 4 22 0 4 14 0,0 

Pulso de vazão alta - pico 17 22,5 40 20 24 35 6,7 

Pulso de vazão alta - duração 1 3 16 1 3 6,5 0,0 

Pulso de vazão alta - tempo 6 10 365 1 28 365 9,8 

Pulso de vazão alta - frequência 1 7 19 7 12 28 71,4 

Pulso de vazão alta - taxa de ascensão 2,222 7 12 4 8 13,25 14,3 

Pulso de vazão alta - taxa de recessão -7 -3,677 -1,667 -7 -4 -2 8,8 

Pequena cheia - pico 74 87 112 72 88 110 1,1 

Pequena cheia - duração 6 68,25 186 7 23 127 -66,3 

Pequena cheia - tempo 3 30,5 357 9 15,5 364,5 8,2 

Pequena cheia - frequência 0 0 2 0 1 3 --- 

Pequena cheia - taxa de ascensão 0,7935 6,051 32,33 0,75 17,5 77 189,2 

Pequena cheia - taxa de recessão -11,8 -1,954 -0,5735 -17,78 -3,944 -1,044 101,8 

Grande cheia - pico 116 123 157 118 136 195 10,6 

Grande cheia - duração 28 56 57 30 60 357 7,1 

Grande cheia - tempo 1 27 53 2 33 364 3,3 

Grande cheia - frequência 0 0 1 0 0 2 --- 

Grande cheia - taxa de ascensão 12,17 17 36,33 3,138 13,17 63,08 -22,5 

Grande cheia - taxa de recessão -4,435 -3,087 -2 -5,643 -2,052 -0,6033 -33,5 

Faixas (m
3
/s) - vazão extrema baixa: 0-5; vazão baixa: 5-9; vazão baixa ou pulso de vazão alta: 9-15; 

pulso de vazão alta: 15-72; pequena cheia: 72-114,8; grande cheia: acima de 114,8. 
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Tabela 11 – Parâmetros dos componentes de vazão ambiental (EFC) do posto 3D-002, no rio 

Camanducaia. 

Parâmetro EFC 
Pré impacto (1945-1971) Pós impacto (1972-2012) Mudança 

Mediana 

(%) mínimo mediana máximo mínimo mediana máximo 

Outubro - vazões baixas 3 3,5 6 3 4 8 14,3 

Novembro - vazões baixas 3 4 6 3 4 8 0,0 

Dezembro - vazões baixas 3 4 8 3 5 8 25,0 

Janeiro - vazões baixas 3 5,75 8 3 7 8 21,7 

Fevereiro - vazões baixas 3 6,5 8 4 7 8 7,7 

Março - vazões baixas 3 7 8 5 7 8 0,0 

Abril - vazões baixas 3 6 8 4 6,25 8 4,2 

Maio - vazões baixas 3 5 8 3 5 8 0,0 

Junho - vazões baixas 3 4 8 3 4,75 8 18,8 

Julho - vazões baixas 3 4 6 3 4 8 0,0 

Agosto - vazões baixas 3 3 6 3 3 8 0,0 

Setembro - vazões baixas 3 3 6 3 3 8 0,0 

Vazão extrema baixa - pico  2 2 2 1 2 2 0,0 

Vazão extrema baixa - duração 1 6,25 43 1 6 55 -4,0 

Vazão extrema baixa - tempo 63 293,3 365 221 288 326 2,9 

Vazão extrema baixa -  frequência 0 3 19 0 3 7 0,0 

Pulso de vazão alta - pico 9 12 19 9 12 19 0,0 

Pulso de vazão alta - duração 1 3 6,5 2 3 10 0,0 

Pulso de vazão alta - tempo 9 25 352,5 2 32 365 3,8 

Pulso de vazão alta - frequência 1 8 15 3 11 20 37,5 

Pulso de vazão alta - taxa de ascensão 2 3,5 9,5 1,333 3 6,5 -14,3 

Pulso de vazão alta - taxa de recessão -3,5 -1,75 -0,7143 -4 -1,75 -0,5 0,0 

Pequena cheia - pico 32 39,5 46 32 37 48 -6,3 

Pequena cheia - duração 5 35,5 128 7 42 118 18,3 

Pequena cheia - tempo 3 30,5 361 3 29 268 0,8 

Pequena cheia - frequência 0 1 2 0 0 3 -100,0 

Pequena cheia - taxa de ascensão 0,7879 6,367 13,5 0,5424 4,111 10,5 -35,4 

Pequena cheia - taxa de recessão -6,25 -1,538 -0,3505 -5,2 -1,266 -0,3692 -17,7 

Grande cheia - pico 50 59 68 50 55 89 -6,8 

Grande cheia - duração 43 86 129 31 107 269 24,4 

Grande cheia - tempo 53 57 61 15 16 33 22,4 

Grande cheia - frequência 0 0 1 0 0 1 --- 

Grande cheia - taxa de ascensão 0,7 2,892 5,083 0,7231 2,391 3,643 -17,3 

Grande cheia - taxa de recessão -1,875 -1,238 -0,6 -2,611 -1,07 -0,3894 -13,6 

Faixas (m
3
/s) - vazão extrema baixa: 0-2; vazão baixa: 2-5; vazão baixa ou pulso de vazão alta: 5-8; 

pulso de vazão alta: 8-32; pequena cheia: 32-49,2; grande cheia: acima de 49,2. 
 

 A mudança na mediana foi calculada atavés da equação abaixo: 

[(mediana pós impacto – mediana pré impacto) / mediana pré impacto]*100           (4) 
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No entanto para os parâmetros referentes ao “tempo” essa mudança foi 

calculada através da determinação do valor absoluto da distância mais curta entre 

as datas dos dois períodos, sendo igual a (|mediana pós impacto – mediana pré 

impacto|) ou [366 – |(mediana pós impacto – mediana pré impacto)|], e o menor valor 

dividido por 183 e multiplica do por 100, conforme exemplos abaixo. 

 Exemplo 1: Posto 3D-009 – parâmetro: “grande cheia - tempo” 

 Mediana pré impacto: 361                                                                               (5) 

 Mediana pós impacto: 1,5                                                                               (6) 

 |(6) – (5)| = 359,5                                                                                             (7) 

 366 – |(7)| = 6,5                                                                                               (8) 

 Como (8) é menor do que (7) a mudança na média é igual a 3,6% 

(6,5/183*100).  

Exemplo 2: Posto 3D-001 – parâmetro: “pequena cheia - tempo” 

Mediana pré impacto: 30,5                                                                              (9) 

 Mediana pós impacto: 15,5                                                                           (10) 

 |(10) – (9)| = 15                                                                                              (11) 

 366 – |(11)| = 351                                                                                          (12) 

 Como (11) é menor do que (12) a mudança na média é igual a 8,2% 

(15/183*100).  

Recomenda-se que a análise das alterações ocorridas no posto 3D-002, no 

rio Camanducaia, seja feita de forma mais cuidadosa, devido a esse posto 

apresentar vazões numericamente baixas e ter sido feito o arredondamento dos 

valores registrados de vazões para números inteiros, necessário para entrada dos 

dados no software IHA. 



 

 

APÊNDICE C – Parâmetros IHA e os fatores de alteração hidrológica das categorias RVA 

 

Tabela 12 – Parâmetros IHA e o fator de alteração hidrológica de cada categoria RVA do posto 3D-006 no rio Atibaia (continua). 

 

Pré impacto (1930-1977) Pós impacto (1978-2012) 
Limites das 

categorias RVA 
Fator de alteração hidrológica 

(%) 

 

mínimo mediana máximo mínimo mediana máximo baixa alta 
Categoria 

baixa 
Categoria 

média 
Categoria 

alta 

Grupo 1 
           Outubro 8 18 44 6 14 54 16 22 86,1 -13,4 -63,4 

Novembro 9 21,75 43,5 8,5 17 51 20 26 137,7 -39,1 -90,9 

Dezembro 15 29,5 70 11 19 59 24,17 36,83 131,4 -65,7 -65,7 

Janeiro 11 44 90 10 29 115 33,17 50,83 88,6 -31,4 -57,1 

Fevereiro 17 48 117,5 13,5 30,5 70 36,51 53,42 105,7 -40,0 -65,7 

Março 14 40,5 85 11 25 62 33 53,15 137,7 -43,5 -82,9 

Abril 12 31 58,5 9 17 56,5 27,5 34,92 192,6 -91,9 -82,9 

Maio 9 23,5 45 8 16 43 21,17 27,83 157,1 -91,4 -65,7 

Junho 7 21 40,5 7 14 132,5 19,09 24 122,9 -61,9 -60,8 

Julho 7 18 41 7 13 63 17 21 164,5 -65,7 -70,6 

Agosto 5 17 36 6 12 38 15 18 154,7 -65,7 -60,8 

Setembro 8 16 42,5 5 14 63,5 14,09 17,83 80,0 -40,0 -40,0 

Grupo 2 
           

Vazão mínima de 1 dia 3 10 18 4 8 13 8 12,83 119,4 12,2 -91,4 

Vazão mínima de 3 dias 4 11 18,33 4 8 16 10 13 146,9 -46,7 -90,9 

Vazão mínima de 7 dias 4,571 11,71 18,86 4 8,857 17,57 10,07 13,81 114,3 -31,4 -82,9 

Vazão mínima de 30 dias 5,2 14,62 24,3 5,233 10,97 27,2 11,79 15,54 88,6 -14,3 -74,3 

Vazão mínima de 90 dias 6,589 17,19 28,92 6,822 12,88 39,22 15,88 18,98 131,4 -57,1 -74,3 9
9

 



 

 

Tabela 12 – Parâmetros IHA e o fator de alteração hidrológica de cada categoria RVA do posto 3D-006 no rio Atibaia (conclusão). 

 

Pré impacto (1930-1977) Pós impacto (1978-2012) 
Limites das 

categorias RVA 
Fator de alteração hidrológica 

(%) 

 

mínimo mediana máximo mínimo mediana máximo baixa alta 
Categoria 

baixa 
Categoria 

média 
Categoria 

alta 

Vazão máxima de 1 dia 42 92,5 242 44 102 219 80,68 121 -22,9 37,1 -17,7 

Vazão máxima de 3 dias 38,67 89,33 227,7 42,33 92,33 208 74,78 117,6 -22,9 62,9 -40,0 

Vazão máxima de 7 dias 33,57 81,57 198,7 35,71 74,86 188,1 68,43 106,6 18,9 29,1 -48,6 

Vazão máxima de 30 dias 22,1 59,65 128,1 22,37 47 129,2 51,94 71,03 97,1 -31,4 -65,7 

Vazão máxima de 90 dias 19,62 49,29 96,49 19,17 33,24 86,88 44,12 57,66 105,7 -31,4 -74,3 

N° de dias de vazão zero --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Índice de vazão de base 0,1743 0,4179 0,5315 0,2368 0,4075 0,6272 0,3791 0,4536 -5,7 28,6 -22,9 

Grupo 3 
           

Data da vazão mínima 153 271,5 343 49 297 358 262,5 277 -22,9 -67,7 101,1 

Data da vazão máxima 8 35 362 3 28 361 37 74,49 46,3 -35,5 -5,7 

Grupo 4 
           

Número de pulso baixo 0 7,5 23 1 15 36 6 8,83 -80,4 -69,5 148,6 

Duração de pulso baixo 1 3,25 29,5 1 6 11 2,5 6,49 -20,0 -6,2 37,1 

Número de pulso alto 1 6 16 2 9 13 5 7,83 -41,2 -46,7 88,6 

Duração de pulso alto 1 5,75 55 2 3 9 4 8,415 229,1 -37,7 -91,4 

Grupo 5 
           

Taxa de ascensão 1 2 3 2 3 5 2 2 -100,0 -53,0 162,9 

Taxa de recessão -2 -2 -1 -4 -2 -1 -2 -2 0,0 -11,0 -12,7 

Número de reversões 78 96,5 149 76 95 166 92 105,7 37,1 -43,5 11,4 
Limites (m

3
/s) – pulso baixo (máximo): 17; pulso alto (mínimo): 36. 
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Tabela 13 – Parâmetros IHA e o fator de alteração hidrológica de cada categoria RVA do posto 3D-009 no rio Jaguari (continua). 

 

Pré impacto (1931-1984) Pós impacto (1985-2012) 
Limites das 

categorias RVA 
Fator de alteração hidrológica 

(%) 

 

mínimo mediana máximo mínimo mediana máximo baixa alta 
Categoria 

baixa 
Categoria 

média 
Categoria 

alta 

Grupo 1 
           

Outubro 8 17 89 4 9 41 14,15 20,85 135,7 -78,6 -57,1 

Novembro 9 22,75 86 5 9 23,5 20,08 27,43 167,9 -67,9 -100,0 

Dezembro 14 31 73 7 12,5 57 29 39,85 172,3 -69,6 -89,3 

Janeiro 14 46,5 98 10 21 121 38,15 58,85 135,7 -78,6 -57,1 

Fevereiro 18 51,5 130 7 24 75,08 41,15 63,55 103,6 -46,4 -57,1 

Março 19 50,5 93 9 19,5 76 35,45 61,85 146,4 -78,6 -67,9 

Abril 15 34,25 62,5 7 11,75 92 26,58 40,93 178,6 -89,3 -89,3 

Maio 14 28 50 5 10 36 23 30,85 195,0 -89,9 -89,3 

Junho 14 23 167,5 4 9,25 34 20 26,43 195,0 -100,0 -78,6 

Julho 12 20 56 4 7 17 17,15 22 200,0 -100,0 -100,0 

Agosto 11 17 54 3 7 20 15 18,85 213,4 -90,4 -89,3 

Setembro 8 14 86 4 7 25 13 17 230,6 -91,6 -66,0 

Grupo 2 
           

Vazão mínima de 1 dia 5 10 19 2 3,5 8 9 12 260,0 -100,0 -100,0 

Vazão mínima de 3 dias 5,333 11 19,33 2 4,833 10,33 9,433 12,28 189,3 -89,3 -100,0 

Vazão mínima de 7 dias 6,143 11,71 23,57 2,286 5,143 11,43 9,8 13,1 189,3 -89,3 -100,0 

Vazão mínima de 30 dias 7,8 13,35 32,83 3,367 6,317 13,1 11,88 14,63 189,3 -89,3 -100,0 

Vazão mínima de 90 dias 10,42 17,34 36,48 4,133 7,439 16,83 15,52 19,41 189,3 -89,3 -100,0 

Vazão máxima de 1 dia 48 127 539 41 101 267 104,3 152,9 71,4 -25,0 -46,4 

Vazão máxima de 3 dias 45 116,2 461,7 36 86,83 206,3 96,38 147,9 92,9 -35,7 -57,1 

Vazão máxima de 7 dias 37,43 104,1 317 29,43 69,5 172,6 84,71 131,5 115,5 -29,0 -78,6 

Vazão máxima de 30 dias 29,33 76,45 166,5 18,9 39,48 128,8 63,62 86,67 114,3 -35,7 -78,6 1
0
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Tabela 13 – Parâmetros IHA e o fator de alteração hidrológica de cada categoria RVA do posto 3D-009 no rio Jaguari (conclusão). 

 

Pré impacto (1931-1984) Pós impacto (1985-2012) 
Limites das 

categorias RVA 
Fator de alteração hidrológica 

(%) 

 

mínimo mediana máximo mínimo mediana máximo baixa alta 
Categoria 

baixa 
Categoria 

média 
Categoria 

alta 

Vazão máxima de 90 dias 23,47 58,79 98,76 14,51 29,17 95,1 50,28 71,74 157,1 -78,6 -78,6 

N° de dias de vazão zero --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Índice de vazão de base 0,1982 0,343 0,5328 0,09161 0,2845 0,52 0,3101 0,3778 71,4 -78,6 7,1 

Grupo 3 
           

Data da vazão mínima 217 275,5 349 55 291 364 268,3 280,9 17,9 -89,3 71,4 

Data da vazão máxima 3 30 365 3 47 364 33 76,85 -20,6 -8,6 28,6 

Grupo 4 
           

Número de pulso baixo 0 6 15 6 13 21 4 7 -100,0 -73,7 201,3 

Duração de pulso baixo 1 8 67,5 2 6,25 35 4,745 10,26 -20,6 50,0 -20,6 

Número de pulso alto 2 7 13 0 5 11 5 8 79,1 -22,9 -35,7 

Duração de pulso alto 2 5 70 1 2 44 4,075 6 146,4 -89,9 -66,0 

Grupo 5 
           

Taxa de ascensão 1,5 3 5 1 2 4 2 3 285,7 -10,3 15,7 

Taxa de recessão -4 -2 -1 -3 -2 -1 -2 -2 92,9 -3,6 -3,6 

Número de reversões 65 87 132 74 110 162 78 93 -77,3 -61,4 149,6 
Limites (m

3
/s) – pulso baixo (máximo): 18; pulso alto (mínimo): 42. 
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Tabela 14 – Parâmetros IHA e o fator de alteração hidrológica de cada categoria RVA do posto 4D-001 no rio Jaguari (continua). 

 

Pré impacto (1944-1989) Pós impacto (1990-2012) 
Limites das 

categorias RVA 
Fator de alteração hidrológica 

(%) 

 

mínimo mediana máximo mínimo mediana máximo baixa alta 
Categoria 

baixa 
Categoria 

média 
Categoria 

alta 

Grupo 1 
           Outubro 13 27 119 5 19 51 24 29,49 146,2 -55,6 -60,0 

Novembro 13 37,25 116,5 10 21 56,5 29 42,74 209,1 -50,0 -86,7 

Dezembro 18 51,5 123 16 32 124 41,53 61,98 153,3 -62,5 -86,7 

Janeiro 22 75 175 21 54 193 62,53 93 73,3 -29,4 -42,9 

Fevereiro 33 76,75 221,5 22 63 137 65,51 99,47 60,0 -12,5 -46,7 

Março 30 71 156 21 50 107 56,51 96,49 100,0 -25,0 -73,3 

Abril 27 51,25 114 16 28,5 113 43,26 56,75 140,0 -87,5 -46,7 

Maio 22 40 95 12 23 61 35 45,49 185,7 -76,5 -86,7 

Junho 20 36 246 10 21 38,5 30 40,25 185,7 -64,7 -100,0 

Julho 15 30 98 8 18 31 28 34,49 223,1 -77,8 -100,0 

Agosto 14 27 78 8 14 24 25 28,49 228,6 -100,0 -100,0 

Setembro 12 24 122 6 13,5 37 21 27,75 200,0 -88,2 -86,7 

Grupo 2 
           

Vazão mínima de 1 dia 8 18 30 4 10 14 16,51 19,49 206,7 -100,0 -100,0 

Vazão mínima de 3 dias 8,667 18,33 33,33 4 10 14 16,51 20 206,7 -100,0 -100,0 

Vazão mínima de 7 dias 9 18,71 38 4 10,57 15,14 17 21,14 228,6 -100,0 -100,0 

Vazão mínima de 30 dias 11,7 21,52 48,33 6 12,07 18,17 19,44 24,8 206,7 -100,0 -100,0 

Vazão mínima de 90 dias 16 28,39 73,93 7,322 16,1 22,83 25,11 29,78 206,7 -100,0 -100,0 

Vazão máxima de 1 dia 60 208,5 624 89 197 458 165,6 278,4 -20,0 25,0 -6,7 

Vazão máxima de 3 dias 57,67 195,2 613,3 78,67 170,3 432,3 157 267,8 33,3 12,5 -46,7 

Vazão máxima de 7 dias 56,86 173,1 574,1 66,71 129,3 292,1 142,5 219,4 73,3 -12,5 -60,0 

Vazão máxima de 30 dias 40,87 117,8 269,5 45,5 91,13 212,6 100 145,2 73,3 -12,5 -60,0 1
0

3
 



 

 

Tabela 14 – Parâmetros IHA e o fator de alteração hidrológica de cada categoria RVA do posto 4D-001 no rio Jaguari (conclusão). 

 

Pré impacto (1944-1989) Pós impacto (1990-2012) 
Limites das 

categorias RVA 
Fator de alteração hidrológica 

(%) 

 

mínimo mediana máximo mínimo mediana máximo baixa alta 
Categoria 

baixa 
Categoria 

média 
Categoria 

alta 

Vazão máxima de 90 dias 37,26 90,68 172,2 38,71 63,94 161,4 76,44 112,9 86,7 -25,0 -60,0 

N° de dias de vazão zero --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Índice de vazão de base 0,1815 0,3606 0,6404 0,1477 0,2791 0,4441 0,3176 0,4062 86,7 0,0 -86,7 

Grupo 3 
           

Data da vazão mínima 209 274,5 332 181 275 344 265 278,5 14,3 -29,4 20,0 

Data da vazão máxima 1 33 365 5 40 365 31,02 72,49 -20,0 12,5 6,7 

Grupo 4 
           

Número de pulso baixo 0 6 18 7 10 21 3,51 7 -100,0 -64,7 185,7 

Duração de pulso baixo 1 5,5 68,5 2,5 8 19,5 4,5 9 -85,7 41,2 42,9 

Número de pulso alto 0 7 17 3 8 16 5 8,49 -9,1 -20,0 33,3 

Duração de pulso alto 1 5 137 1 3 6 4 7 115,4 0,0 -100,0 

Grupo 5 
           

Taxa de ascensão 1 3 9 2 3 6 2,755 4 -20,0 0,0 42,9 

Taxa de recessão -5 -2,5 -1 -3 -2 -2 -3 -2 -100,0 21,1 -100,0 

Número de reversões 68 94,5 150 70 96 109 85 105,5 -85,7 135,3 -73,3 
Limites (m

3
/s) – pulso baixo (máximo): 28; pulso alto (mínimo): 65. 
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Tabela 15 – Parâmetros IHA e o fator de alteração hidrológica de cada categoria RVA do posto 4D-007 no rio Piracicaba (continua). 

 

Pré impacto (1944-1984) Pós impacto (1985-2012) 
Limites das 

categorias RVA 
Fator de alteração hidrológica 

(%) 

 

mínimo mediana máximo mínimo mediana máximo baixa alta 
Categoria 

baixa 
Categoria 

média 
Categoria 

alta 

Grupo 1 
           Outubro 31 70 261 21 66 109 62,86 79,14 35,2 -41,4 12,6 

Novembro 47,5 91 240 40 78 143,5 81,51 112,7 80,2 -12,1 -66,2 

Dezembro 56 149 321 46 110,5 410 113 171,8 69,0 -2,4 -66,2 

Janeiro 63 227 443 69 175,5 650 161,6 259,8 23,9 -31,7 12,6 

Fevereiro 65 225 578 89 192,3 569,5 172,9 299,7 -9,9 56,2 -55,0 

Março 71 192 428 105 157 306 144,7 273,2 12,6 56,2 -77,5 

Abril 62 141 276,5 70,5 110,3 284 112,7 172,3 69,0 -12,1 -55,0 

Maio 41 108 264 53 91 196 98,3 129,1 102,7 -41,4 -55,0 

Junho 45,5 92 559,5 43 78,75 182,5 80,87 116,1 69,0 -21,9 -43,7 

Julho 37 84 252 37 65 111 70,86 93,14 80,2 -21,9 -55,0 

Agosto 30 68 181 30 52 89 60,72 81,42 91,5 -2,4 -88,7 

Setembro 25,5 61,5 310 22,5 56,75 95,5 50,36 73,57 35,2 26,9 -66,2 

Grupo 2 
           

Vazão mínima de 1 dia 15 38 79 12 34,5 48 30,86 43,14 23,9 36,7 -66,2 

Vazão mínima de 3 dias 17,67 42,67 101,7 12,67 35,33 50 36,15 46,47 69,0 -2,4 -66,2 

Vazão mínima de 7 dias 22,71 45,57 103,1 14,43 38,5 55,43 40,51 50,02 125,3 -41,4 -77,5 

Vazão mínima de 30 dias 25,97 53,17 131,3 23,3 46,68 64,77 45,12 63,14 35,2 46,4 -88,7 

Vazão mínima de 90 dias 34,84 72,2 224,1 29,68 60,03 95,77 63,88 78,61 69,0 -2,4 -66,2 

Vazão máxima de 1 dia 164 618 1157 252 644 1371 526,7 722,7 -9,9 7,4 1,4 

Vazão máxima de 3 dias 138,7 540,7 1139 225,7 589 1199 456,4 659,2 -21,2 36,7 -21,2 

Vazão máxima de 7 dias 131,9 488,6 1046 215,9 478,4 995,1 408,3 565,2 -9,9 46,4 -43,7 

Vazão máxima de 30 dias 96,57 359,1 684,8 151,3 307,5 670,2 262,1 395,6 -21,2 56,2 -43,7 

1
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Tabela 15 – Parâmetros IHA e o fator de alteração hidrológica de cada categoria RVA do posto 4D-007 no rio Piracicaba (conclusão). 

 

Pré impacto (1944-1984) Pós impacto (1985-2012) 
Limites das 

categorias RVA 
Fator de alteração hidrológica 

(%) 

 

mínimo mediana máximo mínimo mediana máximo baixa alta 
Categoria 

baixa 
Categoria 

média 
Categoria 

alta 

Vazão máxima de 90 dias 83,2 281,5 466,8 113 232 471,8 204 313,7 23,9 26,9 -55,0 

N° de dias de vazão zero --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Índice de vazão de base 0,1203 0,3106 0,5331 0,1291 0,2841 0,4437 0,2979 0,3407 69,0 -70,7 12,6 

Grupo 3 
           

Data da vazão mínima 230 274 334 192 275 348 269,9 279,1 23,9 -21,9 1,4 

Data da vazão máxima 3 27 362 3 47 321 27 65,68 -51,2 9,8 35,2 

Grupo 4 
           

Número de pulso baixo 0 14 34 2 8,5 20 8 18 46,4 24,5 -86,7 

Duração de pulso baixo 1 2,25 36 1,5 5,5 33,5 2 3 -83,7 -92,3 217,3 

Número de pulso alto 0 7 21 4 10,5 20 5 8 -86,7 -43,1 144,0 

Duração de pulso alto 1 4,75 25 1 3 6 3 6 64,7 32,5 -100,0 

Grupo 5 
           

Taxa de ascensão 5 10 27 2 6,75 16 8 12 126,3 -43,1 -51,2 

Taxa de recessão -25 -9 -3 -11 -6 -4 -12 -6 -100,0 -9,9 95,2 

Número de reversões 82 156 195 101 116 148 142,9 164 192,9 -81,7 -100,0 
Limites (m

3
/s) – pulso baixo (máximo): 72; pulso alto (mínimo): 181. 
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Tabela 16 – Parâmetros IHA e o fator de alteração hidrológica de cada categoria RVA do posto 3D-001 no rio Camanducaia (continua). 

 

Pré impacto (1944-1975) Pós impacto (1976-2012) 
Limites das 

categorias RVA 
Fator de alteração hidrológica 

(%) 

 

mínimo mediana máximo mínimo mediana máximo baixa alta 
Categoria 

baixa 
Categoria 

média 
Categoria 

alta 

Grupo 1 
           Outubro 4 6 14 3 7 25 5 8 -2,7 -37,5 116,2 

Novembro 4 8 14,5 4 8,5 23 7 9,5 -24,3 -2,0 24,9 

Dezembro 5 10 25 5 15 51 8 12,11 -67,6 -38,2 107,6 

Janeiro 5 14,5 37 6 22 54 13 20,33 -56,8 -19,7 73,0 

Fevereiro 5 20,25 42 8 21 57,5 16,95 25,5 3,8 -6,9 5,7 

Março 6 17,5 38 8 18 41 14,89 22,11 -22,2 15,3 3,8 

Abril 5,5 12,5 28 6,5 13 31,5 10 16 -42,3 8,1 35,9 

Maio 5 9 20 6 11 28 8 10,11 -46,0 -25,9 73,0 

Junho 5 8 17,5 5 10 39,5 7 9,11 -56,8 -13,5 64,3 

Julho 4 7 12 4 8 27 6,89 8 -4,9 -30,8 73,0 

Agosto 4 6 9 4 6 19 5 7 -35,1 -0,5 18,9 

Setembro 3 5 10 3 6 32 4,89 6 -39,5 -13,5 73,0 

Grupo 2 
           

Vazão mínima de 1 dia 2 4 6 2 3 7 4 4,11 134,7 -53,9 -13,5 

Vazão mínima de 3 dias 2,333 4 6,333 2 3,667 8 4 4,407 134,7 -65,4 3,8 

Vazão mínima de 7 dias 2,714 4,071 7 2 4 8 4 5 97,7 -45,4 29,7 

Vazão mínima de 30 dias 3,033 4,917 7,767 2,6 5,133 10,53 4,452 5,704 -13,5 0,9 12,4 

Vazão mínima de 90 dias 3,711 6,517 10,09 3,822 7,578 22,71 5,608 7,091 -48,1 -27,9 81,6 

Vazão máxima de 1 dia 17 72 157 42 92 195 59,45 85,44 -65,4 -42,3 116,2 

Vazão máxima de 3 dias 13,33 65,5 141 34,33 75 175 49,19 74,74 -48,1 -20,7 73,0 

Vazão máxima de 7 dias 10,43 49,71 122,7 24,86 56,29 133,4 39,71 56,24 -42,3 -20,2 64,3 

Vazão máxima de 30 dias 6,7 31,22 56,6 15,7 35,6 84,03 26,56 41,04 -30,8 36,9 -13,5 

1
0

7
 



 

 

Tabela 16 – Parâmetros IHA e o fator de alteração hidrológica de cada categoria RVA do posto 3D-001 no rio Camanducaia (conclusão). 

 

Pré impacto (1944-1975) Pós impacto (1976-2012) 
Limites das 

categorias RVA 
Fator de alteração hidrológica 

(%) 

 

mínimo mediana máximo mínimo mediana máximo baixa alta 
Categoria 

baixa 
Categoria 

média 
Categoria 

alta 

Vazão máxima de 90 dias 6,267 24,04 41,21 13,2 27,19 59,02 19,71 28,8 -39,5 15,3 21,1 

N° de dias de vazão zero --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Índice de vazão de base 0,1806 0,3503 0,599 0,1049 0,2829 0,4169 0,2879 0,4066 64,3 8,1 -74,1 

Grupo 3 
           

Data da vazão mínima 190 276 346 206 280 346 275 290 34,5 -19,7 -3,9 

Data da vazão máxima 1 26,5 360 1 25 364 23,78 51,22 -22,2 -35,1 64,3 

Grupo 4 
           

Número de pulso baixo 0 4 22 0 4 13 1 6 8,1 9,2 -23,1 

Duração de pulso baixo 2 6 95 1 4,25 18,5 5,285 15,15 82,6 -13,5 -71,2 

Número de pulso alto 1 8 19 8 13 28 7 10 -100,0 -54,2 202,7 

Duração de pulso alto 1 3 16 1 3 9 2,945 4 21,1 -20,2 5,7 

Grupo 5 
           

Taxa de ascensão 1 3 5 2 3 7 2 3 -100,0 -33,5 194,1 

Taxa de recessão -3 -1 -1 -3 -2 -1 -2 -1 245,9 -7,9 0,0 

Número de reversões 46 64,5 95 59 81 112 60,89 72,11 -91,4 -49,6 150,8 
Limites (m

3
/s) – pulso baixo (máximo): 6; pulso alto (mínimo): 15. 
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Tabela 17 – Parâmetros IHA e o fator de alteração hidrológica de cada categoria RVA do posto 3D-002 no rio Camanducaia (continua). 

 

Pré impacto (1945-1971) Pós impacto (1972-2012) 
Limites das 

categorias RVA 
Fator de alteração hidrológica 

(%) 

 

mínimo mediana máximo mínimo mediana máximo baixa alta 
Categoria 

baixa 
Categoria 

média 
Categoria 

alta 

Grupo 1 
           Outubro 1 3 10 1 4 12 2 4 -34,2 -24,7 110,7 

Novembro 2 4 7 2 4 11 3,62 5 -12,2 -34,2 147,0 

Dezembro 3 5 12 3 7 22 4 6 -78,1 -19,0 89,3 

Janeiro 3 8 17 3 11 27 7 10 -50,6 -16,2 72,9 

Fevereiro 2 11 21,5 4 10 30,5 9 12,76 7,0 25,1 -34,2 

Março 3 10 20 5 9 21 7,24 11,76 -12,2 31,7 -19,5 

Abril 3 7 13 4 7 16 5 8 -53,0 -9,5 130,5 

Maio 2 5 11 3 5 13 4 6 -89,0 46,9 -9,5 

Junho 2 5 8 3 5 19,5 4 5 -34,2 -21,0 147,0 

Julho 2 4 6 3 4 13 3 4 -100,0 0,7 64,6 

Agosto 2 3 6 2 3 10 3 3,76 -53,0 25,7 9,8 

Setembro 1 3 6 1 3 14,5 2 3 -34,2 -14,4 53,7 

Grupo 2 
           

Vazão mínima de 1 dia 1 2 4 1 2 3 1,24 2 -56,1 26,6 31,7 

Vazão mínima de 3 dias 1 2 4 1 2 4,333 1,493 2 -56,1 21,6 44,9 

Vazão mínima de 7 dias 1 2 4 1 2 4,857 2 2 -50,6 9,8 41,1 

Vazão mínima de 30 dias 1 2,367 4,033 1,333 2,7 5,733 2 2,725 -71,8 7,8 46,3 

Vazão mínima de 90 dias 1,467 3,333 5,511 2,233 3,722 9,878 2,78 3,678 -48,8 -4,9 53,7 

Vazão máxima de 1 dia 9 32 68 18 32 89 27,48 41,52 -26,8 53,7 -26,8 

Vazão máxima de 3 dias 7,333 31 60,33 14,67 29 74,33 25,08 36,35 9,8 31,7 -41,5 

Vazão máxima de 7 dias 5,857 23,29 52,43 12,86 23 56,14 19,63 28,43 -4,9 46,3 -41,5 

Vazão máxima de 30 dias 3,5 14,63 26,17 8,767 15,6 39,8 13,91 18,88 9,8 24,4 -34,2 
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Tabela 17 – Parâmetros IHA e o fator de alteração hidrológica de cada categoria RVA do posto 3D-002 no rio Camanducaia (conclusão). 

 

Pré impacto (1945-1971) Pós impacto (1972-2012) 
Limites das 

categorias RVA 
Fator de alteração hidrológica 

(%) 

 

mínimo mediana máximo mínimo mediana máximo baixa alta 
Categoria 

baixa 
Categoria 

média 
Categoria 

alta 

Vazão máxima de 90 dias 3,211 12,3 20,21 6,167 12,28 29,23 9,768 14,49 -41,5 75,6 -34,2 

N° de dias de vazão zero --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Índice de vazão de base 0,1301 0,2997 0,5518 0,1007 0,3311 0,4873 0,2544 0,3519 -17,7 -14,4 31,7 

Grupo 3 
           

Data da vazão mínima 39 276 334 206 275 324 275 279,3 -12,2 -1,2 9,8 

Data da vazão máxima 1 27 361 2 25 363 27,24 60,04 24,4 -48,8 24,4 

Grupo 4 
           

Número de pulso baixo 0 3 18 0 3 7 1 5,76 31,7 16,5 -41,5 

Duração de pulso baixo 1 5,75 43 1 6 55 4 9 -12,2 18,5 -45,1 

Número de pulso alto 1 8 15 3 11 20 7,24 9 -70,7 -78,1 262,2 

Duração de pulso alto 1 4 8 2 3,5 12,5 3 4,5 3,5 6,4 -15,3 

Grupo 5 
           

Taxa de ascensão 1 2 2 1 2 3 1,12 2 -48,8 9,8 0,0 

Taxa de recessão -1 -1 -1 -2 -1 -1 -1 -1 0,0 -4,9 0,0 

Número de reversões 43 55 84 37 70 97 53,24 63,76 -70,7 -19,5 90,2 
Limites (m

3
/s) – pulso baixo (máximo): 3; pulso alto (mínimo): 8. 

 Os valores correspondentes ao parâmetro “N° de dias de vazão zero” não constam nas tabelas por se tratarem de rios 

perenes. 

Também recomenda-se que os valores dos fatores de alteração hidrológica do posto 3D-002 no rio Camanducaia, que 

apresenta vazões numericamente baixas, sejam analisados de forma mais cuidadosa, devido ao arredondamento das vazões para 

números inteiros, necessário para entrada dos dados no software IHA.  
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