
 

 

 

ABORDAGEM SISTÊMICA NA GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS DE 

RESERVATÓRIOS HIDRELÉTRICOS: APLICAÇÃO NO RESERVATÓRIO DA UHE 

DE FUNIL – RJ 

Julia Campos Rocha 

Dissertação de Mestrado apresentada ao 

Programa de Pós-Graduação em 

Planejamento Energético, COPPE, da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, 

como parte dos requisitos necessários à 

obtenção do título de Mestre em 

Planejamento Energético. 

Orientadores: Marco Aurélio dos Santos 

José Roberto Ribas 

RIO DE JANEIRO, RJ - BRASIL 

JULHO DE 2021 



 

 

 

ABORDAGEM SISTÊMICA NA GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS DE 

RESERVATÓRIOS HIDRELÉTRICOS: 

APLICAÇÃO NO RESERVATÓRIO DA UHE DE FUNIL – RJ 

Julia Campos Rocha 

DISSERTAÇÃO SUBMETIDA AO CORPO DOCENTE DO INSTITUTO ALBERTO LUIZ 

COIMBRA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA DE ENGENHARIA DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO COMO PARTE DOS REQUISITOS 

NECESSÁRIOS PARA A OBTENÇÃO DO GRAU DE MESTRE EM CIÊNCIAS EM 

PLANEJAMENTO ENERGÉTICO. 

 

Orientadores: Marco Aurélio Santos 

José Roberto Ribas 

 

Aprovada por: Prof. Marco Aurélio Santos, D.Sc. 

Prof. José Roberto Ribas, D.Sc. 

Prof. Marcos Aurélio Vasconcelos Freitas, D.Sc. 

Dr. Flavio Augusto Settimi Sohler, PhD., D. Sc. 

 

 

RIO DE JANEIRO, RJ - BRASIL 

JULHO DE 2021



 

iii 

 

 

 

 

Rocha, Julia Campos 

Abordagem sistêmica na gestão dos recursos hídricos 

de reservatórios hidrelétricos: aplicação no reservatório da 

UHE de Funil – RJ / Julia Campos Rocha – Rio de Janeiro: 

UFRJ/COPPE, 2021. 

XVIII, 237 p.: il.; 29,7 cm. 

Orientador: Marco Aurélio dos Santos 

José Roberto Ribas 

Dissertação (mestrado) – UFRJ / COPPE / Programa de 

Planejamento Energético, 2021. 

Referências Bibliográficas: p.205-218. 

1. Dinâmica de sistemas. 2. Usina Hidrelétrica de Funil. 

3. Qualidade da água. 4. Reservatórios. I. Santos, Marco 

Aurélio dos, et al. II. Universidade Federal do Rio de Janeiro, 

COPPE, Programa de Planejamento Energético. III. Título 



 

iv 

 

AGRADECIMENTOS 

Gostaria de iniciar meus agradecimentos, dedicando-os às duas pessoas que 

mais me inspiram, estimulam e oferecem suporte para a minha formação acadêmica, 

profissional e pessoal: meus pais. Dedico e sempre dedicarei todas as minhas 

conquistas a eles.  

À minha mãe, por não me deixar esquecer a importância de sermos amorosos 

em todas as nossas ações cotidianas e por me servir de padrão para o que considero 

um modelo de profissional exemplar. Apesar de todas as dificuldades que enfrenta em 

seu meio de trabalho, ela sempre mantém um sorriso no rosto e nunca se deixa abater 

diante de qualquer obstáculo, difundindo assim um exemplo de compreensão, 

dedicação e honestidade para/com seus colegas e alunos. No âmbito pessoal, devo 

agradecê-la por sempre me oferecer o suporte necessário, muitas vezes se colocando 

em segundo plano para acolher às minhas necessidades – obrigada, mãe, por ensinar-
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Orientadores: Marco Aurélio dos Santos  

José Roberto Ribas 

 
Programa: Planejamento Energético 

Esta pesquisa apresenta a dinâmica de sistemas como uma ferramenta útil à 

modelagem sistêmica de reservatórios hidrelétricos, demonstrando sua aplicabilidade 

por meio de um estudo de caso aplicado ao reservatório da Usina Hidrelétrica de Funil. 

No desenvolvimento do estudo são apresentados os procedimentos para 

elaboração, validação e identificação de pontos de alavancagem em modelos de 

dinâmicas de sistemas, bem como os conceitos fundamentais desta teoria. A partir daí, 

os processos hidro biogeoquímicos envolvidos dentro dos ecossistemas de 

reservatórios hidrelétricos serão descritos sob o ponto de vista sistêmico com o objetivo 

de aplicar a metodologia apresentada. 

Com base nos conceitos fundamentais da dinâmica de sistemas, será criado um 

modelo qualitativo utilizando a ferramenta dos diagramas de enlace causal para o 

estudo dos padrões de comportamento de um reservatório hidrelétrico sob constante 

influência de cargas poluentes de diferentes fontes oriundas de sua bacia de 

contribuição. O modelo será criado a fim de identificar os padrões sistêmicos que 

contribuem para os impactos observados na operação da usina em razão da má 

qualidade da água do reservatório. 
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Advisors: Marco Aurélio Santos 
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This research presents the system dynamics as a useful tool for the systemic 

modeling of hydroelectric reservoirs, demonstrating its applicability through a specific 

case study of the Funil Hydroelectric Plant reservoir. 

In the development of the study, the procedures for elaboration, validation, and 

identification of leverage points in systems dynamics models are performed, as well as 

the fundamental concepts of this theory. From there, the hydro biogeochemical 

processes involved within the ecosystems of hydroelectric reservoirs will be made 

available under the systemic point of view to apply the presented methodology. 

Based on the fundamental concepts of system dynamics, a qualitative model will 

be created using causal loop diagram as a tool to study the behavior patterns of a 

hydroelectric reservoir under constant influence of pollutant loads from different sources 

within its contribution basin. The model will be created to identify the systemic patterns 

that contribute to the impacts observed in the plant's operation due to the poor quality of 

the reservoir's water. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Contexto 

O conceito de desenvolvimento sustentável surge como contraponto aos 

tradicionais modelos de desenvolvimento econômico, caracterizados pelas altas taxas 

de crescimento econômico e pelos fortes impactos negativos na sociedade e no meio 

ambiente. 

As sociedades modernas vêm gradualmente reconhecendo, em todas as suas 

dimensões, os problemas inerentes à contínua busca de crescimento econômico. Esse 

crescimento, por sua vez, passa a considerar, cada vez mais, suas repercussões e seus 

impactos negativos nos grupos sociais e no meio ambiente, identificando custos 

econômicos expressivos anteriormente desprezados. 

A tarefa de reconhecer e minimizar esses custos representa uma excelente 

oportunidade de transformar as práticas de desenvolvimento econômico em todo o 

mundo, criando as condições para a implementação do desenvolvimento sustentável 

(Bezerra e Munhoz, 2000). 

Em qualquer processo de desenvolvimento, a energia desempenha papel de 

fundamental importância para a satisfação das necessidades humanas, estando 

presente em todas as atividades, quer seja como um serviço essencial à qualidade de 

vida, quer seja como fator de produção que dinamiza o desenvolvimento econômico 

(Soares, 2005). 

No Brasil, cerca de 65% da energia elétrica é proveniente de usinas hidrelétricas 

que utilizam como fonte primária de energia, a água acumulada nos reservatórios. A 

implantação e operação de usinas hidrelétricas causam diversas alterações no meio 

ambiente. Os impactos ambientais decorrentes dessas usinas afetam as comunidades 

que vivem nas suas vizinhanças, suas colheitas, a flora e a fauna, além de patrimônios 

naturais, sociais, culturais e arqueológicos (Soares, 2005). 

Por se utilizar um recurso renovável, o setor hidrelétrico tem a responsabilidade 

de proteger e melhorar o meio ambiente em suas áreas de atuação. É necessário, 

portanto, uma atualização permanente dos critérios de planejamento, implantação e 

operação dos empreendimentos do setor, de modo a minimizar os impactos ambientais 

provocados. Neste sentido, a conservação dos recursos hídricos, em qualidade e 

quantidade e o incentivo aos usos múltiplos proporcionados pelos reservatórios, 

agregando oportunidades de desenvolvimento na região onde são inseridos, são 
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fundamentais para o desempenho da atividade do setor, com qualidade e 

responsabilidade. 

Considerando que o uso e ocupação das bacias de contribuição dos 

reservatórios influenciam, diretamente, na qualidade e quantidade dos recursos 

hídricos, bem como nos usos múltiplos que a barragem possa proporcionar, a gestão 

ambiental dessas áreas se reveste de fundamental importância (Soares, 2005). O uso 

inadequado do solo, os esgotos não tratados, os despejos industriais e o lixo jogado nos 

cursos de água, ou a ele levados pelo sistema de coleta de águas pluviais, podem trazer 

sérios problemas à operação dos reservatórios na medida em que alteram a qualidade 

e a quantidade da água afluente e acumulada. 

Dessa forma, a gestão ambiental do reservatório e de suas áreas adjacentes 

permite identificar ações corretivas e preventivas no sentido de conservar o ambiente 

natural e valorizar a cultura da população envolvida, bem como programas de incentivo 

às atividades econômicas e de lazer, sempre considerando a capacidade de suporte 

dos recursos naturais renováveis (Reis, 2007). 

1.2 Justificativa 

São inúmeros os setores que utilizam os recursos hídricos como insumo básico 

para suas atividades. Entre eles destacam-se: o saneamento, a irrigação, a produção 

de hidroeletricidade, o transporte hidroviário, o uso industrial da água, a pesca e a 

aquicultura (BEZERRA e MUNHOZ, 2000). 

Há desse modo, necessidade de que os critérios e as normas setoriais sejam 

consistentes com a legislação de recursos hídricos, para permitir o disciplinamento 

desses diferentes usos. 

Uma das principais tarefas da gestão ambiental dos reservatórios é 

compatibilizar os seus usos múltiplos, potenciais ou efetivos, sobretudo as atividades 

socioeconômicas atraídas pelo reservatório. Os usos múltiplos não podem, contudo, 

comprometer a conservação do reservatório e as suas finalidades principais, que no 

caso em estudo, é a geração de energia elétrica (REIS, 2007). 

Às empresas geradoras de energia elétrica no cumprimento dos requisitos 

legais, compete identificar e analisar problemas ambientais que estão comprometendo 

a qualidade e quantidade da água afluente aos reservatórios das usinas hidrelétricas 

quer seja pelo uso inadequado de suas margens, ou pelo uso da água represada (REIS, 

2007). 
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A gestão ambiental dos reservatórios se constitui, assim, em ferramenta 

essencial à proteção dos recursos naturais, com ênfase nos recursos hídricos, e à 

manutenção da atividade econômica das empresas geradoras. Adicionalmente, 

destaca-se que a gestão ambiental dos reservatórios é benéfica, não apenas para o 

empreendedor, mas também para as comunidades ribeirinhas, para os órgãos 

ambientais, entre outros (REIS, 2007). 

A questão dos usos irregulares ou ocupações inadequadas dos reservatórios e 

de suas bacias de contribuição tem sido uma grande preocupação do Setor Elétrico, em 

razão dos problemas que podem causar a manutenção, a operação e a preservação de 

seus patrimônios, bem como a segurança das pessoas (SOARES, 2005). 

Dentro deste contexto, este trabalho procura verificar, como um estudo de caso, 

quais os principais fatores que estão relacionados à má qualidade da água do 

reservatório da Usina Hidrelétrica de Funil e de que maneira esta condição impacta na 

sua operação, de modo a caracterizar a estrutura deste sistema e propor medidas de 

melhoria através da identificação de pontos potenciais de intervenção. 

Essa pesquisa faz parte do projeto de P&D de FURNAS Centrais Elétricas S/A. 

“Análise e Previsão da Matriz Analítica de Riscos em Projetos de Transmissão e 

Geração de Energia”, anexado ao Contrato de Prestação de Serviços n°8000009407 

firmado entre as partes em 21 de julho de 2017. 

Considera-se que, a realização desta dissertação além de contribuir para a 

gestão ambiental do reservatório da Usina Hidrelétrica de Funil possa servir como 

material de consulta para trabalhos que venham a ser desenvolvidos em áreas similares. 

Os objetivos são apresentados no item a seguir. 

1.3  Objetivos  

1.3.1 Objetivo Geral 

Esta dissertação tem por objetivo entender o funcionamento de um reservatório 

de acumulação hidrelétrico sob uma visão sistêmica e estudar o modo pelo qual o 

método de dinâmica de sistemas pode ser aplicado como ferramenta de apoio. 

Pretende-se, com o resultado deste trabalho, identificar padrões de 

comportamento críticos aos problemas relatados e, a partir da análise estrutural do 

modelo criado, selecionar potenciais pontos de alavancagem para os quais se 

recomenda a intervenção a fim de mitigar alguns dos impactos identificados. 
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1.3.2 Objetivos Específicos 

1. Identificar os principais problemas ambientais associados à qualidade da 

água do reservatório de Funil através do levantamento bibliográfico e 

documental e das entrevistas realizadas na pesquisa de campo.  

2. Mapear as fontes poluidoras na área de abrangência da Usina Hidrelétrica 

de Funil, identificar eventos de causa e efeito que direcionam os processos 

biogeoquímicos no reservatório e, relacioná-los com a qualidade da água, 

tendo em vista os possíveis impactos gerados à operação da usina. 

3.  Utilizar a metodologia qualitativa (soft) de dinâmica de sistemas como 

ferramenta para análise e tipificação da estrutura de um sistema equivalente 

ao reservatório de Funil. 

4. Apresentar uma primeira discussão sobre o uso de um modelo sistêmico 

capaz de descrever e apontar fatores exógenos influentes nos processos 

biogeoquímicos existentes em um reservatório de acumulação hidrelétrico. 

5. Analisar e selecionar os pontos de alavancagem do sistema a fim de propor 

medidas de intervenção mais assertivas para o caso analisado. 

1.4 Breve descrição metodológica  

Este estudo pode ser classificado como de natureza aplicada, pois busca gerar 

conhecimentos através da aplicação prática de um modelo analítico de causa e efeito 

de fontes poluidoras sobre um reservatório. 

Quanto a sua abordagem, é uma pesquisa qualitativa, a qual se preocupa 

exclusivamente com a modelagem qualitativa dos processos que compõem o sistema, 

sem se preocupar com a sua representatividade numérica, mas sim com o 

aprofundamento da sua compreensão (Silva e Menezes, 2011). 

Neste trabalho assume-se que o sistema em questão apresenta características 

de sistemas dinâmicos e complexos com laços de realimentação e balanceamento. Em 

vista desta premissa, busca-se evidenciar, por meio de um estudo de caso, que a 

dinâmica de sistemas pode ser aplicada na modelagem dos processos do sistema em 

questão. 

Seu objetivo é de caráter exploratório-descritivo, pois busca descrever um 

sistema a partir de um determinado problema em questão, descrito e caracterizado 

através de levantamento bibliográfico e documental, bem como por meio de entrevistas 

junto às partes interessadas. 
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Também envolve um levantamento bibliográfico prévio de casos que permeiam 

o tema, ou seja, outros estudos de análise de capacidade e aplicações de modelos de 

dinâmica de sistemas (GIL, 2007). 

Quanto ao procedimento da pesquisa, o trabalho caracteriza-se por um estudo 

de caso, tendo como unidade de análise o reservatório da Usina Hidrelétrica de Funil e 

suas áreas adjacentes, com foco na identificação dos processos responsáveis pela 

poluição das águas do reservatório e do impacto destas fontes sobre os processos 

biogeoquímicos deste ecossistema, bem como sobre à operação da usina (YIN; 

GRASSI, 2015). 

Assim, para o desenvolvimento deste trabalho de dissertação optou-se por 

utilizar, de acordo com o objetivo exploratório da pesquisa, tanto a pesquisa bibliográfica 

e documental, que se caracterizam como estudo teórico, quanto a pesquisa de campo, 

que se caracteriza por um estudo de caso. Além disso, como instrumento de coleta de 

dados, recorreu-se à aplicação de entrevistas não padronizadas aos participantes, 

buscando apreender a totalidade da situação a partir da descrição da complexidade do 

caso em questão. Identificam-se também elementos de pesquisa-ação, uma vez que 

este trabalho foi realizado em estreita associação com a resolução de um problema 

coletivo e no qual os pesquisadores e participantes representativos estão envolvidos de 

modo cooperativo ou participativo (THIOLLENT, 1986). 

Com base nos dados coletados nas entrevistas e nos levantamentos da literatura 

foi possível elaborar o diagrama de enlace causal relativo ao estudo de caso abordado, 

segundo as seguintes etapas: a) avaliação e seleção dos entrevistados; b) definição do 

problema central; c) hipóteses assumidas; d) construção do modelo e; e) validação do 

modelo. 

Em síntese, os procedimentos referentes à condução da pesquisa seguiram as 

seguintes etapas: a) definição do objetivo da pesquisa, hipóteses e desenho de análise; 

b) seleção da bibliografia para a construção do referencial teórico da pesquisa; c) 

definição das unidades analíticas para codificação dos dados qualitativos; d) análise; e) 

resultados; f) inferências e reflexão dos resultados; e g) conclusões da pesquisa. 

1.5  Estrutura do trabalho 

O presente trabalho foi organizado em 6 capítulos de modo a atingir o objetivo 

central com clareza e de forma didática. 
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Este primeiro capítulo introduz a contextualização do problema, bem como a 

justificativa do tema abordado, em conjunto com os objetivos do trabalho e uma breve 

descrição da metodologia de estudo utilizada para alcançar os objetivos propostos. 

No Capítulo 2 são apresentados os conceitos fundamentais, os mecanismos 

para a aplicação da metodologia de dinâmica de sistemas e os elementos para criação 

de modelos de dinâmica de sistemas. Este capítulo também inclui a contextualização 

do papel das hidrelétricas em âmbito nacional, assim como as implicações 

socioambientais decorrentes da construção de um reservatório de acumulação. 

Contempla ainda questões envolvendo a gestão ambiental no setor elétrico e em seus 

reservatórios e dos requisitos legais associados, de modo a oferecer o cenário para a 

abordagem específica do objeto de pesquisa em termos do reservatório de Funil nos 

capítulos subsequentes. 

O Capítulo 3 se refere à concepção metodológica que orientou o 

desenvolvimento desta pesquisa, considerando sua natureza da pesquisa, passando 

pela escolha do método adotado na pesquisa, elencando os instrumentos da pesquisa, 

seu planejamento e ainda a descrição metodológica do estudo de caso. Nesse capítulo 

são descritas também a área de estudo e algumas informações relevantes a seu 

respeito. 

O Capítulo 4 apresenta a sistematização dos dados levantados na pesquisa 

bibliográfica e documental, em conjunto com as entrevistas realizadas na pesquisa de 

campo. As informações estruturadas neste capítulo serviram de base para a construção 

do modelo apresentado no capítulo seguinte. 

O Capítulo 5 apresenta a proposta final do diagrama de enlace causal construído 

para caracterização de frações ecossistêmicas do reservatório de Funil para 

compreensão do seu comportamento frente às cargas poluentes que o acessam. Além 

disso, apresenta a análise sistêmica da situação através da construção das estruturas 

sistêmicas propostas, da estrutura sistêmica única e dos impactos encontrados no que 

diz respeito à operação da usina. Com a construção dessas, pôde-se identificar os 

pontos de alavancagem. 

No Capítulo 6 são apresentadas as conclusões da pesquisa. Discute-se sobre 

as possibilidades de melhorias e ampliações do modelo e sobre a viabilidade de 

aplicação em outros sistemas dinâmicos a serem estudados. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 A importância das hidrelétricas e da conservação de seus 
reservatórios 

Esta seção apresenta questões acerca da geração de energia hidrelétrica e suas 

implicações para a sociedade e o meio ambiente, principalmente no que se refere à 

matriz elétrica brasileira - composta predominantemente por fontes de energia hidráulica 

com reservatórios de regularização (EPE, 2018).  

Diante deste cenário, também é discutida a importância da conservação desses 

empreendimentos, em especial de seus reservatórios, no sentido de suprir a demanda 

de água para seus diversos usos através de uma gestão eficiente, integrada e 

participativa, que garanta o desenvolvimento local e regional. 

2.1.1 As hidrelétricas no contexto nacional 

O sistema elétrico brasileiro é composto por dois sistemas de geração e 

transmissão: o Sistema Interligado Nacional (SIN) e os Sistemas Isolados (ANEEL, 

2008). O primeiro, aquele de maior representatividade no país, consiste na participação 

de diferentes empresas de produção e transmissão de energia elétrica que trabalham 

de forma integrada, sob a coordenação de uma entidade chamada Operador Nacional 

do Sistema - ONS permitindo o intercâmbio de energia entre as diversas regiões 

brasileiras, a fim de garantir maior confiabilidade do sistema e otimização dos custos de 

operação.  

O SIN é considerado um sistema hidro-termo-eólico de grande porte, com 

predominância de usinas hidrelétricas e composto por quatro subsistemas que 

contemplam as diferentes regiões do país – Sul, Sudeste/Centro-Oeste, Nordeste e 

grande parte da região Norte – interligados por uma extensa malha de linhas de 

transmissão (ONS, 2020). Todo o parque gerador deste sistema é operado de forma 

centralizada pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), responsável, dentre 

outras atribuições, pelo estabelecimento do despacho de geração em cada usina e dos 

intercâmbios de energia inter-regionais, diante das condições de carga e afluências.  

Vale ressaltar a importância das redes de transmissão dentro desta estrutura 

integrada, dado que a transferência de grandes blocos de energia entre os subsistemas 

só se concretiza através desta grande malha de interligação elétrica.  

De fato, em função da configuração do sistema elétrico brasileiro, baseado na 

hidreletricidade, o sistema de transmissão aumenta a disponibilidade elétrica das 
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usinas, pois permite aproveitar as diversidades hidrológicas associadas à 

continentalidade do país, além de explorar a distinção das curvas de carga de cada 

região (EPE, 2007). 

Além da integração dos subsistemas, outra característica que garante maior 

robustez ao SIN é a participação representativa de usinas hidrelétricas com 

reservatórios de acumulação, haja vista sua capacidade de estocagem de energia por 

meio do enchimento de seus reservatórios durante os períodos úmidos de cada região. 

A depender dos seus volumes e das condições hidrológicas onde se encontram os 

reservatórios associados a usinas hidrelétricas podem apresentar capacidade de 

armazenamento hídrico suficiente para atender os usos múltiplos da água - incluindo a 

geração elétrica - por semanas, meses ou mesmo anos, aumentando a estabilidade e a 

confiabilidade do sistema elétrico brasileiro. 

Por outro lado, os Sistemas Isolados distinguem-se por serem de menor porte, 

atendidos predominantemente por usinas térmicas movidas a óleo diesel e óleo 

combustível. 

Atualmente, existem 237 localidades isoladas que se concentram, em sua 

maioria, no norte do país - próximos à região Amazônica - uma vez que suas 

características geográficas dificultam a implementação de linhas de transmissão de 

grande porte que permitiriam sua conexão ao SIN (ONS, 2018). 

Segundo o Sistema de Informações de Geração da ANEEL (SIGA), o Brasil tem 

hoje 8.957 empreendimentos de geração elétrica em operação, que correspondem a 

uma capacidade instalada de 174 GW, dos quais 109 GW provêm de origem hídrica – 

sendo, destes, 102,98 GW provenientes de Usinas Hidrelétricas de grande porte (UHE), 

5,3 GW provenientes de Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCH) e 796 MW de Centrais 

Geradoras Hidráulicas (CGH).  

Portanto, de acordo com os valores de geração correntes, as usinas 

hidrelétricas, independentemente do porte, respondem por 62,59% da potência 

instalada total no país - cenário este que demonstra a expressividade da fonte hidráulica 

na matriz elétrica brasileira, como identificado pela Figura 2.1-1 (ANEEL, 2020). 
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Esta conjuntura do sistema elétrico brasileiro provém principalmente da extensa 

área territorial composta por planaltos e rios caudalosos, bem como da competitividade 

econômica que a fonte hídrica apresenta frente às outras tecnologias de geração.  

O Brasil dispõe da maior reserva de água doce superficial do planeta, 

equivalente a 12% do total mundial, marca esta que o coloca entre os cinco países com 

maior potencial técnico de aproveitamento hidrelétrico (SAYÃO e NUNES, 2013).  

De acordo com o Sistema de Informações do Potencial Hidrelétrico Brasileiro 

(SIPOT) - através do qual tem-se acesso ao último inventário global realizado em 2018 

- estima-se que o potencial hidrelétrico nacional é de 246 GW, dos quais somente 107 

GW encontravam-se, na época, em operação, isto é, 44% do total do país, e menos de 

1% estavam em fase de construção (ELETROBRAS, 2018). 

Além dos aproveitamentos em operação e em fase de construção, existem mais 

três categorias avaliadas que respondem pela parcela inventariada do potencial 

hidrelétrico, as quais fazem referência a diferentes fases de estudo – inventário, 

viabilidade e projeto básico. Associada à  parcela inventariada, a estimativa realizada 

em uma etapa anterior através da avaliação de dados disponíveis das bacias 

hidrográficas - sem considerar levantamentos mais minuciosos e investigações in situ -  

resulta no conceito de potencial hidrelétrico brasileiro. Essa parcela estimada é 

calculada durante a primeira etapa dos estudos de aproveitamento de uma bacia 

hidrográfica, onde suas características são avaliadas preliminarmente e, portanto, 

apresentam resultados pouco precisos, servindo apenas como indicativos (EPE, 2018). 

 Figura 2.1-1: Participação percentual por fontes em capacidade instalada na matriz 

elétrica brasileira. 

Fonte:  ANEEL, 2020. 
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A etapa seguinte de avaliação é a do inventário hidrelétrico, que consiste na 

incorporação de levantamentos complementares de campo, a fim de apontar 

alternativas de divisão de quedas para uma bacia hidrográfica segundo critérios 

descritos no “Manual de Inventário Hidroelétrico de Bacias Hidrográficas” criado pelo 

Ministério de Minas e Energia (MME) a partir de uma revisão do manual publicado pela 

Eletrobrás em 1997 (MME, 2007). Segundo esse documento, os estudos de inventário 

se desenvolvem com o objetivo de encontrar a alternativa mais atraente, segundo 

critérios econômicos, energéticos e socioambientais. Uma vez aprovado o estudo pela 

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), as usinas que compõem a alternativa 

escolhida são incluídas na parcela referente aos aproveitamentos inventariados do país 

(EPE, 2018). 

Após a etapa do inventário hidrelétrico, alguns aproveitamentos mais rentáveis 

avançam para a etapa seguinte de estudos, onde se avalia a viabilidade técnico-

econômica de execução do projeto, bem como os impactos ambientais associados. 

Essa avaliação exige maior minuciosidade dos estudos, já que a partir dos seus 

resultados é possível pleitear a licença ambiental prévia, a qual, se aprovada, permitirá 

o projeto ser levado a leilão de concessão e venda de energia (EPE, 2018). 

Uma vez concluído o processo de outorga de concessão, chega-se  

à etapa de elaboração do projeto básico do aproveitamento hidrelétrico, através do qual 

são identificadas com mais detalhes características técnicas e programas 

socioambientais necessários ao cumprimento das condicionantes para obtenção da 

licença de instalação (EPE, 2018). 

Atualmente, as principais usinas hidrelétricas brasileiras concentram-se nas 

bacias situadas nas regiões Sul e Sudeste do país, próximas às grandes capitais e pólos 

consumidores – 59% do potencial hidrelétrico dessas localidades já estão sendo 

aproveitados por usinas em operação, conforme revelado pela Figura 2.1-2. Este 

contexto explica o motivo pelo qual essas regiões apresentam baixo potencial de 

aproveitamento disponível, embora sejam abundantes em recursos hídricos.  

De fato, segundo o último Balanço Energético Nacional realizado em 2019  (EPE, 

2019), quase 60% da capacidade instalada no Brasil referente à fonte hídrica estão nas 

regiões Sul, Sudeste e Nordeste – esta última, ainda que disponha de pouca 

expressividade frente às outras regiões no que diz respeito a seu potencial hidrelétrico, 

apresenta 52% do mesmo já aproveitado. 
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Ainda segundo a Figura 2.1-2, o Brasil apresenta uma parcela razoável do seu 

potencial ainda a ser explorado, principalmente nas bacias localizadas na região Norte 

do país, onde há abundância em recursos hídricos e baixo aproveitamento hidrelétrico.  

Os dados referentes ao SIPOT (ELETROBRAS, 2018) apontam que o potencial 

hidrelétrico desta região é de 99 GW, dentre os quais apenas 33% são explorados por 

usinas em operação. Da mesma maneira, a região Centro-Oeste também apresenta 

baixo percentual de aproveitamento hidrelétrico, com apenas 32% de aproveitamento já 

consolidado. 

Assim sendo, cumpre observar que a expansão do parque hidrelétrico brasileiro 

está condicionada, sobretudo, a estas duas regiões do país, que, por sua vez, 

concentram em seus terriotórios os dois principais biomas nacionais em termos de 

relevância ambiental – o Cerrado e a Amazônia.  

Portanto, diante desta conjuntura, entende-se que a expansão do potencial 

hidrelétrico nestes ambientes limita-se, principalmente, à capacidade de mitigação dos 

impactos socioambientais provocados pelos empreendimentos hidrelétricos. 

Somente no que concerne ao bioma amazônico brasileiro, 40% de seu território 

é composto por terras indígenas e áreas naturais protegidas (RAISG, 2019), o que, 

inevitavelmente, torna o processo de licenciamento ambiental mais oneroso, dada a 

sensibilidade socioambiental da região.  
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O mesmo ocorre no bioma Cerrado, localizado sobretudo na região Centro-

Oeste do Brasil, onde, apesar de apresentar poucas áreas sobre proteção ambiental 

(apenas 8,6% do seu território é legalmente protegido com unidades de conservação 

(MMA, 2015), a região concentra a terceira maior população indígena do país (IBGE, 

2012), além de abrigar uma das maiores diversidades biológicas do mundo. 

Figura 2.1-2: Inventário Global do Potencial Hidrelétrico Brasileiro - 

Dezembro/2018. 

Fonte: ELETROBRAS, 2018. 
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Ademais, assim como grande parte da Amazônia, o Centro-Oeste brasileiro 

apresenta topografia predominantemente plana (ANEEL, 2008), o que impõem uma 

série de restrições à construção de reservatórios em seu território, já que a baixa 

declividade característica de regiões de planície limita a altura de queda d’água, 

exigindo maior área de represamento e, portanto, provocando maiores impactos 

socioambientais.  

Não à toa, a maior parte dos projetos hidrelétricos inventariados nestas regiões 

priorizam os empreendimentos a fio d’água1 em detrimento da construção de 

reservatórios – o que vem reduzindo a capacidade de regularização do SIN e limitando, 

dessa forma, a flexibilidade garantida pelo seu parque gerador. É inevitável prever que 

essa nova limitação do sistema se traduzirá no aumento da necessidade de despacho 

térmico, com o intuito de suprir a carga demandada em períodos hidrológicos 

desfavoráveis. 

Finalmente, somado a todos estes embates, há ainda o desafio de vencer as 

longas distâncias existentes entre estes novos parques hidrelétricos e os principais 

centros de consumo do país. Para tanto, seria necessário a implementação de um amplo 

e tecnológico sistema de transmissão, capaz de superar não só a distância, mas 

também os obstáculos naturais presentes nestes biomas - como travessia de rios, por 

exemplo -, além de considerar o resguarde de alguns elementos ambientais importantes 

para as regiões, tais como as áreas de reserva. 

À vista disso, a expansão do parque hidráulico nacional enfrenta grandes 

desafios de natureza operacional, ambiental e econônima, associados a essas novas 

restrições impostas aos eventuais projetos hidrelétricos.  

Por um lado, a geração hídrica com reservatórios de acumulação pode contribuir 

para potencializar a expansão de uma matriz elétrica nacional de baixo carbono, pois, 

devido à sua flexibilidade operativa, permite a inserção cada vez mais representativa 

das fontes renováveis intermitentes – como a eólica e a solar.  

Por outro lado, dada a limitação imposta à expansão deste tipo de 

empreendimento, juntamente com a previsão do aumento da demanda energética 

futura, o Brasil sofre o risco de precisar aumentar a participação das termelétricas na 

 

1 “Usina hidrelétrica ou pequena central hidrelétrica que utiliza reservatório com acumulação 

suficiente apenas para prover regularização diária ou semanal, ou ainda que utilize a vazão afluente do 
aproveitamento. “ (ANEEL, 2011). 
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base, a fim de suprir a supressão da capacidade de estocagem energética realizada 

pelos reservatórios de regularização.  

Conclui-se, portanto, que é de extrema importância considerar o impacto da 

redução da capacidade de regularização do SIN, buscando avaliar os custos e os 

benefícios das escolhas que estão sendo feitas hoje na matriz elétrica brasileira e, 

sobretudo, identificar maneiras de preservar os reservatórios de regularização 

operantes, de modo a garantir a otimização da sua operação e o prolongamento de sua 

vida úitl. 

2.1.2 Implicações socioambientais decorrentes da construção e 

operação de um reservatório e da ação antrópica no entorno 

Além de exercer papel fundamental na matriz energética brasileira, 

principalmente no que tange à geração elétrica nacional, as hidrelétricas, através de 

seus reservatórios, podem proporcionar à população do entorno múltiplos usos da água 

represada, considerados igualmente importantes para o desenvolvimento da região 

afetada. 

Dentre os principais usos da água de um reservatório hidrelétrico, além da 

própria geração de energia, elencam-se: o abastecimento hídrico doméstico e industrial, 

dessedentação de animais, aquicultura, recreação – natação, esqui aquático e 

mergulho-, lazer – muito associado à pesca esportiva- harmonia paisagística, 

aprimoramento climático – pelo aumento da umidade do ar-, navegação, turismo, 

irrigação, controle de cheias e diluição de despejos (SPERLING, 1996; RUAS, 2006; 

TUNDISI, 2005). 

Tendo em vista atender satisfatoriamente a esses múltiplos usos da água, 

sobretudo no que tange ao recurso proveniente do reservatório, é imprescindível 

assegurar a manutenção da qualidade adequada desta água haja vista suas finalidades.  

Para tanto, a conservação do próprio reservatório, como do seu entorno, são 

ações de importantíssima relevância, já que mudanças no uso do solo e no 

comportamento hidrológico de uma bacia podem impactar significativamente a condição 

de um recurso hídrico (TUCCI, 2002).  

Ocorre, contudo, que a própria construção do reservatório induz modificações 

aos meios físicos e bióticos do seu entorno que podem comprometer a qualidade original 

da água. Isto posto, a implementação de um sistema eficiente de gerenciamento 

integrado de uma bacia hidrográfica – sob responsabilidade das agências de bacias ou 

consórcios administrativos (SPERLING, 1996) - é de extrema importância para garantir 
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a conservação da qualidade das águas, assim como a prática adequada dos seus 

múltiplos usos. 

Para tanto, é importante considerar que um rio atingido por intervenções 

advindas da construção de uma barragem, por si só, já apresenta alterações em suas 

relações físico-química e biológicas, já que, naturalmente, a transformação abrupta de 

um ecossistema originalmente fluvial em lacustre impõe um determinado ajuste de suas 

propriedades, a fim de buscar um reequilíbrio ecológico (MÜLLER, 1995).  

Ademais, diversos processos naturais podem se intensificar com a construção e 

a operação de reservatórios - principalmente os que operam por acumulação e que, por 

consequência, apresentam oscilações de nível mais acentuadas. A erosão das 

margens, a proliferação de macrófitas e o assoreamento acelerado são exemplos de 

alguns dos processos mencionados. 

Além dos impactos sobre os meios físicos e bióticos, já mencionados 

anteriormente, a implantação de reservatórios de acumulação também gera uma série 

de interferências socioeconômicas em uma dada região.  

Segundo Straskraba e Tundisi (2013), a construção de um reservatório requer, 

muitas vezes, a realocação de populações ribeirinhas, cuja centralidade de suas 

atividades econômicas dependem do rio, o que acaba por interferir no sistema produtivo 

local, assim como na estrutura social da região, tendo em vista a nova conjuntura 

estabelecida. Ainda, em alguns casos, essa situação pode se tornar ainda mais grave, 

caso haja necessidade de se inundar partes de cidades, onde atividades comerciais e 

industriais são compulsoriamente interrompidas. Esse tipo de intervenção pode 

acarretar diversos conflitos entre os proponentes do reservatório e os sistemas sociais 

e políticos ali existentes (STRASKRABA e TUNDISI, 2013). 

Por outro lado, o reservatório tende a ser um propulsor do desenvolvimento 

econômico local, induzindo, por vezes, o melhor aproveitamento das áreas próximas ao 

mesmo, como, por exemplo, através do desenvolvimento de sistemas de irrigação para 

abastecimento da agricultura local, além do incentivo gerado para atividades de turismo 

e pesca.  

O quadro 2.1-1 reune alguns dos possíveis efeitos provocados pela implantação 

de um reservatório, considerando aspectos ambientais, econômicos e sociais.  
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Quadro 2.1-1: Possíveis efeitos provocados pela construção de reservatórios. 

Efeitos Positivos Efeitos Negativos 

• Produção de energia – 
hidroeletricidade. 

• Criação de purificadores 
de água com baixa energia. 

• Fonte de água potável e para 
sistemas de abastecimento. 

• Representativa diversidade 
biológica. 

• Maior prosperidade para parte 
das populações locais. 

• Criação de possibilidades 
de recreação. 

• Proteção contra cheias 
das áreas a jusante. 

• Aumento das possibilidades 
de pesca. 

• Armazenamento de água 
para períodos de seca. 

• Navegação. 

• Aumento do potencial para 
irrigação. 

• Harmonia paisagística pela 
presença do lago 

• Disponibilidade de água 
reservada para abstecimento. 

• Geração de empregos. 

 

• Deslocamento de populações. 

• Emigração humana excessiva. 

• Deteriorização das condições 
da população original. 

• Problemas de saúde pela 
propagação de doenças 
hidricamente transmissíveis. 

• Perda de espécies nativas de peixes 
de rios.  

• Perda de terras férteis e de madeira. 

• Perda de várzeas e ecotones 
terra/água – estruturas naturais 
úteis. Perda de terrenos alagáveis e 
alterações em habitats de animais. 

• Perda de biodiversidade (espécies 
únicas); deslocamento de animais 
selvagens. 

• Perda de terras agrícolas cultivadas 
por gerações, tais como arrozais. 

• Excessiva imigração humana para a 
região do reservatório, com os 
conseqüentes problemas sociais, 
econômicos e de saúde. 

• Populações de áreas rurais tiveram 
de ser relocadas e tiveram seus 
sistemas de abastecimento de água 
interrompidos. 

• Necessidade de compensação pela 
perda de terras agrícolas, locais de 
pescas e habitações, bem como 
peixes, atividades de recreio e de 
subsistência. 

• Degradação da qualidade hídrica 
local. 

• Redução das vazões a jusante do 
reservatório e aumento nas suas 
variações. 

• Redução da temperatura e do 
material em suspensão nas vazões 
liberadas para jusante. 
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Efeitos Positivos Efeitos Negativos 

• Redução do oxigênio no fundo e nas 
vazões liberadas (zero em alguns 
casos) 

• Aumento de H2S e do CO2 no fundo 
e nas vazões liberadas. 

• Barreira à migração de peixes. 

•  Perda de valiosos recursos 
históricos e culturais. 

• Perda de valores estéticos. 

• Introdução de espécies exóticas. 

• Deslocamento de animais 
selvagens. 

Fonte: Adapatado de STRASKRABA e TUNDISI, 2013. 

Fora os fatores relacionados à própria formação e operação dos reservatórios, 

há ainda que se considerar o impacto de alguns fatores externos que podem acentuar 

os efeitos intrínsecos provocados pela construção do empreendimento, ou ainda, gerar 

novos efeitos ao meio ambiente no qual foi implantado, principalmente no se refere aos 

ecossistemas aquáticos. Tais fatores decorrem, em sua maioria, de atividades 

antrópicas no entorno da bacia hidrográfica, tanto no que dizem respeito à modificação 

da cobertura vegetal e do manejo do solo, urbano e rural, quanto pelo lançamento 

inadequado de efluentes industriais e domésticos nos cursos d´água (LÖFFLER, 1990).  

Muito embora, mesmo que em menores proporções, seja natural as bacias 

hidrográficas, ainda que preservadas suas caracaterísticas originais, interfiram na 

qualidade da água de seus corpos hídricos, principalmente no que se refere ao 

carreamento de partículas do solo para dentro dos rios, cujo processo é favorecido 

através da precipitação atmosférica (RUAS, 2006). 

De acordo com Straskraba e Tundisi (2013), as atividades antrópicas que 

exercem maior perturbação sobre os recursos hídricos, em particular, sobre os 

reservatórios, incluem:  

• Desflorestamento das encostas, além de afetar o ciclo hidrológico e a 

capacidade de infiltração do solo, também promove a intensificação do 

processo erosivo, através do qual sedimentos e outros materiais são 

carreados para dentro dos corpos hídricos; 

• Atividades de mineração ao redor da bacia hidrográfica, promovendo a 

contaminação dos mananciais por metais pesados, muitas vezes tóxicos;  
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• Construção de ferrovias e rodovias; 

• Desenvolvimento urbano, responsável pelo lançamento de esgotos e outros 

dejetos sem tratamento adequado e, também, pela promoção da 

impermeabilização do solo; 

• Agricultura e agroindústria, principalmente pelo impacto proveniente do uso 

de defensivos agrícolas e fertilizantes e pela captação excessiva de água 

para irrigação; 

• Recreação e turismo; 

• Transporte fluvial; 

• Deslocamento populacional desordenado; 

• Poluição atmosférica e hídrica derivada das indústrias ou automóveis; 

• Introdução de espécies exóticas; 

• Exploração inadequada da biomassa local. 

Algumas dessas atividades não necessariamente impactam de maneira direta a 

qualidade das águas, o que, por sua vez, não indica que suas consequências sejam 

menos prejudiciais àquelas mais evidentes. Geralmente, estão associadas ao 

incremento da produção de sedimentos em uma bacia hidrográfica submetida à 

diferentes usos do solo, que, ao atingirem a rede de drenagem, são carreados até o 

reservatório, onde se acumulam e geram algumas alterações morfológicas e 

morfométricas, além de promoverem a eutrofização e o assoreamento acelerado 

(OLIVEIRA, 1994).  

Segundo Tundisi (2005), no caso particular de um reservatório, a avaliação da 

qualidade da sua água deve considerar aspectos próprios de um ecossistema complexo 

e dinâmico, onde processos internos físicos, químicos e biológicos são regularmente 

transformados, como consequência de fatores intrínsecos e extrínsecos que ocorrem 

na bacia hidrográfica de influência da qual deriva a água afluente ao reservatório. Dentre 

estes aspectos, ressalta-se: mecanismos de circulação; estratificação e 

desestratificação térmica e química; interrelações do sedimento/água; relações da 

profundidade da zona eufótica com a profundidade máxima e a profundidade da zona 

afótica, assim como, características morfométricas do sistema (TUNDISI, 2005). 

Enfim, o manejo de reservatórios artificiais, visando a manutenção sustentável 

de seus múltiplos usos, exige implementar o gerenciamento integrado da bacia 

hidrográfica, contemplando os principais sistemas de interrelações que influem na 

qualidade da sua água e na preservação do seu entorno.  
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Para tanto, é preciso avaliar aspectos físicos e socioeconômicos à montante, à 

jusante e ao redor do reservatório, de forma conjunta e correlacionada. Nesse sentido, 

o gerenciamento dos recursos hídricos é um componente particularmente 

indispensável, já que visa a conservação dos reservatórios através da avaliação 

qualititativa e quantitativa da sua água, envolvendo componentes de dentro e de fora do 

sistema  hídrico (JONG, ROOY e HOSPER, 1995). 

2.1.3 Gestão ambiental dos recursos hídricos 

Com vistas às diferentes finalidades para as quais se destinam os grandes 

reservatórios - muitas delas, concorrentes entre si - é comum o surgimento de alguns 

conflitos relacionados à priorização da distribuição de suas águas. Tendo em vista 

atender efetivamente a todas essas finalidades, é inevitável estabelecer restrições aos 

aproveitamentos de cada uma delas isoladamente.  

Segundo Silva (2002), a concretização de uma distribuição legítima e otimizada 

exige dos diversos usuários interessados o comprometimento em abdicar de parte de 

seus benefícios, em virtude da compatibilização de todo o sistema.  

Essa condição requer, portanto, uma gestão participativa, com objetivo comum 

de efetuar manejo integrado do reservatório, e uma coordenação articulada de todos os 

aspectos relevantes, considerando uma abordagem inter e multidisciplinar do problema. 

Há de se considerar que reservatórios destinados, primordialmente, a atender o 

setor elétrico através da geração hídrica têm seus outros aproveitamentos outorgados 

condicionados aos parâmetros operacionais para a produção de energia ou para o 

suprimento de água, já que são consideradas atividades de caráter prioritário frente aos 

outros usos da água (SUNDFELD, 2017). 

O planejamento racional dos diversos aproveitamentos solicitados em um 

reservatório impõe a avaliação do caráter quantitativo e qualitativo de cada um deles, 

de modo a se obter a estimativa da possível distribuição volumétrica da água disponível, 

tendo em vista evitar conflitos entre os usuários e manter ou recuperar as condições 

favoráveis ao meio (OLIVEIRA, CATÃO CURI e FADLO CURI, 1999).   

Parte desse planejamento, cabe estabelecer, em áreas estrategicamente 

importantes para conservação de seus recursos naturais, unidades de conservação, 

áreas de reflorestamento, projetos de piscicultura, ou outras atividades que garantam a 

racionalização da exploração econômica do conjunto composto pelo reservatório e seu 

entorno. 
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Sachs (1997) defende ser imprescindível para prevenção do esgotamento dos 

recursos naturais o desenvolvimento de projetos que caracterizem uma gestão racional 

desses recursos, através da qual pressupõem-se a existência de um sistema integrativo 

dos diversos setores envolvidos - inclusive das comunidades locais – onde a proposta 

de um planejamento descentralizado, sistêmico e participativo visa a conservação do 

meio ambiente através da compatibilização e da otimização dos diferentes usos, 

articulado com as vocações naturais dos ecossistemas. 

Para Souza (2000), entende-se por gestão ambiental a articulação de processos 

que propiciem a conciliação entre desenvolvimento e qualidade ambiental, pretendida 

através da investigação da capacidade de suporte do meio ambiente e das demandas 

identificadas pela sociedade civil e/ou pelo governo. Essa abordagem sistêmica do meio 

ambiente, pautada na gestão ambiental, estimula o amplo debate a respeito dos 

principais fatores ambientais a serem considerados, visando a compreensão global dos 

problemas e, principalmente, a proposição de soluções ambientalmente mais 

adequadas.   

De modo similar, Mendes (2006) defende ser a gestão ambiental “uma atividade 

política voltada à formulação de princípios e diretrizes, à estruturação de sistemas 

gerenciais e à tomada de decisões que têm por objetivo final promover, de forma 

coordenada, o inventário, uso, controle, proteção e conservação do ambiente visando a 

atingir o objetivo estratégico do desenvolvimento sustentável.” 

Ainda segundo Mendes (2006), uma gestão ambiental eficiente deve se 

estruturar por uma política ambiental, que estabelece as diretrizes gerais, por um 

modelo de gerenciamento ambiental a partir do qual orienta as ações gerenciais, e por 

um sistema de gerenciamento ambiental, que articula instituições e aplica os 

instrumentos legais e metodológicos para o preparo e execução do planejamento 

ambiental. 

Aplicando este conceito para o caso particular dos recursos hídricos, finalmente, 

entendemos a necessidade da sua gestão, conforme já mencionado acima. Trata-se de 

uma ferramenta pautada em um conjunto de ações que visa regular o uso, o controle e 

a proteção dos recursos hídricos, em conformidade com as limitações econômicas e 

ambientais, além de respeitar os princípios de justiça social, pautado na garantia de 

acesso à água pelos seus diferentes usuários (CAMPOS e STUDART, 2001). 

A princípio, busca-se definir um objetivo comum que cumpra agregar as 

demandas e condições de caráter político social dos diferentes grupos de interesse 

envolvidos no processo de tomada de decisões. Esse objetivo deve garantir os usos 
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múltiplos a que o reservatório se propõe, o que gera complexidade ao processo, dado 

a necessidade dos envolvidos de aceitar a renúncia de certos quesitos para que se 

consiga definir um princípio de ação unificada satisfatória a todos (PRADO, 2002). 

Em termos gerais, o manejo integrado de um sistema hídrico tem como objetivo 

final assegurar que se obtenha o melhor proveito da sua utilização a curto prazo, sem 

lesar sua preservação à longo prazo. Portanto, é preciso conhecer a capacidade do 

corpo hídrico em tolerar modificações nos processos físicos, químicos e biológicos que 

ocorrem internamente, sem que haja prejuízo da qualidade da água (CALIJURI e 

OLIVEIRA, 2000). 

Considerando esta disposição, Lanna (1995) sugere considerar como unidade 

geográfica de planejamento e intervenção toda a extensão da bacia hidrográfica na qual 

o curso d’água se insere, compreendendo todos os estados e municípios que ali 

residem. Ainda segundo o autor, a grande vantagem de se utilizar essa abordagem “é 

que a rede de drenagem de uma bacia consiste num dos caminhos preferenciais de boa 

parte das relações causa-efeito, particularmente aquelas que envolvem o meio hídrico” 

(LANNA, 1995).  

Dessa forma, é possível avaliar a conjunção de todos os fatores relevantes 

relacionados à área da bacia que geram impacto sobre a condição do recurso hídrico 

tratado. Esse conjunto de informações permite configurar o sistema hídrico de maneira 

consistente e oferece suporte ao embasamento de propostas que geram decisões mais 

assertivas. 

Convém mencionar que a gestão das águas no Brasil tem suas diretrizes e 

objetivos estabelecidos pela Política Nacional de Recursos Hídricos – PNRH, instituída 

através da implementação da Lei no 9.433 de 1997 (BRASIL, 1997; BRASIL, 1934; 

BRASIL, 1935), visando garantir à gestão caráter descentralizado e participativo.  

De modo semelhante, através da Lei Federal no 9.984 de 2000, foi criada a 

Agência Nacional das Águas, na qual teria responsabilidade sobre a implementação do 

PNRH. 

2.1.4 Aspectos qualitativos dos recursos hídricos 

No que diz respeito à determinação da qualidade da água de um corpo hídrico, 

deve-se considerar previamente a quais finalidades aquele recurso irá servir, dado que 

a sua qualidade está diretamente condicionada aos fins propostos (CAMPOS e 

STUDART, 2001). No caso de corpos hídricos que atendam a diversos fins, é necessário 
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apresentar adequabilidade para o atendimento simultâneo de todos os critérios de usos 

previstos.  

O enquadramento da água voltada ao abastecimento público, por exemplo, 

segue requisitos de qualidade mais rígidos daquela utilizada exclusivamente para a 

geração hidrelétrica, onde a precaução principal recai em manter a baixa agressividade 

da água em relação ao material dos equipamentos da usina (RUAS, 2006). 

A qualidade da água de um reservatório está condicionada não só às ações 

antrópicas ali desenvolvidas, mas também ao próprio barramento criado, que 

naturalmente modifica as condições ecológicas do meio. O impacto sobre o recurso 

hídrico provocado por essas duas frentes, tanto no reservatório, quanto à jusante dele, 

é orientado por fatores hidrológicos decorrentes da sua operação, das estruturas de 

descarga projetadas, como também do volume de água retirado (MEDEIROS, LANDIM, 

et al., 1999). 

Ao caracterizar um recurso hídrico é necessário compreender dois principais 

aspectos inerentes ao meio líquido que condicionam a configuração da sua qualidade, 

são elas:  capacidade de dissolução e a capacidade de transporte. Essas duas 

propriedades da água garantem um caráter fortemente dinâmico à um sistema hídrico, 

já que substâncias dissolvidas e partículas em suspensão são constantemente 

retroalimentadas pelas atividades desenvolvidas na bacia hidrográfica e transportadas 

em seus afluentes até o rio principal, desencadeando diferentes processos associados 

à qualidade da água (BRASIL, 2014). 

Verifica-se, dessa forma, que um sistema hídrico envolve não só o rio ou 

reservatório analisado, mas, primordialmente, a bacia de contribuição, onde se verificam 

os fenômenos orientadores dos aspectos qualitativos da água. Esse último conceito se 

manifesta sempre atrelado ao uso que se pretende fazer do recurso hídrico, através do 

qual orientará o padrão de qualidade a ser seguido de acordo com indicadores descritos 

segundo aspectos físicos, químicos e biológicos.  

Alguns desses indicadores comumente utilizados como parâmetros na avaliação 

da qualidade das águas estão descritos na Tabela 2.1-2 e serão descritos com maior 

detalhamento em capítulos subsequentes, conforme forem sendo apontados. 
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Tabela 2.1-1: Principais características consideradas na avaliação da qualidade das 

águas. 

Características da água Exemplos 

Físicas  Estado (líquido, sólido, gasoso), cor, sabor, odor, 
turbidez e comportamento desses em relação a 
temperatura, pressão, presença de sais, entre outros. 

 

Químicas Solventes, dureza, alcalinidade, acidez, pH, 
radioatividade, concentração de oxigênio dissolvido, 
DBO, DQO, salinidade, compostos orgânicos, 
presença de metais e micro poluentes, gases 
dissolvidos, entre outros. 

 

Biológicas  Presença de organismos produtores, consumidores e 
decompositores que, dependendo do grupo a que 
pertencem, podem ser benéficos ou maléficos à 
saúde humana e animal. 

 

Fonte: Adaptado de REIS, FADIGAS e CARVALHO, 2011. 

A fim de viabilizar o acompanhamento do estado do corpo hídrico avaliado com 

relação aos padrões vigentes na legislação aplicável e a verificação da conformidade 

da sua qualidade em relação aos seus usos requeridos é fundamental que se faça, 

através da implementação de uma política de planejamento e gestão de recursos 

hídricos, o monitoramento regular dessa água.  

Para tanto, é preciso definir padrões de qualidade com base no conhecimento 

científico e baseados em valores de referência que possam indicar a necessidade do 

tratamento hídrico e definir quais seriam os métodos de aplicação mais adequados, uma 

vez pretendido o enquadramento das características do corpo d’água segundo o padrão 

estabelecido.  

Outro ponto importante é a maneira pela qual a seleção dos indicadores a serem 

monitorados é feita. Geralmente, esta etapa está condicionada a três principais fatores, 

os quais incluem: os objetivos projetados para tal monitoramento, definição de quais 

informações se deseja obter e, também, a especificação do que exatamente se quer 

monitorar. 

Cabe mencionar a relevância de se manter um acompanhamento consistente, 

onde os indicadores são monitorados e avaliados recorrentemente, a fim de 

compreender o comportamento da qualidade da água deste corpo hídrico no tempo e 

no espaço e, a partir disso, ser possível identificar uma tendência de evolução. 
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No Brasil a questão da qualidade no país é governada pelo enquadramento dos 

corpos hídricos em classes de qualidade segundo a Política Nacional de Recursos 

Hídricos - PNRH de acordo com as resoluções CONAMA no 357 e 430. 

Finalmente, com base nos resultados obtidos, torna-se exequível a estruturação 

de diretrizes efetivas de recuperação e prevenção dos ambientes aquáticos, tendo em 

vista garantir a adequabilidade do seu recurso hídrico conforme os múltiplos 

aproveitamentos solicitados no presente e previstos para o futuro (AMARO, 2009).  

2.1.5 Aspectos legais relacionados à conservação de reservatórios 

artificiais 

Haja vista a relevância da conservação dos reservatórios artificiais tanto no 

âmbito da política energética nacional, como também no que se refere aos interesses 

socioeconômicos e ambientais do país, o Brasil assegurou a criação de diversos 

instrumentos legais ao longo dos anos visando assegurar o controle adequado das 

atividades antrópicas associadas à manutenção deste ambiente.  

Já em 1934, instituiu-se o Código das Águas através do Decreto 24.643, o qual 

previa, por meio de concessões, a desapropriação ou servidão das terras necessárias 

às estruturas hidrelétricas e garantia o atendimento dos múltiplos usos de interesses 

gerais, tais como (BRASIL, 1934): 

I. Alimentação e necessidades das populações ribeirinhas; 

II. Salubridade pública; 

III. Navegação; 

IV. Irrigação; 

V. Proteção contra as inundações; 

VI. Conservação e livre circulação dos peixes; 

VII. Escoamento e rejeição das águas.  

Outrossim, no mesmo ano, criou-se o Código Florestal como instrumento legal 

de proteção ao ambiente natural de regiões situadas ao longo de cursos d’água, com 

intuito de garantir a conservação de seus regimes hídricos e a qualidade de suas águas. 

Criou-se, portanto, a figura das florestas protetoras, as quais tinham como principal 

função assegurar as condições de salubridade pública da água destes corpos hídricos 

através da sua importante capacidade filtrante e drenante, prevenindo processos de 

desgaste do solo por agentes naturais. Neste contexto, ficou proibida a extração ou 
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exploração sem autorização pelo poder público das matas ciliares consideradas 

estratégicas para conservação dos corpos hídricos (BRASIL, 1935). 

Posteriormente, na década de 60, o mesmo Código Florestal passou por uma 

renovação, onde foram estabelecidas as Áreas de Preservação Permanente (APPs), 

figuradas de forma muito semelhante às áreas protetoras previstas no antigo Código. 

Segundo este novo regime, o conceito de uma APP consiste em uma área “coberta ou 

não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a 

paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, 

proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas “(BRASIL, 1965). 

Sob este novo regime, as APPs eram reconhecidas segundo quatro categorias 

relativas à sua localização, a saber: as de topo de morro, chapadas, encostas e 

altitudes; as do entorno de corpos hídricos; as de restingas; e, por último, as declaradas 

pelo Poder Público. Particularmente, aquelas relativas à preservação do entorno de 

corpos hídricos eram descritas segundo larguras de faixa de proteção, definidas de 

acordo com a largura do curso d’água protegido.  

Contudo, esta determinação não previa faixa de proteção específica para lagos, 

lagoas, reservatórios e nascentes, o que trazia certas incertezas relativas à proteção do 

entorno destes sistemas.  

Somente em 1985, com a publicação da Resolução Conama no 04, foram 

especificadas faixas marginais mínimas para estes corpos d’água. No caso particular 

dos reservatórios hidrelétricos, estabeleceu-se a largura mínima de 100 metros de faixa 

de proteção a partir do seu nível máximo de operação, independentemente da sua 

localização ser em área rural ou urbana (CONAMA, 1986).  

Adicionalmente, tendo em vista centralizar o controle e a gerência das APPs na 

mão de apenas um agente, a Medida Provisória no 2.166-67, editada em 2001, 

acrescentou ao Código Florestal vigente a determinação da obrigatoriedade da 

desapropriação ou aquisição das áreas de preservação permanente no entorno dos 

reservatórios artificiais por seus empreendedores (BRASIL, 2001). Outra determinação 

instituída a partir desta Medida Provisória foi a restrição dada a supressão de vegetação 

nessas áreas, limitando-se apenas a atividades consideradas de utilidade pública ou 

interesse social. 

Visando, portanto, a regulamentação dos parâmetros e limites de uso das APPs 

no Código Florestal com relação aos lagos e reservatórios artificiais, criou-se a 

Resolução Conama no 302/2002, que trata especificamente destes corpos d’água e 
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estabelece a largura mínima no seu entorno, em projeção horizontal, medida a partir do 

nível máximo de operação, conforme as determinações elucidadas na Tabela 2.1-3. 

Tabela 2.1-2: Faixa de preservação mínima relativa a cada tipo de reservatório. 

Tipos de Reservatórios 
Faixa de Preservação 

(mínima) 

Reservatórios artificiais situados em áreas 
urbanas consolidadas 

30 metros 

Reservatórios artificiais situados em áreas rurais 100 metros 

Reservatórios para geração de energia elétrica 
com até 10 hectares 

15 metros 

Reservatórios artificiais não utilizados em 
abastecimento público ou geração de energia 
elétrica com até 20 hectares em área rural 

15 metros 

Fonte: CONAMA, 2002. 

Conforme previsto no artigo 3o da Resolução, estas determinações de limite de 

faixa poderiam ser flexibilizadas pela concessão do órgão licenciador, ou seja, poderiam 

ser ampliados ou reduzidos, sem exceder o limite mínimo de 30 metros, caso fossem 

justificadas por necessidade de conservação do reservatório ou de garantia dos seus 

múltiplos usos. Esta flexibilização desconsiderava reservatórios situados em áreas de 

ocorrência de Floresta Ombrófila Densa, assim como aqueles destinados ao 

abastecimento público de água, para os quais o limite mínimo não poderia ser reduzido. 

Também previsto na Resolução Conama no 302/02 foi estabelecido a elaboração 

obrigatória do Pacuera para reservatórios que venham servir o abastecimento público 

ou à geração de energia elétrica. Trata-se de um documento, elaborado no âmbito do 

procedimento de licenciamento ambiental, onde determina-se um “[...]conjunto de 

diretrizes e proposições com o objetivo de disciplinar a conservação, recuperação, o uso 

e ocupação do entorno do reservatório artificial [...]” (CONAMA, 2002).  

Apesar das novas considerações aplicadas sobre o Código Florestal de 1965, 

ainda vigoravam algumas indeterminações, principalmente, no que concerne ao setor 

agrícola, quanto aos limites e restrições aplicados.  

Portanto, a fim de cobrir esta carência, a Lei Federal no 12.651, publicada em 

2012, revogou o Código Florestal e suas modificações. 

Dentro deste novo regimento, foi expandida a proposta de flexibilização das 

faixas relativas às APPs de reservatórios artificiais, agora, incluindo também 

reservatórios destinados ao abastecimento público. A partir de então e ainda em vigor, 
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determinou-se que, em áreas rurais, a faixa de largura permitida de APPs para 

reservatórios artificiais poderia variar entre 30m e 100 m e, em áreas urbanas, entre 

15m e 230 m.  

A referida Lei também enunciou que a faixa de terreno compreendida entre o 

nível normal de operação e o nível máximo do reservatório deveria também ser 

considerada como Área de Preservação Permanente, ainda sob controle dos 

proprietários destes empreendimentos, conforme previsto previamente pela Medida 

Provisória no 2.166-67/01.  

Cabe ao órgão ambiental licenciador a competência em definir a largura de faixa 

das APPs por meio da liberação do licenciamento ambiental (BRASIL, 2012). 

Outros instrumentos importantes direcionados a mitigar os impactos provocados 

por atividades potencialmente prejudiciais ao meio ambiente foram desenvolvidos a 

partir da Política Nacional de Meio Ambiente - PNMA, instituída pela Lei Federal no 6.938 

de 1981. Através desta Política, passou-se a ser compulsório o cumprimento de certas 

diretrizes para que fosse autorizada a implantação e operação de qualquer grande 

empreendimento - inclusive as hidrelétricas-, de modo a preservar os recursos naturais 

afetados.  

Alguns dos principais instrumentos utilizados para assegurar a implantação da 

PNMA eram pautados, dentre outros: na avaliação de impactos ambientais; no 

licenciamento ambiental e na revisão de atividades, efetiva ou potencialmente 

poluidoras ou capazes de causar degradação ambiental; no zoneamento; e na criação 

de reservas e estações ecológicas, áreas de proteção ambiental e as de relevante 

interesse ecológico, pelo Poder Público Federal, Estadual e Municipal (BRASIL, 1981). 

A regulamentação deste último instrumento legal só ocorreu após a publicação 

da Resolução Conama no 01, em 1986, a qual estabeleceu as diretrizes exigidas ao 

licenciamento ambiental de grandes empreendimentos, através do qual definiu-se, 

como etapa prévia, a realização do Estudo de Impacto Ambiental, visando auxiliar na 

análise de viabilidade ambiental do projeto (CONAMA, 1986). Em seguida, em 1987, a 

Resolução Conama no 06 teve sua publicação aprovada em função da necessidade de 

definir as etapas necessárias ao licenciamento específico de hidrelétricas, em termos 

de implantação e operação (CONAMA, 1987). 

Como forma de estender e aprimorar as propostas originalmente estabelecidas 

no Código das Águas de 1934, considerou-se oportuna a criação da Política Nacional 

de Recursos Hídricos - PNRH, direcionada ao estabelecimento de instrumentos 
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específicos ao gerenciamento dos recursos hídricos, com ênfase no aproveitamento dos 

potenciais hidráulicos, que, na época, representava fator condicionante para o 

progresso industrial e crescimento econômico do país (BRASIL, 1997). 

Deste modo, com a promulgação da Lei no 9.433/97, instituiu-se esta nova 

política e criou-se o respectivo Sistema de Gerenciamento dos Recursos Hídricos- 

SNGRH, cujas responsabilidades se verificam de modo a nortear as atividades dos 

diferentes usuários da água, através da implementação de propostas, tais quais: 

implementação dos Planos de Recursos Hídricos como instrumentos para efetivação 

das premissas previstas pela PNRH; garantia da gestão integrada dos recursos hídricos 

de tal modo a permitir seus múltiplos usos, usando como ferramentas a outorga dos 

direitos de uso e a cobrança de acordo com a sua aplicabilidade; e enquadramento dos 

corpos d’água em classes, segundo os usos preponderantes da água (SOARES, 2005). 

Portanto, entende-se que os objetivos e as diretrizes para o gerenciamento das 

águas brasileiras são estabelecidos pela PNRH, segundo a qual sustenta o princípio 

pautado no reconhecimento da água como um bem de domínio público, limitado e 

dotado de valor econômico, onde, em situações de escassez, tem seus usos prioritários 

destinados ao consumo humano e à dessedentação de animais. Ademais, tal política 

prevê a bacia hidrográfica como unidade territorial a ser considerada para sua 

implantação e atuação do SNRH (BRASIL, 1997). 

De acordo com Soares (2005), a Lei no 9.433, também conhecida por Lei das 

Águas, viabilizou efetivar a gestão compartilhada, descentralizada e participativa do uso 

da água, através da consolidação de um arcabouço institucional previsto e organizado 

por instituições, com destaque a: 

• Conselho Nacional de Recursos Hídricos –CNHR: órgão mais alto da 

pirâmide hierárquica da SNRH no tocante a atos administrativos, ao qual 

compete deliberar questões a respeito dos recursos hídricos; 

• Comitês de Bacias Hidrográficas - CBH: organização integrativa, na qual 

conta com a participação de diversos interessados, cujo funcionamento 

destina-se a atuar como “parlamento das águas”, dado sua atuação em 

fóruns de decisão na esfera de cada bacia hidrográfica; 

• Agências de Água – AA: atuam como secretarias executivas de seu(s) 

respectivo(s) comitê(s) e destinam-se a gerir os recursos provenientes da 

cobrança pelo uso da água, executando a administração do sistema. 
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No ano 2000, através da publicação da Lei no 9.984, criou-se a Agência Nacional 

de Águas – ANA, a qual foi dada a incumbência de implementar a PNRH e coordenar o 

SNGRH, dentre outras atribuições, com destaque para (BRASIL, 2000):  

• Supervisionar, controlar e avaliar as ações e atividades decorrentes do 

cumprimento da legislação federal pertinente aos recursos hídricos;  

• Outorgar o direito de uso e fiscalizar os usos de recursos hídricos nos corpos 

de água de domínio da União;  

• Estimular e apoiar iniciativas voltadas para a criação de Comitês de Bacia 

Hidrográfica;  

• Arrecadar, distribuir e aplicar receitas auferidas por intermédio da cobrança 

pelo uso dos recursos hídricos de domínio da União. Para o caso do 

aproveitamento hidrelétrico ficou estabelecido o valor percentual de 6% 

sobre o valor da energia produzida a ser pago pelos concessionários 

majoritariamente aos municípios (45%) e estados (45%) que tenham, em 

seus territórios, os recursos hídricos explorados para este fim. Destes 

recursos recuperados não há regulamento no que se refere ao seu destino 

de aplicação, ficando a cargo dos beneficiários a decisão. Também se 

determinou o pagamento de 0,75% do valor da energia produzida ao MMA, 

destinado à aplicação da PNRH e do SNRH, a título de cobrança pelo uso 

da água. 

• Definir e fiscalizar as condições de operação dos reservatórios por agentes 

públicos e provados, visando garantir o uso múltiplo dos recursos hídricos, 

conforme estabelecido nos planos de recursos hídricos das respectivas 

bacias hidrográficas. 

2.2 Pensamento Sistêmico  

Durante muitos anos, a ciência clássica, baseada no pensamento analítico, foi 

utilizada como paradigma para desenvolver suposições relativas à natureza da 

investigação. Esta abordagem está fundamentada no conceito de que um sistema é 

composto por variáveis independentes, onde o todo resulta da soma de suas partes 

(CAPRA, 1996).  

Logo, de acordo com Gharajedaghi (2006), seria suficiente para descrição do 

comportamento deste sistema avaliar o impacto individual de cada variável, sem 

considerar inter-relações entre elas. Esse método se mostra adequado enquanto se 

observa eventos que permitem sua divisão em cadeias causais isoladas. Porém, a sua 

falta de aplicabilidade na tratativa de problemas mais complexos, envolvendo muitas 
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variáveis, trouxe incertezas acerca da validade dos seus conceitos (CAPRA, 2006; 

MORIN, 2015). 

Nesse sentido, a abordagem sistêmica veio contribuir no atendimento a esta 

demanda, já que sua teoria aponta para uma outra forma de pensar um sistema 

complexo. Segundo ela, a composição de um sistema se dá por um conjunto de 

variáveis interdependentes entre si, onde não é possível realizar uma ação única e 

isolada sem considerar os efeitos decorrentes dela sobre as outras partes (STERMAN, 

2000). Por isso, esta abordagem encontrou grande compatibilidade em sistemas mais 

sofisticados, ou seja, aqueles com um número muito grande e finito de interações entre 

elementos ou processos, em que fica limitada a descrição isolada destes sob a ótica da 

abordagem analítica. 

Isto posto, esta seção se propõe a descrever os principais conceitos associados 

à abordagem sistêmica, escolhida como método investigativo para o desenvolvimento 

deste trabalho, assim como a metodologia associada, conhecida como Dinâmica de 

Sistemas.  

A princípio, são abordados conceitos-chave para o entendimento desta 

metodologia, a partir da caracterização de sistemas e linguagem sistêmica. Em seguida, 

a teoria de Dinâmica de Sistemas é conceituada e os processos para sua aplicação em 

modelos de simulação são descritos. E, por fim, desenvolve-se a respeito do método de 

modelagem sistêmica, escolhido como ferramenta metodológica para a produção deste 

trabalho, conhecido como diagrama de enlace causal. 

2.2.1 Linguagem sistêmica 

Desde os primórdios da ciência, junto à ascensão da filosofia no período da 

Grécia Antiga, já se observava o levantamento de alguns conceitos fundamentais 

relativos à noção sistêmica por alguns filósofos da época. A exemplo, Aristóteles, por 

meio da declaração: “o todo é mais do que a soma das partes”, já enunciava um dos 

preceitos básicos do que se reconhece, ainda hoje, por sistemas.  

Portanto, há séculos a concepção sistêmica atrelada à tratativa de problemas já 

era reconhecida na natureza e debatida sob a perspectiva da sua época. Contudo, 

devido à dificuldade em representar os conceitos dessa abordagem através de recursos 

matemáticos e à necessidade da elaboração de uma nova epistemologia2, inviabilizou-

 

2 Epistemologia: é a ciência da ciência. Filosofia da ciência. É o estudo crítico dos princípios, das 

hipóteses e dos resultados das diversas ciências. É a teoria do conhecimento. É o estudo metódico e 
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se por muito tempo a materialização do pensamento sistêmico como um método 

científico (GOMES, BOLZE e BUENO, 2014). 

A ciência clássica, desenvolvida nos séculos XVI-XVII, através da formulação do 

método analítico encontrou profunda adequabilidade para tratar fenômenos físicos, 

passíveis de serem descritos em termos mecânicos3.  

Na visão da racionalidade analítica, o conhecimento do todo advém da soma do 

funcionamento de suas partes. Portanto, segundo essa teoria, é possível entender 

qualquer realidade através da sua decomposição em elementos mais simples, onde o 

entendimento do todo provirá do estudo isolado das partes, desprezando as interações 

entre elas.  

A noção do mundo como uma máquina, desenvolvida através da formulação dos 

conceitos mecanicistas cartesianos, proporcionou avanços significativos em múltiplos 

campos da ciência - principalmente dentro da astronomia, matemática e física - que 

impulsionaram a concretização da Revolução Científica do século XVII (GOMES, 

BOLZE e BUENO, 2014). 

Contudo, à luz da nova ciência do século XX, especialmente no campo das 

ciências biológicas, fez-se necessário a reformulação dos modelos mecanicistas a fim 

de suprir as limitações encontradas a partir da sua aplicação no tratamento de 

fenômenos vitais mais complexos.  

Além da Biologia, disciplinas como Filosofia, Literatura e Economia também 

endossaram a necessidade da renovação da linguagem científica, uma vez que os 

conceitos vigentes mostravam ser insuficientes na compreensão do padrão 

comportamental de alguns fenômenos encontrados na natureza. 

 

reflexivo do saber, de sua organização, de sua formação, de seu desenvolvimento, de seu funcionamento 
e de seus produtos intelectuais. A função principal da epistemologia consiste na reconstrução racional do 
conhecimento científico, conhecer, analisar todo o processo gnosiológico da ciência do ponto de vista 
lógico, linguístico, sociológico, interdisciplinar, político, filosófico ( TESSER, 1994). 

3 O paradigma mecanicista, reducionista ou atomística tem como princípio base a ênfase nas 

partes. Seus principais contribuidores foram: (i) Galileu Galilei, quem propôs a representação do mundo 
físico através de fenômenos que pudessem ser quantificados e medidos. Sua obra teórica demonstrou ser 
apropriado o uso da linguagem matemática na construção das leis da dinâmica; (ii) René Descartes, quem 
formulou a abordagem analítica, baseada no conceito de reducionismo, como alvo da explicação científica, 
segundo o qual propunha quebrar fenômenos complexos em pedaços mais simples a fim de compreender 
o comportamento do todo a partir das propriedades das suas partes; e, utilizando do arcabouço conceitual 
criado por Galilei e Descartes, (iii)  Isaac Newton, criou a mecânica newtoniana como ferramenta para 
descrever os fenômenos dinâmicos observados na natureza, contribuindo de maneira substanciosa para o 
avanço da ciência no âmbito da Física e da Matemática ( CAPRA, 1996). 
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Portanto, vis-à-vis a demanda crescente por uma explanação legítima e ampla a 

respeito dos fenômenos humanos, surge, nas primeiras décadas do século XX, uma 

nova perspectiva de olhar o mundo, conhecida como biologia organísmica, ou 

“organicismo”, segundo a qual baseia-se no reconhecimento do conceito de 

organização como orientador das estruturas biológicas. Sob a concepção organísmica, 

presume-se que as propriedades essenciais de um organismo pertencem ao todo e 

surgem a partir das interações entre suas partes, isto é, confronta os pressupostos 

cartesianos de que o entendimento de uma realidade possa ser explicado através da 

análise individual de seus componentes (GOMES, BOLZE e BUENO, 2014).  

Em 1968, o austríaco Karl Ludwig von Bertalanfyy, cientista oriundo da corrente 

organísmica da biologia, finalmente, materializou o conceito de sistemas através da 

formulação da sua teoria geral. Nela, foram enunciados os princípios universais 

aplicáveis a todos os sistemas, independentemente da sua natureza, que, por 

consequência, permitiu a integração de trabalhos e a facilitação da troca de 

conhecimentos entre diferentes campos científicos (CAPRA, 1996). 

Bertalanfyy (1973) defendeu a tese de que os sistemas vivos – organismos vivos, 

partes de organismos e comunidades de organismos - são tidos como sistemas abertos, 

isto é, que estão em constante troca de informações e matéria com o seu meio. Para o 

autor, todos os elementos da natureza estão conectados entre si por uma rede complexa 

de interações causais que geram determinado comportamento do sistema.  

Esse comportamento, por sua vez, só poderá ser entendido se analisado de 

forma integrada. Churchman (1971) reforça a concepção desse conceito, apontando 

que os componentes de um sistema atuam juntos na execução do objetivo global do 

todo. De maneira prática, Rezende e Abreu (2000) afirmam que “para se estudar a 

estrutura de um sistema é necessário conhecer os elementos que o constituem e as 

relações existentes entre eles”.  

No referente à estrutura conceitual da Teoria Geral dos Sistemas (TSG), 

destacam-se os seguintes pressupostos fundamentais (VASCONCELLOS, 2010): 

• Globalidade: onde todos os sistemas funcionam como um todo coeso e 

modificações em uma das partes provocam modificações no todo;  

• Não-somatividade: afirma que um sistema não é composto pela soma das 

suas partes, mas pelo todo através de sua complexidade e organização;  

• Homeostase: processo de autorregularão do sistema, responsável por 

manter a sua estabilidade preservando seu funcionamento; 
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• Morfogênese: características dos sistemas abertos de absorver os aspectos 

externos do meio e mudar sua organização;  

• Circularidade: considera a relação bilateral entre os elementos, sendo esta 

relação não linear, na qual segue uma sequência circular; e  

• Equifinalidade: sustenta a ideia de que o resultado do funcionamento de um 

sistema aberto independe do ponto de partida, isto é, seu equilíbrio é 

determinado pelos parâmetros do sistema, contrário ao que ocorre nos 

sistemas fechados, os quais tem seus estados de equilíbrio definidos pelas 

suas condições iniciais. 

A ampla adequabilidade dos conceitos desenvolvidos pela formulação da Teoria 

Geral dos Sistemas em outras áreas do conhecimento, fora a biologia, contribuiu para 

a consolidação do seu aparato conceitual que veio, posteriormente, a dar origem ao 

pensamento sistêmico. 

Desde então, um novo modo de pensar a vida passou a vigorar através da visão 

sistêmica, onde o mundo é descrito como uma composição de sistemas cujas 

propriedades essenciais surgem das relações entre suas partes.  

Em outras palavras, a compreensão de um fenômeno, seja ele físico ou abstrato, 

se faz possível somente se analisado como parte de um todo integrado, que tem suas 

propriedades definidas a partir da organização do todo.  

Sterman (2000) ao descrever pensamento sistêmico em seu livro Business 

Dynamics, sustentou a ideia de que o mundo deve ser interpretado como um sistema 

complexo, onde a existência de uma ação única e isolada se faz impraticável, visto que 

todos os elementos estão conectados entre si. 

À vista disso, entende-se por pensamento sistêmico um conjunto de 

conhecimentos e ferramentas desenvolvido com o intuito de esclarecer os padrões de 

um sistema como um todo, visando o seu aprimoramento (SENGE, 2002).  

A natureza é vista como um sistema interconexa de relações, na qual a 

identificação de padrões específicos depende do observador humano e do processo de 

conhecimento, o que implica dizer que não são definidos por uma descrição objetiva. 

Mohapatra (1994) revela que a caracterização de um sistema “depende do 

estabelecimento do objetivo do estudo e da capacidade intuitiva do gerente para 

identificar os elementos, os relacionamentos entre eles e as propriedades relevantes do 

sistema”. Para tanto, é de extrema relevância, primordialmente, a definição do objetivo 
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pretendido com o estudo para que, em seguida, sejam identificados os elementos 

constituintes da realidade estudada, permitindo a estruturação do sistema modelado. 

A implementação do conhecimento aproximado permitiu reconhecer a 

abordagem sistêmica como uma ciência.  Nesse novo paradigma, assume-se que todas 

as concepções e todas as teorias científicas são uma aproximação da realidade e, por 

isso, apresentam limitações.  Isso porque, o principal pressuposto do pensamento 

sistêmico é a interconexão entre todos os fenômenos naturais e, portanto, para ser 

possível explicar precisamente qualquer um deles seria necessário entender todos os 

outros, o que é obviamente impossível. 

Andrade et al. (2006) reconhecem a aplicação do pensamento sistêmico como 

uma ferramenta de modelagem, na qual busca estabelecer a descrição aproximada de 

uma determinada realidade que seja útil dentro de um contexto específico. Segundo 

Pidd (1999, 2001), modelos são utilizados como ferramenta exploratória para 

manipulação de parte da realidade vista pelo gerenciador, servindo como um auxílio 

analítico antes da tomada de decisão.  

Seguindo o mesmo raciocínio, Coyle (2001) defende o uso de modelos como 

simplificações da realidade projetados para serem uma ferramenta de reflexão a 

respeito de determinados temas. 

Com relação à abordagem cartesiana, as principais mudanças evidenciadas na 

estrutura conceitual sistêmica foram na ênfase dos seguintes aspectos (ANDRADE et 

al., 2006): 

• Das partes para o todo; 

• Dos objetos para os relacionamentos; 

• Das hierarquias para as redes; 

• Da causalidade linear para a circularidade;  

• Da estrutura para o processo; 

• Da metáfora mecânica para a metáfora do organismo vivo e outras não 

mecânicas; 

• Do conhecimento objetivo para o conhecimento contextual e epistêmico; 

• Da verdade para as descrições aproximadas; 

• Da quantidade para a qualidade; 

• Do controle para a cooperação. 

A verdadeira pretensão ao se aplicar os conceitos do pensamento sistêmico na 

resolução de problemas é justamente encontrar as variáveis de maior proeminência a 
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provocar um efeito de melhoria significativo e prolongado no sistema, considerando a 

premissa de mínimo esforço. Dito de outra maneira, pretende-se identificar aquelas 

variáveis de maior poder de alavancagem do sistema (SENGE, 2002). Para isso, é 

preciso conhecer as forças que o compõem e, principalmente, quais as interações entre 

elas.  

Nem sempre a identificação dessas variáveis se mostra uma tarefa simples, já 

que geralmente ficam distantes, em termos temporais e espaciais, dos sintomas mais 

evidentes do problema. Grande parte das vezes, a alavancagem acompanha a noção 

de economia dos meios, onde os melhores resultados decorrem de pequenas ações 

focalizadas ao invés de esforços de larga escala usualmente aplicáveis. 

Foram várias as contribuições decorrentes do avanço da teoria sistêmica dado 

o caráter transdisciplinar dos seus conceitos. A aplicação dos princípios sistêmicos 

sobre fenômenos dinâmicos mais abstratos, transcendendo o domínio físico, 

proporcionou grandes progressos em diversos campos da ciência. 

Na física, campo em que o paradigma cartesiano perdurou por três séculos, a 

materialização da mudança conceitual das partes para o todo conduziu o 

desenvolvimento da teoria quântica. Segundo os pressupostos desta teoria, somente 

com a análise das interconexões entre os vários processos e componentes 

subatômicos, expressos em termos de probabilidades, que explicam as estruturas 

moleculares e atômicas descritas por essa ciência.  Na engenharia, gestores, 

principalmente em setores como da indústria, da área militar e do governo, perceberam 

a eficácia do enfoque sistêmico a nível estratégico de decisão, tornando assim, sua 

aplicação procedimento padrão na maior parte dessas atividades. 

Uma metodologia muito utilizada como técnica modeladora de problemas 

complexos da qual utiliza a abordagem sistêmica é a dinâmica de sistemas. Essa obra 

foi inicialmente criada para atender problemas enfrentados no âmbito organizacional, 

tendo posteriormente ampliado sua aplicabilidade para tratativa de qualquer sistema. 

Na próxima seção o método da dinâmica de sistemas será descrito com mais detalhes. 

2.2.2 Dinâmica de sistemas 

A dinâmica de sistemas foi inicialmente enunciada por Jay Forrester como um 

método para analisar sistemas organizacionais e foi por ele chamada de Dinâmica 

Industrial.  

Através da publicação de seu livro “Industrial Dynamics”, Forrester demonstrou 

a inter-relação entre o comportamento dos sistemas organizacionais e a sua estrutura, 
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bem como as amplificações geradas pela aplicação de políticas de gerenciamento e os 

efeitos dos atrasos na execução dessas políticas. Devido a essas características, 

entende-se que todos os componentes de um sistema organizacional influem no 

crescimento e na estabilidade das organizações, o que garante, portanto, caráter 

holístico à estrutura do sistema (FORRESTER, 1961).  

À medida que o trabalho de Forrester foi sendo reconhecido, o método proposto 

pelo autor ganhou espaço em outras áreas para resolução de problemas de natureza 

distinta, incluindo, principalmente, sistemas econômicos, sociais e ambientais. A partir 

de então, com a expansão da sua aplicabilidade a qualquer sistema, passou-se a 

empregar o termo “dinâmica de sistemas” em substituição ao que antes fazia referência 

somente a sistemas relativos à área industrial.  

A metodologia de dinâmica de sistemas propõe a representação de uma certa 

realidade cujo comportamento evolui ao longo do tempo, por meio da criação de 

modelos formais projetados segundo o objetivo da investigação.  

Através da estruturação sistêmica desta realidade, cria-se um modelo por meio 

do qual é possível simular cenários, criados a partir de alterações provocadas nos 

elementos do sistema. Com isso, é possível avaliar suas reações e possíveis 

interferências no seu comportamento ao longo do tempo.  

Sterman (2000) defende o uso da dinâmica de sistemas como um método 

eficiente para identificação das causas de um determinado problema através da 

compreensão da sua estrutura sistêmica. Nela, todos os elementos são responsáveis 

pelo resultado incidente, inclusive qualquer intervenção realizada no sentido de resolver 

tal problema que, por vezes, pode até mesmo provocar uma amplificação do resultado 

indesejado. Nesse sentido, o autor justifica o uso desta metodologia justamente pela 

sua capacidade em capturar uma ampla gama de perspectivas na avaliação de 

problemas, o que permite vislumbrar as possíveis consequências no longo prazo e os 

efeitos colaterais das políticas aplicadas.  

Para Lane (2008), o objetivo da modelagem em dinâmica de sistemas é explicar 

um certo comportamento por meio de uma teoria causal, utilizando-a como fundamento 

para definição de ações de intervenção na estrutura do sistema, visando alterar o 

resultado do seu comportamento e melhorar o seu desempenho.  

Segundo Ogunlana, et al. (1998), existem dois procedimentos necessários à 

modelagem pela dinâmica de sistemas, os quais envolvem processos distintos. O 

primeiro refere-se à validação do modelo por simulação, cujas saídas geradas são 
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comparadas aos resultados observados no sistema real considerando o comportamento 

de variáveis-chaves ao longo do tempo. Já o segundo procedimento contempla 

processos relativos à análise dos efeitos das políticas aplicadas no modelo criado, a fim 

de identificar aquelas que apresentam resultados mais eficazes no atendimento de um 

determinado objetivo.  

No que diz respeito aos processos fundamentais à realização do procedimento 

de validação do modelo, os autores indicam seguir as seguintes etapas: primeiro, deve-

se determinar as variáveis-chaves relacionadas às causas conhecidas do problema.  

Em seguida, definem-se os modos de referência utilizados para visualização 

gráfica do comportamento dessas variáveis no sistema real ao longo do tempo.  

E por fim, faz-se necessário a identificação das relações de interdependências 

entre as variáveis apontadas, assim como os efeitos de realimentação do sistema, para 

que seja possível representá-los dentro de uma estrutura de interligações de causa e 

efeito conhecido como diagrama causal.  

O modelo final considera os possíveis ajustes necessários à adequação dos 

resultados apresentados nos modos de referência do sistema real (OGUNLANA et al., 

1998). 

Vale ressaltar que a representação de uma realidade por meio de um modelo 

mostra-se útil à sua proposta quando sua estrutura, mesmo que simplificada, se verifica 

coerente com o comportamento do sistema real. Para tanto, é de extrema importância 

a aplicação dos processos de validação do modelo, pois garantem sua adequação à 

representação de um determinado sistema complexo.  

Ainda segundo a metodologia proposta por Ogunlana et al. (1998), a modelagem 

por dinâmica de sistemas se encerra com a execução do procedimento de análise de 

políticas de gestão, composto por uma série de processos responsáveis por avaliar a 

sensibilidade do modelo quanto a mudanças na sua estrutura e no valor de suas 

variáveis. O objetivo dessa etapa final é justamente identificar políticas que resultem nas 

melhores saídas do modelo quanto a proposta para o qual foi projetado.  

Dado que o pressuposto central desta teoria está relacionado à identificação das 

tendências dinâmicas de um certo sistema através da sua representação em modelos 

de simulação, cabe interpretar a função dos principais elementos integrantes da 

estrutura causal, responsáveis por direcionar o comportamento dinâmico do sistema. 

Conforme já mencionado, a modelagem por dinâmica de sistemas mostra ser 

uma ferramenta extremamente eficaz quando aplicada em sistemas que apresentam 
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complexidade dinâmica, ou seja, que contenham um número muito grande de 

componentes e/ou combinações possíveis para uma dada tomada de decisão.  

Ademais, problemas de baixa complexidade combinatória, mas que apresentem 

comportamentos não intuitivos podem também serem interpretados como sistemas de 

alta complexidade dinâmica. Em contrapartida, para problemas bem estruturados e com 

baixo grau de complexidade, o mais indicado é utilizar algum método analítico, já que a 

aplicação do método sistêmico, neste caso, não agregaria grandes vantagens ao 

modelo. 

Uma vez identificadas as características que conferem complexidade dinâmica 

ao sistema, dar-se-á início ao processo de modelagem do problema que se quer 

resolver por meio da definição de modelos mentais. Segundo Sterman (2000), a 

estruturação de um sistema por meio dos modelos mentais tem por finalidade definir a 

rede de causa e efeito que descreve a forma como esse sistema funciona. Esse 

processo inclui a delimitação do modelo em termos de quais variáveis considerar e quais 

desconsiderar e do horizonte de tempo relevante à conjuntura analisada.  

A idealização de um modelo mental reflete conceitos particulares de cada 

indivíduo, tais como experiências, crenças, interesses, pressupostos, valores e regras 

de comportamento, para os quais servem de referência às percepções pessoais de cada 

um (ANDRADE et al., 2006). Por esse motivo, Pidd (1996) afirma que “(...) podem existir 

vários modelos para o mesmo sistema, dependendo dos olhos de quem o analisa”. 

Embora sejam considerados úteis para assimilação de sistemas complexos pela 

mente humana, os modelos mentais se apresentam insuficientes na descrição íntegra 

do comportamento de um sistema, dado sua incapacidade em capturar os elementos 

de complexidade dinâmica, como os processos de realimentação, os atrasos temporais 

e as relações não-lineares entre as variáveis (STERMAN, 2000).  

Geralmente o que se observa também nos modelos mentais é a percepção 

limitada no julgamento da causalidade do sistema em termos da ocorrência temporal e 

espacial dos eventos de causa e efeito.  Enquanto nos sistemas complexos, em sua 

maioria, a causa e o efeito se apresentam distantes no tempo e no espaço, nos modelos 

mentais essa relação é considerada coincidente ou próxima sob a perspectiva desses 

sistemas de coordenadas (STERMAN, 2000). 

Diante do exposto, é indispensável ter o entendimento das limitações trazidas 

com o uso dos modelos mentais para que se possa identificar suas incongruências 

segundo os objetivos do estudo referido. A partir da validação do modelo, é possível 
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ajustar as informações imperfeitas ao estado do sistema, identificando os diferentes 

elementos de complexidade dinâmica que sejam considerados relevantes ao modelo 

(STERMAN, 2000). Para tanto, é importante visar o trabalho em equipe na direção de 

obter uma visão comum de uma determinada situação ou problema, intencionando 

representá-la da maneira mais próxima da realidade possível. 

Primeiramente, para que se possa entender o processo de modelagem pelo qual 

um sistema é representado é indispensável que se defina o conceito de relação causal. 

García (2018) afirma que essa relação indica o efeito direto de uma variável sobre a 

outra, sendo ela representada no modelo por uma seta direcionada da variável causa à 

variável afetada. Uma variável pode, ao mesmo tempo, ser considerada uma variável 

causal, como também uma variável afetada. Neste caso, uma mesma variável influencia 

(causal) e é influenciada (afetada) pelo comportamento de uma ou mais variáveis. 

A simbologia utilizada nos modelos sistêmicos é descrita por diversos autores, 

dentre os quais Andrade et al. (2006), Roberts et al. (1983), Vennix (1996), Sterman 

(2000), e por eles foram estabelecidos dois tipos de relacionamentos causais distintos 

quanto a direção da causalidade. O primeiro, trata-se do relacionamento causal positivo 

no qual tem sua representação indicada por um sinal de “+” na ponta da seta que 

conecta as variáveis. Esse tipo de relacionamento expressa que a mudança de ambas 

as variáveis se dá no mesmo sentido, isto é, quando uma aumenta a outra também 

aumenta e vice-versa. Já se o sinal indicado for o de “-” isso reflete um relacionamento 

causal negativo, no qual as variáveis conectadas apresentam comportamentos de 

sentidos opostos (VENNIX, 1996). 

A Figura 2.2-1 demonstra um exemplo a respeito desses dois relacionamentos. 

A imagem de cima indica um relacionamento causal positivo, onde entende-se que 

quanto maior for o número de carros, maior será o nível de poluição do ar. Ou, visto por 

outra perspectiva, quanto menor for o número de carros, menor será o nível de poluição 

do ar.  

Já a imagem de baixo, indica o outro tipo de relacionamento causal, onde as 

variáveis mudam em sentidos opostos. No exemplo indicado, entende-se que o aumento 

no número de carros implicaria na redução do número de passageiros de trem, o que 

vale também para o sentido contrário. 
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Figura 2.2-1: Exemplo de relacionamento causal positivo e negativo. 

Fonte: VENNIX, 1996. 

Grande parte das limitações impostas sobre os modelos mentais estão 

relacionadas à dificuldade humana em identificar as realimentações dos processos em 

sistemas dinâmicos, principalmente, aqueles que apresentam muitos elementos e 

atrasos. Essas realimentações são elementos fundamentais na formulação da dinâmica 

de sistemas e, por isso, precisam ser identificadas. 

Segundo Clark (1988), a realimentação (feedback) ocorre quando a variável X 

de um sistema afeta a variável Y que, por sua vez, afeta a variável X. Entende-se esse 

fenômeno circular de causas e efeitos dentro da dinâmica de sistemas como laços de 

realimentação (feedback loops).  

Em sistemas reais, quando aplicadas ações e intervenções no sentido de se 

resolver um problema ou situação, há de se considerar estruturas de realimentação de 

maneira tal que os resultados gerados provoquem reações do sistema, a partir das quais 

se basearão situações futuras.  

Essas novas situações, por sua vez, irão interferir na avaliação do problema e 

por conseguinte na tomada de decisão futura (STERMAN, 2000). Essa abordagem 

circular de resolução de problemas é conhecida como estruturas de realimentação 

(feedbacks) e é apresentada na Figura 2.2-2. 
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Figura 2.2-2: Representação de uma estrutura de realimentação na resolução 

de problemas. 

Fonte: Adaptado de STERMAN, 2000. 

Quando não considerada esta abordagem na resolução de problemas 

dinâmicos, o sistema tende a responder com resistência às ações ou intervenções 

implantadas (STERMAN, 2000). Por isso, muito da arte da modelagem de sistemas se 

sustenta na identificação e na boa representação das estruturas de realimentação como 

um dos elementos fundamentais que determinam a complexidade dinâmica de um 

sistema (STERMAN, 2000). 

Seguindo o mesmo raciocínio aplicado sobre os relacionamentos causais, 

existem dois tipos de laços de realimentação: o positivo e o negativo. O primeiro gera, 

no limite, um efeito de acréscimo ou decréscimo (HJORTH e BAGHERI, 2006). O 

processo de realimentação positiva tende a reforçar ou amplificar dado comportamento 

de um sistema e, por isso, são chamados de auto reforçadores.  

Já os laços negativos, agem de maneira contrária, isto é, se opõem às mudanças 

provocadas, tendendo manter o sistema em equilíbrio.  De acordo com Radzicki e Taylor 

(1997), os laços de realimentação negativos representam processos de busca de 

objetivos, através dos quais aplicam-se ações intencionais no sentido de mover o 

sistema para um determinado estado desejado. Este processo é conhecido por ser 

autorregulador ou de balanceamento (HJORTH e BAGHERI, 2006). 

Para determinar se um laço de realimentação provoca efeito regulador (negativo) 

ou reforçador (positivo) sobre o sistema é preciso, a princípio, identificar a polaridade de 

todos os relacionamentos causais integrantes deste laço. Uma vez identificados, o laço 

de realimentação auto reforçador se confirma, no caso de se constatar uma quantidade 

par de relacionamentos causais com polaridade negativa ou todas as polaridades 
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positivas. Do contrário, se configura um processo de realimentação autorregulador 

(RADZICKI e TAYLOR, 1997). 

A Figura 2.2-3 demonstra um exemplo a partir do qual é possível identificar os 

dois tipos de laços de realimentação descritos. No lado esquerdo, a estrutura desenhada 

indica um processo de realimentação positiva no qual conclui que o aumento da 

quantidade de trabalho a fazer provoca um acréscimo no número de horas extras 

necessárias (processo de reforço). O outro lado, contudo, indica um processo de 

realimentação negativa, onde quanto maior a quantidade de trabalho realizado, menor 

a quantidade de trabalho a fazer (processo de equilíbrio). 

 

Figura 2.2-3: Exemplo de um diagrama causal contendo laços de realimentação 

positivo e negativo. 

Fonte: Adaptado de VENTANA SYSTEMS, 2014. 

Vale ressaltar que todo sistema, independentemente da sua complexidade, se 

constitui de redes de laços de realimentação que interagem entre si e geram toda a 

dinâmica apresentada por ele (STERMAN, 2000). A identificação destes processos 

relacionais permite identificar de que forma as ações propostas ao sistema podem 

reforçar ou neutralizar determinado comportamento (SENGE, 2002). 

Assim como as realimentações, os atrasos são elementos usualmente 

encontrados em sistemas dinâmicos reais e, por isso, também são muito utilizados nos 

processos de modelagem. 

O atraso representa um processo em que há a ocorrência de defasagem entre a 

saída e a entrada do modelo. O mesmo pode ser interpretado, por exemplo, como o 

período entre uma aferição e o relato de algum fato. Ou então, como o intervalo de 

tempo por vezes necessário ao sistema para sentir o efeito decorrente de uma dada 

decisão tomada (CLARK, 1988). 
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De fato, os atrasos fazem parte de todos os fluxos reais, mas somente aqueles 

que apresentam relevância no que diz respeito ao efeito provocado sobre o 

comportamento do sistema, são representados nos modelos. Caso contrário, a inserção 

rigorosa de todos os atrasos implicaria em um modelo com detalhes em excesso, sem 

acrescentar qualquer contribuição relevante (FORRESTER, 1961). 

No caso dos atrasos se darem em malhas de realimentação negativas a 

tendência do sistema é oscilar em resposta à instabilidade gerada. Revela-se 

particularmente problemático a ocorrência de atrasos em processos de tomada de 

decisão. Ocorre que os agentes do sistema tendem a insistir na correção das supostas 

discrepâncias entre a situação atual e a desejada, o que, pelo excesso de intervenções, 

acaba por reforçar instabilidades e gerar picos na saída (STERMAN, 2000). 

As instabilidades mencionadas e as oscilações decorrentes provocadas em um 

sistema dificultam o seu controle, além de prejudicar a identificação das variáveis 

críticas e ofuscarem os relacionamentos de causa e efeito do modelo. Nesse sentido, 

os atrasos reduzem a taxa de aprendizado, pois interferem na habilidade de acumular 

experiências e testar hipóteses, possível somente após a observação das saídas 

alcançadas (STERMAN, 2000). 

A representação mais comum desse comportamento consiste no tempo de 

resposta de um chuveiro para adequar a temperatura da água conforme solicitado. A 

Figura 2.2-4 representa este fluxo com a indicação do atraso provocado pelo tempo 

decorrido desde o momento da solicitação do ajuste da temperatura da água até o seu 

atingimento de fato. Neste exemplo, o atraso se explica devido ao tempo necessário 

para água percorrer o sistema hidráulico da casa. 

 

Figura 2.2-4: Exemplo de um fluxo com atraso. 

Fonte: Adaptado de HARALDSSON, 2004. 
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A simbologia dos atrasos em um modelo de dinâmica de sistemas se apresenta 

através do acréscimo de dois traços sobre a seta de relacionamento causal, conforme 

demonstra a Figura 2.2-4. Já as setas contínuas, representam relacionamentos 

instantâneos. 

A partir do entendimento sobre os processos de realimentação e atraso, torna-

se importante a identificação de seus efeitos sobre um sistema complexo cujo aspecto 

dominante se pronuncia pela não linearidade do comportamento de suas variáveis. Com 

isso, surge o conceito do último elemento relevante à modelagem sistêmica, que são os 

modos de referência.  

Conforme apontou Sterman (2000), a estrutura causal de um sistema somente 

poderá ser entendida com profundidade caso os padrões de comportamento das suas 

variáveis-chave sejam identificados e estudados. À vista disso, os modos de referência 

permitem este tipo de identificação pois consistem em representações gráficas que 

reproduzem a evolução temporal das variáveis de um sistema. Não só este instrumento 

é utilizado na reprodução do comportamento observado, como também pode ser útil 

para referir-se ao passado e ao futuro quando solicitada uma aferição de estimativa ou 

a análise da manifestação de um evento que se quer evitar ou adotar (STERMAN, 

2000). 

A identificação da similaridade entre diferentes sistemas quanto aos seus 

padrões de comportamento, levou a conclusão de que uma vez reconhecida a estrutura 

geradora deste padrão torna-se possível, através da sua modificação, eliminar ou 

amplificar o comportamento observado (SENGE, 2002). 

De acordo com Sterman (2000), existem três modos de comportamento mais 

comuns nos modelos de dinâmica de sistemas determinado segundo as suas estruturas 

de realimentação. Esses são chamados de modos fundamentais, pois todos os outros 

modos de referência derivam da combinação destes, e são reconhecidos como: o modo 

de crescimento exponencial, gerado a partir de uma malha de realimentação positiva; o   

de atingimento de meta (goal-seeking), como consequência de uma malha de 

realimentação negativa; e, por último, o modo de oscilação, observado em estruturas de 

realimentação negativa que apresentem atrasos. 

Sterman (2000) aponta outros três modos de referência mais complexos, 

também bastante recorrentes em modelos sistêmicos, que provêm da combinação dos 

modos fundamentais. São eles: crescimento em S, crescimento em S com colapso e 

crescimento em S com ultrapassagem do limite.  
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A Figura 2.2-5 apresenta os modos de comportamento citados e as estruturas 

que os geram. 

  

  

  

  

  

  

Figura 2.2-5: Modos básicos em dinâmica de sistemas. 
Fonte: Adaptado de STERMAN, 2000. 
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O modo de crescimento exponencial é gerado por uma estrutura de 

realimentação positiva cujo efeito provocado em uma certa variável consiste no seu 

incremento à uma taxa percentual fixa. Consequentemente, este comportamento 

implica no aumento da taxa líquida de crescimento ao longo do tempo, já que o que se 

observa é a progressão contínua do valor da variável estudada. 

A ocasião que exemplifica a relação entre o saldo de uma caderneta de 

poupança e os juros incidentes comprova esse tipo de relação. Sabe-se que quanto 

maior o saldo, maior os juros, e, quanto maior os juros, maior o saldo, gerando uma 

espiral de aceleração crescente característica do modo de crescimento exponencial.  

Contudo, nem sempre a estrutura de realimentação positiva suscita no 

incremento de uma variável do sistema. Além do crescimento exponencial, esta 

estrutura também pode gerar um processo de decaimento acelerado, onde o declínio 

de uma variável induz à redução da taxa líquida de decaimento incidente e assim, 

sucessivamente.  

Um exemplo de decaimento exponencial é descrito quando o preço de uma ação 

cai e, com isso, a confiança dos investidores também, provocando queda na venda das 

ações, reduzindo ainda mais o preço delas e reforçando a diminuição da confiança dos 

investidores (STERMAN, 2000). 

O modo fundamental de atingimento de meta (goal-seeking) ocorre quando a 

estrutura do sistema é composta por um laço de realimentação negativo, tendo como 

referência um valor objetivo a ser atingido. Conforme a discrepância entre o valor da 

variável e o valor objetivo diminui, ocorre também a diminuição da taxa com que o 

sistema tende a esse objetivo (STERMAN, 2000). 

Todo laço de realimentação negativo visa alcançar um estado de equilíbrio de 

acordo com o estado desejado. Para tanto, qualquer perturbação do sistema que o leve 

a um estado contrário ao pretendido, são implementadas ações corretivas no sentido de 

balancear esta discrepância com relação ao objetivo definido. Exemplos como um 

indivíduo se alimentar visando satisfazer a sua fome ou dormir visando suprir a sua 

necessidade de sono descrevem este tipo de comportamento sistêmico (STERMAN, 

2000). 

O comportamento oscilatório compõe o terceiro modo fundamental apontado por 

Sterman (2000), onde se observa a mesma estrutura de realimentação negativa do 

modo anterior, porém apresentando como particularidade atrasos entre quaisquer de 

seus relacionamentos causais. Esses atrasos afetam a agilidade na execução de ações 
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corretivas que, por consequência, gera efeitos permanentes sobre as tomadas de 

decisões, observados mesmo após o sistema encontrar seu estado de equilíbrio.  

Como no modo de atingimento de meta, o sistema que apresenta 

comportamento oscilatório busca alcançar um dado estado estabelecido e, para isso, 

usa de ações corretivas para eliminar as discrepâncias presentes. Porém, o atraso nos 

efeitos dessas ações induz a correção exagerada do sistema, levando seu estado a 

atingir valores além e aquém da sua meta enquanto pretende corrigir as discrepâncias. 

Esse padrão corretivo é responsável por criar o comportamento oscilatório do sistema, 

decorrente da variação em torno da sua meta (STERMAN, 2000). 

Geralmente, os atrasos provêm do intervalo de tempo necessário desde a 

percepção de um dado problema, ou estado inadequado, até a efetivação de alguma 

ação corretiva. Este tempo pode corresponder ao tempo necessário à tomada de 

decisão ou à sensibilidade do sistema aos efeitos das ações aplicadas. Processos de 

reporte de inventário dentro de empresas são exemplos clássicos que demonstram este 

tipo de comportamento. Demanda tempo para um gerente decidir a quantidade de 

produto a ser produzida, e ainda mais tempo para que os recursos indispensáveis - 

como a contratação de mão de obra, a compra de matéria prima etc. - atendam a 

demanda estabelecida (STERMAN, 2000). 

Após a definição dos modos fundamentais, Sterman (2000) apontou outros três 

modos de referência bastante comuns, cuja origem provêm da combinação daqueles 

considerados fundamentais. O primeiro deles é o modo de crescimento S, descrito pelo 

seguinte comportamento: de início, apresenta crescimento/decaimento exponencial, 

mas progressivamente tem seu crescimento/decaimento reduzido por restrições 

impostas ao sistema, até que se atinja um valor limite, chamado de capacidade de 

suporte.   

A representação desta estrutura impõe a coexistência de no mínimo dois laços 

de realimentação, um positivo e outro negativo, com a condição de serem relacionados 

entre si. Com isso, todo laço de realimentação positivo, responsável por determinar o 

crescimento exponencial observado à princípio, deve estar associado a, pelo menos, 

um laço de realimentação negativo, que estabelece as restrições impostas ao sistema 

(STERMAN, 2000). 

Outra condição exigida neste tipo de estrutura consiste na não existência de 

atrasos entre os relacionamentos causais dos laços de realimentação negativos, 

visando evitar que o sistema oscile ao redor da sua capacidade de suporte. Uma vez 
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definida sua capacidade de suporte, deve-se ter em vista que seu valor se manterá fixo 

ao longo de todo o tempo (STERMAN, 2000). 

Portanto, a variável envolvida neste tipo de estrutura apresenta, a princípio, 

comportamento exponencial de crescimento ou decaimento, contudo, com a redução 

gradativa da taxa de crescimento/decaimento do sistema, decorrente das restrições 

impostas, seu comportamento é modificado e restringido até que se observe um nível 

de equilíbrio (STERMAN, 2000). 

O processo relativo ao crescimento populacional no planeta Terra descreve 

muito bem este tipo de estrutura. De início, observa-se um crescimento exponencial da 

população e, à medida que o número de pessoas se aproxima do seu valor limite, 

referente à capacidade de suporte de recursos do planeta Terra, a taxa de crescimento 

populacional inicia progressivamente a sua redução até atingir um valor de equilíbrio 

adequado ao valor de recursos per capita disponível (STERMAN, 2000). 

O segundo modo proveniente da combinação de outros modos fundamentais 

refere-se ao crescimento s com ultrapassagem. Sua estrutura equivale à mesma 

descrita no modo de crescimento S, com a diferença de que agora os laços de 

realimentação negativos devem necessariamente apresentar atrasos entre os seus 

relacionamentos causais. Desse modo, sistemas que apresentam esse tipo de estrutura 

atingem estados que ultrapassam suas capacidades de suporte e se mantem oscilando 

em torno desse valor (STERMAN, 2000). 

O último modo apresentado por Sterman (2000) como relevante para a dinâmica 

de sistemas refere-se ao de crescimento S com colapso. Similarmente ao modo anterior, 

ele deriva do comportamento de crescimento S, porém, neste caso, assumindo que 

junto com o crescimento da variável contata-se a degradação da capacidade de suporte 

do sistema inicialmente estabelecida.  

Por exemplo, o crescimento da população, além de degradar a quantidade de 

recursos per capita - responsável por reduzir a taxa de crescimento do sistema -, 

também reduz o total de recursos disponíveis que corresponde à sua capacidade de 

suporte. Outro exemplo cabível é ilustrado pela situação hipotética onde a existência de 

uma população excessiva de cabras em uma floresta provoca o consumo de toda 

vegetação disponível, fruto da pastagem destes animais (colapso da sua capacidade de 

suporte). Essa condição, portanto, restringe a alimentação das cabras e naturalmente 

gera a redução da sua população devido à condição de fome imposta (STERMAN, 

2000). 
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Uma vez reconhecidas as estruturas mais comuns observadas em dinâmica de 

sistemas, torna-se mais prático e eficaz o trabalho de um gerente quanto à identificação 

e à descrição de comportamentos mais complexos, provenientes, por exemplo, da 

combinação de modos fundamentais. Por isso, Sterman (2000) defende ser essencial o 

entendimento a respeito dos principais modos de referência geralmente encontrados na 

descrição do comportamento de sistemas. 

Existem dois tipos de diagramas que servem de recurso para modelagem das 

estruturas de interação, dos laços de realimentação e dos atrasos considerados dentro 

de um determinado contexto analisado. O primeiro deles, com o qual este trabalho foi 

realizado, é conhecido como diagrama de enlace causal (causal loop). Este método 

proporciona a base de todos os modelos de dinâmica de sistemas, pois a partir dele 

viabiliza-se a identificação da estrutura referente à realidade retratada, permitindo 

capturar as dinâmicas sugeridas pelos modelos mentais. O outro método de modelagem 

consiste no diagrama de estoques e fluxos, por meio do qual captura as acumulações e 

as taxas de mudança das variáveis do sistema. Sua principal função é permitir a 

simulação do modelo em um computador a fim de verificar coerência nas hipóteses 

levantadas e avaliar a aplicação de diferentes políticas sobre o modelo. Este segundo 

método trabalha em conjunto com os diagramas de enlace causal e formam os conceitos 

fundamentais à modelagem por dinâmica de sistemas (STERMAN, 2000). 

A próxima seção descreve com mais detalhe os conceitos e princípios 

considerados em diagramas de enlace causal - método escolhido como ferramenta de 

modelagem do sistema analisado neste trabalho. 

2.2.3 Diagrama de enlace causal (causal loop) 

Os diagramas de enlace causal (causal loop diagram - CLD) consistem na 

representação gráfica das relações de causa e efeito entre os elementos de um dado 

sistema complexo (PIDD, 1999). A sua utilização auxilia no processo de identificação 

das declarações causais existentes em realidades que apresentam complexidade 

dinâmica. Como já mencionado anteriormente, os modelos mentais sozinhos mostram 

ser ineficazes no desempenho deste papel e, por isso, faz-se necessário o uso de uma 

ferramenta de auxílio para capturar e expressar as estruturas envolvidas nos modelos 

propostos. São, então, os diagramas de enlace causal executores dessa função 

(VENNIX, 1996). 

Assim, a partir do mapeamento dos elementos relevantes ao sistema no contexto 

considerado e das suas interrelações, este método permite identificar e, principalmente, 
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comunicar com mais clareza os laços de realimentação importantes ao modelo 

estudado. Segundo Sterman (2000), todo acontecimento observado em um sistema 

está relacionado à uma determinada causa reconhecida como efeito de uma causa 

precedente. Portanto, para que se consiga encontrar a causa inicial de um determinado 

acontecimento deve-se considerar uma cadeia antecedente de causas e efeitos. 

Tendo em vista sua capacidade principal de comunicar os pressupostos acerca 

da estrutura de um problema, os diagramas de enlace causal podem desempenhar essa 

função visando dois objetivos. O primeiro refere-se à conceptualização de um problema 

através da materialização do modelo mental de um sistema dinâmico a partir dos 

diagramas, como forma precedente à elaboração dos modelos de estoque e fluxo.  

Já o segundo, propõe simplificar a identificação das relações causais existentes 

entre as variáveis de um modelo matemático complexo. Nesse caso, a estruturação do 

modelo por um diagrama de enlace causal permite explicitar as principais características 

do sistema que sejam determinantes aos seus modos de referência para, a partir de 

então, apontar políticas mais assertivas no sentido da resolução do problema (LANE, 

2008). 

García (2018) aponta que para modelar um sistema através destes diagramas, 

deve-se elaborar uma série de versões que, gradativamente, vão se aproximando da 

complexidade estabelecida no objetivo do estudo. Para tanto, é preciso, primeiro, 

identificar as relações de causa e efeito do sistema e entender de que maneira elas se 

apresentam (STERMAN, 2000). 

As ideias acima descritas corroboram com algumas das vantagens reconhecidas 

no uso dos diagramas de enlace causal como ferramenta para dinâmica de sistemas. 

Algumas das características que garantem tais vantagens são enunciadas a seguir 

(COYLE, 2001; LANE, 2008): 

• Enfoque na identificação dos ciclos de realimentação pertencentes ao 

sistema. Esse direcionamento explicita padrões e indica os pontos de 

atuação mais favoráveis ao desempenho do modelo de simulação. 

• Revela-se convincente para visualização de um protótipo, onde se quer 

apenas obter uma ideia geral do problema, permitindo rápidas intervenções 

logo no início do estudo de modelagem. 

• Uso de uma linguagem simples, composta por uma quantidade reduzida de 

símbolos, permitindo a sua introdução de forma natural nas discussões 

acerca de um dado problema, independente da formação disciplinar dos 

envolvidos. Essa característica permite maior adoção por parte do público 
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interessado, promovendo a comunicação entre diferentes grupos ou 

pessoas e a troca de suas ideias.  

• Sua linguagem simplificada permite a descrição de um sistema de forma 

estrutural em apenas um pedaço de papel, o que se fosse feito em forma 

textual, exigiria o uso de várias páginas. 

• Apresenta alto grau de operacionalidade, dado que a dinâmica de sistemas 

exige uma modelagem formal, por meio da qual identifica-se as relações 

entre as variáveis do sistema, os laços de realimentação e os atrasos, caso 

sejam relevantes. 

• Pode servir de base para uma simulação. 

Apesar das vantagens descritas, existem também algumas limitações no uso 

desta ferramenta, principalmente, no que concerne ao seu grau de simplicidade (LANE, 

2008). Essa característica pode tanto ser interpretada como uma qualidade, conforme 

descrita anteriormente, quanto, por vezes, resultar na falta de precisão do modelo. A 

conceptualização de um problema com intuito de capturar a visão global da estrutura 

causal de um sistema, segundo um dado contexto, pode gerar a supressão de detalhes 

relevantes à compreensão do modelo.  

Tal limitação, inclusive, pode provocar à designação equivocada das polaridades 

dos laços de realimentação e afetar a dedução do comportamento do sistema que se 

quer simular (LANE, 2008). Por isso, a execução da etapa de validação do modelo 

proposta por Ogunlana et al. (1998), mencionada na seção anterior, deve ser seguida 

com rigorosidade. 

A Figura 2.2.6 ilustra um exemplo de diagrama de enlace causal por meio do 

qual se estrutura um modelo sistêmico capaz de demonstrar as relações de causa e 

efeito existentes entre as variáveis de ocorrência da cooperação interorganizacional 

envolvendo pequenos produtores rurais.  

O artigo do qual este diagrama foi retirado revelou, através do uso desta 

ferramenta, que a cooperação horizontal e vertical entre os pequenos produtores rurais 

pode proporcionar ganhos consideráveis, já que permitem facilitar a inserção desta 

categoria em canais de distribuição. Isoladamente, estes produtores enfrentariam 

dificuldade para captar recursos suficientes ao atendimento da demanda em relação a 

produtos e processos (SILVA e LOURENZANI, 2011). 

A pesquisa identifica também que os benefícios decorrentes da cooperação 

horizontal e vertical resultam em melhoria na capacidade de tomar decisões gerenciais 

mais acuradas e, consequentemente, na melhoria da eficiência individual e do canal de 
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distribuição em que estavam inseridos. Assim, constata-se a viabilidade em integrar 

pequenos produtores rurais aos canais de acesso a mercados sem, necessariamente, 

eles terem de renunciar às características de pequena propriedade rural (SILVA e 

LOURENZANI, 2011). 

As considerações realizadas neste artigo foram fruto da análise do diagrama de 

enlace causal criado para representar o sistema estudado. Através da visão sistêmica 

revelada pelo uso da ferramenta, foi possível identificar empiricamente a interrelação 

existente entre as variáveis integrantes dos processos de cooperação. Dessa forma, 

observou-se que a ação decorrente de qualquer causa externa e/ou decisão tomada 

pelos agentes, que interfira nestas variáveis, desencadeará ajustes em todo o sistema 

(SILVA e LOURENZANI, 2011). 

De um modo geral, os elementos básicos dos diagramas de enlace causal são 

os mesmos descritos para o caso geral da dinâmica de sistemas, no qual estão 

envolvidas variáveis, setas caracterizadas por sua polaridade, atrasos e laços de 

realimentação. A única observação adicional relevante se dá com relação à 

classificação dos laços de realimentação. Apesar de serem reconhecidos da mesma 

maneira, podem ser denominados de formas diferentes. Os laços de realimentação 

positivos, em diagramas de enlace causal, podem ser representados ou por um sinal 

positivo ou pela letra “R”, indicando sua característica de reforço sobre um dado 

comportamento.  

Por outro lado, os laços de realimentação que apresentam polaridade negativa 

podem ser representados ou por um sinal negativo ou pela letra “E” ou “B”, indicando 

sua característica de equilíbrio (balance) sobre um dado comportamento. Esta segunda 

forma de simbologia pode ser identificada no exemplo da Figura 2.2-6.
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Figura 2.2-6: Representação de um modelo sistêmico em diagrama de enlace causal. 

Fonte: SILVA e LOURENZANI, 2011.
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2.2.4 Modelando em dinâmica de sistemas 

Esta seção propõe abordar a visão sistêmica dos processos envolvidos na 

condução de um projeto, avaliada em conjunto às principais características relevantes 

de um modelo em dinâmica de sistemas.  

Alguns autores coletados na literatura apresentam propostas a respeito das 

etapas necessárias ao processo de modelagem em dinâmica de sistemas. À princípio, 

não há nenhum procedimento padrão para elaboração bem-sucedida de um modelo que 

garantirá a sua conformidade com o sistema representado. Contudo, alguns dos 

especialistas da área sugerem o cumprimento de algumas atividades, geralmente 

observadas em casos de sucesso. 

Sterman (2000) aponta para o cumprimento de um procedimento sistemático 

composto por cinco etapas, das quais consistem em:  

(1) Articulação do problema;  

(2) Formulação da hipótese dinâmica;  

(3) Formulação do modelo de simulação;  

(4) Teste do modelo;  

(5) Projeção e avaliação de políticas.  

Randers (1980) também considera a existência de quatro estágios existentes na 

concepção de um modelo, reconhecidos por:  

(1) Conceituação;  

(2) Formulação;  

(3) Teste;  

(4) Implementação. 

Já Garcia (2018) propõe um procedimento composto por oito estágios:  

(1) Definição do problema;  

(2) Identificação dos elementos mais importantes;  

(3) Identificação dos elementos de importância secundária;  

(4) Identificação dos elementos de importância terciária;  

(5) Definição das relações;  

(6) Identificação dos feedbacks;  

(7) Eliminação dos elementos relevantes;  

(8) Proposição de possíveis soluções para resolução do problema. 
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Assim como os autores citados acima, Cardozo (2000), Luna-Reyes e Anderson 

(2003), Rodrigues (2000) e Abdel-Hamid e Madnick (1991), entre outros, também 

apresentaram suas propostas de procedimentos para construção de modelos. Embora 

cada um deles sugira um determinado tipo de organização para as principais atividades 

de modelagem, variando de três a oito estágios, o conceito por trás delas apresenta 

grande similaridade. Pode-se dizer que estes procedimentos são equiparáveis uns aos 

outros. O quadro 2.1-1 demonstra algumas das analogias consideradas razoáveis aos 

procedimentos estudados. 



 

56 

 

Quadro 2.2-1: Analogias entre os estágios de construção de modelos propostos 
por García, Sterman e Randers. 

Procedimentos para Construção de Modelos 

García (2018) Sterman (2000) Randers (1980) 

Definição do problema 

Articulação 

 

Conceituação 

 

Identificação dos 
elementos mais 

importantes 

Identificação dos 
elementos de importância 

secundária 

Identificação dos 
elementos de importância 

terciária 

Definição das relações 

Formulação da 
hipótese dinâmica 

Formulação 

Identificação dos 
feedbacks 

Eliminação dos elementos 
relevantes 

Formulação do modelo 
de simulação 

Teste 

Teste do modelo 

Proposição de possíveis 
soluções para resolução 

do problema 

Projeção e avaliação de 
políticas 

Implementação 

Fonte: Elaboração própria a partir de GARCÍA, 2018; STERMAN, 2000; RANDERS, 
1980. 

Em dinâmica de sistemas, existem duas formas de modelagem empregadas 

para caracterizar um sistema. Pidd (2001) e Anderson (2006), em seus trabalhos, 

elucidaram as principais características dessas duas abordagens e identificaram os 

principais aspectos em que elas diferem entre si (quadro 2.2-2).  

A primeira refere-se à abordagem soft na qual utiliza informações qualitativas, 

visando criar debates entre as diferentes partes interessadas e, assim, promover 
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insights a respeito da realidade considerada. Partindo do pressuposto de que não existe 

unanimidade nas percepções subjetivas das pessoas, cabe depreender que a 

estruturação de problemas por meio deste tipo de abordagem prevê a assimilação de 

múltiplas dimensões e a pluralidade de suas propostas.  

Entende-se, portanto, que a caracterização de um problema não pode ser 

definida com exatidão. Associada à essa questão, percebe-se como resultado desta 

forma de modelagem o aprendizado coletivo e o autodesenvolvimento ( PIDD, 2001). 

Os modelos soft utilizam como ferramenta de auxílio os diagramas de enlace causal 

para conceituação qualitativa do problema. 

Já a segunda abordagem, conhecida como modelagem hard, pressupõe 

problemas objetivamente estruturados a partir de informações quantitativas. Ao 

contrário da modelagem soft, este formato assume que os modelos são representações 

apropriadas da realidade e seus resultados de simulação podem ser confrontados 

diretamente com a situação real considerada (PIDD, 2001). Os diagramas de estoque e 

fluxo são representações de modelos que utilizam desta abordagem.  

Apesar das suas diferenças, estas duas formas de modelagem descritas acima 

não são excludentes entre si. Geralmente, quando se intenciona criar modelos de 

simulação por meio da abordagem hard, emprega-se previamente a abordagem soft 

para facilitar a conceituação e a definição do problema (FERNANDES, 2003). 
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Quadro 2.2-2: Principais diferenças entre as abordagens soft e hard 
em dinâmica de sistemas. 

 Soft Hard 

Definição do problema 

Visão pluralista; 
múltiplas dimensões 
(objetivos diversos) 

Visão direta, unitária; 
uma única e bem definida 

dimensão 
(objetivo específico) 

Definição do modelo 
Uma forma de gerar 

debates e insights sobre a 
realidade 

Uma representação da 
realidade 

Agentes/ Organizações 
Partes integrantes do 

modelo 
Não são levados em 

consideração 

Informações Qualitativas Quantitativas 

Objetivo Insights e aprendizagem Soluções e otimizações 

Resultado 
Aprendizado coletivo e 
autodesenvolvimento 

Produtos ou 
recomendações 

Fonte: Adaptado de ANDRADE et al., 2006; PIDD, 2001. 

A fim de cumprir com os objetivos estabelecidos neste trabalho, a parte prática 

da pesquisa respaldou-se na modelagem soft, representada através dos diagramas de 

enlace causal. Por isso, somente as etapas referentes ao desenvolvimento 

metodológico desta abordagem serão contempladas a seguir. 

Utilizando os procedimentos propostos por Sterman (2000) como referência para 

explanação das etapas envolvidas em projetos de modelagem pela dinâmica de 

sistemas e, considerando somente aquelas relativas ao desenvolvimento dos diagramas 

de enlace causal, verifica-se a seguinte sequência: 

• Articulação do problema: Para esta primeira etapa é importante entender 

a função da representação de um sistema por um modelo. Para que a 

modelagem seja útil à sua proposta, é necessário direcionar o problema que 

se quer resolver e simplificá-lo, mais do que espelhar um sistema inteiro em 

detalhes. A arte da construção de um modelo consiste na identificação dos 

elementos mais relevantes, como também daqueles insignificantes à 

proposta estabelecida. Geralmente, visando cumprir este tipo de 

direcionamento, o modelador responsável pelo projeto precisa estabelecer 

e descrever o problema a ser abordado por meio do levantamento de 

informações que envolvam o sistema que o contém. Essa definição se dá 
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através de discussões junto às partes interessadas, suplementada por 

pesquisas documentais, dados coletados, entrevistas e observação direta. 

O estabelecimento dos modos de referência consiste em um processo 

importante durante a etapa de levantamento de informações a respeito do 

sistema. O desenvolvimento dos modos de referência requer a escolha de 

variáveis chave para o entendimento do padrão comportamental do sistema 

ao qual o problema abordado se insere, visto sob uma perspectiva temporal. 

A partir da concepção de um conjunto de gráficos que sejam capazes de 

descrever o desenvolvimento de um problema ao longo do tempo, busca-se 

minimizar a influência da visão orientada por eventos de curto prazo e, 

assim, obter a percepção sistêmica necessária à descrição mais próxima do 

problema. Para que isso ocorra, deve-se definir um horizonte de tempo 

dentro do qual estejam incluídos períodos antecedentes ao tempo presente, 

suficientes para descrever a evolução do problema e seus eventuais efeitos, 

como também períodos futuros, de modo a capturar efeitos atrasados e 

indiretos. Conforme já mencionado, em sistemas dinamicamente complexos 

as relações de causa e efeito são frequentemente distantes no tempo e no 

espaço. Por isso a importância em se considerar no horizonte de tempo 

estabelecido uma escala que se estenda não só para trás da história do 

problema, mas também para frente. Principalmente por quê, é muito 

provável a ocorrência de reações às políticas implementadas no sistema, 

sendo elas raramente sentidas de imediato. 

• Formulação da hipótese dinâmica: Esta etapa refere-se à definição da 

teoria a respeito da fonte do problema. A hipótese dinâmica guia os esforços 

de modelagem para estruturas específicas de interesse. Nem sempre os 

membros responsáveis por definir o problema concordam com relação à 

teoria de sua origem. Por isso, durante esta etapa, o modelador deve 

desempenhar a função de facilitador do trabalho, com intuito de auxiliar no 

entendimento de toda a equipe a respeito da definição do problema e ser 

capaz de capturar os diferentes modelos mentais, sem praticar qualquer 

julgamento ou restrição. Em dinâmica de sistemas, a teoria por trás do 

surgimento de um problema busca se basear em uma explanação 

endógena, o que significa que surge de dentro do próprio sistema que o 

abriga. É através de alguma perturbação gerada sobre a interação dos 

elementos representados em um modelo que dá origem a certos fenômenos, 

podendo eles serem indesejáveis ou não. Essa característica da dinâmica 
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de sistemas não exclui a utilização de variáveis exógenas no modelo, 

somente devem ser consideradas em números reduzidos. Para concepção 

desta etapa é preciso realizar o mapeamento da estrutura norteadora do 

problema. Existem algumas ferramentas em dinâmica de sistemas 

responsáveis pelo desenvolvimento destes mapas, uma das quais inclui a 

utilizada neste trabalho, referente aos diagramas de enlace causal. Este 

mapeamento baseia-se nas hipóteses iniciais estabelecidas, bem como nas 

variáveis chave, modos de referência e outras pesquisas realizadas. 

As etapas seguintes - formulação do modelo de simulação; teste do modelo; e 

projeção de políticas - referem-se aos processos necessários à simulação do modelo 

sob a perspectiva hard em dinâmica de sistemas.  

Conforme já mencionado, esta abordagem não se aplica à parte prática deste 

trabalho e, por isso, a explanação feita acima limita-se somente às primeiras duas 

etapas propostas por Sterman (2000).  

Originalmente, a dinâmica de sistemas tinha como intenção apenas servir como 

método para simulação computacional, ou seja, vislumbrava a utilização pura da 

modelagem hard como ferramenta de previsão de um sistema.  

Logo em seguida, com o desenvolvimento do método, houve a necessidade de 

criar um conceito complementar que viria fundamentar a concepção de modelos em 

termos de sua estrutura de laços de realimentação. Este novo conceito consistiu na 

introdução dos diagramas de enlace causal, que pretendiam servir como processo 

antecessor à concepção dos diagramas de estoque e fluxo, responsáveis, efetivamente, 

pela simulação do modelo (WOLSTENHOLME, 1999). 

Embora os diagramas softs funcionassem muito bem oferecendo suporte prévio 

aos modelos de simulação, o reconhecimento de sua importância na atuação de 

problemas gerencias, onde ideias de mapeamento cognitivo estavam sendo exploradas, 

provocou a ampliação da sua aplicabilidade. Muitos autores sugeriram, a partir de então, 

a utilização dos meios de modelagem puramente qualitativa para abordagem de 

determinados problemas (BARTON et al., 2004).  

Além disso, em alguns casos mostrou-se impraticável a representação de 

modelos quantitativos para simulação de um problema, seja por falta de tempo ou pela 

intangibilidade decorrente da complexidade do sistema. Nessas ocasiões, a melhor 

alternativa viável consiste em optar pela conceptualização de um modelo puramente 
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qualitativo, a partir do qual se desenvolva um processo de aprendizado acerca do 

problema (VENNIX, 1996). 

Bertalanfyy (1973) apontou ser preferível a concepção de um modelo verbal à 

inexistência de um modelo ou ao enquadramento forçado de um modelo de simulação 

ao rigor matemático exigido, o que poderia torná-lo, inclusive, inconsistente. Por isso, 

visto como solução para tratativa de alguns problemas complexos, muitos trabalhos 

foram realizados e reconhecidos na literatura utilizando como ferramenta única de 

modelagem os diagramas de enlace causal (COYLE, 2001). 

Neste caso, visando construir um modelo robusto, onde o objetivo estabelecido 

seja de fato atingido, recomenda-se o envolvimento de uma equipe diversificada cujos 

diferentes pontos de vista possam contribuir construtivamente na concepção do 

problema (VENNIX, 1996). As diferentes visões propostas pelos agentes integrantes da 

equipe permitem ao modelo: (1) expandir as fontes de informação para sua construção; 

(2) melhorar a sua validade; (3) aumentar a possibilidade dos integrantes de gerarem 

insights a partir das intervenções; e (4) engajar os integrantes da equipe de tal maneira 

a facilitar a implementação dos insights levantados (RICHARDSON, 1999). 

Além disso, muitos dos problemas abordados atualmente envolvem uma 

complexidade tal que confere alto grau de incertezas à construção do modelo 

pretendido, relacionado, muitas vezes, às diferentes concepções individuais a respeito 

de um determinado tema (VENNIX, 1996). Embora contraintuitivo, a coexistência de 

diferentes pontos de vista acerca de um problema pode evitar suposições prematuras e 

promover a descrição mais adequada do problema, já que revelam hipóteses causais 

implícitas, que uma vez integradas, resultam em uma representação mais completa. Um 

outro ângulo que ajuda a compreender esta questão, sob o ponto de vista de sistemas, 

parte do pressuposto de que a colaboração dos membros de uma equipe se equipara à 

ideia de que o todo é maior que a soma das partes (VENNIX, 1996). 

De um modo geral, sabe-se que os modelos mentais criados por qualquer 

indivíduo são limitados pela capacidade humana em processar informações. Por isso, o 

uso da dinâmica de sistemas através da modelagem em equipe permite integrar os 

modelos mentais dos seus integrantes com uma visão mais holística do problema e 

explorar as dinâmicas dessa visão (VENNIX, 1996). 

Segundo Vennix (1996), pode-se atribuir três propósitos na construção de 

modelos em equipes, segundo os quais baseiam-se em: (1) promover o aprendizado 

coletivo visando melhor entendimento do problema; (2) promover o consenso; e (3) 

provocar a aceitação e o comprometimento do grupo à decisão de intervenção 
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estabelecida. Portanto, na realidade, o a atividade de construção de um modelo em 

equipe não intenciona criar um modelo meticuloso do sistema, mas sim, engajar o grupo 

neste processo, permitindo avaliar a extensão do problema, focando em ações que 

apresentem maior aceitação pelos membros do time (VENNIX, 1996). 

No tocante às técnicas disponíveis para coleta de dados qualitativos de uma 

equipe de aprendizado, Luna- Reyes e Andersen (2003) apontam para as seguintes 

possibilidades: história falada, entrevista, grupo focus, grupo delphi, observação, 

abordagens participativas e observação participativa. 

Neste trabalho foi selecionada a técnica de entrevistas para abordagem dos 

colaboradores. De acordo com Luna-Reyes e Andersen (2003), a entrevista permite a 

interação entre o pesquisador e o entrevistado, por meio de duas abordagens. A 

primeira segue uma estrutura pré-estabelecida que banaliza os tópicos da entrevista. Já 

a segunda, prioriza a forma não estruturada de entrevista, em que o entrevistado é livre 

para se expressar da maneira que desejar e, por isso, geralmente, são detectadas 

questões imprevistas ou contraintuitivas aos olhos do entrevistador. Após o 

encerramento das entrevistas, o pesquisador deve analisar os dados coletados em 

busca de padrões, definições e relacionamentos entre os elementos do sistema que se 

quer estudar. 

O pesquisador cumpre, portanto, o papel de facilitador do projeto. Basicamente, 

suas atribuições estão atreladas ao procedimento e ao processo de modelagem. Esses 

dois componentes dizem respeito ao modo como o problema é atacado e à forma como 

os membros do grupo interagem entre si. Não é esperado que o facilitador seja 

especialista ou mesmo tenha domínio sobre o tema abordado, inclusive, mostra-se 

importante esta característica quando pretendido manter a neutralidade durante as 

reuniões. Contudo, algum conhecimento acerca do tema pode ser útil para melhor 

direcionamento e abordagem durante as entrevistas (VENNIX, 1996). 

Assim, essencialmente, a única exigência que se faz de um facilitador, dentro do 

contexto de construção de modelos em equipe, é ter profundo conhecimento sobre 

dinâmica de sistemas. Vennix (1996) cita algumas habilidades consideradas por ele 

importantes à função do facilitador de um projeto em dinâmica de sistemas. Seriam elas: 

• Ter habilidade em modelagem; 

• Estruturar processo em grupo;  

• Lidar com conflitos; 

• Comunicar-se com habilidade; 

• Manter o foco; 
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• Construir equipes eficientes; 

• Promover consenso e comprometimento; 

• Saber quando intervir; 

• Saber lidar com uma variedade de atividades e tarefas cognitivas; 

• Gerar informações. 
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3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

Neste capítulo são apresentados os métodos de pesquisa utilizados no presente 

trabalho, de modo a satisfazer os objetivos propostos. São discutidos algumas das 

seguintes características do estudo: tipificação da pesquisa, caracterização e 

entendimento da área de estudo, descrição do procedimento de aplicação dos métodos 

escolhidos como instrumentos de pesquisa e caracterização do modelo de dinâmica de 

sistemas utilizado para mapear as variáveis de causa e efeito do problema abordado.  

Para o desenvolvimento da pesquisa foi realizado um trabalho de campo, no qual 

teve como objetivo o reconhecimento da área, bem como a realização das entrevistas 

com as partes interessadas. Tais entrevistas proporcionaram o embasamento 

necessário à criação do modelo representativo do sistema hídrico do reservatório de 

Funil, permitindo melhor direcionamento das ações mitigadoras propostas com intuito 

de minimizar o impacto ambiental identificado.  

Por fim, como forma de sintetizar o procedimento metodológico utilizado, o 

quadro 3.2-2 apresentará a sequência e a descrição dos métodos envolvidos no 

desenvolvimento e conclusão da pesquisa. 

3.1 Caracterização da pesquisa  

O presente trabalho configura-se como uma pesquisa aplicada quanto à sua 

natureza, e descritiva-exploratória quanto ao seu objetivo. Sob o aspecto da abordagem 

do problema de pesquisa, o trabalho em questão pode ser classificado como uma 

pesquisa qualitativa. Finalmente, no que tange os procedimentos técnicos utilizados, 

pode-se afirmar que houve a junção de elementos de diferentes tipos de pesquisa, tais 

como: (a) pesquisa bibliográfica e documental; (b) pesquisa de campo; (c) pesquisa-

ação; e (d) estudo de caso. 

Conforme aponta Martins Junior (2015), as pesquisas exploratórias visam 

proporcionar um maior entendimento do problema abordado com vistas a realizar 

investigações mais exatas e criar hipóteses. Geralmente, é realizada quando o tema da 

pesquisa é novo, pouco explorado e com subsídios insuficientes ao desenvolvimento do 

tema escolhido. Seu objetivo central está na identificação de fatores que influem na 

ocorrência dos fenômenos que se deseja estudar, bem como na busca pelos 

motivadores de tal ocorrência.  

No que tange às pesquisas descritivas, Gil (2002) aponta que estas têm como 

objetivo central a descrição das características de determinada população ou fenômeno, 

assim como o estabelecimento de correlações entre variáveis, visando definir sua 
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natureza. Oliveira (1997) ressalta que este tipo de pesquisa permite compreender 

melhor o comportamento dos fenômenos estudados por meio da sua classificação, 

ordenação, interpretação e descrição das relações de causa e efeito que os regem. Para 

tanto, faz-se necessário a utilização de técnicas padronizadas de coleta de dados, tais 

como a aplicação de quesionários e observação sistemática.  

Sendo assim, pode-se afirmar que a presente dissertação apresenta tanto 

características de uma pesquisa exploratória, quanto descritiva. Exploratória, pois busca 

um esclarecimento mais preciso a respeito do assunto estudado, com vistas a tornar o 

problema em análise explícito e possibilitar a formulação de hipóteses, através do uso 

de procedimentos mais sistemáticos. Já em termos descritivos, a pesquisa busca 

caracterizar o sistema estudado, por meio da identificação das variáveis norteadoras de 

seu comportamento, bem como das relações existentes entre elas. 

Do ponto de vista de abordagem do problema, uma pesquisa pode ser 

classificada como quantitativa ou qualitativa. Sob este aspecto, portanto, o trabalho em 

questão pode ser classificado como uma pesquisa qualitativa, já que interpreta o 

fenômeno observado a partir da realidade e da particularidade de cada sujeito objeto da 

pesquisa, dando origem à representação qualitativa do sistema.  

Segundo Neves (1996), o emprego da pesquisa qualitativa se justifica quando 

há ausência de exploração de um determinado tema na literatura disponível ou quando 

se intenciona compreender determinado fenômeno em sua totalidade e complexidade, 

tendo como fonte de dados seu ambiente natural e sendo o pesquisador um instrumento 

fundamental à investigação da situação estudada.  

Bogdan e Biklen (1997) pontuam que a obtenção dos dados descritivos é 

alcançada somente através do contato direto do pesquisador com o fenômeno que se 

quer descrever e é estruturada a partir da interpretação dos participantes da pesquisa. 

Conforme apontado no início desta seção, no que se refere à sua natureza, esta 

pesquisa classifica-se como sendo aplicada, uma vez que se propõe a gerar 

conhecimentos para determinada aplicação prática dirigidos à solução de problemas 

específicos (MENEZES e SILVA, 2001). 

Assim, para o desenvolvimento deste trabalho de dissertação optou-se por 

utilizar, de acordo com o objetivo exploratório da pesquisa, tanto a pesquisa bibliográfica 

e documental, que caracterizam-se como estudo teórico, quanto a pesquisa de campo, 

que se caracteriza por um estudo de caso. Além disso, como instrumento de coleta de 

dados recorreu-se à aplicação de entrevistas não padronizadas aos participantes, 
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buscando apreender a totalidade da situação a partir da descrição da complexidade do 

caso em questão. Idenficam-se também elementos de pesquisa-ação, uma vez que este 

trabalho foi realizado em estreita associação com a resolução de um probelma coletivo 

e no qual os pesquisadores e participantes representativos estão envolvidos de modo 

cooperativo ou participativo (THIOLLENT, 1986). Estes procedimentos de pesquisa 

serão mais detalhados a seguir, ao longo da seção 3.2. 

3.2 Métodos e Procedimentos de pesquisa  

Em pesquisa, o termo metodologia significa, etimologicamente, o estudo dos 

caminhos, do método e dos instrumentos utilizados para organização do pensamento, 

tendo em vista a busca pelo conhecimento (DEMO, 2007). Método, por sua vez, 

representa o conjunto das etapas necessárias a realização da pesquisa (CERVO e 

BERVIAN, 2005).  

Em geral, a seleção do método de pesquisa se concretiza a partir da 

identificação, por parte do pesquisador, da natureza do problema a ser estudado. Em 

seguida, para que se operacionalize a implementação do método à pesquisa, é 

fundamental que se escolha quais procedimentos sistemáticos ou instrumentos técnicos 

serão utilizados para que se alcance os objetivos traçados (SEABRA, 2001). 

Nesta sessão serão discutidos os métodos utilizados para a realização da 

presente pesquisa, bem como os instrumentos selecionados para execução deste fim.  

Esta dissertação se propõe, a partir da identificação das principais causas da 

degradação da qualidade da água do reservatório da UHE Funil, e dos efeitos 

consequentes provocados sobre este sistema, avaliar a aplicação de medidas que 

demonstrem serem eficazes na mitigação dos problemas centrais identificados, a partir 

do diagnóstico dos pontos de alavancagem. Para tal, realizou-se um levantamento 

teórico prévio a respeito do local escolhido, a fim de se obter uma visão geral sobre o 

sistema do reservatório estudado e posterior aplicação da dinâmica de sistemas neste 

estudo de caso.  

Como instrumento de pesquisa para obtenção dos dados, optou-se pela 

realização de entrevistas junto à especialistas e partes interessadas abordadas durante 

uma pesquisa de campo à cidade de Itatiaia - RJ, onde localiza-se a Usina Hidrelétrica 

de Funil. 
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3.2.1 Caracterização da área de estudo 

Para um melhor entendimento a respeito da área de estudo abordada neste 

trabalho é importante situá-la dentro de um contexto mais amplo, no qual abrange a 

bacia do rio Paraíba do Sul, considerando, sobretudo, a evolução das suas 

transformações ambientais.  

O rio Paraíba do Sul, formado pela confluência dos rios Paraibuna e Paraitinga, 

no estado de São Paulo, apresenta comprimento de 1.110 km, calculados a partir de 

sua nascente até o seu desague no Oceano Atlântico, na cidade de São João da Barra, 

região norte fluminense do estado do Rio de Janeiro (CORRÊA e COSTA, 2016).  

A sua bacia hidrográfica encontra-se na região sudeste do Brasil e, com uma 

área de drenagem de 55.500 km2, abrange 184 municípios distribuídos pelos três 

estados de maior importância econômica para o país: São Paulo (24%), Minas Gerais 

(37%) e Rio de Janeiro (39%), cujas economias concentram cerca de 56% do PIB 

nacional (COPPETEC, 2006). Por estar localizada entre dois dos maiores 

conglomerados do Brasil, que são as regiões metropolitanas de São Paulo e Rio de 

Figura 3.2-1:Bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul. 

Fonte: SILVA JÚNIOR, 2013. 
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Janeiro, a bacia do rio Paraíba do Sul apresenta grandes aproveitamentos dos usos 

múltiplos de sua água.  

Quanto aos fatores climatológicos, as precipitações na bacia estão associadas 

ao clima da região predominantemente tropical, com temperaturas médias mensais 

mínimas de 16oC (julho) e máximas de 23oC (fevereiro), com precipitação média anual 

de 1.200 mm. A distribuição mensal para a região pode apresentar déficits de umidade 

nos meses de inverno (junho a setembro), quando as precipitações são geralmente 

menores que a evaporação - com exceção das regiões semi-montanhosas e 

montanhosas, onde há um excedente hídrico e, por isso, não apresentam déficit durante 

todo o ano.  

Já o período tradicionalmente mais úmido abrange os meses de novembro a 

janeiro, quando as temperaturas são mais altas por corresponder ao período de verão. 

A vegetação natural remanescente cobre em média 21% da bacia hidrográfica 

do rio Paraíba do Sul, mas se encontra totalmente fragmentada. Somente nas unidades 

de conservação, as florestas ainda guardam as características originais da região. Ao 

longo da planície de inundação do rio Paraíba do Sul, no trecho paulista, encontram-se 

pequenas manchas de vegetação remanescente, a maioria de vegetação secundária.  

A antiga mata ciliar que se formou ao longo do rio é constituída por árvores de 

pequeno porte, arbustos e vegetação típica de terrenos alagadiços, uma vez que a 

cobertura original foi retirada. Existem ainda remanescentes da mata original sobre 

diques marginais e estão localizados entre os municípios de São José dos Campos e 

Taubaté e entre Aparecida e Guaratinguetá, e uma grande parte ocupada por áreas 

destinadas a reflorestamento com o plantio de eucaliptos e pinus, localizadas entre os 

municípios de Pindamonhangaba e Roseira e também próximo a Tremembé. 

A ocupação da bacia, desde o princípio, se deu de modo predatório ao longo dos 

diferentes ciclos econômicos que ali prevaleceram: desde o século XVIII, com o uso 

intensivo de suas terras durante o período caraterizado pelas culturas de café e de cana-

de açúcar, até a mudança para o ciclo industrial, ainda tida como principal atividade 

econômica da região. A partir de 1940, junto à crescente instalação de indústrias ao 

longo do vale do rio Paraíba do Sul, desenvolveu-se um intenso processo de 

urbanização, que atrelado ao mal uso do solo praticado até então pela agricultura 

vigente, contribuiu para o estado de degradação ambiental em que a bacia se encontra.  

A intensificação das atividades agrícolas, industriais e da pecuária, se por um 

lado, ajuda a impulsionar a economia, por outro, traz graves consequências ambientais 
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sob diversos aspectos relativos à alteração e exploração dos seus recursos naturais, 

principalmente, decorrente do despejo inadequado de esgoto e resíduos industriais e 

agrícolas.   

Os diagnósticos já realizados evidenciam problemas críticos envolvendo não só 

a poluição das águas do rio Paraíba do Sul, mas também apontam para a escassez de 

florestas e matas ciliares (reduzidas a 11% de sua cobertura original), bem como o 

esgotamento da capacidade produtiva dos solos, degradados pela erosão generalizada 

na bacia. Isto, sem mencionar o crescimento urbano desordenado, muitas vezes 

acompanhado da ocupação irregular de encostas e margens de rios que cria situações 

de risco de deslizamentos de terra e inundação (LINO, 2003). 

Muitos corpos de água da bacia do rio Paraíba do Sul são de baixa qualidade e 

necessitam de remediação e tratamento para que seja possível lidar com os enormes 

volumes de resíduos sem tratamento despejados todos os dias em seus leitos. Os 

problemas associados à degradação da bacia decorrem, sobretudo, da falta de controle 

e de ordenamento de atividades corretivas em indústrias, no campo e nas cidades e nos 

municípios ribeirinhos (COELHO, 2012). 

Entre os principais usos do potencial de água da bacia estão: abastecimento 

público, captação para uso industrial e agropecuário, diluição de esgotos, irrigação e 

geração de energia hidrelétrica (COPPETEC, 2006).  

É importante destacar a relevância do abastecimento público pelas águas do rio 

Paraíba do Sul, principalmente pelas regiões em que atende. O mesmo manancial 

abastece as duas maiores metrópoles brasileiras, Rio de Janeiro e São Paulo, através 

do sistema de transposição do Guandu e do sistema Jaguari-Atibainha, 

respectivamente, tornando dependentes de suas águas um número significativo de 

usuários. 

Segundo Ioris (2011), existem aproximadamente 120 usinas hidrelétricas em 

operação na bacia, dentre elas destacam-se, no trecho paulista, os aproveitamentos de 

potência instalada das UHE Paraibuna/ Paraitinga (86 MW), Santa Branca (58MW) e 

Jaguari (27,6 MW) e, no trecho fluminense, das UHE de Funil (216 MW), Usina 

Elevatória de Santa Cecília (33,6 MW), AHE Anta/ Simplício (333,7 MW) e UHE Ilha dos 

Pombos (183 MW). 

Como citado anteriormente, a atividade industrial é predominante na bacia do rio 

Paraíba do Sul desde meados do século XX, depois da decadência da lavoura cafeeira 

e sua gradual substituição pela pecuária extensiva. As principais indústrias ali instaladas 
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são: metalmecânica, automotiva, metalúrgica, siderúrgica, cimenteira, alimentícia e 

energética, além da remanescente atividade agropecuária, sobretudo no que tange à 

produção leiteira e de hortifrutigranjeiros (CEIVAP, 2019). 

Diante deste contexto, é possível situar a área delimitada por esta pesquisa 

como aquela contida no trecho médio superior da bacia do rio Paraíba do Sul, onde se 

localiza o reservatório da Usina Hidrelétrica de Funil, sobre o qual se aplicou o método 

proposto pelo presente trabalho. A área de estudo considerada compreende a porção 

da bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul a montante da barragem do reservatório da 

UHE de Funil (bacia contribuinte), uma vez que abrange, em sua totalidade, a região do 

Vale do Paraíba Paulista (SP), que é responsável pelo fornecimento de toda a carga 

afluente ao reservatório (Figura 3.2-2). Portanto, é de se esperar que as atividades 

desenvolvidas a montante e o tipo de ocupação do solo no trecho paulista da bacia do 

rio Paraíba do Sul exercem extrema influência sobre a qualidade da água do 

reservatório. 

A capacidade nominal total de geração da UHE de Funil é de 216 MW de 

potência e é considerada de grande importância por estar situada próximo aos dois 

maiores centros consumidores nacionais, garantindo confiabilidade ao suprimento de 

energia elétrica aos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo, além de 

Figura 3.2-2: Localização da área de estudo 

(reservatório de Funil e sua bacia de contribuição). 

Fonte: Elaboração própria a partir do sistema SIGA CEIVAP (s/d). 
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contribuir para adequar a tensão elétrica nessa região, onde estão instaladas grandes 

indústrias, como a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), em Volta Redonda 

(VILHENA, et al., 2003). 

Além dos aspectos já mencionados, outra importante função que o reservatório 

de Funil exerce está relacionada ao controle da vazão do rio Paraíba do Sul, 

contribuindo para redução da frequência e da intensidade das cheias nas cidades a 

jusante da usina (VILHENA, et al., 2003). 

Quanto às principais características do empreendimento (Quadro 3.2-1), o 

reservatório possui um canal principal de cerca de 35 km entre o município de Queluz e 

a barragem (25 km em linha reta), com um desnível de 70 m e declividade média de 

2/1000, e dois canais secundários, alimentados por pequenos cursos com nascentes na 

bacia paulista.  

Além disso, o reservatório de Funil possui uma área inundada de 

aproximadamente 40 km2 com uma profundidade máxima de 70 metros e média de 20 

metros, e volume total de 8,9 bilhões m3 (AGEVAP, 2007). As tomadas de água estão 

Figura 3.2-3: Vista do eixo e do reservatório da UHE de Funil 

Fonte: CBDM, 1982. 
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localizadas na cota de 409m, 57,5 m abaixo do nível máximo do reservatório (VILHENA, 

et al., 2003). 

Ainda conforme apontam VILHENA, et al. (2003), devido à sazonalidade das 

chuvas observada nesta área da bacia ao longo do ano, com verões quentes e chuvosos 

(de setembro a março) e invernos coincidindo com a estação seca da região (de junho 

a setembro), o reservatório pode apresentar grandes variações de nível anuais.  

Quadro 3.2-1: Ficha Técnica da UHE de Funil. 

 
Fonte: LAURIANO, 2009. 

Conforme já mencionado anteriormente nesta seção, o reservatório de Funil por 

estar à jusante do trecho paulista da bacia do Rio Paraíba do Sul, porção essa de densa 

concentração urbana e altamente industrializada, recebe grande parte dos efluentes 

domésticos e industriais produzidos e despejados a montante.  

Este cenário, atrelado à característica intrínseca ao reservatório relativa ao seu 

tempo de residência e à sua morfologia tem contribuído para intensificação do quadro 

de eutrofização que sofre o lago de Funil, o que promove, dentre outros motivos, a 

degradação da qualidade de sua água. De um modo geral, o lago atua como um 

decantador natural de sedimentos e substâncias tóxicas oriundas do Paraíba paulista 

(FERRÃO-FILHO, et al., 2009). 
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Além disso, dado o ano de sua construção, finalizada em 1969, considera-se o 

lago da UHE de Funil como sendo um reservatório maduro, eutrofizado, com área de 

Mata Atlântica inundada e múltiplos usos da terra em seu entorno. 

3.2.2  Descrição metodológica do estudo de caso 

O presente estudo utilizou de alguns métodos de pesquisa responsáveis por 

viabilizar sua estruturação e desenvolvimento segundo os objetivos traçados.  

A primeira abordagem foi realizada através da revisão de literatura das áreas de 

interesse deste trabalho, visando identificar a relevância e consistência do tema 

proposto, as principais características do problema de pesquisa, bem como o contexto 

em que ele se insere.  

A segunda baseou-se na aplicação da metodologia de dinâmica de sistemas, a 

partir da construção de um diagrama enlace causal, em um estudo de caso, o qual 

fundamentou a terceira e última abordagem de pesquisa, relativa à análise e discussão 

dos resultados, tendo em vista defrontar com a realidade observada. 

Quanto aos instrumentos utilizados para a coleta de dados, necessária a 

determinação das variáveis de entrada do modelo proposto, foram realizadas 

entrevistas como fontes primárias de dados, complementados por fontes secundárias 

obtidas através de dados históricos e trabalhos relacionados.  

Diante do conjunto de dados históricos registrados sobre o objeto de estudo 

analisado, foram definidos os modos de referência necessários ao estudo das variáveis-

chave do modelo; e por meio das informações coletadas através das entrevistas e das 

informações conceituais obtidas a partir da revisão de literatura, tornou-se possível a 

elaboração do modelo e, posterior, avaliação das medidas mitigadoras propostas. 

Inicialmente a pesquisa utilizou como metodologia a revisão de literatura das 

áreas de interesse deste trabalho, executada por meio de pesquisa bibliográfica e 

documental, envolvendo os seguintes temas: a teoria de sistemas e a modelagem de 

sistemas dinâmicos e complexos pela Dinâmica de Sistemas; e o contexto que 

fundamenta o problema de pesquisa, relativo à gestão dos recursos hídricos de 

reservatórios e seus adjacentes.   

O levantamento bibliográfico e documental foi feito principalmente através da 

coleta de informações de bancos de dados e da análise de documentos e relatórios 

gerados por órgãos institucionais de interesse - ANA, EPE, ANP, ANEEL, ONS, IBAMA, 

ICMBio, INEA, Ceivap e SMA – como também pela empresa operadora do 
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empreendimento da UHE de Funil (Furnas Centrais Elétricas S/A), utilizado como estudo 

de caso para esta pesquisa. Ademais, consultas na legislação ambiental vigente no 

âmbito federal, por meio das Resoluções CONAMA, também forneceram informações 

fundamentais para contextualização do problema de pesquisa, como também serviram 

para auxiliar na estruturação das entrevistas executadas durante o levantamento de 

campo. Outras fontes de consulta direta também foram utilizadas, como: dissertações 

de mestrado, teses de doutorado, trabalhos apresentados em congressos e seminários, 

livros, publicações periódicas e artigos de revistas. 

Após consolidar os aspectos teóricos que fundamentam o trabalho, 

desenvolveu-se o modelo da pesquisa a partir do planejamento e estruturação de suas 

etapas, para, finalmente, seguir com o levantamento de campo, onde foi realizado o 

reconhecimento da área de estudo por meio de investigação “in loco” e aplicação de 

entrevistas com os atores interessados.  

O levantamento de campo também permitiu verificar os problemas ambientais 

existentes, identificando os impactos pontuais e registrando-os através de fotografias e 

relatório escrito. A escolha por este projeto, a partir de um objeto de estudo, demonstra 

a aplicação prática da teoria de dinâmica de sistemas na área de gestão ambiental, 

particularmente dos recursos hídricos de reservatórios, encarados como sistemas 

dinâmicos complexos. 

Segundo Gil (2002), estudo de caso refere-se a um tipo de pesquisa qualitativa, 

utilizado principalmente em pesquisas exploratórias, que visa a análise minuciosa de 

um ou mais casos particularizados, permitindo o seu amplo e detalhado conhecimento.  

A escolha do objeto de estudo como sendo o reservatório da UHE de Funil, no 

município de Resende, foi facilitada por ter a autora desta dissertação participado de um 

projeto junto à Furnas, onde nele a usina hidrelétrica em questão já estava sendo 

utilizada como objeto de pesquisa neste sentido. 

As entrevistas realizadas tanto com os atores interessados, quanto com os 

especialistas, foram executadas de maneira não estruturada, permitindo o 

esclarecimento de dúvidas, a discussão de dados e o levantamento de novos dados, 

bem como o esclarecimento do processo de modelagem sistêmica a ser construído a 

posteriori com base nas informações coletadas. De acordo com Gil (2002), a entrevista 

não estruturada só se distingue da simples conversação porque tem como objetivo 

básico a coleta de dados. 
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Os temas principais abordados nas entrevistas envolveram o mapeamento das 

causas e dos efeitos secundários decorrentes da degradação da água do reservatório 

de Funil. Elas tiveram como objetivo caracterizar o reservatório como um sistema, 

fundamentalmente a nível metabólico, envolvendo fatores endógenos e exógenos que 

geram ou influenciam os efeitos observados. 

Com base nos dados coletados nas entrevistas foi elaborado um diagrama de 

enlace causal, baseado na teoria de dinâmica de sistemas, conforme proposto por 

Sterman (2000), e discutido ao longo da seção 2.2 deste trabalho. A construção deste 

modelo levou em conta a aplicabilidade de seu método a outros reservatórios de 

acumulação, como o de Funil, a fim de que a análise realizada fosse considerada 

confiável e representativa. 

A última abordagem de pesquisa, relativa à análise e discussão dos resultados, 

se propôs ao diagnóstico dos pontos de alavancagem do sistema, obtidos através da 

elaboração da matriz de impactos cruzados utilizando as variáveis do modelo. 

O método dos impactos cruzados é uma junção de diversas técnicas que visam 

identificar as variáveis que agem no sistema (variáveis endógenas e exógenas), como 

se dá a influência de uma sobre as outras, o grau de dependência entre as variáveis e 

quais as que são essenciais para a evolução do sistema. Esse método permite a 

realização de cálculos entre os dados de motricidade e dependência de cada variável. 

Através da motricidade, verificam-se quais variáveis exercem maior influência 

sobre as demais, ou seja, as que condicionam o sistema. Já as variáveis dependentes 

são aquelas que sofrem a influência dos demais. 

Godet (1993) sugere que a partir das informações expressas na matriz de análise 

estrutural se elabore o gráfico motricidade versus dependência como ferramenta de 

apoio à identificação do papel das variáveis no sistema estudado. 

A quadro 3.2-2 enumera e descreve os métodos utilizados para realização da 

pesquisa. 
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Quadro 3.2-2: Representação esquemática dos passos envolvidos no 
desenvolvimento da pesquisa. 

Etapas Descrição 

1a Revisão bibliográfica sobre o tema abordado. 

2a Levantamento de campo e entrevistas com especialistas e atores 
interessados. 

3a Elaboração e validação do diagrama de enlace causal criado a partir 
do levantamento de campo. 

4a Análise dos principais efeitos danosos ao sistema e seus respectivos 
comportamentos, com base no diagrama criado. 

5a Identificação dos pontos de alavancagem do sistema por meio da 
análise de impactos cruzados. 

Fonte: Elaboração própria. 

3.2.3 Método de Modelagem Sistêmica 

O uso da abordagem sistêmica na modelagem do reservatório de Funil teve 

como principal objetivo a compreensão do comportamento complexo deste sistema que, 

por meio da identificação de padrões observados ao longo do tempo, viabilizou a criação 

de debates construtivos com os atores envolvidos nesta pesquisa que levaram à 

elucidação dos principais fatores responsáveis pela degradação da água verificada em 

seu lago.  

Este trabalho utilizou da abordagem soft ou qualitativa da dinâmica de sistemas, 

responsável por desenvolver modelos conceituais que descrevem sistemas através de 

seus principais elementos e interações.  

Esta metodologia, em particular, ajuda a demonstrar através da compreensão 

dos padrões de comportamento, de que maneira as mudanças sofridas por um 

determinado sistema são, frequentemente, provocadas pela sua própria estrutura, na 

medida em que se sabe que o sistema como um todo se origina da análise das 

interrelações entre suas partes. Assim, como sendo parte de uma cadeia de 

relacionamentos causais, a estrutura de um sistema tende a sentir os efeitos de 

eventuais mudanças provocadas em seus componentes, podendo ser percebida 

imediatamente ou somente após certo tempo. 

Como instrumento técnico para viabilizar o atingimento dos objetivos descritos 

acima, utilizou-se a estrutura proposta pela teoria dos diagramas de enlace causal 

(causal loop diagrams). O processo metodológico seguido nesta etapa da pesquisa 
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pode ser dividido em três principais fases, a partir das quais se desenvolvem uma série 

de atividades relacionadas (Quadro 3.2-3).  

A primeira fase refere-se à preparação do estudo necessária para definição dos 

atores e especialistas selecionados para compor o corpo de entrevistados da pesquisa, 

bem como para identificação e descrição da situação complexa a que se quer estudar. 

A escolha pela composição do corpo dos entrevistados levou em consideração a 

diversidade de seus integrantes no que diz respeito aos seus interesses e papéis 

desempenhados dentro do cenário abordado, envolvendo neste caso: usuários finais, 

governos/órgãos públicos e especialistas. As partes envolvidas foram identificadas e 

selecionadas a partir da revisão de literatura feita previamente para reconhecimento da 

área de estudo e dos principais agentes de interesse.  

Já no que se refere à definição do problema central, é preciso identificar um 

propósito claro para a construção do modelo, a partir da resposta de alguns 

questionamentos, como: “Qual problema devemos atacar?”, “Que problema tentamos 

resolver”, “Qual o objetivo do modelo?” (STERMAN,2000).  

Para que o processo de modelagem seja bem-sucedido, é essencial que se 

defina, de forma clara, o problema que se quer estudar. Esta atividade exige a realização 

de uma revisão de literatura específica voltada para compreensão mais profunda do 

tema - neste caso, atrelado ao problema referente à degradação do reservatório de Funil 

- através da qual definem-se:  o escopo do modelo conforme seu objetivo; a escala 

temporal e espacial utilizada (limites do modelo); as variáveis centrais, representativas 

dos fenômenos mais relevantes ao problema; e os elementos norteadores destas 

variáveis.  

Este processo se caracteriza por ser iterativo, uma vez que durante as 

entrevistas com o corpo de entrevistados a definição do problema e todos os aspectos 

atrelados a ele podem ser modificados, caso apresentem inconsistências ou falhas de 

interpretação. 

Em seguida, com a análise prévia tendo sido realizada, foram formulados os 

pressupostos que poderiam explicar o comportamento do fenômeno a ser explorado e 

que guiaram, nas etapas seguintes, o início da sua investigação. 

Embora a definição clara do problema seja particularmente útil para 

determinação do objetivo do modelo, assim como dos seus limites espaciais e sua 

escala de tempo, ela também é importante para o processo de escolha das partes 

interessadas que possam integrar o corpo de entrevistados da pesquisa.  
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Através da definição do que se pretende estudar, é possível avaliar com mais 

assertividade os potenciais entrevistados dentre os atores de interesse identificados 

durante a revisão de literatura. A escolha final dos participantes da pesquisa passa pela 

avaliação das necessidades, habilidades e competências destes atores frente aos 

propósitos pretendidos pelo trabalho. 

A fase seguinte inclui todos os processos envolvidos no desenvolvimento do 

diagrama de enlace causal que reproduz o comportamento dinâmico apresentado pelo 

sistema real. A primeira versão do modelo foi construída com base nas informações 

coletadas durante as entrevistas individuais realizadas durante a pesquisa de campo, 

junto às partes interessadas, à exceção dos especialistas.  

A abordagem inicial das entrevistas proporcionou aos entrevistados o primeiro 

contato com o objetivo da pesquisa, onde também lhes foram apresentados o método 

utilizado para construção do modelo e suas etapas vinculadas.  

Solicitou-se, em primeiro lugar, a identificação dos principais fatores atrelados à 

degradação da água do reservatório de Funil para que, em seguida, fossem mapeadas 

eventuais relações entre estes fatores que pudessem dar origem às cadeias de 

causalidade geradoras da estrutura dos diagramas de enlace causal. 

Devido à limitação de tempo, a construção do diagrama não pôde ser realizada 

durante as entrevistas. Assim sendo, todos os depoimentos foram gravados, ficando a 

cargo do facilitador da pesquisa a posterior tradução dos principais pontos levantados 

pelos entrevistados em componentes do diagrama de enlace causal. Tendo em vista 

dar maior flexibilidade ao processo de interação com as partes interessadas, permitindo, 

assim, a exploração mais aprofundada dos assuntos abordados, optou-se pela 

aplicação de entrevistas semiestruturadas. 

O diagrama preliminar baseado nas entrevistas realizadas em campo foi 

elaborado pelo facilitador através da análise de cada depoimento recolhido, 

considerando os diferentes pontos de vistas evidenciados pelos entrevistados. A partir 

da avaliação dos relatos, foi possível identificar não só as principais causas do problema 

abordado, como também seus efeitos associados e as relações existentes entre os 

componentes do sistema que o descreve. Além disso, possíveis estratégias e ações 

para mitigação de impactos foram propostas no sentido de minimizar os efeitos mais 

danosos; efeitos estes, por sua vez, identificados, sobretudo, por meio de laços de 

realimentação que reforçam comportamentos indesejados. 
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O resultado do modelo construído com base nos diferentes relatos coletados em 

campo permitiu compreender as principais dificuldades enfrentadas pelo sistema 

estudado, segundo uma visão mais holística. Isto porque, o processo de elaboração do 

diagrama, nesta fase, se desenvolveu iterativamente, buscando agregar todas as 

perspectivas apresentadas, fossem elas divergentes, complementares ou redundantes.  

Ademais, baseado nas informações recebidas pelos entrevistados, o horizonte 

de tempo e os limites espaciais do problema foram reavaliados, assim como foram 

revistos o objetivo do projeto e as variáveis do modelo identificadas na primeira fase, de 

modo a encontrar coerência com os comportamentos retratados. 

A terceira e última fase consiste na validação da estrutura do modelo pelos 

especialistas selecionados para auxiliar na pesquisa. Após a concepção do diagrama a 

partir das informações coletadas em campo, realizou-se uma reunião com os 

especialistas a fim de verificar a consistência do modelo segundo o funcionamento real 

do sistema referente ao reservatório de Funil.  

O modelo, portanto, foi revisado e aperfeiçoado de tal forma que os processos 

metabólicos mais importantes inerentes aos reservatórios fossem contemplados, na 

medida em que amparam todos os comportamentos identificados previamente. 

Finalmente, uma vez definida a última versão do modelo pelos especialistas, 

torna-se possível identificar os fatores de impacto responsáveis por desencadear e/ou 

reforçar os comportamentos mais nocivos ao sistema considerado.  
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Quadro 3.2-3: Processo metodológico referente à modelagem sistêmica. 

Fonte: Elaboração própria. 
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Pesquisa inicial sobre o 

tema: 

•Revisão de literatura a 
respeito do tema a ser 
investigado. 

Formulação do problema e 

objetivos: 

•Formulação preliminar dos 
objetivos e problema de 
pesquisa. 

Seleção dos entrevistados: 

•Análise dos potenciais 
candidatos a compor o corpo 
de entrevistados da pesquisa, 
segundo os objetivos traçados. 

Imersão inicial no campo 

para explorar o problema: 

•Verificar qual contexto é 
propício para pesquisa. 

Levantamento dos padrões de 

comportamento: 

•Construção da hipótese dinâmica do 
fenômeno estudado, com base nos modos 
de referência escolhidos. 

Realização de entrevistas 

semiestruturadas: 

•Junto aos membros 
selecionados, exceto aos 
especialistas. 

Transcrição das 

entrevistas: 

•Executada após a 
pesquisa de campo pelo 
facilitador da pesquisa. 

Revisão do escopo do modelo pré-

definido: 

•Verificação dos limites, objetivo 
e das variáveis-chave do modelo, 
pré-estabelecidas durante a 
primeira fase. 

Construção dos fatores 

relacionados ao fenômeno: 

•Identificação das principais 
causas do problema e os 
efeitos vinculados. 

Modelagem inicial do fenômeno: 

•Com base nos discursos dos 
entrevistados, considerando os 
diferentes pontos de vista 
levantados. 

Validação do modelo junto aos 

especialistas selecionados: 

•Verificar consistência do 
modelo conforme o sistema 
real. 

Versão final da 

modelagem: 

•Considerando 
apontamentos da equipe 
de especialistas. 

Identificação dos fatores de 

impacto: 

• A partir das variáveis que 
reforçam comportamentos 
indesejados. 

Elaboração do relatório de 

análise dos dados: 

•Construção do capítulo 5- 
Resultados. 
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4 SISTEMATIZAÇÃO DE DADOS E CARACTERIZAÇÃO DO 
PROBLEMA 

Este capítulo descreve a compilação, a análise e a interpretação das 

informações recolhidas ao longo da investigação de pesquisa. A compilação dos dados 

corresponde à identificação dos fatores que possuem vínculo, direto ou indireto, com a 

qualidade da água de um reservatório dentro do universo da pesquisa. A análise traz 

uma forma de identificar as relações existentes entre os dados compilados e os objetivos 

do estudo. E, por fim, a interpretação consiste na validação dos resultados de pesquisa 

com o que é observado na realidade. 

Para este fim, fez-se necessário conhecer suficientemente os principais 

componentes que descrevem o comportamento do sistema no sentido de compreender 

quais são as ações de impacto para o meio e a maneira com que ele as recebe.  

Os componentes ou fatores que entram em uma análise de impactos são 

classificados em fixos, que em larga escala não podem ser modificados pela ação 

antrópica, e variáveis, que, pelo contrário, sofrem alterações segundo nossas decisões 

ou reagindo às pressões causadas por elas.  

Os fatores fixos são as condições hidrológicas, topográficas, meteorológicas, 

sísmicas, a natureza física, química e biológica dos elementos, os processos sinérgicos 

e/ou biológicos de suas inter-relações e a capacidade do meio de receber impactos 

(fator de resiliência).  

Os fatores variáveis referem-se às ações do homem, decidindo o tipo de 

empreendimento, sua escala, localização, sistema operacional, época em que se 

processarão as ações impactantes e a intensidade das reações do meio às 

intervenções, afetando os padrões ambientais como resultado do empreendimento.  

O procedimento de coleta e compilação de dados para determinação destes 

componentes envolveu duas frentes igualmente importantes. Além das fontes 

bibliográficas e documentais, as entrevistas realizadas foram fundamentais como forma 

complementar de aquisição de dados, já que estas permitem identificar fatores sobre o 

objeto de estudo não detectáveis por informações de bases estruturadas. 

As próximas seções apresentam a sistematização dos dados recolhidos a partir 

destas duas fontes de dados, tendo em vista a formulação do embasamento teórico por 

trás da construção posterior do modelo do reservatório de Funil pelo diagrama de encale 

causal. 
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4.1 Análise Documental 

Para levantamento de dados relativos à bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul 

e ao reservatório de Funil, foram avaliados relatórios de análise de água, de 

abastecimento e esgotamento sanitário, industriais e agrícolas de divulgação pública. 

Nessa etapa, foram feitas diversas buscas e organização dos dados obtidos nos 

principais meios de comunicação (imprensa escrita e digital) que informam dados 

oficiais e atualizados. 

Os relatórios de divulgação digital utilizados foram, em sua maioria, aqueles 

disponibilizados em sítios oficiais. A obtenção de algumas informações ficou prejudicada 

em alguns deles, em virtude das referências muito sucintas, como no caso do sítio da 

ANA - Agência Nacional de Águas. Nesse caso, os dados utilizados foram os dos órgãos 

que regulamentam a bacia hidrográfica do Paraíba do Sul, como o CBH – Comitê de 

Bacia do Paraíba do Sul e o CEIVAP - Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica do 

Rio Paraíba do Sul e que têm como órgão gestor a ANA. As informações operacionais 

referentes ao saneamento foram obtidas através do Relatório de Qualidade das Águas 

Interiores no Estado de São Paulo (CETESB, 2020). Neste foram avaliadas a rede 

coletora e a população atendida pela coleta e tratamento de esgoto em cada município 

do Vale do Paraíba paulista. 

Para a análise dos dados de agricultura e pecuária, foram utilizados os dados da 

Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, através da 

plataforma da Coordenadoria de Assistência Técnica Integral - CATI 

(www.cati.sp.gov.br) e dos resultados do último censo agropecuário (IBGE, 2017). 

Para a análise dos dados industriais foram utilizados dados do Plano de bacias 

da UGRHI 02 (CBH-PS, 2017) e do Sistema Estadual de Análise de Dados (Fundação 

SEADE) (www.seade.gov.br).  

A mineração, atividade que vem crescendo ao longo dos anos nessa região, foi 

reportada também no Plano de bacias da UGRHI 02 (CBH-PS, 2017) e em alguns 

artigos científicos, os quais foram citados nos resultados. Da mesma forma, os resíduos 

sólidos também foram levados em consideração para essa abordagem, porém não 

foram encontrados dados quantitativos em nenhum dos meios utilizados. 

Todas os dados acerca da avaliação de parâmetros da água do reservatório de 

Funil foram retirados de um relatório elaborado pela INEA, publicado em 2010, por meio 

do qual se propunha avaliar a condição ambiental do rio Paraíba do Sul no trecho entre 

Funil e Santa Cecília (INEA,2010) e do Plano Integrado de recursos hídricos da Bacia 
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Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul e Planos de Ação de Recursos Hídricos das Bacias 

Afluentes, desenvolvido pela AGEVAP em 2014 (AGEVAP,2014). 

As informações teóricas sobre os aspectos biogeoquímicos existentes em 

reservatórios foram retiradas, principalmente, dos livros “Fundamentos de Limnologia”, 

escrito por Francisco de Assis Esteves, e “Gerenciamento da Qualidade da água de 

represas”, de José Galizia Tundisi e Milan Straskraba.  

4.1.1 A poluição proveniente de São Paulo e a qualidade da água do 

reservatório de Funil  

Este trabalho desenvolveu-se com base no estudo do reservatório da usina 

hidrelétrica de Funil, localizado no município de Resende, Rio de Janeiro. Conforme 

apontado na seção 3.2.1, é de suma importância para a descrição sistemática dos 

processos que definem a qualidade da água acumulada pelo reservatório, o estudo 

prévio da sua área de drenagem da qual provém o recurso hídrico que alimenta o 

empreendimento - neste caso, descrito pela parcela paulista da bacia hidrográfica do rio 

Paraíba do Sul, correspondente a UGRHI 02 – Unidade de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos - Paraíba do Sul, conforme propõe o Plano Estadual de Recursos Hídricos de 

São Paulo. O reservatório de Funil representa um exemplo típico do impacto decorrente 

da implantação de uma barragem em um rio, enquanto a qualidade das águas a 

montante do reservatório é progressivamente degradada. 

Destaca-se como importante fator de impacto sobre este reservatório a reduzida 

cobertura vegetal dos solos da sua bacia de drenagem. As florestas primitivas da Bacia 

do Rio Paraíba do Sul foram sistematicamente devastadas pela exploração da 

agricultura, a pecuária extensiva e a expansão urbana desordenada promovida desde 

a década de 50, gerando como consequência a redução da produção de água por parte 

dos seus rios contribuintes e a promoção do desgaste dos solos com perda da fertilidade 

e acentuamento dos processos erosivos em suas margens. 

Nas encostas, são praticadas basicamente as culturas anuais/temporárias, que 

estão associadas a áreas pequenas ou de subsistência e, muitas vezes, à reforma de 

pastagens. Os pastos são considerados de baixa qualidade, pela pouca fertilidade dos 

solos, como também de baixa capacidade produtiva, o que implica em uma maior 

exposição dos solos a processos erosivos.  

Cerca de 80% das terras da bacia têm suscetibilidade forte a muito forte à 

erosão, caracterizando a bacia do Rio Paraíba do Sul como das mais problemáticas sob 

o ponto de vista erosivo. Desta forma, o reservatório de Funil funciona como um 
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decantador natural de sedimentos, provenientes tanto dos solos erodidos quanto dos 

efluentes lançados por parte das cidades paulistas do Vale do Paraíba do Sul, servindo, 

portanto, como um retentor de parte dos contaminantes presentes. 

A bacia de contribuição do reservatório de Funil apresenta uma área de 

aproximadamente 13.934 km2 e é reconhecida pela sua alta densidade demográfica, 

relativa à distribuição de cerca de 4,5 milhões de habitantes pelos 39 municípios 

integrantes desta sub-bacia. Cinco destes municípios não possuem mancha urbana 

localizada dentro dos limites da Bacia do Rio Paraíba do Sul e, por isso, não são 

considerados no total populacional abrangido pela bacia, segundo critérios utilizados 

pela CETESB (CETESB, 2020). O total populacional inserido no contorno desta parcela 

da bacia é, portanto, cerca de 2,25 milhões de habitantes. 

Embora o estado de São Paulo possua um dos melhores índices de saneamento 

básico da federação, ainda existe um déficit em relação à sua universalização. Os 

municípios de Areais, Paraibuna, Piquete e São José Barreiro exercem forte influência 

sobre a carga orgânica poluidora doméstica lançada no rio Paraíba, já que ainda não 

são atendidos com sistema de esgotamento sanitário. Além disso, somente em 2019, 

os municípios de Santa Isabel e Cruzeiro iniciaram a operação de seus sistemas de 

tratamento de esgotos. 

A quantidade de esgoto doméstico despejado diariamente nos rios da bacia pode 

ser estimada assumindo carga per capita de DBO de 54 g/hab.dia. Tendo em vista a 

população de 2,25 milhões de habitantes, chega-se, portanto, a uma estimativa de 

produção de esgotos de 122 t/DBO/dia. Por meio do cálculo da carga potencial gerada 

e das porcentagens de coleta e tratamento de cada município, tendo em vista a 

eficiência de seus sistemas de tratamento de esgotos, é possível determinar a 

quantidade de carga orgânica remanescente que é lançada nos corpos hídricos 

receptores.  

Em 2019, a eficiência média considerada para as estações de tratamento de 

esgotos do estado de São Paulo foi de 87%.  

Segundo avaliação realizada pela CETESB, para valores deste mesmo ano, 

segundo percentuais de atendimento de coleta e tratamento iguais a 94% e 79%, 

respectivamente, a carga remanescente (lançada nos rios) para a região do Vale do 

Paraíba paulista foi de 35 t/DBO/dia. A Tabela 4.1-1 apresenta estes dados 

segmentados por município. 
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Tabela 4.1-1: Municípios inseridos na área do trecho paulista da Bacia do Rio paraíba 
do Sul e suas respectivas populações 

Fonte: CETESB, 2020. 

Além da alta densidade demográfica da região, destacam-se também o forte 

potencial industrial, a agricultura e a atividade de extração de areia. A principal 

característica desta bacia está relacionada à expressividade e diversidade do parque 

industrial da Bacia do Rio Paraíba do Sul, sobressaindo as indústrias aeronáutica, 

automobilística, de papel e celulose, química, mecânica, eletroeletrônica e extrativista, 

além de centros de pesquisa tecnológica com mão de obra especializada.  

Segundo dados de 2012 (CBH-PS, 2017), cerca de 3.247 estabelecimentos 

industriais foram registrados no trecho paulista do Vale do Paraíba, com destaque para 

São José dos Campos, abrigando 32% das indústrias na região. 

Depois da agricultura, a indústria é o setor que mais consome água em seus 

processos (CBH-PS, 2017). Além disso, é também responsável pelas formas mais 

CBH – Paraíba do Sul (trecho paulista) 

Município 
População 

estimada 
(2020) 

Atendimento 
(%) Eficiência 

Carga poluidora 
(kg/DBO/dia) 

Coleta Tratamento Potencial Remanesc. 

Aparecida 36.185 70 28 70 1924 1660 

Arapeí 2.460 92 100 82 100 25 

Areias 3.896 100 0  141 141 

Bananal 10.993 90 100 91 472 85 

Caçapava 95.018 100 99,1 81 4357 861 

Cachoeira Paulista 33.581 100 100 86,7 1470 196 

Canas 5.204 87 100 89 258 58 

Cruzeiro 82.571 74,34 6,28 73 4328 4180 

Cunha 21.459 90 16 33 647 617 

Guararema 30.136 57 100 69,7 1384 834 

Guaratinguetá 122.505 92,81 30,08 92,8 6266 4643 

Igaratá 9.583 64,67 100 68 408 228 

Jacareí 235.416 98,2 71 97,6 12443 3973 

Jambeiro 6.717 100 100 96 171 7 

Lagoinha 4.889 86 100 96 171 30 

Lavrinhas 7.311 65 100 39,8 360 267 

Lorena 89.125 100 100 96 4653 186 

Monteiro Lobato 4.696 99,2 100 69,7 109 34 

Natividade da Serra 6.642 96 50 12 150 141 

Paraibuna 18.263 99,5 0  297 297 

Pindamonhangaba 170.132 98 100 70,2 8762 2732 

Piquete 13.575 76 0  691 691 

Potim 25.130 85 10 31 1008 982 

Queluz 13.606 71 59 93 594 363 

Redenção da Serra 3.839 47 100 98 119 64 

Roseira 10.801 96 100 85 549 101 

Santa Isabel 57.966 59 5 80 2431 2374 

Santa Branca 14.857 58,19 4,6 60 704 693 

São José do Barreiro 4.144 84,65 0  157 157 

São José dos Campos 729.737 96,8 99,9 87 38244 6080 

São Luíz do Paraitinga 10.690 90 100 95,6 343 48 

Silveiras 6.339 100 100 90 169 21 

Taubaté 317.915 100 100 88,5 16639 2207 

Tremembé 47.714 100 100 88 2296 417 
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graves de poluição hídrica e, talvez, mais difíceis de serem tratadas, através do 

lançamento de efluentes nos corpos d’água.  

Uma pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada (IPEA) 

em 2004 (FÉRES, A., et al., 2004) demonstrou que, considerando toda a bacia do Rio 

Paraíba do Sul, de 488 estabelecimentos industriais pesquisados, apenas 18% 

afirmaram realizar algum tipo de tratamento de efluente. 

Outro aspecto que merece destaque é o despejo inadequado de resíduos 

sólidos. A grande maioria das cidades do vale tem disposição final de resíduos em 

aterros comuns ou em valas. Apenas 11 municípios (Arujá, Guararema, Bananal, 

Cruzeiro, Queluz, Aparecida, Guaratinguetá, Lorena, Pindamonhangaba, Taubaté e São 

José dos Campos) possuem aterro controlado, sendo que somente em São José dos 

Campos há usina de compostagem.  

Esses dados indicam que a ausência de controle na disposição final dos 

resíduos, acarretando o aporte de grandes proporções de chorume, material tóxico e 

lixos sólidos para dentro dos corpos d’água. 

Conforme mencionado acima, a agricultura, através da irrigação, se configura 

como a principal atividade consumidora de água na bacia. Além disso, é considerada 

uma atividade de grande impacto para degradação dos seus rios, devido ao aporte 

excessivo de nutrientes por meio do uso de fertilizantes e agrotóxicos. As principais 

áreas irrigadas localizam-se nas regiões de várzea do rio Paraíba do Sul, tendo como 

principais culturas o arroz, o milho, feijão e os hortigranjeiros. A área ocupada por essas 

culturas tem diminuído nos últimos anos e vem sendo substituída por pastagens e portos 

de extração de areia. Também cabe destacar o crescimento das áreas de plantação de 

eucalipto para produção de celulose. 

Entre os principais usos antrópicos do solo, predomina as atividades que 

remetem à criação de gado. Conforme dados do último Plano de bacias da UGRHI 2, 

realizado pela CBH-PS (2017), cerca de 50% da utilização do solo da região é dedicada 

à pastagem, segundo valores de 2011. O município que apresenta maior quantidade de 

estabelecimentos agropecuários é Cunha, subsequente por Paraibuna. 

A avicultura também é uma atividade de grande importância para a região do 

Vale do Paraíba Paulista, principalmente nas cidades de Jacareí (ornamental), 

Guararema (corte) e Pindamonhangaba (para produção de ovos). A manutenção e 

limpeza dos estabelecimentos de criação (viveiros) pode provocar o escoamento de 

despejos com grandes concentrações de cargas orgânicas e nutrientes para o solo ou 
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para o corpo d’água próximo, sendo uma grande contribuição para a eutrofização 

artificial. 

O mesmo ocorre em criatórios de suínos, outra atividade que confere grande 

impacto em rios e lagos, mesmo quando em pequena escala. Nesse aspecto, o 

município de Cunha é o que possui maior quantidade de pocilgas, com 576 unidades, 

seguido de São José dos Campos, com 275 unidades (SEADE, 2021). Apesar disso, 

Jambeiro é o local com maior concentração de suínos, com 126 cabeças por km2. Esses 

dados podem significar que as criações de suínos podem ser não apenas em pocilgas 

registradas pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, 

mas podem ser criações familiares, sem qualquer tipo de controle para lançamento dos 

dejetos.  

Resíduos de suínos possuem concentrações de fósforo bastante elevadas, em 

torno de 380 mg.L-1, podendo atingir um máximo de 2.400 mg.L-1, dependendo da 

diluição. Isso gera também uma demanda química e biológica de oxigênio bastante 

elevada (USDA, 1996 apud Rittman et al., 2011). Fontes de fósforo e nitrogênio oriundas 

de resíduos animais geralmente são difusas, principalmente devido ao escoamento 

superficial de águas pluviais, dificultando o controle de acesso desses resíduos nos rios. 

Relacionada à intensa atividade agropecuária desenvolvida na região, as 

gramíneas prevalecem como cultivo mais significativo nas áreas agricultáveis, 

principalmente as braquiárias, que ocupam 34,6% de toda área do vale.  

Em seguida, está a plantação de eucalipto, que cobre pouco mais de 8% da área 

de solo da região.  Essa árvore, assim como as branquiárias, são consideradas espécies 

invasoras e podem causar sérios danos regionais, principalmente, relacionados à maior 

exposição do solo e à redução da sua fertilidade, aumentando a possibilidade de erosão.  

Por último, o cultivo de arroz também merece destaque por dois motivos: o 

primeira, pela necessidade do uso de grandes quantidades de agrotóxicos que podem 

acessar os mananciais próximos, e, segundo, por ser cultura irrigada, demandante de 

volumes expressivos de água. 

Considera-se que a lixiviação e o carreamento superficial são agentes de 

transporte importantes, porque é através desses processos que parte desses 

compostos químicos entra no rio, sendo levados, adsorvidos a partículas do solo ou em 

solução na água escoada. Com isso, promove o aumento da concentração de nutrientes 

na água responsável pelo desenvolvimento da fertilização dos corpos hídricos. 
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Quanto às atividades de extração mineral praticada nesta região, o 

aproveitamento de bens minerais, em sua maior parte, se propõe a suprir as demandas 

do setor de construção civil. A areia se destaca como o recurso mineral mais 

amplamente utilizado no Vale do Paraíba paulista. Segundo estimativas dos técnicos da 

DAEE, cerca de 80% da areia utilizada na construção civil da região metropolitana de 

São Paulo provêm do Vale do Paraíba. Essa atividade mineradora se revela de forma 

ostensiva na região. 

A retirada de areia e argila é um dos principais fatores responsáveis pela 

degradação ambiental por atividade mineradora no Rio Paraíba do Sul. A crescente 

demanda de areia pela construção civil é, de fato, o principal fator responsável por essa 

situação. Essa atividade ocorre, principalmente, no trecho entre as cidades de Jacareí 

e Tremembé, sendo nessa primeira onde a atividade de retirada de areia se iniciou em 

1949, por processos manuais. 

A partir da década de 60, a operação passou a ser mecanizada e a abrangência 

dessa atividade avançou até o município de Caçapava (REIS, et al., 2006). Com a 

construção das hidrelétricas, o aporte de sedimentos ficou reduzido no leito do rio, o que 

permitiu iniciar o sistema de cavas submersas de areia. 

Dados de Souza-Jr. (2004) indicam que, além da areia, existiam, naquele ano, 

três cavas de exploração de argila em Jacareí, outras três em Taubaté e duas em 

Cachoeira Paulista. O granito era explorado em Santa Branca, através de cavas e em 

Igaratá, Aparecida, Roseira, Guaratinguetá, Cachoeira Paulista e Queluz através de 

fogo. O quartzito era retirado de Queluz e o gnaisse em Taubaté. Outro minério bastante 

explorado era a bauxita, em Lavrinhas, existindo, nesse local, barreiras de contenção 

dos rejeitos oriundos dessa atividade. Considerando que o solo da região é rico nesses 

minérios e minerais, é provável que essas explorações ainda estejam ocorrendo 

atualmente, mesmo que em locais ou quantidades diferentes. 

As questões acima descritas indicam potenciais fontes poluidoras do rio Paraíba 

do Sul e, por conseguinte, do reservatório de Funil. Portanto, visando confirmar os 

impactos sofridos por parte dos recursos hídricos desta bacia, julgou-se pertinente a 

análise de alguns parâmetros que ajudam a interpretar a qualidade da água. Para isso, 

foi utilizado o Relatório da Qualidade das Águas Interiores do Estado de São Paulo 

(CETESB, 2020) como fonte de dados. 

Uma das avaliações realizadas neste relatório consiste na definição da 

porcentagem de resultados desconformes em relação aos padrões de Classe 2 da 

Resolução CONAMA no 357/2005 - cujos usos previstos incluem a proteção da vida 
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aquática e o abastecimento público após tratamento convencional – para as principais 

variáveis que podem contribuir para a degradação dos corpos hídricos. Na tabela 4.1.-

2 constam, dentre as principais variáveis presentes no esgoto doméstico, aquelas cujos 

resultados apresentaram desconformidade relevante nos pontos de coleta da UGRH 02. 

Tabela 4.1-2: Percentual de desconformidade referente a algumas variáveis de 
qualidade da água na UGRH 02. 

Variáveis Valor padrão Classe 2 Percentual de 
desconformidade 

Escherichia coli 600 UFC 100 mL-1 57% 

Ferro, Alumínio e Manganês 0,1; 0,3; 0,1 mg L-1 46% 

Fósforo total 0,1 mg L-1 

em ambientes lóticos; 

0,03 mg L-1 

em ambientes lênticos 

34% 

Oxigênio dissolvido 5 mg L-1 22% 

DBO 5 mg L-1 11% 

Fonte: CETESB, 2020. 

O mesmo relatório apresenta o perfil do índice IQA, responsável por avaliar a 

qualidade do recurso para fins de abastecimento público, para o rio Paraíba do Sul, no 

trecho de montante, que percorre a UGRHI 2, em direção ao estado do Rio de Janeiro. 

Em 2019, a qualidade desse rio foi similar ao ano anterior e próximo da média de 2014-

2018, apresentando classificação ótima no reservatório de Santa Branca, e se mantendo 

na categoria Boa ao longo de praticamente toda a extensão. A qualidade no trecho a 

jusante de Aparecida, que se situa a jusante das áreas mais urbanizadas da bacia, se 

manteve na categoria Regular. 

O Índice de Qualidade das Águas para Proteção da Vida Aquática e de 

Comunidades Aquáticas (IVA) no trecho paulista da bacia do rio Paraíba do Sul variou 

bastante devido aos baixos valores de oxigênio dissolvido, abaixo do limite para a 

proteção da vida aquática. O IVA busca avaliar a qualidade das águas para fins de 

proteção da fauna e da flora em geral. Leva em consideração a presença e 

concentração de contaminantes químicos tóxicos e seu efeito sobre os organismos 

aquáticos (toxidade). Fornece informações não só sobre a qualidade em termos 

ecotoxicológicos, como também sobre o seu grau de eutrofização. Segundo o IVA, foi 

detectada toxidade crônica ao longo do rio Paraíba em diversas amostras, 

principalmente no período de junho a outubro, época das menores vazões no trecho 
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paulista. Dentre as amostras retiradas dos municípios do Vale do Paraíba, 19% foram 

classificadas com toxidade crônica, sem registro de amostras com toxidade aguda. 

Esses dados referem-se a todo o trecho paulista do rio Paraíba do Sul. Buscou-

se, contudo, focar na estação de amostragem de Queluz, já que esta é a última estação 

de amostragem no estado de São Paulo antes de se entrar no reservatório de Funil. A 

CETESB faz a determinação de cerca de cinquenta variáveis de qualidade de água 

(física, químicas, hidrobiológicas, microbiológicas e ecotoxicológicas) consideradas 

mais representativas.  

A comparação entre as médias dos resultados de 2019 e as médias dos 

resultados referentes aos anos de 2014 a 2018 (Tabela 4.1-3), revelam um acréscimo 

na carga de nutrientes e no material orgânico (redução do OD), o que acaba por 

contribuir para o grau de eutrofização do reservatório de Funil. Embora não tenham sido 

feitos testes estatísticos mais precisos desses dados, essa comparação serve como 

uma avaliação preliminar do crescimento dos resultados. 

Tabela 4.1-3: Qualidade da água em Queluz – Estação de Amostragem 

PARB02900. Comparação das médias de 2019 com as médias de 2014 a 2018. 

Parâmetro Média 2019 Média 2014 a 2018 

Nitrato (mg/L) 1,2 1,1 

Nitrogênio Amoniacal (mg/L) 0,5 0,36 

OD (mg/L) 4,8 5,5 

DBO (mg/L) 3,0 3,0 

Fósforo Total (mg/L) 0,12 0,09 

Escherichia coli (UFC/100mL) 678 930 

Fonte: CETESB, 2020. 

Todos esses dados corroboram a suspeita acerca do impacto das atividades 

antrópicas desenvolvidas na bacia sobre a qualidade da água de seus corpos hídricos. 

Os fatos expostos mostram que, apesar dos esforços realizados pelo Estado de São 

Paulo, a qualidade das águas do rio Paraíba no trecho paulista ainda apresenta diversos 

problemas, principalmente em relação aos nutrientes e à presença de toxidade crônica. 

Como já esperado, conclui-se, portanto, que as atividades desenvolvidas a 

montante e o tipo de ocupação do solo no trecho paulista da bacia do rio Paraíba do Sul 
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exercem extrema influência sobre a qualidade de água do reservatório, e grande parte 

das medidas de controle para sua recuperação deverá ser implementada no trecho 

paulista. 

No que concerne, especificamente, ao reservatório de Funil, pode-se afirmar que 

nas últimas décadas se desenvolveu um acentuado processo de eutrofização artificial, 

culminando com florações de cianobactérias potencialmente tóxicas. A alteração da 

composição físico-química e biológica da água deu origem à formação de intensas 

florações de algas cianofíceas, com comprometimentos de ordem estética e sanitária 

no uso direto das águas. Essas alterações começaram a repercutir de forma mais crítica 

no uso principal do reservatório, que é a geração de energia, causando problemas no 

desempenho e na durabilidade dos equipamentos eletromecânicos da usina e pondo 

em risco a confiabilidade operacional do sistema. 

Devido à estabilidade da coluna de água inerente a reservatórios e lagos, 

organismos capazes de se manter nas camadas superficiais se beneficiam por receber 

a radiação solar mais intensamente. Nesse aspecto, as cianobactérias, microrganismos 

que podem possuir aerótopos, formar colônias ou produzir mucilagem, conseguem 

manter-se por mais tempo na superfície e, de acordo com sua produção de carboidratos, 

podem fazer migrações verticais na coluna de água. Algumas delas, por poderem fixar 

nitrogênio e sofrerem pouca pressão de herbivoria, são beneficiadas em sistemas de 

reservatórios, podendo se manter dominantes por meses ou mesmo anos. Além disso, 

os reservatórios criam um ambiente artificial propício a florações, com estabilidade da 

coluna de água e longo tempo de residência. 

Em 2010, o INEA elaborou um relatório técnico, no qual se propunha a monitorar 

parâmetros físico-químico e biológico de amostras retiradas no trecho do rio Paraíba do 

Sul, compreendido entre o reservatório de Funil e a barragem de Santa Cecília, no 

período entre abril de 2007 e fevereiro de 2010. Dos locais de amostragem de água 

escolhidos, um deles localizava-se dentro do reservatório de Funil, próximo à barragem 

(codificado como FN06) e, alguns dos resultados obtidos neste local permitiram não só 

revelar a qualidade da água que acessa a represa, como também inferir o 

comportamento do metabolismo deste ecossistema em decorrência da carga recebida. 

A figura 4.1-1 mostra um exemplo do perfil de temperatura aferido no ponto de 

amostragem de Funil em novembro de 2009, período este no qual as condições 

climáticas favorecem a formação de estratificação da coluna d’água, conforme se 

verifica nos resultados obtidos.  
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É importante destacar que o resultado destas aferições é fortemente atrelado às 

condições hidrodinâmicas do reservatório e da sazonalidade climática local, 

caracterizando o caráter dinâmico espaço temporal deste ecossistema. Por isso, a 

tabela 4.1-4 traz a relação das diferentes temperaturas aferidas no período de duração 

do estudo (abril/2007 a fevereiro/2010), indicando os valores mínimos, máximos e a 

relativos à mediana encontrados nas diferentes camadas do reservatório.  

Figura 4.1-1: Variação de temperatura encontrada no perfil do ponto FN06 no 

reservatório do Funil em novembro de 2009. 

Fonte: INEA, 2010. 

Tabela 4.1-4: Valores medianos, mínimos e máximos de temperatura encontrados no 

ponto FN 06 no reservatório do Funil entre 2007 e 2010. 

 

 

 

 

 

Fonte: INEA, 2010. 

Quanto ao pH de Funil, os resultados apresentados no período analisado 

mostraram-se, em sua maioria, dentro dos limites recomendados pela Resolução 

CONAMA 357/05, que estabelece o valor de pH em uma faixa de 6 a 9, com exceção 

de alguns pontos. É possível perceber que a superfície do reservatório apresentou 

características mais alcalinas, provavelmente pela atividade fotossintética mais intensa, 

 Funil (FN06) 

Superfície Meio Fundo 

Mediana (oC) 23,6 22,2 23,3 

Mínimo (oC) 20,2 19,3 19,3 

Máximo (oC) 28,4 26,6 25,9 
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enquanto as camadas mais profundas revelaram condições mais ácidas decorrente da 

atividade de microrganismos consumidores de CO2 e baixa atividade fotossintética.  

Essa situação também pode variar em função da sazonalidade regional, das variações 

de nível e hidrodinâmica do reservatório. 

A condição ácida predominou ao longo de todo o período amostral, o que permite 

concluir que as águas do Paraíba do Sul encontram-se em condições levemente ácidas 

na maior parte de seu volume. 

Tabela 4.1-5: Valores medianos, mínimos e máximos de pH encontrados no ponto FN 

06 no reservatório do Funil entre 2007 e 2010. 

 Funil (FN06) 

Superfície Meio Fundo 

Mediana (oC) 6,9 6,4 6,5 

Mínimo (oC) 6,2 5,1 5,4 

Máximo (oC) 9,2 7,2 8,9 

Fonte: INEA, 2010. 

Figura 4.1-2: Variação de pH encontrada no perfil do ponto FN06 no reservatório do Funil 

em novembro de 2009. 

Fonte: INEA, 2010. 
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Outro importante parâmetro fundamental ao reservatório refere-se ao oxigênio 

dissolvido no seu corpo hídrico, devido à sua função na autodepuração destes 

ecossistemas quando em contato com poluentes. Além disso, é essencial à 

sobrevivência de organismos aeróbicos. A figura 4.1-3 mostra um exemplo da 

distribuição de OD no reservatório de Funil, a partir dos resultados coletados em 

novembro de 2009. Observa-se que os valores encontrados no fundo tendem a “zero” 

pela intensa atividade microbiana, e na superfície estão acima da saturação (>10 mg/L) 

devido à fotossíntese. Devido à alta dinamicidade dos processos metabólicos ocorridos 

em um ambiente aquático, estes resultados, assim como os anteriores, refletem a 

situação hidrodinâmica e climática vigente no momento da coleta, podendo se 

apresentar de forma diferente sob outras condições. 

Figura 4.1-3: Variação de oxigênio dissolvido encontrada no perfil do ponto FN06 no 

reservatório do Funil em novembro de 2009. 

Fonte: INEA, 2010. 
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Tabela 4.1-6: Valores medianos, mínimos e máximos de oxigênio dissolvido 

encontrados no ponto FN 06 no reservatório do Funil entre 2007 e 2010. 

 Funil (FN06) 

Superfície Meio Fundo 

Mediana (oC) 7,8 4,3 5,2 

    

Mínimo (oC) 4,1 2,3, 0,1 

Máximo (oC) 10,5 7,3 10,7 

Fonte: INEA, 2010. 

Com relação à concentração dos principais nutrientes medidos no ponto de 

coleta de Funil, as principais formas do nitrogênio inorgânico apresentaram resultados 

abaixo do padrão recomendado pela resolução CONAMA 357/05 durante o período 

analisado. Os resultados de fósforo total aferidos na primeira fase deste estudo não 

foram divulgados por conta de discrepâncias reveladas e, por isso, posteriormente foram 

novamente aferidos novamente para fins de comparação dos resultados. 

Esta segunda análise utilizou de outra abordagem, visando revelar a frequência 

de violações para limites definidos para rios Classe 2 nas Resoluções CONAMA 

357/2005 e 430/2011 nas unidades de monitoramento. A tabela 4.1-7 apresenta os 

resultados apresentados nas duas unidades de medição em Funil escolhidos nesta fase 

de avaliação, cujas localidades foram diferentes do ponto de amostragem antecessor. 

Dessa vez, o primeiro ponto de amostragem ficava disposto na região do município de 

Queluz (FN130), mais próximo da entrada da represa, enquanto o outro local de coleta 

ficava próximo do canal de fuga da usina, perto das turbinas (PS410). 



 

96 

 

Tabela 4.1-7: Violações (%) dos patamares para rios Classe 2 
CONAMA 357/2005 e 430/2011, no reservatório de Funil. 

Parâmetros FN130 PS410 

Turbidez 3,23 - 

Nitrito 1,67 1,72 

OD 3,23 31,67 

DBO 1,59 - 

pH 3,33 5 

Fósforo total 50,82 16,95 

Ferro solúvel 16,67 - 

Coliformes fecais 88,89 12,9 

Alumínio Solúvel 33,33 - 

Fonte: AGEVAP, 2014. 

A unidade PS410 por situar-se em uma área com características singulares 

apresentou condições de violações mais frequentes de OD, registradas em cerca de 

30% das amostras. A análise das violações indica a prevalência da poluição derivada 

de esgotos, com elevados valores de fósforo e coliformes termotolerantes. A poluição 

industrial pode estar associada com a violação registrada em alumínio. 

A maior frequência de desconformidade do fósforo total em relação às formas de 

nitrogênio, em conjunto com a verificação frequente de florações fitoplantônicas no 

reservatório, indicou o primeiro nutriente como principal fator limitante para o 

crescimento de plantas e algas e, consequentemente, para eutrofização artificial. 

4.1.2 A Biogeoquímica dos Reservatórios de Água Doce 

O metabolismo de ecossistemas aquáticos continentais, como lagos e 

reservatórios, pode ser definido como o movimento dos nutrientes entre os 

compartimentos bióticos e abióticos e o fluxo de energia indicando a forma, eficiência e 

integridade ecológica do seu funcionamento.  

Segundo Thienemann (1925, apud ESTEVES, 2011), este constitui o objetivo 

central das pesquisas limnológicas. A análise metabólica de um corpo d’água 

compreende três processos principais que se manifestam de forma integrada, com alto 

grau de interdependência. São eles: produção, consumo e decomposição.  

A produção de um ecossistema aquático é realizada por aqueles organismos 

capazes de sintetizar a própria matéria orgânica, isto é, transformar a energia luminosa 

em energia química (fotossíntese), segundo a seguinte reação: 6CO2 + 6H2O + 675 kcal 

= C6H12O6 + O2. Estes organismos são chamados de produtores primários ou 
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autotróficos e se encontram majoritariamente na zona fótica do corpo hídrico. Dentre 

eles estão o fitoplâncton de uma forma geral, as macrófitas aquáticas e algumas 

espécies de bactérias. Uma parte da produção total destes organismos é gasta na 

manutenção de seu próprio metabolismo, enquanto a outra parte é transformada em 

biomassa, servindo de fonte de energia à cadeia alimentar do sistema. 

A fotossíntese é o processo responsável por sustentar e fornecer energia para 

grande parte dos processos aquáticos, a partir da utilização de moléculas inorgânicas 

de carbono (CO2) dissolvidas na água. Os fatores condicionantes para sua regulação 

são a luminosidade, temperatura e disponibilidade de nutrientes, sendo a luminosidade 

o fator mais imediato, uma vez que é a fonte de energia do processo e se altera 

fortemente ao longo do dia ou com a profundidade. 

A temperatura apresenta importância sazonal na regulação dos processos 

metabólicos dos produtores primários, enquanto os nutrientes apresentam importância 

espacial, por afetar as características dos corpos d’água. 

Seguindo a cadeia trófica, os consumidores são organismos que obtêm sua 

energia direta ou indiretamente, a partir da matéria orgânica sintetizada pelos produtores 

primários. Aqueles que se utilizam diretamente da biomassa vegetal são chamados 

consumidores primários ou herbívoros. Por outro lado, os outros organismos que não 

utilizam a produção primária diretamente, obtém sua energia a partir dos consumidores 

primários e, por isso, são nomeados como consumidores secundários, terciários e assim 

sucessivamente ou carnívoros. 

Quando os consumidores primários se alimentam dos produtores primários e em 

seguida são predados pelos consumidores secundários, ocorre a transferência de 

energia entre os níveis tróficos formando uma cadeia alimentar. As transferências 

energéticas dentro de uma cadeia alimentar obedecem estritamente às leis da 

termodinâmica, o que impõe que parte dela é perdida no próprio nível trófico (estas 

perdas variam de 5 a 20%). 

Por fim, a decomposição ocorre por meio da degradação da matéria orgânica 

contida no reservatório. No ecossistema aquático continental, a decomposição é 

realizada principalmente por fungos e bactérias, que decompõem a matéria orgânica 

mineralizando os nutrientes e transferindo a energia acumulada.  

O papel dos decompositores é fundamental nestes ecossistemas, pois através 

de sua atividade, eles promovem a circulação dos nutrientes possibilitando que estes 

sejam reaproveitados pelos organismos produtores. Há também compostos orgânicos 
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que acessam o corpo d’água que são de difícil decomposição e, por isso, tendem a se 

acumular de modo a contribuir para formação do sedimento permanente, não mais 

fazendo parte do metabolismo direto do ecossistema aquático. 

Outro ângulo que ajuda a compreender o funcionamento do metabolismo de um 

corpo hídrico consiste em descrevê-lo segundo um balanço entre produção de carbono 

orgânico e oxigênio, através da produção primária bruta (GPP) e o consumo de carbono 

orgânico e liberação de dióxido de carbono pela respiração dos organismos (R).  

Sabe-se que o padrão de distribuição de oxigênio em ecossistemas aquáticos é 

inverso ao gás carbônico. Portanto, o balanço entre GPP e R, representado pela 

produção líquida do ecossistema (NEP), determina a pressão parcial de oxigênio 

dissolvido e dióxido de carbono nas águas naturais. Dessa forma, o NEP pode indicar 

se o reservatório apresenta um metabolismo autotrófico (GPP>R), quando predomina a 

degradação de carbono orgânico produzido pela fixação de CO2 por algas e plantas 

submersas, ou heterotrófico (GPP<R), quando predomina no meio aquático a 

mineralização de substratos orgânicos terrestres à CO2. As taxas metabólicas, GPP, R 

e NEP, variam em diferentes escalas de espaço e tempo, de acordo com as condições 

físicas, químicas e biológicas do ecossistema e a sua interação com a bacia 

hidrográfica. 

De um modo geral, a estimativa do metabolismo aquático pode, portanto, ser 

determinada a partir da concentração de oxigênio dissolvido e/ou do dióxido de carbono 

presentes na água. O carbono é um dos elementos mais importantes nos ecossistemas, 

uma vez que está presente em todas as moléculas orgânicas em elevadas proporções. 

É o macronutriente mais abundante nos organismos aquáticos e funciona como 

“esqueleto” das estruturas bioquímicas. Suas transformações bioquímicas, entre formas 

orgânicas e inorgânicas via produção primária e secundária e via respiração, são os 

principais processos de armazenagem e transporte de energia nos seres vivos e entre 

os seres vivos. 

A principal forma inorgânica do carbono é o gás carbônico ou dióxido de carbono 

(CO2). Sua presença no meio aquático pode ter várias origens, sendo as principais: troca 

atmosférica, chuva, água subterrânea, decomposição da matéria orgânica e respiração 

dos organismos. Por outro lado, o principal processo consumidor de gás carbônico na 

água é o fotossintético dos organismos autotróficos. Neste mesmo ambiente, é possível 

encontrá-lo sob três principais formas, sendo elas: CO2 livre mais H2CO3; íons 

bicarbonato (HCO3
–) e íons carbonato (CO3

-2).  
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As alterações das formas do carbono inorgânico presentes na água estão muito 

relacionadas ao pH do meio. Em pH abaixo de 6,4 predominam as formas de ácido 

carbônico e CO2 livre, entre 6,4 e 10,3 predomina o íon bicarbonato que em geral é a 

forma mais abundante nas águas naturais continentais, e a partir de pH 10,3, o íon 

predominante é o CO3
-2. 

Esta relação é possível de ser entendida através da sequência de reações que 

ocorrem quando a molécula de CO2 entra em contato com o meio aquoso.  

O dióxido de carbono quando em solução aquosa tem a tendência de formar o 

ácido carbônico (H2CO3), que por ser instável, tem a tendência de dissociar-se formando 

primeiramente o bicarbonato e, posteriormente, o carbonato, conforme as seguintes 

reações: 

CO2 + H2O         H2CO3 

H2CO3         HCO3
– + H+ 

HCO3                 CO3
-2 + H+ 

O pH é a variável ambiental que avalia a alcalinidade ou a acidez de uma 

solução. Uma solução com maior concentração de íons H+ é considerada ácida (pH<7), 

enquanto quando ocorre o contrário é dita básica (pH>7). Quando ocorre concentração 

idêntica de íons H+ e OH- considera-se a solução neutra (pH=7). 

O pH pode ser considerado como uma das variáveis abióticas mais importantes 

e, ao mesmo tempo, uma das mais difíceis de ser interpretada, devido aos inúmeros 

fatores que podem influenciá-lo. Na maioria dos casos, a variação do pH em águas 

naturais depende das concentrações do íon H+ provenientes, principalmente, da 

dissociação do ácido carbônico, gerando, por sua vez, valores baixos de pH. Outros 

componentes iônicos como os boratos, silicatos, fosfatos, sulfeto e amônio também 

influenciam em alterações nos valores pH, bem como a quantidade de matéria orgânica, 

decorrentes dos produtos de excreção e/ou da decomposição. 

Em sua maioria, os mananciais de água doce são caracterizados como 

supersaturados em CO2, ou seja, apresentam pH levemente ácido, principalmente 

devido à mineralização do carbono inorgânico alóctone.  

No entanto, quando há intensa atividade fotossintética promovida pela floração 

de algas ou plantas aquáticas, há também um aumento significativo do consumo desse 

gás para realização da sua atividade metabólica, promovendo assim a mudança destes 

ambientes para subsaturados em pouco tempo.  
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No referente ao carbono orgânico, convenciona-se separar o carbono orgânico 

em dois grupos de moléculas: carbono   orgânico dissolvido (COD) e carbono orgânico 

particulado (COP). As duas têm em comum o fato de serem compostas por, pelo menos, 

um átomo de carbono ligado a, pelo menos, um átomo de hidrogênio. A distinção entre 

elas se dá pelo tamanho dos compostos.  

Dentro do grupo COD estão contidas inúmeras biomoléculas como açucares, 

proteínas, ácidos carboxílicos, substâncias húmicas, formando um grupo de cerca de 

4000 moléculas diferentes (BENNER, 2002).  

Já no grupo dos COP, estão incluídos tanto os organismos integrantes do 

ecossistema, quanto a matéria orgânica particulada em decomposição, conhecida 

também como detritos orgânicos. 

As fontes de COD e COP para os ecossistemas aquáticos podem ser internas 

(autóctones) ou externas (alóctones) ao ecossistema.  A bacia de drenagem superficial, 

os aquíferos e lençóis freáticos e até mesmo uma possível sedimentação de carbono 

orgânico presente na atmosfera são as principais fontes de COD e COP alóctones para 

um ecossistema aquático continental.  

Como fontes autóctones destacam-se o fitoplâncton e as macrófitas aquáticas. 

Através da morte e/ou excreção desses organismos, o CO2 incorporado durante a 

produção primária consegue ser liberado no ecossistema sob a forma de COD, por um 

processo conhecido como lixiviação – como uma das etapas da decomposição-, ou 

diretamente sob a forma de COP nos ecossistemas aquáticos.  

Ainda, a partir das interações tróficas entre os organismos aquáticos, o carbono 

orgânico pode ser também liberado no meio pela excreção e morte de populações de 

níveis tróficos mais elevados. 

Assim como o carbono, os níveis de oxigênio dissolvido em um corpo hídrico têm 

importância primária na qualidade da água por sua influência sobre os processos 

químicos e bioquímicos que ocorrem em diferentes profundidades, capazes de 

estabelecer o equilíbrio ou desequilíbrio ecológico do corpo d’água.  

As principais fontes de oxigênio, especificamente, para a água de um 

reservatório hidrelétrico são: a atmosfera, a fotossíntese e a bacia hidrográfica, através 

das vazões afluentes.  

Por outro lado, processos como a decomposição da matéria orgânica (oxidação) 

pela atividade de microrganismos, perdas para atmosfera e a respiração celular aeróbia 

de organismos aquáticos contribuem para redução da concentração do oxigênio na 
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água. Esta última é realizada pela maioria dos organismos, exceto alguns tipos de 

bactérias, sendo, portanto, o oxigênio essencial para a manutenção dos processos 

metabólicos de produção de energia e de reprodução. 

A presença de oxigênio favorece a dominância de organismos de metabolismo 

aeróbico que, por sua vez, promovem a decomposição total do COD em CO2.  

Por outro lado, na ausência de oxigênio, a degradação do COD ocorre por vias 

alternativas. Em ecossistemas mais profundos nos quais a coluna d’água pode 

apresentar, com maior frequência, estratificação quanto à concentração de oxigênio, as 

etapas aeróbias e anaeróbias do ciclo do carbono podem ocorrer simultaneamente na 

coluna d’água ou temporalmente separadas. 

Processos como produção primária e respiração são importantes no controle da 

dinâmica do oxigênio dissolvido, em função do consumo ou produção de O2 e CO2. A 

respiração celular é um processo metabólico realizado continuamente por todos os 

seres vivos para obtenção de energia que os mantenha vivos.  

A grande maioria dos organismos demandam oxigênio para realização deste 

processo responsável por disponibilizar a energia fixada pela fotossíntese (do próprio 

organismo no caso dos produtores primários ou do alimento nos organismos 

heterotróficos) para ser utilizada nos processos vitais ao longo da cadeia alimentar.  

Na interface sedimento-água, estes processos são ainda mais intensos em 

função da maior disponibilidade de matéria orgânica. Por isso, o sedimento dos 

ecossistemas aquáticos desempenha uma importante função quanto à mineralização 

da matéria orgânica. O fluxo observado nesta interface sofre influência da quantidade e 

qualidade da matéria orgânica disponível, concentração de nutrientes e presença de 

oxigênio.  

Em geral, nas camadas superficiais do sedimento, ocorrem os processos 

aeróbios, ou seja, oxidantes quando da presença de oxigênio. Com a extinção do 

oxigênio, começam a ocorrer os processos anaeróbios como desnitrificação, sulfato 

redução e metanogênese, descritos a diante. 

A análise do metabolismo aquático permite que sejam feitas inferências, do 

ponto de vista ecológico, a respeito do comportamento de lagos e reservatórios frente 

às contribuições da bacia hidrográfica (vazão de entrada e aporte de matéria orgânica 

e nutrientes), à ação antrópica no ecossistema aquático e terrestre (mudança no uso e 

ocupação do solo) e às condicionantes climáticas. A variabilidade espaço-temporal das 
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taxas metabólicas destes ecossistemas está condicionada, sobretudo, à morfologia do 

sistema, ao processo de estratificação térmica e ao regime de mistura.  

Os padrões de estratificação de um ecossistema são controlados principalmente 

pela mudança de temperatura ao longo da coluna d’água. Nos ecossistemas aquáticos 

continentais, a quase totalidade da propagação do calor ocorre por transporte de massa 

d’água, sendo a eficiência deste transporte função da presença ou ausência de 

camadas de diferentes densidades. Na grande maioria dos casos, a estratificação da 

coluna d’água é consequência do efeito da temperatura sobre a densidade da água.  

No caso de lagos que apresentam temperaturas uniformes em toda sua 

profundidade, a propagação do calor através de toda massa líquida pode acontecer de 

maneira muito eficiente, pois nestas condições a densidade da água é praticamente 

igual em todas as profundidades. Por outro lado, quando há a ocorrência de diferentes 

temperaturas ao longo da coluna d’água, ocorre a formação associada de um gradiente 

de densidade que inibe o regime de mistura, atuando como uma barreira física à 

circulação completa. 

Em lagos e reservatórios de regiões tropicais, os fenômenos de estratificação da 

massa d’água acontecem com maior frequência durante os períodos mais quentes do 

ano e/ou do dia, quando as camadas superficiais se aquecem e tornam-se menos 

densas do que as demais. Analisando a temperatura da coluna d’água nestas 

condições, identifica-se três camadas com diferentes gradientes de temperatura: uma 

camada superior chamada epilímnio, caracterizada por uma temperatura uniforme e 

quente; uma camada inferior, o hipolímnio, mais fria e mais densa; e entre as duas existe 

uma terceira camada com marcada descontinuidade de temperatura chamada 

metalímnio. 

O período de verão em regiões tropicais coincide, na maioria dos casos, com a 

maior pluviosidade e, portanto, com nível d`água mais elevado nesses ambientes. Neste 

período, as estratificações duradouras são observadas várias vezes e em muitos casos 

abrangem toda a estação de verão. Este fenômeno é resultante da pequena variação 

diária de temperatura do ar, que para o ecossistema aquático implica em reduzidas 

perdas de calor para a atmosfera, mesmo no período da madrugada. A estratificação 

diária também é induzida pela maior profundidade da coluna d’água neste período, que 

reduz a influência do vento como vetor de mistura das camadas d’água.  

Da mesma forma que na maioria dos corpos hídricos profundos há estratificação 

térmica, há também estratificação química, isto é, os gases e compostos orgânicos e 

inorgânicos presentes na água podem apresentar distribuição não homogênea na 
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coluna d’água. Isto porque, a difusão desses gases, como o oxigênio, dá-se 

principalmente pelo seu transporte em massa d’água, uma vez que a difusão molecular 

é insignificante. Durante o dia, no epilímnio, é comum haver um empobrecimento do 

carbono inorgânico e o enriquecimento de oxigênio dissolvido na água em função da 

atividade fotossintética.  

Já no hipolíminio, geralmente ocorre uma considerável redução dos valores de 

oxigênio dissolvido devido à atividade de bactérias envolvidas no processo de 

decomposição da matéria orgânica, podendo até chegar à anaerobiose. Nestas 

condições, ocorre uma mudança no metabolismo que passa de um sistema aeróbio para 

um sistema anaeróbio em função da diminuição da atividade fotossintética, relacionada 

a falta de luminosidade, e o aumento da atividade heterotrófica, via respiração e 

decomposição, com consequente alteração do pH. 

Outro critério importante de avaliação da qualidade da água de um corpo hídrico 

consiste na sua classificação quanto ao seu estado trófico a partir da definição da 

disponibilidade de nutrientes críticos ao meio e do incremento consequente da 

produtividade primária (taxa na qual a energia é adicionada aos corpos dos organismos 

autotróficos na forma de biomassa).  

A classificação trófica é condicionada não só pelo aporte de nutrientes, mas 

também por características específicas do sistema que impactam seu grau de 

produtividade, como por exemplo, radiação solar incidente, tempo de retenção e o tipo 

de mistura hídrica associado. 

De acordo com (DODDS, 2006), um ecossistema pode ser qualificado como um 

ambiente produtivo (oligotrófico), de produtividade mediana (mesotrófico) ou muito 

produtivo (eutrotófrico).  

O estado trófico de um ambiente e a disponibilidade de nutrientes, principalmente 

nitrogênio, fósforo e carbono, cumpre papel fundamental para manutenção do equilíbrio 

de seu ecossistema, uma vez que os compostos nitrogenados e fosfatados favorecem 

o aumento da biomassa de organismos autotróficos, enquanto a maior disponibilidade 

de carbono da matéria orgânica estimula a respiração das bactérias heterotróficas. 

Dessa forma, um ambiente eutrófico pode apresentar tanto um metabolismo autotrófico, 

pela presença de nutrientes, como um metabolismo heterotrófico, pela presença de 

matéria orgânica estocada. 

Os nutrientes dentro de um reservatório podem ter origens diversas. Muitas 

vezes, o aporte de nutrientes está associado ao carreamento através do escoamento 
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superficial sobre a bacia hidrográfica durante eventos de chuva e, a depender do tipo e 

uso do solo da bacia, o aporte de nutrientes será maior ou menor.  

Os principais nutrientes responsáveis pelo equilíbrio da biota aquática são o 

nitrogênio e o fósforo, pois são mais abundantes na natureza e, atualmente, a 

disponibilidade destes elementos vem sendo aumentada em função do uso de 

fertilizantes na agricultura e esgotos urbanos e industriais sem tratamento adequado. 

O nitrogênio é indispensável para os organismos podendo ser limitante à 

produção primária e secundária em ecossistemas aquáticos quando em baixas 

concentrações. Embora seja um elemento relativamente abundante, cerca de 99,9% do 

mesmo encontra-se na forma gasosa (N2) e não está disponível para a maior parte dos 

seres vivos ( ESTEVES, 2011) 

As principais fontes de N para os ecossistemas aquáticos continentais são as 

chuvas, a própria fixação biológica de nitrogênio dentro do corpo hídrico, o aporte 

orgânico e inorgânico a partir de ecossistemas adjacentes e, atualmente em grande 

escala, o aporte de efluentes domésticos e industriais não tratados ou parcialmente 

tratados nos corpos d’água.  

Dentro dos ecossistemas podemos classificar as formas de N nas seguintes 

categorias: N orgânico particulado (NOP) sob a forma de organismos (bactérias, 

fitoplâncton, zooplâncton, peixes etc.) ou detritos; N orgânico dissolvido (NOD) sob a 

forma de compostos lixiviados a partir de organismos senescentes ou mortos, ou por 

decomposição e excreção pelo fitoplâncton e macrófitas. No fitoplâncton, destacam-se 

as cianofíceas ou cianobactérias, como as principais excretoras de compostos 

nitrogenados.  

Já no que se refere ao nitrogênio inorgânico dissolvido (NID), este pode ser 

encontrado sob a forma de nitrato (NO3), nitrito (NO2), amônia (NH3), óxido nitroso (N2O) 

e nitrogênio molecular (N2). 

O nitrato e a amônia foram historicamente considerados de grande importância 

nos ecossistemas aquáticos continentais, uma vez que são as principais fontes de 

nitrogênio assimiláveis pelos produtores primários. Contudo, em ambientes com 

concentrações muito baixas de N inorgânico, é possível que os produtores primários 

realizem a absorção de N a partir de formas orgânicas como: ureia, aminoácidos e 

peptídeos.  

O íon amônio é a forma mais abundante de N inorgânico disponível em 

ecossistemas ou compartimentos dos ecossistemas que sejam anaeróbios, como no 
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hipolímnio. Por outro lado, em ecossistemas ou compartimentos aeróbios, como no 

epilímnio, o nitrato se faz mais abundante. O nitrito apresenta suas maiores 

concentrações em anaerobiose e em concentrações muito reduzidas em condições 

aeróbias. É importante ressaltar que, em altas concentrações, o nitrito e a amônia 

(proveniente do íon amônio) podem ser tóxicos aos organismos aquáticos e até mesmo 

ao homem, no caso de ingestão de água. 

Alguns organismos, em sua maioria autotrófica como as cianobactérias, 

desempenham papel fundamental para o ciclo do nitrogênio em ecossistemas 

aquáticos, dado sua capacidade de utilizar o nitrogênio molecular (N2) como fonte de 

nitrogênio para o seu metabolismo, transformando-o em biomoléculas, como proteínas. 

A esse processo se dá o nome de fixação biológica do nitrogênio. A energia e os elétrons 

para realização deste processo são obtidos através da fotossíntese, da fermentação e 

da respiração. A taxa de fixação de nitrogênio pelas cianobactérias está normalmente 

ligada à sua biomassa.  

Além da fixação biológica do nitrogênio, são reconhecidos mais três principais 

processos de transformação deste elemento importantes ao metabolismo dos 

ecossistemas aquáticos, são eles: amonificação, nitrificação e desnitrificação. 

A amonificação consiste na liberação do nitrogênio amoniacal pela 

decomposição da matéria orgânica. Dito em outras palavras, a amônia é o produto da 

mineralização, aeróbia, ou anaeróbia, do nitrogênio orgânico e pode ser gerado pela 

atividade de organismos heterotróficos por meio de diversas reações bioquímicas. 

Sempre que ocorre a mineralização, tem-se a liberação do carbono presente na matéria 

orgânica. Porém, o mesmo não ocorre com a amônia. A qualidade e a proporção C:N 

no substrato degradado determinará se a amônia será liberada ou absorvida pelo meio. 

O sedimento é o principal sítio deste processo.  

Caso esta amônia formada seja disponibilizada em meio aeróbio, essa forma 

reduzida de nitrogênio inorgânico é oxidada para nitrito (forma intermediária do 

processo) e nitrato, em um processo chamado de nitrificação. Esse processo 

caracteriza-se pela utilização de compostos inorgânicos reduzidos (p. ex. amônio) como 

doadores de hidrogênio, pelo qual através da oxidação destes compostos, os 

microrganismos obtêm energia para síntese de biomoléculas. A nitrificação é um 

processo predominantemente aeróbio e, como tal, só ocorre nas regiões onde há 

oxigênio disponível. 

A desnitrificação, processo conhecido como redução do nitrito a nitrogênio 

molecular, consiste na utilização do nitrito como “transportador” de oxigênio para 
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processos de oxidação da matéria orgânica em condições anaeróbias, resultando na 

redução desse composto a nitrogênio molecular ou a amônio. Por ocorrer principalmente 

sob condições anaeróbias, seu principal sítio de ocorrência é o sedimento, onde é 

predominante a baixa concentração de oxigênio e alta concentração de substratos 

orgânicos. 

Portanto, nitrogênio amoniacal, nitrito e nitrato são componentes cujas 

ocorrências na coluna d’água e no sedimento estão diretamente ligadas aos processos 

de produção e decomposição. Em ecossistemas que apresentam perfil de estratificação 

de temperatura e, principalmente, de oxigênio, os padrões de distribuição das formas 

de nitrogênio se dão conforme descrito a seguir: (i) o epilímnio aeróbio apresenta baixas 

concentrações de nitrogênio amoniacal  e altas concentrações de nitrato, em função do 

processo de nitrificação; e (ii) nas regiões mais profundas, onde o oxigênio é escasso 

ou ausente, as concentrações de nitrogênio amoniacal são elevadas e de nitrato são 

reduzidas, uma vez que a nitrificação não ocorre em anaerobiose. 

Além do nitrogênio, outro nutriente fundamental para o funcionamento do 

metabolismo de ecossistemas aquáticos é o fósforo, principalmente, pela sua atuação 

em processos envolvendo os sistemas biológicos, tais como: armazenamento de 

energia, estruturação da membrana celular, transferência da informação genética e 

metabolismo celular. Em comparação com os demais nutrientes, o fósforo é o menos 

abundante e, portanto, é o fator mais limitante na produtividade primária.  Como 

consequência de sua importância no controle da produção primária em ecossistemas 

aquáticos continentais, o fósforo tem sido apontado como o principal responsável pela 

eutrofização artificial destes ecossistemas. 

Em ecossistemas aquáticos o fósforo encontra-se sob a forma de fosfato, seja 

na forma iônica ou na forma complexada, reconhecidas em cinco grupos principais: 

fosfato particulado (orgânico, presente nas estruturas celulares de organismos vivos 

(excretas) ou mortos, ou em partes de organismos e fezes; e inorgânico inclui o fosfato 

adsorvido a partículas, como argila); fosfato orgânico dissolvido (produzido por 

organismos vivos ou em decomposição); fosfato inorgânico dissolvido (corresponde 

principalmente ao ortofosfato ou íon fosfato); fosfato total dissolvido (soma dos fosfato 

dissolvido orgânico e inorgânico) e fosfato total (soma de todas as formas de fósforo).  

Do ponto de vista limnológico, todas as formas de fósforo são importantes. No 

entanto, o fósforo total e o ortofosfato assumem maior relevância - o primeiro por ser 

utilizado como estimativa do grau do estado trófico do meio aquático e o íon fosfato por 
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ser a principal forma de fosfato assimilada pelos vegetais aquáticos, microalgas e 

bactérias. Nos sistemas aquáticos, a maior parte do fósforo encontra-se na fração 

orgânica particulada (POP), oriunda de organismos vivos que assimilam este elemento 

para biossíntese de matéria orgânica. 

Através da excreção de compostos orgânicos por organismos vivos e a 

decomposição da matéria, o fósforo passa a compor a fração orgânica dissolvida (POD), 

que é posteriormente mineralizada, resultando na liberação da fração inorgânica 

dissolvida (PID). Esta última fração é também regenerada diretamente pela excreção de 

organismos vivos. As frações orgânicas e inorgânicas dissolvidas podem ser adsorvidas 

a materiais coloidais e levados a sedimentação para o hipolímnio ou para o substrato 

do sistema aquático. A sedimentação do fósforo também pode ocorrer pela deposição 

do material particulado no substrato, incluindo células algais.  

A mobilização do fosfato adsorvido a coloides ou combinado a outros elementos, 

bem como a decomposição da matéria orgânica, torna o fosfato disponível para 

produtores primários e bactérias associadas ao sedimento.  

Além disso, o padrão de fluxos de fósforo entre sedimentos e água circundante 

é um componente essencial para o ciclo do fósforo em ambientes aquáticos. A retenção 

ou liberação a partir do sedimento estão intimamente correlacionadas às condições de 

oxiredução na interface água-sedimento, à temperatura, atividade microbiana e 

concentrações de fósforo e cátions no meio.  

Sob condições anóxicas, o fósforo acumulado nos sedimentos é rapidamente 

liberado para as águas próximas, entretanto, quando a superfície dos sedimentos é 

oxidada, essa troca é reduzida pelo favorecimento de íons que interferem na 

precipitação do fosfato. 

Boers, et al. (1998) demonstraram que a liberação do fósforo adsorvido no 

sedimento de fundo para a coluna d’água pode contribuir de maneira análoga, ou 

mesmo exceder a contribuição das fontes externas de fósforo para a permanência do 

nível de eutrofização. Deste modo, a liberação do fósforo a partir do sedimento de fundo 

pode retardar a recuperação de corpos hídricos, mesmo quando medidas para reduzir 

o aporte de nutrientes são tomadas. 

O fosfato em ecossistemas aquáticos continentais tem origem de fontes naturais 

e artificiais. Dentre as fontes naturais, as rochas da bacia de drenagem constituem a 
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fonte básica de fosfato para os ecossistemas aquáticos continentais. O fosfato liberado 

da rocha é carreado pelas águas de escoamento superficial e pode alcançar os 

diferentes ecossistemas aquáticos na forma solúvel ou adsorvido às argilas, sendo esta 

última a via mais importante de aporte de fosfato aos ecossistemas aquáticos tropicais, 

devido à frequência de solos argilosos nesta região.  

Já as fontes artificiais estão associadas, sobretudo, a atividades antrópicas 

desenvolvidas na bacia de drenagem dos corpos hídricos. A geração de escoamentos 

superficiais em áreas fertilizadas e em áreas urbanas (incorporando produtos químicos 

contendo fósforo), além de contribuições associadas a esgotos, podem ser 

responsáveis pela elevação dos níveis de fósforo no meio aquático (VON SPERLING, 

2014). Para estas situações, a concentração de fósforo dependerá das características 

qualitativas dos lançamentos, sejam eles pontuais ou difusos. 

As fontes pontuais referem-se principalmente aos lançamentos de efluentes 

urbanos e industriais. Nos efluentes domésticos, o fósforo está associado 

principalmente à matéria orgânica e ao uso de produtos de limpeza. Dentre as fontes de 

lançamento difusas, as atividades agrícolas merecem especial atenção, dado o uso 

intensivo de fertilizantes fosfatados utilizados como meio de elevar a produtividade dos 

cultivos.  

Finalmente, o enxofre também é outro macronutriente bastante demandado em 

ecossistemas aquáticos. Ele pode apresentar-se sob várias formas, dentre as quais o 

íon sulfato e o gás sulfídrico são as mais frequentes, sendo o primeiro de maior 

importância para a produtividade do ecossistema, visto que constitui a principal fonte de 

enxofre para os produtores primários, entre estes a comunidade fitoplanctônica.  

Nas transformações que os compostos de enxofre sofrem num ecossistema 

lacustre, participam tanto processos químicos quanto biológicos. Nos processos 

biológicos os organismos, especialmente bactérias, têm papel fundamental. O papel 

principal dos microrganismos no ciclo do enxofre reside na sua participação em dois 

processos fundamentais: processos de redução, nos quais ocorre formação de gás 

sulfídrico e de outras formas reduzidas de enxofre; e processos de oxidação que 

resultam na formação de sulfato, a partir principalmente da oxidação de gás sulfídrico. 

O gás sulfídrico é formado principalmente a partir da decomposição de 

compostos orgânicos sulfurosos, como alguns aminoácidos e da redução do sulfato em 

condições de anaerobiose. A formação do gás sulfídrico a partir da redução do sulfato, 
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se faz a partir da atividade de bactérias heterotróficas anaeróbias e de ocorrência 

principal na superfície do sedimento, onde as condições redutoras são mais favoráveis. 

São conhecidas como dessulfurantes ou bactérias redutoras e o processo ao qual se 

submetem é denominado dessulfurização. Esse processo corresponde a uma 

respiração anaeróbia, onde o sulfato atua como receptor de elétrons. Em ambientes 

ricos em sulfato, as bactérias redutoras de sulfato são responsáveis pela degradação 

de grande parte da matéria orgânica (utilizada como fonte de energia), reduzindo-o a 

gás sulfídrico.  

Após sua formação, o gás sulfídrico se mantém ou não, em função 

principalmente da concentração de oxigênio. Em presença de oxigênio, ele é instável 

sendo oxidado, tanto química (a enxofre) como biologicamente (a sulfato). Já na 

ausência de oxigênio, o gás sulfídrico acumula-se no hipolímnio, tornando esta porção 

da coluna nociva à maioria dos organismos aquáticos decorrente da sua toxidade.  

Lagos que apresentem parte da coluna d’água em anoxia, além de sulfato, 

podem também apresentar gás sulfídrico. Esta situação geralmente é encontrada em 

lagos eutróficos durante o período de estratificação térmica. 

Conforme apontado na descrição de alguns ciclos biogeoquímicos, o sedimento 

exerce papel fundamental para os ecossistemas aquáticos continentais do ponto de 

vista de ciclagem de matéria e fluxo de energia. Nele, ocorrem processos biológicos, 

físicos e/ou químicos que influenciam o metabolismo de todo o sistema. O sedimento é 

o compartimento do ecossistema lacustre onde se depositam todos os compostos e 

estruturas de animais e vegetais que não foram totalmente decompostos. Quanto a sua 

classificação, são reconhecidos dois tipos de sedimentos: orgânico e mineral.  

Segundo Ungemach (1960, apud ESTEVES, 2011), para o sedimento ser 

considerado orgânico deve possuir teor de matéria orgânica superior a 10% da massa 

seca. Por outro lado, o sedimento mineral é caracterizado pelo baixo teor de matéria 

orgânica e predomina na sua constituição sílica, argila e compostos de cálcio, ferro e 

manganês. 

Na maioria dos sedimentos límnicos distinguem-se duas camadas: a recente ou 

biológica e a permanente. A camada recente compreende a parte do sedimento, 

geralmente com maior concentração de matéria orgânica, que está em contato direto 

com a coluna d’água. Corresponde à parte do sedimento biologicamente mais ativa, 

pois nela os microrganismos e organismos bentônicos (colonizadores dos sedimentos 

aquáticos) encontram as condições ambientais mais favoráveis para o seu 

desenvolvimento. Suas características mais importantes são: o alto teor de matéria 
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orgânica, maior densidade de organismos bentônicos e grande atividade microbiana 

(devido à alta concentração de compostos ricos em energia tais como: lipídeos, 

proteínas e carboidratos). A camada permanente ou sedimento permanente localiza-se 

abaixo da camada recente e é caracterizada pelo baixo teor de matéria orgânica e pelo 

fato de estar geralmente em anaerobiose.  

Tanto a camada recente quanto a permanente são compostas por duas frações, 

isto é, a fração particulada e a fração dissolvida na água intersticial. A primeira constitui 

a principal fonte de energia para microrganismos e organismos bentônicos. Geralmente 

em ambientes com alta produção primária ou naqueles que recebem grande quantidade 

de material orgânico alóctone, a fração particulada é composta principalmente por 

matéria orgânica. Por outro lado, em lagos de baixa taxa de produção primária, a fração 

particulada é predominantemente inorgânica. A parcela dissolvida na água intersticial é 

de fundamental importância para a produtividade do ecossistema aquático, isto porque 

a coluna d’água sofre um processo constante de enriquecimento de nutrientes, que se 

difundem a partir da água intersticial, onde encontram em concentrações mais elevadas.  

Na maioria dos ecossistemas aquáticos continentais, o sedimento é o 

compartimento que apresenta maior concentração de nutrientes, funcionando, neste 

caso, como reservatório de nutrientes para os demais compartimentos. Assim, os 

sedimentos orgânicos, na maioria dos casos, apresentam maior concentração de 

nutrientes do que os minerais.  

Frequentemente, as maiores taxas de liberação de nutrientes do sedimento para 

coluna d’água ocorrem quando a parte inferior desta se encontra com baixas 

concentrações de oxigênio, ou mesmo anaeróbia. Sob estas condições o meio torna-

se, do ponto de vista físico-químico, favorável à solubilização de alguns íons. Situações 

de baixas concentrações de oxigênio são facilmente observadas quando principalmente 

no sedimento, ocorre intensa atividade biológica, como a decomposição microbiológica 

e respiração de organismos bentônicos. 

No caso em que o consumo de oxigênio na parte inferior da coluna d’água é 

reduzido, possibilitando um ambiente aeróbio, estabelecem-se condições físicas e 

químicas favoráveis à precipitação de íons, especialmente sob a forma de óxidos.  O 

sedimento sob estas condições apresenta, verticalmente, três camadas distintas: uma 

superficial, chamada de oxidada ou de oxidação; uma inferior, a reduzida; e a 

intermediária, a de transição. 

A camada oxidada é a região do sedimento na qual predominam os processos 

de precipitação de íons. A consequência principal da existência da camada de oxidação 
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é a interrupção do fluxo de íons do sedimento (via água intersticial) para a coluna d’água, 

com profundas implicações sobre os processos importantes no ecossistema, entre eles, 

a produtividade primária. 

De grande importância para a reciclagem de nutrientes em ambientes aquáticos 

são as bolhas de gás liberadas do sedimento. Estas bolhas são formadas principalmente 

por gás carbônico, metano, gás sulfídrico e nitrogênio. Em condições aeróbias surgem 

em pequeno número, enquanto em anaerobiose, podem surgir em número muito 

elevado. O papel principal das bolhas de gás é que ao se desprenderem do sedimento, 

perturba-o, promovendo a liberação de quantidades consideráveis de nutrientes. 

Segundo Ohle (1958, apud ESTEVES, 2011), estes nutrientes podem, através das 

correntes convectivas da coluna d’água, alcançar a zona eufótica, onde são utilizados 

pelo fitoplâncton. 

Todas as águas naturais, em maior ou menor escala, contém íons resultantes da 

dissolução de compostos minerais. Vários fatores podem influenciar na composição 

iônica dos corpos d’água, como: a geologia da área de drenagem dos efluentes, 

geologia da bacia de acumulação do lago, regime de chuvas e, com a intensificação de 

atividades antrópicas, a contribuição de fontes poluidoras.  

Estes íons têm importante papel na produtividade global dos ecossistemas 

aquáticos, pois fazem parte de importantes processos fisiológicos de suas 

comunidades. Os mais comuns presentes em corpos d’água continentais são: cálcio 

(Ca2+), magnésio (Mg2+), sódio (Na+), potássio (K+), ferro (Fe3+), manganês (Mn2+), 

cloreto (Cl-), sulfato (SO4
2-), carbonato (CO3

2-) e bicarbonato (HCO3
-). 

Figura 4.1-4:  Representação mais detalhada da cadeia alimentar e dos 

diferentes tipos de relacionamentos básicos. 

Fonte: STRASKRABA e TUNDISI, 2013 
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Do ponto de vista biológico, uma das maiores conquistas da limnologia de corpos 

aquáticos é o reconhecimento do fato de que as inter-relações entre os diferentes 

grupos de organismos são muito intensas e seus efeitos não se dão somente de baixo 

para cima, do meio físico, por meio de seus nutrientes, para a produção orgânica 

primária e, então, até os consumidores finais; mas também de cima para baixo, dos 

maiores organismos para os menores e, então, para a química e física do reservatório 

(Figura 4.1-4).  

As questões acima descritas dão respaldo para melhor compreensão da 

dinâmica do sistema ecológico de ecossistemas hídricos, permitindo aplicar estes 

conceitos sobre as particularidades do reservatório em estudo, tendo em vista o objetivo 

pretendido. 

4.2 Entrevistas 

As entrevistas conduzidas nesta pesquisa serviram não só como instrumento de 

coleta de dados, mas como parte integrante do modelo proposto. Sem os depoimentos 

recolhidos, a proposta vinculada à elaboração deste modelo seria de difícil execução, 

dada a sua natureza qualitativa, cuja estrutura consiste na construção de um diagrama 

de ciclos de realimentação descritivos do comportamento do sistema simulado, 

concebido com base, essencialmente, no conhecimento adquirido junto aos 

entrevistados. 

Todas as entrevistas foram conduzidas individualmente como forma de evitar 

inibições e constrangimentos por parte dos entrevistados.  

Alguns estudos cuja abordagem baseia-se na modelagem participativa (Burgin 

et al., 2013; Videira et al., 2009) indicam uma tendência: quando há necessidade de 

envolvimento de partes interessadas em um determinado tema de pesquisa observa-se 

que, principalmente quando aplicada em países em desenvolvimento, o engajamento 

dos integrantes tende a ser menor quando são conduzidas entrevistas em grupo com 

relação às conduzidas individualmente. Isto porque, a presença de grupos opostos ou 

que detenham algum tipo de influência ou poder sobre outros, pode acabar por coibir a 

manifestação de alguns participantes.  

Fora este motivo, devido à limitação de recursos, constatou-se ser inviável 

garantir a condução de todos os entrevistados a um local central de encontro, sem 

mencionar a dificuldade em conciliar suas agendas, visto que cada um deles cumpre 

atividades profissionais distintas.  
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Assim sendo, de acordo com a abordagem proposta, os pesquisadores 

responsáveis pela execução da pesquisa foram a campo para realizar as entrevistas 

individuais com cada um dos integrantes selecionados. 

As entrevistas tiveram duração de aproximadamente uma hora e foram 

realizadas em lugar reservado, garantindo a tranquilidade para que pudessem 

responder as questões levantadas. O roteiro criado foi alinhado com os conceitos e 

observações definidos durante a etapa de revisão da literatura e validados junto a dois 

profissionais de Furnas, envolvidos diretamente no acompanhamento da avaliação da 

qualidade da água do reservatório de Funil.  

Apesar de flexível, por tratar-se de entrevistas semiestruturadas, julgou-se 

importante a criação de um roteiro base que servisse como ferramenta de auxílio e 

orientação durante a execução das entrevistas.  

As perguntas escolhidas para estruturar este roteiro consideraram, além dos 

aspectos conceituais a respeito da problemática revisada, o perfil dos entrevistados 

selecionados. Por conta da diversidade encontrada tanto no perfil dos entrevistados, 

quanto no objetivo da pesquisa com relação ao resultado obtido em cada entrevista, o 

roteiro foi segmentado em duas partes, de acordo com duas categorias de 

entrevistados, sendo eles: os usuários ou órgãos institucionais que atuam junto aos 

usuários da bacia de influência do reservatório de Funil; e o corpo técnico ligado à 

operação da usina hidrelétrica de Funil.  

O roteiro da entrevista aplicado aos usuários encontra-se no ANEXO A, 

enquanto aquele aplicado aos especialistas, no ANEXO B. 

É importante ressaltar também que não houve rigidez com relação à ordem das 

perguntas no roteiro. As questões foram sendo levantadas de acordo com o fluxo natural 

da conversa, respeitando, na medida do possível, a linha de raciocínio do entrevistado.  

Além disso, como já mencionado anteriormente, as perguntas foram pensadas 

para que os entrevistados pudessem falar sobre o que considerassem mais relevante. 

O método utilizado permite que sejam feitas perguntas de aprofundamento, apesar de 

evitar questionamentos sobre assuntos fora daqueles levantados no roteiro - caso 

contrário, seria inviável realizar a comparação dos depoimentos. 

Em um segundo momento, conforme já apontado no capítulo anterior, o modelo 

prévio, criado com base nas entrevistas realizadas em campo, foi validado com 

especialistas em avaliação da qualidade da água de reservatórios de Furnas através de 

uma entrevista informal, realizada em uma sala de reunião na própria sede da empresa, 
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localizada no Rio de Janeiro. Conforrne Gil (2002) aponta, a entrevista informal é o tipo 

menos estruturado possível e só se distingue da simples conversação porque tem como 

objetivo básico a coleta de dados.  

4.2.1 Seleção e descrição dos entrevistados 

O processo de seleção dos entrevistados baseou-se em alguns critérios 

importantes para o atingimento do objetivo da pesquisa. A definição de critérios segundo 

os quais serão selecionados os sujeitos a serem entrevistados é algo primordial, já que 

interfere diretamente na qualidade das informações a partir das quais se fundamenta a 

análise e se alcança a compreensão mais ampla do problema delineado DUARTE, 

2002. 

Tendo em vista as informações obtidas a partir da revisão de literatura sobre o 

problema de pesquisa e da sua respectiva área de abrangência, foram identificados dois 

grupos potenciais de entrevistados, os quais distinguiram-se pelo objetivo da pesquisa 

quanto aos resultados pretendidos com suas entrevistas.  

O interesse da pesquisa pela narrativa do primeiro grupo foi dedicado para o 

mapeamento das principais causas associadas à degradação da água do reservatório 

de Funil.  

Portanto, para o atingimento acurado deste objetivo, julgou-se importante a 

seleção de um grupo abrangente de usuários do reservatório ou dos seus afluentes 

próximos à sua entrada de vazão, que pudessem, a partir da sua vivência, relatar seus 

pontos de vista a respeito do problema ao qual convivem.  

Já no que diz respeito ao segundo grupo, as entrevistas conduzidas com seus 

integrantes tiveram como pretensão identificar os principais efeitos da má qualidade da 

água do reservatório referido sobre a operação da usina hidrelétrica associada. À vista 

disso, foram convocados alguns técnicos e especialistas de Furnas - empresa 

concessionária da UHE, ao qual lhe cabe sua operação-, para que através de suas 

experiências pudessem contribuir com a obtenção de informações relevantes ao 

objetivo traçado. 

Tendo em vista, portanto, a definição do que se pretendia buscar como resultado 

das entrevistas, a seleção posterior da amostra de entrevistados considerou, sobretudo, 

a acessibilidade e disponibilidade dos membros apreciados. Sendo assim, a definição 

prévia do número de entrevistados não se mostrou relevante como critério de avaliação, 

já que não foi considerado como prioritário frente aos outros critérios levantados 

anteriormente nesta seção.  
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Também no que diz respeito à seleção das partes interessadas referente ao 

primeiro grupo, julgou-se oportuno utilizar como parâmetro de escolha a multiplicidade 

de seus membros enquanto usuários da bacia e do reservatório, considerando interesse 

e poder de influência sobre ações que pudessem contribuir para melhoria da qualidade 

da água. 

Conforme propõem estudos a respeito de procedimentos éticos aplicados à 

prática científica (DA SILVA, 2014), a identidade dos participantes das entrevistas deve 

ser resguarda e seus direitos garantidos através do registro do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (APÊNDICE).  

Desta forma, tendo em vista preservar suas identidades, os entrevistados 

tiveram seus nomes verdadeiros omitidos pelo pesquisador.  

No entanto, informações como gênero e ocupação foram divulgadas de forma 

fidedigna, ponderando sempre a maneira como seriam expostas para evitar a facilitação 

da identificação dos envolvidos.  

Outro procedimento recomendado para conservar o anonimato dos 

entrevistados, e que foi utilizado nesta pesquisa, foi a omissão de alguns trechos de 

seus depoimentos que pudessem revelar ao leitor a sua identidade. 

Após terem sido definidos os critérios de seleção dos grupos de entrevistados, o 

próximo passo consistiu no levantamento de possíveis candidatos passíveis à esta 

função. A maior parte dos nomes foram encontrados em artigos e reportagens na 

internet pesquisados durante a etapa de revisão bibliográfica.  

No entanto, mesmo que em menor proporção, exclusivamente no caso da 

escolha dos especialistas, foi utilizado como forma de seleção a indicação de terceiros 

pelos funcionários de Furnas envolvidos, desde o princípio, no projeto de pesquisa. 

Ao selecionar os nomes dos possíveis entrevistados, foi preciso contactá-los um 

a um, via ligação telefônica, para verificação de aceite e disponibilidade. Durante os 

telefonemas, os candidatos foram apresentados brevemente ao motivo do contato e, 

logo em seguida, convidados a fazerem parte da pesquisa. Caso houvesse afirmativa 

da sua participação, passava-se para a marcação da entrevista, considerando o período 

estabelecido junto à equipe de Furnas para a realização da pesquisa de campo. 

O quadro 4.2-1 apresenta um resumo das partes interessadas selecionadas para 

integrarem o corpo de entrevistados da pesquisa. 
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Quadro 4.2-1: Caracterização dos entrevistados. 

ENTREVISTADO GÊNERO OCUPAÇÃO GRUPO 

1 Feminino Funcionária AGEVAP Usuários 

2 Masculino 
Funcionário da Secretaria do Meio 
Ambiente de Queluz 

Usuários 

3 Masculino 
Funcionário da Secretaria do Meio 
Ambiente de Areias 

Usuários 

4 Masculino Pescador Usuários 

5 Masculino Ex-integrante da ONG Agulhas Negras Usuários 

6 Feminino Técnica nível-médio de Furnas Especialista/Técnico 

7 Masculino Operador da Usina  Especialista/Técnico 

8 Masculino Biólogo de Furnas Especialista/Técnico 

9 Masculino Engenheiro Ambiental de Furnas Especialista/Técnico 

10 Masculino Engenheiro sênior de Furnas Especialista/Técnico 

Fonte: Elaboração Própria. 

Foram selecionadas 5 pessoas como representantes do grupo de usuários, 

dentre as quais incluíram-se profissionais atuantes em cargos administrativos e públicos 

voltados para gestão dos recursos hídricos da bacia em estudo, bem como civis, 

usuários primários do reservatório e de seus afluentes, apresentando todos 

características distintas quanto à sua atuação, interesse e poder de influência acerca do 

problema tratado.  

Cada um destes sujeitos tem suas características descritas a seguir, tendo em 

conta a premissa básica de que suas identidades devem ser mantidas em sigilo, 

conforme já apontado: 

• Funcionária da AGEVAP: em termos de gestão, a Bacia do Paraíba do Sul, 

apresenta duas escalas de abordagem e gestão. A mais ampla destas trata 

da bacia como um todo, dotada de um Comitê de Integração (CEIVAP), 

responsável por promover fóruns democráticos para debates e decisões 

sobre as questões relacionadas ao uso das águas da bacia. Já a segunda, 

trata das competências das chamadas Agências de Água, ou Agência de 

Bacia, como são mais conhecidas, cuja principal função é receber e aplicar 

os recursos arrecadados com a cobrança pelo uso da água na bacia 

segundo o plano de investimentos aprovado pelos Comitês associados. 

Desde 2004, com a promulgação da Lei no 10.881/04, a Associação Pró-

Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (AGEVAP) 

estabeleceu-se como Agência de Bacia da CEIVAP, atuando como braço 

executivo do Comitê. Atualmente a agência mantém seis contratos de 

gestão: o primeiro, em 2004, firmado junto à ANA para atendimento ao 

CEIVAP; o segundo, em 2010, com o Instituto Estadual do Ambiente (INEA) 

para atender outros quatro comitês afluentes fluminenses do rio Paraíba do 
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Sul (Comitês Médio Paraíba do Sul, Piabanha, Rio Dois Rios e Baixo 

Paraíba do Sul); o terceiro também assinado com o INEA para atuação junto 

ao Comitê Guandu; o quarto e o quinto foram realizados junto ao Instituto 

Mineiro de Gestão de Águas (IGAM), para atendimento de dois comitês 

afluentes mineiros do rio Paraíba do Sul (Comitês de Bacias Afluentes 

Mineiros dos rios Preto e Paraibuna e dos rios Pomba e Muriaé); e por 

último, em 2017, a agência venceu dois editais para exercer as atividades 

de Secretaria Executiva do Comitê da Baía de Ilha Grande e do Comitê da 

Região Hidrográfica da Baía de Guanabara e dos Sistemas lagunares de 

Maricá e Jacarepaguá. A AGEVAP foi constituída na forma de uma 

Associação de direito privado, com fins não econômicos, administrada por 

um Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Diretoria-Executiva, com 

sede na cidade de Resende-RJ. Julgou-se importante a participação de um 

membro integrante da agência, pela sua atuação na execução das ações de 

gestão dos recursos hídricos da bacia do rio Paraíba do Sul, definidas 

segundo as deliberações do Comitê. Também, devido à sua atuação mais 

próxima junto aos usuários da Bacia, a AGEVAP, como associação, 

apresentou-se como uma forte candidata para acareação das informações 

referentes ao primeiro grupo de entrevistados. Quanto aos critérios de poder 

de influência e interesse, entende-se que a agência, frente aos outros 

entrevistados é o agente de maior força. Muito embora a AGEVAP não 

detenha poder sobre às definições a serem implantadas na bacia, sua 

atuação próxima a órgãos públicos de Estado, como a própria CEIVAP, ao 

qual lhe cabe o poder de decisão no âmbito do planejamento e da gestão 

dos recursos hídricos da bacia, garantem à agência superioridade frente aos 

outros entrevistados quanto ao patamar atingido pelos critérios definidos 

para caracterização dos usuários da bacia. A funcionária da AGEVAP 

entrevistada desempenha função de gerência na área dos recursos hídricos 

dentro da organização. 

• Funcionários da Secretaria do Meio Ambiente de Queluz e de Areias: com 

intuito de mapear a parcela de contribuição das cidades satélites na 

degradação da qualidade da água da bacia a montante do reservatório de 

Funil, buscou-se junto às secretarias do meio ambiente dos municípios de 

Queluz e Areias, informações a respeito do comportamento da população 

quanto aos usos da água e dos serviços sanitários e de coleta de lixo 

oferecidos pelas suas prefeituras. Atrelado a este contexto, foi apurado 
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ainda se são contundentes os efeitos da má qualidade da água do rio 

Paraíba do Sul e de seus afluentes para população que ali reside, já que 

grande parte do seu abastecimento provém do rio. Em caso afirmativo, o 

próximo passo consistiria em investigar quais eventuais prejuízos, em 

termos socioeconômicos, estes efeitos desencadeiam. E, por último, 

averiguou-se também a atuação das prefeituras no sentido de prevenir ou 

combater maiores prejuízos ambientais causados pela poluição das águas 

da bacia. Os municípios de Queluz e Areais localizam-se no estado de São 

Paulo e por fazerem fronteira com o Rio de Janeiro também tem parte do 

reservatório de Funil em seus territórios. São os dois últimos municípios 

banhados pelo trecho paulista do rio Paraíba do Sul que antecedem a 

entrada da represa e, portanto, foram considerados locais pertinentes para 

o mapeamento da qualidade da água que desagua no reservatório - 

basicamente, a mesma que a população desses municípios vizinhos utiliza. 

O funcionário da Secretaria do Meio Ambiente de Areias, na época da 

entrevista, tinha assumido o cargo naquele mesmo mês e, por isso, solicitou 

ajuda de outra funcionária mais antiga que concordou em colaborar com as 

questões levantadas. Já em Queluz, o funcionário da Secretaria do Meio 

Ambiente do município com o qual a entrevista foi realizada estava à frente 

de seu cargo na há 19 anos e foi entrevistado sozinho. Quanto a 

classificação destes entrevistados no que diz respeito ao seu poder de 

influência e interesse enquanto usuários, entende-se que por serem 

municípios pequenos do interior de São Paulo, seu poder de influência sobre 

a definição da qualidade da água afluente ao reservatório é pouco 

significativo. Conforme constatado durante as entrevistas, estes municípios 

dependem de repasses financeiros dos governos estaduais e federais e, por 

isso, geralmente, possuem pouca flexibilidade para atuarem de maneira 

independente. Quanto ao interesse destes municípios, por serem usuários 

diretos do rio Paraíba do Sul e terem suas principais atividades econômicas 

dependentes de seu recurso, é razoável imaginar que haja algum interesse 

em preservá-lo. No entanto, conforme observado com frequência na 

atuação de governos, independentemente da sua esfera, a mobilização para 

atender pautas de cunho econômico, mesmo quando em detrimentos das 

pautas ambientais, é geralmente tida como prioridade. Este fato acaba, 

portanto, por limitar o interesse em executar certas políticas ambientais 

referentes, por exemplo, à prevenção da qualidade da água dos rios. 
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• Pescador, residente de uma vila de pescadores localizada no entorno do 

reservatório de Funil: no intuito de compreender os efeitos da má qualidade 

da água para as populações ribeirinhas - especialmente aquelas que 

residam no entorno da represa de Funil e que, porventura, dependam dela 

como fonte de geração de renda, a exemplo do turismo e da pesca – a 

equipe de pesquisa buscou por comunidades que ocupassem áreas no 

entorno do reservatório e que eventualmente pudessem atender à essa 

demanda. Como resultado deste levantamento, contatou-se a existência de 

uma vila de pescadores, em São José do Barreto, município paulista na 

divisa com o Rio de Janeiro, localizado às margens da represa. A pequena 

vila, conhecida como Vila Santana, na época, possuía 60 domicílios, sendo 

em sua maioria de proprietários não residentes que, em busca de lazer 

através de atividades na represa, costumavam frequentar somente aos 

finais de semana. O entrevistado selecionado, no entanto, é morador da vila 

há 30 anos e tem como principal fonte de renda a pesca. Quanto ao seu 

poder de influência, a vila se qualifica como um agente de baixa autoridade 

neste quesito, uma vez que consiste em uma comunidade pequena, com 

pouco poder de barganha para/com os agentes tomadores de decisão. Por 

outro lado, existe grande interesse da comunidade pela melhoria da água 

da represa, na medida em que dependem da boa qualidade de sua água 

enquanto usuários diretos. 

• Morador de Itatiaia, município no qual a UHE de Funil opera, e fundador do 

Instituto Agulhas Negras (INAN): o último entrevistado como integrante do 

grupo de usuários foi um morador de Itatiaia, envolvido em diversas frentes 

no combate a problemas ambientais enfrentados na região – já atuou como 

conselheiro do Parque Nacional de Itatiaia, conselheiro do Parque Estadual 

da Pedra Selada na coordenação da câmara temática de recursos hídricos, 

como membro do Conselho do Meio Ambiente e do Turismo de Resende, 

participou do Grupo Executivo de Trabalho que criou a APA da Serrinha de 

Alambari e elaborou seu Plano Diretor, também foi idealizador e presidente 

do Conselho Regional de Turismo da Região das Agulhas Negras, além de 

ter estado à frente do Instituto de Agulhas Negras, que atualmente encontra-

se inativo. O instituto, como uma entidade sem fins lucrativos criado em 

2012, enquanto ativo, trabalhou junto aos órgãos públicos locais e regionais 

no sentido de denunciar crimes ambientais e cobrar ações combativas em 

defesa da preservação do ecossistema da região. As informações 



 

120 

 

recolhidas durante esta última entrevista permitiram à equipe de pesquisa 

compreender, de forma mais abrangente e integral, as dificuldades 

enfrentadas pelos dois municípios que abrigam praticamente toda área da 

represa de Funil (Resende e Itatiaia), decorrentes da poluição persistente 

do Rio Paraíba do Sul e de seus afluentes que atravessam a região. Em 

termos de poder de influência, o entrevistado, enquanto representante do 

instituto, possui um certo grau de importância, dado a proximidade da 

entidade com o poder público ao celebrar parcerias em busca do 

atendimento às necessidades locais. Da mesma forma, por ter seu objetivo 

pautado na preservação local do meio ambiente, o instituto possui grande 

interesse na recuperação da qualidade da água do rio Paraíba do Sul, uma 

vez que consiste no principal problema ambiental da região. Por mais que o 

instituto esteja atualmente inativo, buscou-se, através desta entrevista, 

entender os esforços realizados e as dificuldades enfrentadas enquanto 

ainda operante e, por isso, a avaliação do entrevistado baseou-se na sua 

atuação como membro do instituto e não apenas como indivíduo.  

No que se refere ao segundo grupo de entrevistados, também foram 

selecionados 5 especialistas e técnicos, escolhidos segundo seu envolvimento com o 

empreendimento estudado e pela disposição deles em participar da pesquisa. Os dois 

primeiros selecionados participaram como integrantes já vinculados ao projeto de 

Furnas ao qual a pesquisa se associou para que sua execução fosse viabilizada. 

Enquanto os últimos três entrevistados foram escolhidos por meio da indicação destes 

dois primeiros participantes. Algumas das suas características são descritas 

brevemente, a seguir: 

• Biólogo de Furnas: selecionado pelo seu vínculo com o projeto já em 

desenvolvimento, ao qual a pesquisa se associou, bem como pelo seu 

envolvimento direto no trabalho de acompanhamento da qualidade da água 

das represas sobre as quais a empresa opera. Participou também da 

pesquisa de campo, acompanhando a equipe de pesquisa em todas as 

entrevistas e contribuindo com algumas colocações quando julgava 

necessário. 

• Engenheiro Ambiental de Furnas: assim como o biólogo selecionado, este 

integrante já era vinculado ao projeto ao qual a pesquisa se associou, como 

também participava dos trabalhos realizados internamente pela empresa 

acerca da avaliação da qualidade da água de suas represas. Da mesma 

forma que o primeiro integrante, esteve presente na pesquisa de campo e 
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se manifestou quando julgou que sua contribuição poderia ser pertinente às 

investigações realizadas. 

• Técnica nível-médio de Furnas: Atuante há 19 anos na represa de Funil, a 

funcionária selecionada foi escolhida pela sua vasta experiência junto ao 

empreendimento estudado, tendo participado ativamente em projetos 

voltados para restauração de áreas degradadas no entorno do reservatório. 

A técnica tem formação em biologia e é terceirizada da empresa. Ela foi 

indicada pelos integrantes do projeto por ser uma funcionária com alto 

envolvimento na comunidade e pelo seu engajamento em diversos projetos 

na usina. 

• Operador da Usina de Funil: até o momento da entrevista, o funcionário 

atuava há 18 anos em Furnas. Assim como a integrante anterior, ele é 

empregado terceirizado de Furnas, contratado como Operador de HSE 

(Saúde, Segurança e Meio Ambiente). No período em questão, atuava a 

frente da operação da usina e, por isso, foi indicado pelos membros 

envolvidos até então na pesquisa como uma boa alternativa. 

• Engenheiro sênior de Furnas: possui formação à nível de doutorado em 

engenharia química e atua na empresa principalmente em trabalhos 

envolvendo temas sobre recursos hídricos, qualidade da água, reservatórios 

de hidrelétricas, impactos ambientais, modelagem matemática e diagnóstico 

ambiental.  Foi indicado pelos colegas de trabalho já envolvidos no projeto 

como o especialista mais apto para verificação dos dados recolhidos em 

campo. Sua entrevista foi a única realizada após a pesquisa de campo, na 

sede de Furnas, no Rio de Janeiro. 

4.2.2 Contribuições 

Depois de concluída a revisão bibliográfica acerca do tema estudado - o qual 

envolve tanto o contexto da degradação ambiental dos reservatórios de usinas 

hidrelétricas e de seu entorno, como também as particularidades da represa de Funil - 

as entrevistas foram executadas no sentido de confirmar a dimensão de cada questão 

levantada e compreender com mais detalhes os aspectos mais determinantes, 

considerando o contexto analisado. Por meio dos depoimentos recolhidos, alguns 

pontos puderam ser melhor esclarecidos de acordo com a realidade local, de modo a 

confirmar ou negar algumas das razões tidas como plausíveis para a deterioração 

observada no caso específico do reservatório de Funil.  
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As ocupações existentes no entorno do reservatório foram consideradas pouco 

expressivas frente a outros fatores quando analisadas sob a ótica das eventuais fontes 

de contribuição para degradação da água da represa. Segundo o relato da funcionária 

de Furnas, atuante na hidrelétrica de Funil, existem alguns poucos condomínios e clubes 

de pesca nas margens da represa que não oferecem prejuízos consideráveis à condição 

do reservatório, especialmente, quando comparados aos provenientes de outras fontes. 

Ações tais como irrigação e transporte aquaviário são praticamente inexistentes no 

reservatório. Segundo os entrevistados, o uso de barcos na represa limita-se apenas a 

atividades de pesca e lazer associadas ao turismo local, consideradas de pouca 

relevância para a análise envolvendo a condição do reservatório.  

No que diz respeito às atividades agrícolas próximas à represa, tampouco são 

tidas como pertinentes tendo em vista a prevalência da pecuária extensiva voltada, 

principalmente, para indústria de laticínios como principal atividade na economia rural 

da região. A produção agrícola local é considerada pouco significativa, na medida que 

a pecuária praticada na região é em sua maior parte extensiva e de pequena escala. 

Deste modo, há pouca demanda pela produção de ração como fonte primária da dieta 

desses bovinos, uma vez que são criados soltos em áreas amplas de pasto, 

encontrando nas pastagens sua principal fonte alimentar.  

À vista disso, o uso das águas do reservatório de Funil como fonte de irrigação 

para as produções agrícolas locais mostra ser dispensável, dada pouca relevância desta 

atividade ao redor do empreendimento. Contudo, quando avaliada a atividade agrícola 

dos municípios ribeirinhos que ficam às margens da porção paulista do rio Paraíba do 

Sul, os entrevistados reconhecem que a situação não se assemelha ao que ocorre nas 

redondezas da represa. Muitas destas localidades têm suas economias pautadas na 

agricultura em maior escala, o que demanda dos mananciais não só maior volume 

hídrico para a irrigação agrícola, como também maior esforço para autodepuração dos 

poluentes que conseguem alcançar o rio, já que geralmente são utilizados fertilizantes 

e defensivos agrícolas que, por vezes, conseguem acessar as águas fluviais e viram 

uma importante fonte difusa de poluição. Além disso, por estar inserido no principal eixo 

econômico do país, o estado de São Paulo abriga um parque industrial significativo, 

cujos resíduos associados são, muitas vezes, despejados de maneira incorreta em seus 

rios, sem que sejam adequadamente submetidos aos tratamentos necessários. 

Consequentemente, o fluxo de entrada do reservatório da UHE de Funil, que provém 

destes municípios, é fortemente impactado por estas atividades que ocorrem a 

montante. 
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Ainda a respeito da atividade agropecuária desenvolvida na bacia, 

fundamentalmente no trecho paulista, existe uma predominância em culturas destinadas 

à pecuária (CETESB, 2020), o que propicia a ocorrência de outro problema ambiental, 

associado à remoção da cobertura florestal nativa por meio de queimadas como 

instrumento comum para dar espaço às áreas de pastagem. Esta prática, sobretudo 

quando aplicada sobre matas ciliares, favorece eventos como a erosão das margens e 

o assoreamento dos rios, que contribuem para o prejuízo da qualidade de suas águas 

e de seus afluentes. Grande parte dos entrevistados apontaram esta problemática como 

um evento recorrente observado, inclusive, em áreas ao redor do reservatório. 

No entanto, por unanimidade, todos os entrevistados concordaram que a 

principal fonte de poluição do rio Paraíba do Sul - e que reverbera no reservatório de 

Funil – provém do despejo de efluentes domésticos não tratados em seus mananciais. 

Apesar de São Paulo apresentar o maior índice de coleta e tratamento de esgoto dentre 

os estados que abrigam a bacia do rio Paraíba do Sul, ainda existem alguns municípios 

localizados no trecho paulista da bacia, como o próprio município de Areais - onde nos 

foi concedida uma das entrevistas da pesquisa - que ainda não são atendidos por 

serviços de tratamento de esgoto e que, portanto, tem seus efluentes domésticos 

lançados, sem tratamento, diretamente nos rios. 

Alguns relatos recolhidos também pontuaram a respeito do despejo inadequado 

de lixo praticado por alguns municípios ou ocupações ao redor dos mananciais da bacia. 

O integrante do grupo técnico de entrevistados, atuante na operação da UHE de Funil, 

mencionou sobre os resíduos sólidos que costumam acumular no leito do reservatório 

e que, por vezes, precisam ser retirados por descargas de fundo para evitar maior 

impacto sobre a operação da usina. Estes sedimentos que se depositam no leito dos 

rios e, principalmente, dos reservatórios, geralmente, são provenientes do descarte 

inadequado de lixo atrelado à falta de sistemas adequados de drenagem urbana e de 

coleta e disposição de resíduos sólidos por parte de alguns municípios.  

Outros dois pontos relevantes que foram também reconhecidos 

coincidentemente por todos os entrevistados envolveram os tópicos a respeito do 

repasse da compensação financeira para os municípios e da atuação dos órgãos 

competentes a quem cabe a responsabilidade pela fiscalização ambiental. Quanto à 

compensação financeira destinada aos municípios atingidos pelos reservatórios das 

usinas hidrelétricas, os depoimentos dos entrevistados apontaram para falta de 

transparência na divulgação do uso deste recurso pelas suas prefeituras. De modo 

geral, a intenção desta política de compensação, quando elaborada, consistia em 
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estimular os municípios beneficiários a proporcionarem, através destes recursos, ações 

voltadas para a universalização e melhoria da qualidade da prestação de serviços 

públicos, bem como a geração de trabalho e renda, e a promoção da cidadania. No 

entanto, não há evidências de que a destinação apropriada seja, de fato, aplicada pelas 

prefeituras favorecidas. Nenhum dos entrevistados soube apontar o destino claro destes 

repasses, além de confirmarem a ausência de registro de prestação de contas destes 

recursos por parte das prefeituras. Tendo em vista a aplicação de políticas de 

fiscalização e controle ambiental nos arredores da represa, no sentido de garantir as 

diretrizes apontadas na seção 2.1.5, os entrevistados também indicaram haver pouca 

ou nenhuma ação por parte dos órgãos responsáveis.  
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5 ELABORAÇÃO DO MODELO SISTÊMICO ACERCA DO 
RESERVATÓRIO DE FUNIL 

A partir das informações recolhidas através da pesquisa documental e das 

entrevistas de campo, foi possível materializar em um diagrama a estrutura sistemática 

referente à qualidade da água do reservatório da UHE de Funil. 

Este capítulo descreve, portanto, a estrutura a que se propõe modelada, 

incluindo seus principais elementos e enlaces de realimentação associados 

responsáveis por reforçar ou equilibrar os problemas enfrentados na operação da usina 

em virtude da má qualidade da água.  

Por último, a etapa seguinte propõe interpretar e discutir os dados e as análises 

relacionais, segundo os objetivos traçados.  

5.1 Estrutura do sistema 

A fundamentação teórica da descrição do ecossistema de um reservatório 

orientou-se pelo modelo proposto por Straskraba e Tundisi (2013). 

Nele, é representada a dinâmica dos processos que ocorrem no reservatório, 

conforme ilustrado na figura 5.1-1. 

Esse modelo traz como fator determinante para definição da qualidade da água 

do reservatório a ação das bacias hidrográficas como condutora do caráter das vazões 

afluentes, incluindo elementos naturais como clima, precipitação, vegetação e 

atividades humanas.  

As características quantitativas e qualitativas das águas que fluem ao 

reservatório, bem como sua distribuição temporal, impactam diretamente na qualidade 

da água armazenada pelo empreendimento. 
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Os ecossistemas aquáticos continentais são reconhecidos como 

compartimentos metabolicamente ativos que regulam os processos de transformação e 

transporte de matéria orgânica e nutrientes, o depósito de sedimentos e o consumo e a 

produção de gases, como O2 e CO2 (ST. LOUIS, et al., 2000; COLE, et al., 2007; 

RAYMOND, et al., 2013). 

O reservatório em si é um coletor e digestor das entradas e dos efeitos existentes 

nas bacias hidrográficas. Esses efeitos estão relacionados a processos internos físicos, 

químicos, biológicos e suas consequências dentro do reservatório, compondo uma rede 

interativa complexa em estado dinâmico que reage ao impacto das atividades antrópicas 

praticadas na bacia, às forças climatológicas e à operação do sistema da barragem.  

Desta forma, os problemas de qualidade da água são influenciados pela 

interação extensiva que ocorre entre os componentes de dentro e de fora do sistema 

hídrico.  

Além disso, é comum em reservatórios profundos a ocorrência de estratificação 

térmica e química, responsável por afetar o padrão espacial e sazonal da distribuição 

dos microrganismos, nutrientes e oxigênio dissolvido no sistema. 

Este modelo demonstra a necessidade do mapeamento das cargas afluentes ao 

reservatório como forma de compreender os efeitos desencadeados por cada uma delas 

Vento Radiação solar 

Figura 5.1-1: Principais componentes do ecossistema de um 

reservatório. 

Fonte: STRASKRABA e TUNDISI, 2013. 
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na dinâmica da qualidade deste corpo hídrico, à vista das características morfológicas 

e morfométricas do reservatório e da sua bacia de drenagem. 

Com base em experiências prévias sobre problemas ambientais apontados na 

literatura, identifica-se uma forte relação entre o grau de poluição e a densidade 

populacional, em sua maior parte, governada por três fatores principais: urbanização, 

industrialização e o desenvolvimento da agricultura em larga escala.  

Promovida por estes fatores, a atividade antrópica é frequentemente associada 

aos impactos negativos observados sobre os recursos de água doce, em especial, dos 

reservatórios.  

Dentre eles estão: desflorestamento, mineração, construção de ferrovias e 

estradas de rodagem, construção de reservatórios, esgotos e outros dejetos, 

desenvolvimento urbano, agricultura e agroindústria, irrigação, salinização e inundação 

de campos, recreação e turismo, construção de hidrovias e transporte fluvial, construção 

de canais, retificação de rios e transferências de água, destruição das várzeas, 

deslocamento populacional, introdução de espécies exóticas, exploração inadequada 

da biomassa, transferências ou retiradas de água, induzindo a uma menor recarga das 

águas subterrâneas, poluição atmosférica pelas indústrias ou automóveis, causando 

chuvas ácidas. 

Portanto, para a modelagem do sistema relativo ao problema da má qualidade 

da água do reservatório de Funil, buscou-se representar a dinâmica dos processos 

endógenos físico, químico e biológico, determinantes para sua condição, além de 

identificar as principais forças exógenas responsáveis por contribuir para a ocorrência e 

a magnitude destes processos. 

As questões acima descritas foram também discutidas por meio das entrevistas, 

sendo corroboradas pelo depoimento dos especialistas de Furnas, responsáveis por 

acompanhar os parâmetros de qualidade da água do reservatório de Funil.  

Considerando os elementos apontados por estes entrevistados, a degradação 

do reservatório e, consequentemente, da qualidade de seus recursos hídricos está 

vinculada à uma mudança de estado que é regida pela ação de três forçantes quando 

aplicadas sobre a inércia do reservatório.  

Dentre estas forçantes, duas atuam preferencialmente sobre processos físicos 

responsáveis por interferir diretamente na hidrologia do reservatório, e a outra 

representa o conjunto dos processos envolvendo a produção, o consumo e a 

decomposição da matéria orgânica pelos organismos constituintes desse ecossistema.  
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Estas forçantes, mesmo atuando preferencialmente em processos de naturezas 

diferentes, relacionam-se entre si, de modo a formar um sistema integrado em que as 

suas variáveis devem ser consideradas e observadas em conjunto. As três forçantes 

aqui referidas são: 

• Climatologia: responsável por descrever o dinamismo de fatores climáticos 

e sua influência sobre o estado do reservatório; 

• Balanço hídrico: identifica todos os processos envolvidos na definição da 

disponibilidade da água do reservatório em volume; 

• Metabolismo do reservatório: relacionado às relações ecológicas eu 

ocorrem dentro do reservatório, tendo em vista identificar as relações de 

causa e efeito entre os processos físicos, químicos e biológicos existentes. 

Cada uma delas representa um subsistema independente que atua sobre 

variáveis específicas e que compõem juntas, um sistema síntese coordenado capaz de 

reproduzir o problema da qualidade da água do reservatório. 

De grande relevância para o sistema, além da identificação dos processos 

causadores da má qualidade da água e do mapeamento da reação ambiental do sistema 

a esses agentes, a modelagem buscou também entender os principais efeitos 

observados sobre a operação da usina e a forma com que eles se relacionam aos 

processos descritivos do sistema.  

Esta análise integrada facilita a formulação mais assertiva de medidas de 

gerenciamento do sistema no sentido de mitigar e recuperar os prejuízos dominantes, 

ou até prevenir eventuais problemas futuros. 

5.2 Diagrama de enlace causal 

Dada complexidade inerente envolvida em um sistema hídrico, é fundamental 

relembrar uma das mais importantes recomendações propostas pela metodologia soft 

da dinâmica de sistemas, na qual nos orienta no sentido de que o sistema como um 

todo deve ser simplificado para que, mesmo em condições mínimas, suas partes 

componentes possam representar a realidade que se pretende estudar.  

A seleção de muitos componentes, ou extremamente detalhados, em lugar de 

maior precisão, geram dificuldades no processamento, na interpretação dos resultados 

e conclusão sobre a dinâmica do sistema.  

Isto posto, utilizou-se de dois critérios para seleção dos componentes inseridos 

no modelo, os quais são: recorrência na sua menção por parte dos entrevistados; e/ou 
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valorização do depoimento de um de seus membros frente aos demais, justificada pelo 

seu grau de especialidade técnica.  

Após a determinação dos componentes do sistema e do mapeamento das suas 

inter-relações, dar-se-á a elaboração dos diagramas de enlaces causais responsáveis 

por reproduzir o comportamento dinâmico do sistema, a partir do desdobramento das 

relações entre os efeitos da má qualidade da água do reservatório e as ações 

impactantes. 

Esta seção apresenta o resultado da modelagem do reservatório de Funil pelo 

método de diagrama de enlace causal, apontando os três subsistemas considerados, 

em conjunto com as causas e efeitos associados.  

Ao final da explanação de cada fragmento do sistema é sintetizado em forma de 

quadros todas as variáveis envolvidas, identificando-as segundo seu comportamento 

endógeno ou exógeno sobre o sistema. 

5.2.1 Subsistema I – Forçante Metabolismo do Reservatório 

O subsistema descritivo do metabolismo do reservatório se propõe a representar 

a dinâmica envolvendo todos os processos bióticos e abióticos ocorridos em um corpo 

d’água, a partir do apontamento da interação entre os principais agentes e processos 

responsáveis pelo fluxo de transferência de energia e biomassa. 

Conforme visto anteriormente, a disponibilidade de nutrientes em um 

ecossistema aquático, principalmente nitrogênio e fósforo, favorece a atividade 

fotossintética, na medida em que são considerados essenciais para ocorrência de 

processos metabólicos relacionados à fotossíntese.  

Quando em baixas concentrações, pode ser limitante à produção primária em 

reservatórios e lagos.  

Portanto, por meio do controle da produtividade primária, a carga de nutrientes 

disponível em um reservatório exerce importante função reguladora da biomassa de 

organismos fotossintéticos no meio, como as algas e as plantas aquáticas.  

Da mesma forma, a relação em sentido oposto também ocorre na medida em 

que a biomassa de organismos fotoautróficos, mantidas todas as outras condições 

favoráveis, baliza a capacidade de síntese da matéria orgânica por estes organismos.  

Quanto maior a biomassa de produtores primários, maior será a capacidade do 

ecossistema de produzir energia química através do processo de fotossíntese. 
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Conforme representado na figura 4.1-4, sabe-se que a relação entre os 

organismos de uma cadeia alimentar se dá de maneira ampla e integrada, de modo que 

modificações tanto em níveis tróficos mais baixos quanto em níveis mais altos podem 

influenciar em todo o funcionamento biótico do ecossistema.  

Portanto, em ambientes naturais, onde não há desequilíbrio significativo de 

nenhum parâmetro metabólico, não só a biomassa de organismos consumidores, que 

obtém sua energia, direta ou indiretamente, a partir da matéria orgânica sintetizada 

pelos produtores primários, é afetada pela disponibilidade de plantas e algas aquáticas, 

como também esta última é regulada pelo seu consumo por parte destes consumidores, 

em particular, pelos herbívoros que iniciam na cadeia trófica como consumidores 

primários, por utilizarem diretamente a biomassa vegetal como sua fonte alimentar.  

Tanto os organismos autotróficos como os heterotróficos, através da sua 

excreção e/ou morte contribuem para a ciclagem dos nutrientes imobilizados pelos 

organismos ao longo da cadeia alimentar.  

Quando ocorre a morte destes organismos, a matéria orgânica associada é 

degrada por microrganismos, prioritariamente, a partir do consumo de oxigênio e 

consequente produção e mineralização de nutrientes orgânicos, tornando-os 

disponíveis novamente para assimilação pela biota aquática.  

As condições de oxigênio, portanto, são condicionadas positivamente pela 

produtividade líquida dos produtores primários e negativamente pela respiração 

aeróbica dos outros organismos integrantes da cadeia alimentar, bem como pela ação 

dos microrganismos na decomposição da matéria orgânica presente.  

Além dos compostos orgânicos, os ecossistemas aquáticos também recebem 

aporte de diferentes compostos inorgânicos em forma de ácidos, bases, óxidos e sais 

minerais que contribuem ou até mesmo potencializam alguns processos metabólicos.  

Dentre estes compostos estão alguns nutrientes em sua forma inorgânica que 

podem ser aportados já em forma dissolvida ou mesmo particulada, sendo essa última 

uma carga potencialmente sedimentável que se deposita e acumula nos sedimentos de 

fundo. 

Quanto ao papel dos sedimentos nos ecossistemas aquáticos continentais, é 

importante destacar os processos biológicos, químicos e/ou físicos que ocorrem neste 

compartimento e que permitem a reciclagem de nutrientes para coluna d’água sob 

determinadas condições, conforme descrito no início desta seção. 
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No caso de Funil, assim como para outros ecossistemas eutrofizados, o pH é 

considerado uma variável abiótica fundamental para monitoramento da qualidade de 

sua água.  

Dentre os diversos fatores que podem influenciar o seu valor, considerando 

apenas as contribuições endógenas ao sistema, os mais importantes estão relacionados 

às atividades metabólicas que regulam a concentração de íons H3O+, originados pela 

dissociação do ácido carbônico, por sua vez, formado a partir da reação do gás 

carbônico com a água.  

Por isso, processos como respiração aeróbica e decomposição da matéria 

orgânica, que contribuem para produção de carbono inorgânico, na forma de dióxido de 

carbono, são responsáveis por acidificar o meio, com a diminuição dos valores de pH.  

Já a produção primária, através principalmente da ação de organismos 

fotossintetizantes, promove o empobrecimento do CO2 na coluna d’água, promovendo 

o aumento do seu pH nas regiões com maior disponibilidade luminosa e devidamente 

fertilizada, como na camada do epilímnio, por exemplo. 

É de extrema importância ressaltar que todos os processos supracitados são 

altamente dependentes da dinâmica de outros subsistemas, principalmente do 

hidrológico, e de fatores exógenos, tais como interferências antrópicas na bacia de 

contribuição e condições climáticas vigentes.  

A atuação combinada destas variáveis sobre o ecossistema, considerando suas 

diferentes intensidades e sentidos, consagra a natureza altamente dinâmica no tempo 

e no espaço, característica em reservatórios, principalmente aqueles que detém 

profundidade suficiente para formação de estratificação térmica e química.  

O quadro 5.2-1 lista as variáveis endógenas envolvidas neste subsistema 

referente aos apontamentos feitos acima. 

Quadro 5.2-1: Variáveis relativas ao subsistema da forçante metabolismo do 

reservatório.  

Variáveis endógenas 

Biomassa de organismos consumidores 

Biomassa de algas e plantas aquáticas 

Carbono orgânico dissolvido 

Carbono orgânico particulado 

Concentração de nutrientes 
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Cargas sedimentáveis 

Compostos minerais alóctones 

Decomposição 

Deposição de sedimentos 

Matéria orgânica 

Oxigênio dissolvido 

Produção primária líquida 

pH 

Fonte: Elaboração própria. 

5.2.2 Subsistema II - Forçante Balanço Hídrico  

Conforme já citado, a condição física de um corpo hídrico pode interferir 

diretamente na definição de processos químicos e biológicos, sendo por esse motivo 

imprescindível a sua representação no modelo descritivo do metabolismo de qualquer 

ecossistema aquático.  

O subsistema hidrológico, representativo, neste caso, do balanço hídrico de um 

reservatório, descreve, portanto, a dinâmica envolvida no ecossistema sob o ponto de 

vista físico e hidrodinâmico.  

Dito de outro modo, este subsistema considera um reservatório como um “tanque 

de reação” sob influência de fluxos de entrada e saída de substâncias que definem, por 

sua vez, a distribuição espaço-temporal de elementos bióticos e abióticos dentro de seu 

volume de controle. 

Sob este contexto, as duas características morfométricas de maior influência 

sobre a qualidade da água de um reservatório estão relacionadas à profundidade e ao 

volume de água armazenado, fato este justificado pela relação intrínseca destas 

variáveis com os processos de mistura e circulação dentro de um corpo hídrico 

(THOMANN, 1998; CHAPRA, 1997). O tamanho do reservatório, bem como as diretrizes 

de operação da usina, estão, portanto, relacionados às condições de mistura e, por isso, 

são importantes de serem avaliadas. 

Conceitualmente, a definição de balanço hídrico é interpretada de maneira muito 

simples. Considerando o reservatório como volume de controle, o balanço de massa 

d’água se estabelece segundo a diferença entre todos os fluxos de entrada e saída de 

água em um determinado intervalo de tempo. As entradas são todos os volumes que 

nele chegam provenientes de fora, tanto por descargas diretas como indiretas. 
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O volume de água contido no reservatório é, portanto, suprido, principalmente, 

pela vazão afluente provinda da sua bacia de contribuição e, também da precipitação 

que incide sobre a sua superfície. A retirada, por sua vez, considera o fluxo direto de 

evaporação – decorrente do efeito conjugado de grandezas climáticas, dentre as quais, 

as mais relevantes são a radiação incidente solar e a temperatura do ar - e as vazões 

defluentes, condicionadas pela operação da usina através do turbinamento de água 

para geração elétrica, ou do vertimento de vazões liberadas a jusante.  

Portanto, entende-se que o volume de um reservatório hidrelétrico é 

condicionado não só por fatores climáticos, como também pela política operacional da 

usina.  

Por sua vez, a operação da usina é condicionada por uma série de aspectos, 

dentre os quais estão: volume armazenado em seu reservatório; demanda por recursos 

hídricos à jusante, controle de cheias, fatores climatológicos extremos, entre outros.  

O despacho de geração hidrelétrica no Brasil é feito de forma centralizada e 

estabelecido pela ONS, a qual intenciona alcançar a otimização da operação integrada, 

considerando a capacidade instalada e armazenamento de cada usina individualmente, 

condições hidrológicas e climáticas e restrições operativas.  

Portanto, entende-se que o próprio volume do reservatório também funciona 

como um dos condicionantes para definições operacionais da usina, principalmente no 

que tange às vazões turbinadas e vertidas. 

Em períodos de estiagem, quando há consequente redução do volume 

acumulado, a concentração de nutrientes presentes na água tende a aumentar por conta 

da perda da capacidade de diluição dos compostos dissolvidos por parte do corpo 

hídrico. Além disso, a redução considerável de seu volume também tende a aumentar 

o tempo de residência do reservatório, uma vez que se faz necessário a preservação de 

um volume mínimo a fim de viabilizar a manutenção do empreendimento. Estas duas 

características estimulam a produção primária e, portanto, contribuem para o aumento 

da biomassa de algas e plantas aquáticas, estimulando o metabolismo autotrófico do 

reservatório. 

O estabelecimento do nível da água de um reservatório se dá segundo a razão 

entre o seu volume armazenado e a área média da sua base, sobre a qual, inclusive, se 

constitui a importante ferramenta de monitoramento e gestão de reservatórios 

conhecida como curva cota-área-volume. Como, para os fins deste trabalho, a variação 
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da área do empreendimento não relevou outras inter-relações relevantes à dinâmica do 

sistema, optou-se por desconsiderá-la no diagrama. 

No entanto, julgou-se necessário considerar o nível do reservatório, dada sua 

importância para o reconhecimento do padrão de mistura e da distribuição dos 

processos metabólicos em um corpo hídrico, uma vez que este parâmetro físico, dentre 

outros fatores climatológicos, condiciona a existência de estratificação térmica na coluna 

d’agua. Reservatórios, quando estratificados, tendem a aumentar as condições 

anaeróbias no fundo do corpo hídrico, reduzindo assim a concentração total de oxigênio 

dissolvido.  

Conforme constatado por Soares, et al. (2009), a ocorrência de estratificação 

térmica em Funil se apresenta durante o período compreendido entre novembro e 

março, coincidente ao período de verão na região. Estes meses caracterizam-se por 

temperaturas mais elevadas e maiores índices de pluviosidade, contribuindo para a 

formação de um gradiente de temperatura ao longo da coluna d’água e, consequente, 

heterogeneidade na distribuição de compostos presentes no meio (estratificação 

química). Por outro lado, os reservatórios ou lagos de baixa profundidade, muitas vezes, 

garantem maior exposição do seu volume à incidência dos raios solares, conduzindo 

assim o desenvolvimento da produtividade primária. 

O quadro 5.2-2 lista as variáveis endógenas envolvidas neste subsistema 

referente aos apontamentos feitos acima. 

Quadro 5.2-2: Variáveis relativas ao subsistema de balanço hídrico. 

Variáveis endógenas 

Evaporação 

Despacho de energia elétrica 

Volume do reservatório 

Vazão efluente vertida 

Vazão efluente turbinada 

Vazão afluente 

Nível 

Fonte: Elaboração própria. 
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5.2.3 Subsistema III - Forçante Climatológica 

De um modo geral, os reservatórios constituem uma rede iterativa complexa 

entre organismos e seu ambiente físico-químico que está em estado dinâmico devido 

às funções de forças climatológicas e aos efeitos produzidos pela manipulação do 

sistema da barragem, conforme visto na descrição do subsistema anterior.  

Dentre os elementos climatológicos mais relevantes para ecossistemas 

aquáticos estão: radiação incidente solar, temperatura do ar, ação dos ventos e 

precipitação.  

A radiação e a temperatura, por exemplo, são consideradas fatores ambientais 

fundamentais às principais atividades metabólicas ocorridas no reservatório.  

A absorção da radiação incidente solar pela molécula de água e as trocas de 

calor que ocorrem entre a atmosfera e a superfície do corpo hídrico determinam a 

temperatura da água superficial, sendo a propagação deste calor ao longo da coluna 

d’água em função da diferença de densidades em suas camadas.  

Portanto, em lagos termicamente estratificados ocorre a formação de um 

gradiente de temperatura ao longo da coluna d’água criada a partir da diferença de 

densidade entre suas camadas, promovendo, assim, uma barreira física que impede a 

circulação completa de acontecer. 

Neste contexto, o vento se apresenta também como uma condicionante climática 

importante para estabilidade da estratificação de um corpo aquático. Quando em alta 

velocidade, a ação do vento é capaz de deslocar as camadas superiores da coluna 

d’água, de modo a promover a desestratificação (homogeneização) do corpo hídrico.  

Portanto, na ocorrência de ventos fortes e duradouros, é possível que haja o 

aporte de oxigênio do epilíminio para camadas mais profundas da coluna d’água, 

promovendo a oxigenação destas áreas.   

O padrão de estratificação da coluna d’água de um ecossistema é, portanto, 

dependente não só de fatores hidrológicos associados à sua morfometria, mas 

principalmente, das suas condições climáticas.  

Em regiões de clima tropical, como é o caso da bacia do Rio Paraíba do Sul, 

observa-se que durante toda a estação de verão ocorre a estratificação prolongada, 

promovida pela elevação dos níveis de lagos e reservatórios em função do aumento das 

ocorrências de precipitação durante este período.  
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Portanto, as chuvas apresentam papel importante, principalmente, quanto à 

definição de parâmetros hidrológicos relacionados ao reservatório e, também como 

fonte de energia para ocorrência de erosão e escoamento superficial da bacia. 

Faz-se fundamental para apreciação da concentração de oxigênio dissolvido na 

água, a condição de temperatura do meio, já que esta influi diretamente na solubilidade 

dos gases na água, como também atua diretamente como controlador da atividade 

metabólica dos organismos aquáticos. A elevação da temperatura promove a redução 

da solubilidade do oxigênio no meio aquoso e a potencialização de processos oxidantes 

(p. ex. decomposição da matéria orgânica e respiração de organismos).  

Em decorrência desta relação, o hipolímnio de lagos e reservatório que 

apresente temperatura muito baixa pode ter o processo de decomposição da matéria 

orgânica retardado, tendo sua maior parte acumulada no sedimento, impedindo a 

reciclagem de energia no ecossistema. 

A luminosidade, decorrente da radiação solar, é considerado o fator climático 

mais importante para o processo de produção primária de um ecossistema, uma vez 

que é a fonte de energia do processo de síntese de matéria orgânica. A temperatura 

também influencia a produção primária na medida em que controla a velocidade das 

reações químicas destes organismos. Em regiões tropicais raramente a radiação solar 

é um fator limitante, mas pode funcionar como fator controlador, devido à ocorrência da 

inibição na superfície e, também ao elevado coeficiente de extinção vertical de modo a 

diminuir a penetração da intensidade luminosa. 

O quadro 5.2-3 lista as variáveis endógenas e exógenas envolvidas neste 

subsistema referente aos apontamentos feitos acima. 

Quadro 5.2-3: Variáveis relativas ao subsistema da forçante climatológica. 

Variáveis endógenas Variáveis exógenas 

Radiação incidente solar Temperatura 

 Vento 

 Precipitação 

Fonte: Elaboração própria. 
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5.2.4 Causas e efeitos associados à má qualidade da água do 

reservatório  

As ameaças mais comuns e potentes para integridade dos córregos e rios são 

resultantes da transformação de paisagem, ocasionada por alteração no uso da terra, 

por fontes de emissão (pontuais e difusas) de nutrientes e outros materiais que podem 

se tornar poluentes. A mudança do uso da terra está associada à utilização dos recursos 

naturais para consumo humano, onde ocorre a substituição da vegetação natural, 

principalmente, por áreas de agricultura, pastagem, mineração, centros urbanos e 

industriais.  

Portanto, a maneira como o homem ocupa o solo tem uma implicação direta na 

sua contribuição para a qualidade da água, seja de uma forma concentrada, como na 

geração de efluentes domésticos e industriais, ou de uma forma dispersa, como na 

aplicação de defensivos agrícolas no solo, contribuindo para a incorporação de 

compostos na água, e, consequentemente, para sua poluição e contaminação. 

Atualmente a produção de alimento baseada no modelo da agricultura moderna, 

onde se tem uma produção intensiva e em larga escala, com uso excessivo de 

fertilizantes e agrotóxicos, acarretou diferentes problemas ambientais tais como: erosão 

do solo, salinização de áreas, redução da fertilidade natural, perda de habitat nativos, 

redução da biodiversidade, degradação dos recursos hídricos e alterações no ciclo 

hidrológico.  

A conversão de áreas naturais para plantios de cultura tende a aumentar o risco 

de erosão, principalmente em áreas com alta declividade, tendo como consequência o 

aumento na carga de nutrientes e de sedimento para os rios, que se agrava quando a 

área ripária está sem vegetação ou modificada. A erosão do solo geralmente está 

associada a valores mais elevados de fosfato nos rios, pois grande parte do fósforo 

encontrado no ambiente natural é proveniente das rochas. Áreas com forte influência da 

agricultura representam fontes difusas de contaminação e apresentam uma correlação 

significativa com altas concentrações de nutrientes, principalmente nitrogênio e fósforo, 

sendo que estas concentrações podem variar de acordo com as práticas agrícolas 

utilizadas e espécie cultivada. 

Mudanças na cobertura florestal afetam as taxas de escoamento superficial, pois 

com o desmatamento ocorre um aumento do escoamento superficial do solo. As 

florestas ajudam na redução da intensidade da chuva que atinge o solo, bem como na 

menor velocidade do escoamento e na capacidade de infiltração da água no solo, em 

contraste com áreas que sofreram compactação e apresentaram uma redução da 
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capacidade de infiltração, além de um aumento no escoamento superficial, devido a 

práticas de agricultura convencional, pastagem e urbanização.  

As chuvas mais intensas do período úmido contribuem para maiores taxas de 

escoamento superficial e intensificação da erosão de solos degradados, aumentando o 

aporte de água e substâncias nos rios.  

Portanto, a presença de florestas nativas na bacia hidrográfica e na mata ciliar 

garantem maior estabilidade térmica do ambiente aquático, regulam o ciclo hidrológico, 

além de proporcionar proteção dos solos na bacia e na margem dos rios, reduzindo a 

erosão e o assoreamento dos corpos d’água, funcionando como uma barreira natural 

para entrada de nutrientes e contaminantes que são carreados de outras áreas da bacia 

em direção ao leito dos rios. 

A urbanização promove o aumento da quantidade de fontes pontuais de 

contaminação, por exemplo, oriundas de lançamentos de efluentes domésticos nos 

corpos d’água, que contribuem com o aumento da concentração de fósforo e nitrogênio. 

As concentrações de N e P tendem a ser mais acentuadas em regiões urbanizadas, 

principalmente onde não ocorre tratamento de esgoto.  

Em muitos sistemas aquáticos, a maior fonte de poluição está associada a 

efluentes domésticos brutos, nos quais predominam as formas de nitrogênio orgânico e 

amoniacal. Nos efluentes domésticos, o fósforo encontrado está relacionado à matéria 

orgânica e ao uso de produtos de limpeza, ainda que a Resolução CONAMA nº 

359/2005 disponha sobre a regulamentação do teor de fósforo em detergentes em pó 

para uso em todo território nacional.  

No caso do reservatório de Funil, observa-se que a principal fonte artificial de 

fosfato provém dos efluentes líquidos lançados pelos municípios paulistas do Vale do 

Paraíba. Parte do fósforo presente no corpo hídrico, seja ele proveniente de fontes 

autóctones (fitoplâncton produzido dentro do lago) e/ou alóctones, ou está dissolvido na 

água do reservatório ou é depositado no fundo do ecossistema contribuindo para 

composição do sedimento. Devido à sedimentação, o corpo d’água consegue manter o 

grau de trofia, permitindo que o sedimento seja um depósito natural de nutrientes, 

especialmente de fósforo. 

Segundo Coiado (2001), todo reservatório, independente da sua finalidade e 

característica de operação, está fadado ao processo de assoreamento. Os sedimentos 

carreados pelo curso d`água podem se acumular no compartimento do volume útil e 

comprometer a capacidade original do reservatório, prejudicando, assim, a vazão 
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regularizada, a capacidade de geração de energia elétrica e o atendimento de outros 

usos consuntivos e não consuntivos da água. 

Os efeitos dos sedimentos nos reservatórios são diversos, dentre os quais cabe 

destacar: a redução da capacidade de armazenamento; abrasão dos canais de fuga e 

das pás das turbinas; formação de bancos de areia com interferência na navegação e, 

em alguns casos, obstrução da tomada d`água.  

Na análise do assoreamento em reservatórios pela ótica da geração de energia 

é possível verificar que, além da redução do faturamento da concessionária de energia 

devido à perda de volume útil do reservatório (e consequente redução na produção 

energética), os sedimentos também podem acarretar custos adicionais por conta de 

desgastes dos equipamentos eletromecânicos, além de investimentos em 

procedimentos para minimizar os problemas ocasionados pelo acúmulo de sedimentos. 

Um estudo da Unicamp ( FRANCATO, GIRELI, et al., 2011) apontou que além 

do prejuízo para a geração de energia, há o risco de paralização do transporte de cargas 

(em menos de 5 anos, alguns pontos do rio ficaram 12 vezes mais rasos – hidrovia Tiête-

Paraná só funciona 6 meses por ano e tendência que piore com o aumento do 

assoreamento). 

Segundo Almeida e Carvalho (1993), o Brasil apresenta diversos 

aproveitamentos hidrelétricos que tiveram sua capacidade de geração reduzida ou até 

mesmo a operação interrompida devido a problemas de assoreamento dos seus 

reservatórios. Quando os sedimentos atingem a altura da tomada d’água da usina, eles 

passam a escoar junto com a água em grande quantidade, fato este que pode impedir 

completamente a operação da usina. 

Um dos trabalhos mais importantes relativos ao assoreamento de reservatório é 

um estudo realizado pelo Banco Mundial apresentado em Mahmood (1987 apud 

CARVALHO et al., 2000), o qual constata o decréscimo de vida útil média dos 

reservatórios no mundo de 100 para 22 anos e que pôde-se estimar a perda média anual 

de seus volumes, devido ao assoreamento, de 1% variando de um local para o outro. 

Mais especificamente, com relação aos reservatórios brasileiros, um estudo realizado 

pelo Instituto de Pesquisas Hidráulicas - IPH em 1994, para a Eletrobrás, concluiu que 

a perda anual de volume de armazenamento dos reservatórios do país era de 

aproximadamente 0,5% (CARVALHO, et al., 2009). Esse estudo corrobora o de White 

(2010), que apresentou dados de 2300 reservatórios em 31 países fornecidos pelo 

ICOLD. A perda anual de armazenamento é de 0,5% ao ano.  
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O monitoramento do acometimento de um reservatório pelo processo de 

assoreamento é de responsabilidade das concessionárias locais, conforme aponta a 

Resolução conjunta no 3 de 10/08/2010 (ANELL; ANA, 2010). 

Vilhena et al. (2003) estudaram o reservatório de Funil e constataram a redução 

de seu volume de 82,19 milhões de m3, em 1969, para 63,74 milhões de m3, em 1992, 

o que representa uma perda de capacidade de armazenamento de 22,93% para o 

período estudado.  

Outro problema muito recorrente enfrentado por usinas hidrelétricas receptoras 

de recursos hídricos de má qualidade está relacionado a danos nos equipamentos e na 

estrutura da usina, principalmente no que se refere ao arrefecimento dos 

hidrogeradores.  

A presença significativa de matéria orgânica e inorgânica (principalmente 

nutrientes) dissolvida ou mesmo particulada na água e no sedimento pode impulsionar 

a atividade de microrganismos nos dutos e dispositivos de equipamentos da usina, de 

modo a causar incrustações (biofouling/biofilme) que podem tornar-se descontrolada a 

ponto de, inclusive, levar à obstrução total desses dispositivos. Problemas de 

entupimentos geram perdas na capacidade térmica dos sistemas de resfriamento 

quando identificados em equipamentos e dispositivos acessórios dos trocadores de 

calor deste sistema. 

Além da obstrução dos equipamentos da usina o biofilme acumulado pode 

também propiciar o desenvolvimento de processos corrosivos, através do metabolismo 

microbiano atuante.  

Os processos de corrosão também são potencialmente influenciados pela 

interação de uma série de propriedades químicas, como pH, presença de íons 

corrosivos, alcalinidade, oxigênio dissolvido, entre outros, como também propriedades 

físicas.  

Dentre eles o pH é considerado um dos parâmetros mais importantes devido ao 

seu papel inibidor dos processos corrosivos quando se encontra básico. Portanto, as 

taxas de corrosão aumentam com a diminuição do pH. 

Finalmente, os depósitos de sedimentos, quando próximos à tomada d’água, 

dificultam a captação da água e a operação das válvulas de descarga e comportas. 

Podem provocar problemas mecânicos e desgastes dos componentes internos das 

turbinas devido à abrasão, gerando a indisponibilidade forçada das máquinas e a 

consequente redução da geração de energia.  
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Além disso, outros mecanismos de operação da usina podem também sofrer 

impacto dos sedimentos acumulados, dentre eles estão: a impossibilidade de abertura 

e fechamento de comportas dos órgãos de adução e descarga, problemas na 

alimentação e abrigo para os peixes, afogamento dos locais de desova, problemas 

mecânicos nas manobras das eclusas, comprometimento na segurança da barragem 

devido ao aumento dos esforços atuantes do aumento do peso específico, entre outros. 

Diante do exposto acima, é possível depreender que a eficiência dos sistemas 

operacionais de uma usina hidrelétrica pode ser comprometida pela má qualidade da 

água do reservatório, dada falta de tratamento químico prévio da água coletada para 

aproveitamento. 

O quadro 5.2-4 lista as variáveis endógenas e exógenas envolvidas nesta 

categoria referente aos apontamentos feitos acima. 

Quadro 5.2-4: Variáveis relativas às causas e aos efeitos associados à má qualidade 

da água de Funil. 

Variáveis endógenas Variáveis exógenas 

Assoreamento do reservatório Mineração 

Intervenções de manutenção na usina Atividade agropecuária 

Escoamento superficial da bacia Urbanização 

Erosão da bacia Atividades industriais 

Modificação antrópica da paisagem  

Esgotos domésticos  

Efluentes agropastoris  

Efluentes industriais  

Lançamentos de efluentes não tratados  

Fonte: Elaboração própria. 

Feitas essas considerações, o diagrama de enlace causal global, modelado e 

construído com o apoio da versão acadêmica do software VENSIM PLE, contendo as 

variáveis de todos os subsistemas listadas anteriormente é apresentado na figura 5.2-

1.  

Também foram identificados, por meio de cores e símbolos, cada um dos 

segmentos descritos nesta seção – o subsistema biogeoquímico do reservatório foi 

representado na cor preta sem nenhuma simbologia; o subsistema climatológico foi 

representado em preto com suas variáveis anexadas a contornos quadráticos; o 

subsistema hidrológico também foi representado na cor preta com suas variáveis 
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anexadas a contornos hexagonais; em roxo estão as variáveis relativas às causas 

antrópicas ou naturais ocorridas na bacia de contribuição do reservatório, propulsoras 

de mudanças na biogeoquímica da água; e por fim, variáveis relativas aos efeitos 

provocados à operação da usina estão em vermelho.  
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Figura 5.2-1:  Diagrama sistemático da dinâmica envolvida no metabolismo de um reservatório 

Fonte: Elaboração Própria. 
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5.3 Principais realimentações identificadas no modelo 

Para que se viabilize a leitura do mapa sistêmico retratado na seção anterior de 

acordo com os objetivos traçados neste trabalho, é preciso identificar quais dos enlaces 

de realimentação contidos no diagrama são considerados de verdadeira relevância para 

análise. 

Os problemas declarados relacionam-se aos efeitos da má qualidade da água 

do reservatório sobre a operação da usina.  

Por este motivo, optou-se por analisar os enlaces de realimentação nos quais 

estivessem incluídas as duas variáveis representativas destes efeitos. Neles, é possível 

constatar quais parâmetros e processos biogeoquímicos da água exercem maior 

influência para reforçar ou balancear os prejuízos observados. 

Conforme visto na seção anterior, os entrevistados apontaram as “intervenções 

de manutenção da usina” e “assoreamento do reservatório” como os dois principais 

problemas relacionados ao prejuízo da má qualidade da água sobre a operação da usina 

hidrelétrica de Funil.  

Portanto, esta seção se encarrega em descrever e discutir todos aqueles enlaces 

de realimentação envolvendo estas duas variáveis, de modo a compreender os padrões 

comportamentais que contribuem ou limitam o crescimento desta parcela do sistema. 

É importante destacar que todos os enlaces de realimentação identificados 

segundo o critério estabelecido, se desenvolvem a partir do efeito destas variáveis sobre 

o volume do reservatório e, a partir daí, sobre uma sequência de inter-relações 

envolvendo processos biogeoquímicos inerentes ao reservatório até o fechamento 

destes enlaces. 

No caso da variável “intervenções de manutenção da usina”, a sua presença no 

sistema implica necessariamente a interrupção do despacho de energia elétrica gerada 

pela usina enquanto estiver sendo realizada a manutenção de seus equipamentos.  

A paralização compulsória da operação da usina implica, portanto, na 

interrupção da vazão turbinada para geração de energia.  

Conforme apontado no subsistema relativo ao balanço hídrico do reservatório, 

quanto menor a vazão efluente turbinada, maior tende a ser o volume do reservatório 

(considerando ceteris paribus). Tanto o volume do reservatório, quanto o nível 

associado a este volume (relação positiva), condicionam o sistema quanto ao 

direcionamento do desempenho das reações biogeoquímicas no reservatório. 
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Por outro lado, a variável “assoreamento do reservatório” impõe, sobre o volume 

do reservatório, efeito contrário ao observado na primeira variável, uma vez que a 

potencialização deste processo tende a reduzir o volume útil inicialmente definido no 

projeto da usina. A redução do volume influencia o direcionamento das reações 

biogeoquímicas no reservatório, de acordo com a mesma sequência de inter-relações 

observadas no caso da primeira variável-efeito. 

Nos dois casos, a alteração de estado do volume do reservatório tende a 

impactar direta e indiretamente parâmetros físicos, químicos e biológicos envolvidos na 

dinâmica do reservatório.  

Conforme já apontado, o nível do reservatório tende a acompanhar, no mesmo 

sentido, o seu volume, o que leva necessariamente a dois caminhos de causa e efeito: 

o nível tanto pode impactar na quantidade de oxigênio dissolvido na água, quanto no 

grau de penetração da radiação incidente solar no corpo d’água.  

Quanto maior o nível de um reservatório, mais favorável é para formação de 

estratificação térmica ao longo da coluna d’água, geralmente, estando associado à 

anoxia de fundo. Esta anoxia, por sua vez, acaba por reduzir a quantidade de oxigênio 

dissolvido na água, quando analisado sob uma perspectiva única, sem considerar a 

factual heterogeneidade de cada camada d’água. A elevação no nível do reservatório 

também prejudica a maior penetração da luminosidade solar em todo corpo hídrico.  

Em condições de baixo nível, presume-se que o alcance da radiação solar em 

todo volume d’água se dará de maneira mais facilitada. Tendo em vista o impacto direto 

do volume do reservatório sobre o metabolismo do reservatório, assume-se que a 

condição de menor volume tende a reduzir a concentração de nutrientes na água, 

justamente por aumentar a capacidade de diluição do meio. 

Outra observação importante refere-se à variável “decomposição”, presente em 

alguns dos enlaces de realimentação relativos às interrupções de manutenção da usina. 

Sempre que houver a menção desta variável, estará implícito a existência de dois 

enlaces causais de comportamentos similares, um referente à parcela dissolvida de 

carbono orgânico e outro à parcela particulada. 

Foram identificados 84 enlaces causais referentes à variável-efeito “intervenções 

de manutenção da usina” e 11 relacionadas ao “assoreamento do reservatório”. A 

análise dos padrões de realimentação envolvendo estas duas variáveis proporcionam 

entender de que forma a dinâmica do sistema, como um todo, interfere no seu 

desempenho.  
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Devido ao alto número de enlaces de realimentação identificados para a variável-

efeito “intervenções de manutenção na usina”, estabeleceu-se uma regra de 

agrupamento, segundo a qual se configuram em grupos todos os enlaces que tenham 

como causa direta a mesma variável.  

Neste caso, os parâmetros de interferência direta nas interrupções de 

manutenção são: matéria orgânica, pH, deposição de sedimentos e concentração de 

nutrientes. No caso do variável-efeito “assoreamento do reservatório”, sua única causa 

direta decorre da deposição de sedimentos. 

Os ANEXOS C e D fazem referência a todos os enlaces aqui mencionados e 

descritos com as suas devidas numerações e detalhamento. 

A seguir serão descritos os diferentes percursos pelos quais cada um dos 

enlaces de realimentação se constitui. 

5.3.1 Variável-efeito “intervenções de manutenção da usina” 

A figura 5.3-1 apresenta dois diagramas indicativos da influência direta da 

matéria orgânica nas intervenções de manutenção da usina. O volume de matéria 

orgânica dissolvida ou em suspensão na água favorece a formação de biofilme na 

superfície dos equipamentos metálicos, podendo até, pelo excesso de incrustação, levar 

à obstrução de dutos e canos. 
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Figura 5.3-1: Conjunto de diagramas referentes à variável “intervenções de 

manutenção da usina” pelo efeito direto da matéria orgânica. 

Fonte: Elaboração própria. 

O diagrama 1 da figura 5.3-1 apresenta como exemplo dois enlaces causais de 

um conjunto de seis enlaces originalmente identificados. Apenas dois foram 

representados por sua similaridade com os demais, uma vez que a única diferença 

identificada entre as três duplas de enlaces se configura pela origem da sequência de 

inter-relações de causa e efeito, conforme aponta a figura 5.3-2. 
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O diagrama 1 da figura 5.3-1 aponta para a relação entre o aporte de matéria 

orgânica no meio e a concentração de oxigênio dissolvido na água. Quanto menor for a 

disponibilidade de oxigênio no meio, menor tende a ser a capacidade de 

desenvolvimento da comunidade de organismos consumidores, já que o processo de 

respiração desta população se dá através do consumo deste gás.  

Portanto, os enlaces de balanceamento deste diagrama representam a 

contribuição da redução do oxigênio dissolvido, decorrente da elevação do nível do 

reservatório, na contenção do crescimento da população de organismos consumidores 

e, portanto, da matéria orgânica gerada por eles através da sua excreção e morte 

(enlaces 12,20 e 29 do diagrama 1 da figura 5.3-1).  

No entanto, a redução dos organismos consumidores, por sua vez, também pode 

acarretar o incentivo do crescimento daqueles organismos pelos quais estes primeiros 

exerciam pressão na cadeia alimentar.  

A comunidade de plantas e algas aquáticas tende a sofrer um aumento da sua 

população devido à menor pressão provinda de seus predadores. Este crescimento, 

portanto, tende a aumentar a matéria orgânica disponível no meio, já que estes 

organismos também contribuem na geração de carga orgânica autóctone através da 

sua excreção e morte.  

Isto posto, esta condição exerce efeito oposto ao primeiro caminho descrito, 

tendendo a reforçar a necessidade de interrupções para manutenção na usina (enlaces 

4,10 e 14 do diagrama 1 da figura 5.3-1). 

Os enlaces não representados no diagrama seguem o mesmo racional descrito 

acima, porém divergem entre si pelas diferenças de origem da redução do oxigênio 

dissolvido na água. Aqueles apontados no diagrama 1 da figura 5.3-1 decorrem do efeito 

direto do maior volume de um corpo hídrico na redução deste gás no meio (enlaces 4 e 

Figura 5.3-2: Estrutura sistêmica dos seis enlaces causais relativos à contribuição da 

matéria orgânica para realimentação do sistema, via oxigênio dissolvido. 

Fonte: Elaboração própria. 
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12), enquanto as outras duas duplas explicam a redução do oxigênio pela também 

redução da produção primária no meio, ocasionada por dois diferentes fatores: menor 

penetração luminosa em um corpo d’água de baixo nível (enlaces 14 e 29 do diagrama 

1 da figura 5.3-1); e/ou pela redução da concentração de nutrientes decorrente da sua 

diluição em um volume maior de água (enlaces 10 e 20 do diagrama 1 da figura 5.3-1). 

O segundo diagrama da figura 5.3-1 aponta para a contribuição da redução da 

produção primária no aporte de matéria orgânica no reservatório. Esta condição 

promove a consequente redução da biomassa de algas e plantas aquáticas, limitada 

pela pouca produção primária, bem como, eventualmente pode controlar a população 

dos organismos consumidores que dependem dos primeiros como fonte alimentar. 

Estes dois efeitos tendem a balancear as interrupções de manutenção na usina por 

controlar o aporte de matéria orgânica proveniente destes organismos.  

Apesar de haver 4 enlaces causais relativos aos percursos descritos acima, 

somente 2 foram apontados no segundo diagrama. Como no exemplo anterior, existem 

duas duplas de enlaces semelhantes, cuja diferença consiste somente na causa da 

redução da atividade de produção primária, conforme apontado na estrutura 

representada na figura 5.3-3. 

Além dos enlaces de reforço supracitados, há um último, também representado 

no diagrama, que atua no mesmo sentido que os outros, porém através de outro 

percurso até a produção primária. Este caso leva em conta a redução do oxigênio 

dissolvido em todo volume d’água quando há elevação do nível do reservatório. Esta 

redução, por sua vez, limita o desenvolvimento dos organismos consumidores, 

conforme já apontando, restringindo o aporte de nutrientes proveniente, principalmente, 

da excreta desta comunidade.  

Figura 5.3-3: Estrutura sistêmica dos quatro enlaces causais relativos à contribuição 

da matéria orgânica para realimentação do sistema, via produção primária. 

Fonte: Elaboração própria. 
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A restrição de aporte nutricional no reservatório leva, finalmente, à também 

redução da produção primária, seguindo a partir daí a mesma sequência de inter-

relações de causa e efeitos dos enlaces anteriores (enlace 26 do diagrama 2 da figura 

5.3-1). 
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Figura 5.3-4: Conjunto de diagramas referentes à variável “intervenções de 

manutenção da usina” pelo efeito direto do pH. 

Fonte: Elaboração própria. 
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A figura 5.3-4 ilustra os cinco conjuntos de diagramas relativos ao efeito direto 

do parâmetro pH sobre às intervenções de manutenção na usina. Cada um destes 

conjuntos representa um direcionamento específico, orientado pela sequência de inter-

relações de causa e efeito.  

O pH serve como medida para avaliar a alcalinidade ou basicidade da água de 

um determinado corpo hídrico, sendo assim, um parâmetro de suma importância quando 

se pretende avaliar o poder corrosivo da água de processo de uma determinada 

operação industrial.  

No caso das usinas hidrelétricas, a sua operação depende da utilização da água 

do reservatório, sem passar por qualquer tratamento prévio, em seus processos, de 

modo que a depender da qualidade da água, esta pode acelerar ou retardar a 

necessidade por manutenções corretivas dos equipamentos metálicos por ação 

corrosiva. Geralmente, o recurso hídrico utilizado como água de processo deve possuir 

sua acidez controlada, devido à capacidade corrosiva de um meio ácido sobre os 

materiais metálicos. 

O primeiro diagrama da figura 5.3-4 refere-se ao efeito direto dos processos de 

decomposição e produção sobre o pH da água. Neste caso, existem 6 enlaces de 

balanceamento (enlaces 44, 41, 61, 65,77 e 80) e 1 de reforço (enlace 4). Todos os 

enlaces apontados neste diagrama sofrem impacto da produção primária, seja direta ou 

indiretamente. Aqueles encerrados com o processo de decomposição tendem a 

balancear a variável relacionada às interrupções de manutenção da usina, na medida 

em que a redução da sua atividade favorece a alcalinização da água.  

Conforme já apontado, a decomposição é um processo que estimula a 

acidificação do meio no qual ocorre e, por isso, colabora para torná-lo mais corrosivo.  

Já o laço de reforço apresenta a produção primária como influência direta à 

variável-efeito analisada. Este enlace aponta para um impacto negativo sobre os 

equipamentos da usina com a redução da produção primária, a qual exerce função 

importante na alcalinização do meio.  

Dito de outra forma, a intensificação da produção primária em um corpo hídrico 

tende a aumentar o pH da água e, por isso, neste caso, reduzir a necessidade de 

intervenções na usina, justamente por tornar o meio menos corrosivo.  

No entanto, pelo mesmo motivo, a sua redução pode, no sentido oposto, permitir 

a acidificação do meio e colaborar para que as interrupções de manutenção sejam mais 

recorrentes, a fim de corrigir os danos causados pela corrosão dos equipamentos. 
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Nota-se que a principal diferença entre os enlaces de balanceamento e de 

reforço neste diagrama baseia-se nos dois efeitos desencadeados pela ação da 

produção primária no reservatório. No caso do enlace de reforço, conforme já apontado, 

a redução desta atividade tende a reforçar as interrupções de manutenção da usina por 

restringir sua contribuição para alcalinização do meio.  

Por outro lado, os enlaces de balanceamento se desdobram a partir da ideia de 

que a redução da produção primária também reduz o aporte de matéria orgânica 

autóctone proveniente tanto dos organismos produtores primários, cuja população é 

limitada por esta atividade, como pelos consumidores, dada a sua relação de herbivoria 

com a primeira comunidade. Quanto menor a carga orgânica disponível em um corpo 

hídrico, menor a atividade de decomposição necessária para sua degradação, sendo 

assim, limitada sua capacidade de acidificar o meio e, portanto, sua ação corrosiva. 

Os enlaces de balanceamento 44, 41, 61, 65 do diagrama 1 da figura 5.3-4 

representam o mesmo efeito sobre as interrupções de manutenção da usina que os 

enlaces 77 e 80 do mesmo diagrama, porém seguem por caminhos distintos.  

Os primeiros se desenvolvem a partir do efeito direto da produção primária sobre 

a biomassa de plantas e algas aquáticas, conforme descrito acima. Enquanto os últimos 

têm como origem a redução da oxigenação da água promovida pela elevação do nível 

do reservatório que, portanto, tem como consequência a redução da biomassa de 

organismos consumidores que dependem deste gás para sua respiração.  

Esta redução, por sua vez, tende também a reduzir a concentração de nutrientes 

na água, uma vez que a quantidade destas substâncias liberadas por parte destes 

organismos via excreta ou morte é diretamente relacionada ao número da sua 

população.  

Finalmente, com a retração da carga de nutrientes disponíveis na água, há 

também a contenção da atividade de produção primária, igualando-se a partir daí aos 

primeiros enlaces já descritos. 

 Por fim, além dos enlaces ilustrados neste primeiro diagrama da figura 5.3-4, 

existem outros cinco que, apesar de não estarem representados, também integram este 

grupo. O conjunto de enlaces 43, 47, 22, 24 e 2, não ilustrados, se assemelham aos 

enlaces 61, 65, 44, 41 e 7, ilustrados no diagrama 1 da figura 5.3-4, à exceção da causa 

relativa à redução da produção primária.  

Enquanto o conjunto de enlaces representado no diagrama 1 da figura 5.3-4 

aponta a atenuação da penetração solar em todo o volume d’água como causa direta 
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para redução da produção primária, este outro conjunto similar relaciona o 

abrandamento da concentração de nutrientes no corpo d’água à esta condição, 

conforme apresentado na figura 5.3-5. 

O segundo diagrama da figura 5.3-4 também apresenta comportamento similar 

ao primeiro, porém não mais sob influência principal da produção primária como 

norteadora das cadeias de causa e efeito. Desta vez, quem define a direção do caminho 

até a variável relativa à atividade de decomposição é o oxigênio dissolvido. 

Entende-se que a partir da redução deste último parâmetro há uma retração no 

desenvolvimento da biomassa de organismos consumidores que utilizam deste gás para 

sua respiração. Esta condição promove, no mesmo sentido, a redução da matéria 

orgânica gerada por esta comunidade, bem como, por outro lado, o estímulo no 

desenvolvimento da comunidade de algas e plantas aquáticas que são menos 

acometidas pelos seus predadores. 

No primeiro caso, a redução da matéria orgânica autóctone gerada pela 

comunidade de organismos consumidores promove uma consequente redução na 

atividade dos microrganismos decompositores dentro do reservatório.  

No segundo caso, no entanto, o crescimento da biomassa de organismos 

produtores primários contribui para maior aporte de matéria orgânica autóctone 

originária da sua exceção e morte. Este aumento, por sua vez, promove a atividade de 

decomposição no reservatório que acaba por reforçar as intervenções de manutenção 

da usina, na medida em que contribui para acidificação da água do reservatório utilizada 

na sua operação. 

Portanto, os enlaces apontados no diagrama 2 da figura 5.3-4 que seguem o 

caminho no qual há a redução da matéria orgânica proveniente da comunidade de 

Figura 5.3-5: Estrutura sistêmica dos dez enlaces causais relativos à contribuição do 

pH para realimentação do sistema, pelo efeito da produção primária na decomposição. 

Fonte: Elaboração própria. 
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consumidores promovem o balanceamento da variável analisada (enlaces 59 e 54 do 

diagrama 2 da figura 5.3-4), enquanto aqueles que apontam para o aumento da matéria 

orgânica proveniente das algas e plantas aquáticas a reforçam (enlaces 68 e 74 do 

diagrama 2 da figura 5.3-4). 

Ainda sobre este diagrama, há outros dois conjuntos de enlaces que não foram 

identificados devido à sua similaridade com os já expostos. Os três conjuntos 

representantes deste grupo seguem o mesmo racional descrito acima, porém possuem 

origens diferentes, conforme aponta a figura 5.3-6. 

O primeiro conjunto ilustrado na figura 5.3-6, cuja representação foi escolhida 

para ilustrar o diagrama 2 da figura 5.3-4, tem a redução de oxigênio dissolvido na água 

provocada pela redução da produção primária prejudicada pela menor penetração 

incidente solar na coluna d’água do reservatório.  

O segundo conjunto referenciado na figura 5.3-6 (enlaces 39,46,66 e 58) também 

pressupõe que a redução do oxigênio dissolvido provém da retração da produção 

primária, porém, neste caso, provocada pela menor concentração de nutrientes 

disponível na água.  

Por fim, no terceiro e último conjunto (enlaces 32,27,36 e 40 da figura 5.3-6), a 

redução do oxigênio dissolvido na água decorre da ação direta da elevação de nível do 

reservatório.  

O terceiro diagrama da figura 5.3-4 refere-se à atuação direta da produção 

primária sobre o pH do meio, a partir da modificação da concentração de nutrientes 

liberados, especificamente, pela atividade de decomposição. 

Os enlaces pertencentes a este diagrama apresentam apenas uma origem, a 

qual indica a redução direta do oxigênio dissolvido na água devido à elevação do nível 

do reservatório. Esta redução do oxigênio, assim como observado no segundo 

Figura 5.3-6: Estrutura sistêmica dos doze enlaces causais relativos à contribuição do 

pH para realimentação do sistema, pelo efeito do oxigênio dissolvido na 

decomposição. 

Fonte: Elaboração própria. 
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diagrama, limita a população de organismos consumidores do sistema, ocasionando, 

assim, o incremento ou retração do aporte de matéria orgânica no meio, a depender do 

caminho das inter-relações de causa e efeito a ser seguido.   

Considerando que a redução dos organismos consumidores estimula o 

crescimento da biomassa de algas e plantas aquáticas e, portanto, o aporte de matéria 

orgânica autóctone no meio, espera-se que haja um estímulo à atividade de 

decomposição, aumentando, assim, a liberação de nutrientes e, em seguida, a produção 

primária no reservatório.  

Esta condição balanceia às interrupções de manutenção na usina, uma vez que 

a intensificação da produção primária em um corpo hídrico contribui para alcalinizar o 

meio e torná-lo menos corrosivo aos seus equipamentos (enlaces 81 e 78 do diagrama 

3 da figura 5.3-4). 

Por outro lado, se considerada a redução do aporte de matéria orgânica por meio 

da retratação populacional da comunidade de organismos consumidores, a 

decomposição tem sua atividade limitada e, portanto, a liberação de nutrientes na água 

também. Com uma concentração menor de nutrientes na água, a produção primária fica 

restrita e acaba por reforçar as interrupções de manutenção na usina, na medida em 

que reduz sua influência sobre a alcalinização do meio (enlaces 55 e 67 da figura 5.3-

4). 

O quarto diagrama da figura 5.3-4 também aponta para a influência direta da 

produção primária sobre o pH do meio, porém sem precisar passar previamente pelo 

processo de decomposição. Os enlaces causais representados neste diagrama têm a 

mesma origem que aqueles apontados no terceiro diagrama da figura 5.3-4 e 

desencadeiam, também, o mesmo efeito sobre a população de organismos 

consumidores. No entanto, a diferença entre os dois diagramas se encontra nas 

consequências geradas pela alteração da biomassa destes organismos no sistema.  

Além de continuar impactando na comunidade de algas e plantas aquáticas, a 

redução de organismos consumidores também contribui diretamente para menor 

liberação de nutrientes na água, por meio da sua excreta. A redução da concentração 

de nutrientes, conforme já visto, impede o desenvolvimento da atividade de produção 

primária, contribuindo para redução do pH do meio e ao comprometimento dos 

equipamentos da usina (enlace 16 do diagrama 4 da figura 5.3-4).  

Por outro lado, o aumento da biomassa de algas e plantas aquáticas pela 

redução da pressão de predação sobre esta comunidade tende não só expandir 
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diretamente a atividade de produção primária no sistema (enlace 21 do diagrama 4 da 

figura 5.3-4), como também impulsionar a liberação de nutrientes por meio de suas 

excretas (enlace 23 do diagrama 4 da figura 5.3-4). Sabe-se que o aumento de 

nutrientes disponíveis na água estimula a atividade de produção primária, contribuindo, 

assim, para a alcalinização do meio, de modo a torná-lo menos agressivo.  

O quinto e último diagrama indicado na figura 5.3-4, aponta mais uma vez, para 

a contribuição da produção primária no pH do meio. Contudo, neste caso, é incentivada 

pela liberação de nutrientes provinda dos processos geoquímicos verificados nos 

sedimentos depositados no fundo.  

A origem dos enlaces causais deste diagrama é também a mesma que os dois 

anteriores desencadeando no aumento da comunidade de algas e plantas aquáticas e 

na redução do volume de matéria orgânica liberada pelos organismos consumidores.  

Pelo lado do crescimento da população de algas e plantas aquáticas, há também 

o aumento da matéria orgânica proveniente de sua excreta e morte e, com isso, 

consequente incremento do volume de carbono orgânico particulado, passível de 

sedimentação. Este incremento, por sua vez, estimula a deposição de sedimentos no 

fundo e, portanto, a liberação de nutrientes decorrente da atividade microbiana ali 

atuante.  

Como já sabido, quanto maior a concentração de nutrientes na água, maior será 

a atividade de produção primária e, portanto, maior também será o pH da água. Esta 

condição balanceia as intervenções de manutenção da usina por ajudar a controlar a 

acidez do meio e, assim, sua ação corrosiva sobre os equipamentos (enlace 83 do 

diagrama 5 da figura 5.3-4). 

Quando considerada, contudo, a redução do aporte de matéria orgânica 

proveniente da comunidade de consumidores, observa-se o efeito contrário, de modo a 

conduzir o sistema no sentido de reforçar as intervenções de manutenção na usina 

(enlace 82 do diagrama 5 da figura 5.3-4). 
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Figura 5.3-7: Conjunto de diagramas referentes à variável “intervenções de 

manutenção da usina” pelo efeito direto da concentração de nutrientes. 

Fonte: Elaboração própria. 

A figura 5.3-7 apresenta os diagramas relativos à ação direta da disponibilidade 

de nutrientes na água nas interrupções de manutenção da usina. A maior concentração 

de nutrientes na água favorece o desenvolvimento de biofilmes na superfície dos 

equipamentos da usina, sendo um problema principalmente para dutos, onde pode 

ainda evoluir para uma incrustação e subsequente obstrução.  

Esta categoria se subdivide em 4 diagramas (figura 5.3-7) que se diferenciam 

segundo a sequência de inter-relações de causa e efeito observadas, assim como 

anunciada no caso da avaliação do impacto pelo pH. 
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O diagrama 1 contém os enlaces causais que indicam a contribuição direta da 

decomposição sobre a concentração de nutrientes no meio e sob influência prévia da 

produção primária. Sabe-se que uma das formas de promover a reciclagem dos 

nutrientes à água se dá por meio da atividade metabólica de microrganismos 

decompositores. Por isso, quanto maior a atividade de decomposição do reservatório, 

maior tende a ser a disponibilidade de nutrientes na água. 

Segundo o mesmo racional discutido para o caso dos enlaces causais relativos 

ao efeito do pH sobre as interrupções na usina, este primeiro diagrama demonstra que 

a partir da redução da atividade de produção primária e a consequente redução da 

biomassa de plantas e algas aquáticas, há dois caminhos possíveis: o primeiro, refere-

se ao efeito da redução das plantas aquáticas no aporte de matéria orgânica autóctone; 

e o segundo ao seu impacto também negativo na população de organismos 

consumidores, sobretudo, os herbívoros que dependem da primeira comunidade como 

fonte alimentar. Estes dois caminhos apontam para o balanceamento das interrupções 

de manutenção na usina, uma vez que reduzem o aporte de matéria orgânica provinda 

destas duas comunidades, limitando, assim, o processo de decomposição destas 

cargas e a consequente liberação de nutrientes (enlaces 34,37,52 e 56 do diagrama 1 

da figura 5.3-7). 

Em contrapartida, os dois enlaces causais que reforçam a variável-efeito 

avaliada no diagrama 1 da figura 5.3-7 seguem outra sequência de inter-relações de 

causa e efeito, apesar de também serem influenciadas pela ação da atividade de 

decomposição subsequente à produção primária.  

Neste caso, a redução desta atividade acarreta maior disponibilidade de oxigênio 

dissolvido na água, uma vez que este gás é utilizado no processo metabólico dos 

microrganismos decompositores, responsáveis por consumir grande parte do oxigênio 

presente no meio.  

A maior disponibilidade de oxigênio dissolvido favorece o desenvolvimento de 

organismos consumidores, dado a função primordial do gás na sua respiração, o que 

significa dizer, que a limitação deste gás impede o crescimento desta comunidade. Por 

fim, sabe-se que quanto maior a população de organismos dentro do reservatório, maior 

será a liberação de nutrientes no meio devido à sua excreção.  

Isto posto, esta condição prejudica a manutenção dos equipamentos da usina, 

uma vez que a maior concentração de nutrientes estimula incrustações e formação de 

biofilme (enlaces 72 e 73 do diagrama 1 da figura 5.3-7). 
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O diagrama 2 da figura 5.3-7 também aponta para ação da decomposição sobre 

a variável-efeito avaliada, porém sob influência principal da oxigenação do meio. A 

redução do oxigênio dissolvido na água tende a limitar a população de consumidores, 

conforme já citado, contribuindo para também redução do aporte de matéria orgânica 

autóctone e, ao incentivo do desenvolvimento da comunidade de produtores primários.  

A primeira situação tende a balancear as interrupções de manutenção na usina 

pela redução da atividade de decomposição (enlaces 25 e 31 do diagrama 2 da figura 

5.3-7), enquanto a segunda exerce efeito contrário ao reforçá-la (enlaces 50 e 42 do 

diagrama 2 da figura 5.3-7). 

Existem outros 4 enlaces causais não representados no diagrama devido à sua 

similaridade com os enlaces anteriores, apresentando como única diferença a origem 

pela qual a redução de oxigênio dissolvido se dá. Enquanto o diagrama 2 da figura 5.3-

7 indica o efeito direto da elevação de nível na contração de oxigênio dissolvido em todo 

volume d’água (enlaces 25,31,50 e 42), os enlaces não representados apontam para a 

redução do oxigênio em razão da desaceleração da produção primária decorrente da 

menor capacidade de penetração da radiação solar sobre o corpo hídrico (enlaces 

57,60,79 e 70 da figura 5.3-8). 

Neste mesmo diagrama, também há a representação do efeito direto da redução 

da concentração de nutrientes na água, decorrente da sua diluição em um volume maior, 

no balanceamento das interrupções de manutenção na usina (enlace 1 do diagrama 2 

da figura 5.3-7). 

O diagrama 3 da figura 5.3-7 aponta o efeito direto da alteração da biomassa de 

consumidores e produtores primários sobre a concentração de nutrientes 

disponibilizados por eles na água, a partir de diferentes origens.  

Os enlaces 8,15 e 6 deste diagrama tem origem na redução da produção 

primária pela penetração reduzida de luminosidade no reservatório, dos quais dois deles 

exercem efeito de balanceamento e um de reforço. Os de balanceamento se 

Figura 5.3-8: Estrutura sistêmica dos oito enlaces causais relativos à contribuição da 

concentração de nutrientes para realimentação do sistema, pelo efeito do oxigênio 

dissolvido na decomposição. 

Fonte: Elaboração própria. 
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desenvolvem a partir da ideia de que a redução da produção primária contribui para o 

controle da biomassa de algas e plantas aquáticas, o que ocasiona na diminuição direta 

da liberação de nutrientes na água, dada sua excreção, e na redução da comunidade 

de organismos consumidores que tem sua população limitada pela primeira. Pela 

mesma razão, a redução desta última comunidade também tende a provocar a 

diminuição da concentração de nutrientes no meio.  

Por outro lado, o enlace causal 6 de reforço se desenvolve a partir da ideia de 

que a produção primária, por si só, contribui para redução da concentração de nutrientes 

no meio, uma vez que os utiliza como componente essencial para execução da reação 

química associada.  

Como a redução da penetração da luminosidade no corpo d’água tende a reduzir 

a atividade de produção primária, entende-se que esta condição acaba por reforçar as 

intervenções de manutenção da usina justamente por reduzir a capacidade de absorção 

de nutrientes do meio por parte desta atividade metabólica. 

Outros dois enlaces causais são também demonstrados no diagrama 3 da figura 

5.3-7, distinguindo-se dos anteriores pela ação de outro agente causador da alteração 

da biomassa de organismos no meio. Neste caso, o oxigênio dissolvido representa a 

medida responsável para o controle do desenvolvimento dos organismos consumidores.  

Portanto, quanto menor a concentração de oxigênio decorrente da elevação do 

nível do reservatório, menor será o desenvolvimento da comunidade de organismos 

consumidores e, consequentemente, menos nutrientes serão liberados no meio (enlace 

5 do diagrama 3 da figura 5.3-7).  

Por outro lado, a redução dos organismos consumidores também estimula o 

desenvolvimento da comunidade de produtores primários, uma vez que a sua população 

sofre menos pressão predatória e, por isso, acaba por aumentar a liberação de 

nutrientes no meio, reforçando, por fim, a variável-efeito analisada (enlace 13 do 

diagrama 3 da figura 5.3-7). 

Além disso, outros dois enlaces causais não foram representados no diagrama 

3 da figura 5.3-7 pelo mesmo motivo já apontado em ocasiões prévias: se assemelham 

aos últimos enlaces descritos, porém apresentam origem diferente. A origem da redução 

de oxigênio dissolvido, neste caso, provém da redução da produção primária decorrente 

da menor penetração da incidência solar no corpo hídrico (enlaces 28 e 19 da figura 

5.3-9). 
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O último diagrama representado na figura 5.3-7 aponta para a contribuição dos 

sedimentos como fonte de nutrientes para o meio. Existem nesta categoria de enlaces 

causais 4 de balanceamento (35,69,75 e 64) e 2 de reforço (84 e 62), sendo somente 4 

apontados no diagrama 4 da figura 5.3-7 (enlaces 75,64,84 e 69) devido à mesma 

questão de similaridade apontada nos exemplos anteriores. 

Dentre os quatro enlaces de balanceamento apontados acima, dois (enlaces 35 

e 69) seguem o seguinte racional: a redução de oxigênio dissolvido no meio acaba por 

limitar a comunidade de organismos consumidores, conforme já visto, e com ela também 

a quantidade de matéria orgânica liberada por meio de sua excreta ou morte. Uma parte 

desta matéria orgânica estaria em forma particulada, sendo, portanto, passível de 

sedimentação.  

A contribuição desta parcela orgânica nos sedimentos de fundo promove o seu 

enriquecimento e estimula a atividade microbiana presente na sua superfície, sendo ela 

a responsável pela liberação de nutrientes de volta para o corpo hídrico. 

Portanto, a redução da matéria orgânica autóctone proveniente dos organismos 

consumidores gera uma redução no aporte de carga sedimentável que desestimula a 

atividade microbiana sobre a superfície do sedimento, reduzindo, assim, a reciclagem 

de nutrientes para o meio.  

Os outros dois caminhos de balanceamento têm como influência principal a 

redução da produção primária pela menor penetração de luminosidade no corpo hídrico.  

Conforme já visto nos enlaces 11 e 18 da figura 5.3-3, esta redução impacta no 

mesmo sentido a biomassa de algas e plantas aquáticas (enlace 75 do diagrama 4 da 

figura 5.3-7) que, por sua vez, limita o crescimento da biomassa de consumidores 

(enlace 64 do diagrama 4 da figura 5.3-7). A limitação de crescimento de ambas as 

Figura 5.3-9: Estrutura sistêmica dos quatro enlaces causais relativos à contribuição da 

concentração de nutrientes para realimentação do sistema, pelo efeito do oxigênio 

dissolvido na biomassa de organismos. 

Fonte: Elaboração própria. 
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comunidades no meio gera menor aporte de carga orgânica passível de sedimentação, 

desestimulando, assim a atividade microbiana na superfície dos sedimentos de fundo. 

Por outro lado, os enlaces de reforço decorrem da ideia de que a redução da 

comunidade de consumidores também estimula o crescimento das plantas e algas e 

aquáticas. Isto posto, esta condição, como já visto, estimula, em sentido oposto, a 

formação de mais matéria orgânica passível, em parte, de ser sedimentada. Portanto, 

ao fazer estas considerações de causa e efeito, observa-se que este caminho beneficia 

o enriquecimento do sedimento, contribuindo, portanto, para reforçar a necessidade por 

manutenção dos equipamentos da usina. 

Os enlaces de número 35 e 62 da figura 5.3-10 não foram representados 

conforme já citado, devido à sua similaridade com enlaces 69 e 84 do diagrama 4 da 

figura 5.3-7, distinguindo-se apenas pela razão da redução de oxigênio dissolvido, 

conforme demonstrado na figura 5.3-10. 

Figura 5.3-10: Estrutura sistêmica dos quatro enlaces causais relativos à contribuição 

da concentração de nutrientes para realimentação do sistema, pelo efeito do oxigênio 

dissolvido na deposição de sedimentos. 

Fonte: Elaboração própria. 



 

164 

 

 

 

Figura 5.3-11: Conjunto de diagramas referentes à variável “intervenções de 

manutenção da usina” pelo efeito direto da deposição de sedimentos. 

Fonte: Elaboração própria. 

Os dois diagramas representados na figura 5.3-11 apontam para o efeito 

prejudicial ao qual eventualmente a deposição de sedimentos pode promover nos 

equipamentos da usina, dado a ação abrasiva dos sedimentos sólidos.  

O primeiro deles ilustra dois enlaces causais, um de reforço e outro de 

balanceamento, que se configuram de maneira semelhante a outras duas duplas de 

enlaces não representadas que diferem apenas pela origem de seus caminhos. Este 

conjunto de enlaces indica a relação de causalidade entre a redução de oxigênio 

dissolvido na água e o menor aporte de sedimentos de fundo no reservatório.  
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Conforme já visto nos enlaces 69 e 84 da figura 5.3-10, por exemplo, a redução 

de oxigênio dissolvido na água tende a limitar a população de organismos consumidores 

que, por sua vez, produz menor quantidade de matéria orgânica autóctone liberada via 

excreta e morte desta mesma população. Parte desta matéria orgânica estaria em forma 

particulada e contribuiria, assim, para o aporte de carga orgânica nos sedimentos de 

fundo. Como esta condição de desaceleração da deposição de sedimentos tende a 

beneficiar a manutenção dos equipamentos da usina, esta equilibra o efeito da variável 

em análise (enlaces 30,53 e 38 do diagrama 1 da figura 5.3-11). 

Por outro lado, sabe-se também que a redução da comunidade de organismos 

consumidores incentiva o crescimento das plantas e algas aquáticas, o que gera, 

portanto, efeito contrário à condição anterior, uma vez que a excreta e morte desta 

última comunidade contribuem para o aumento da matéria orgânica particulada no meio 

(enlaces 48,76 e 63 do diagrama 1 da figura 5.3-11).  

A estrutura ilustrada na figura 5.3-12 demonstra as três origens pelas quais se 

dá a redução do oxigênio dissolvido na água. A primeira delas, representada no 

diagrama 1 da figura 5.3-11, se desenvolve a partir da elevação do nível do reservatório 

(enlaces 30 e 48).  

Contudo, há duas outras formas para esta redução acontecer, como já apontado 

em outros exemplos, nas quais se configuram a partir da redução da produção primária 

por duas vias diferentes: menor concentração de nutrientes na água decorrente do maior 

volume do reservatório (enlaces 38 e 63 da figura 5.3-12) e menor penetração incidente 

solar em todo corpo hídrico quando há elevação de seu nível (enlaces 53 e 76 da figura 

5.3-12). 

O segundo diagrama da figura 5.3-11 apresenta os possíveis caminhos para 

alteração da deposição de sedimentos no fundo do reservatório a partir da redução da 

atividade de produção primária. Conforme já visto, a redução da produção primária, seja 

Figura 5.3-12: Estrutura sistêmica dos seis enlaces causais relativos à contribuição da 

deposição de sedimentos para realimentação do sistema, pelo efeito do oxigênio 

dissolvido. 

Fonte: Elaboração própria. 
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pela redução da concentração de nutrientes disponíveis na água ou pela menor 

penetração luminosa na coluna d’água, limita o crescimento da biomassa de algas e 

plantas aquáticas. Esta condição tende a balancear as interrupções de manutenção da 

usina devido ao menor aporte de matéria orgânica proveniente tanto da comunidade de 

plantas e algas aquáticas, quanto dos organismos consumidores que dependem dos 

primeiros como fonte alimentar.  

São quatro enlaces representativos desta condição (enlaces 33,49,45 e 51), 

porém apenas dois deles (enlaces 33 e 49) foram representados no diagrama 2 da figura 

5.3-11 pelas suas similaridades, distinguindo-se apenas pela sua origem, conforme 

indicado na estrutura da figura 5.3-13. 

O último enlace causal representado no diagrama 2 da figura 5.3-11 também se 

configura como de balanceamento, porém, neste caso, a deposição de sedimentos no 

reservatório decorre da redução de oxigênio dissolvido na água, tendendo limitar o 

desenvolvimento da comunidade de consumidores.  

A menor quantidade populacional destes organismos promove a redução de 

nutrientes liberados por eles na água, acarretando, no mesmo sentido, a diminuição da 

atividade de produção primária no meio. Esta condição, por sua vez, limita o crescimento 

da biomassa de algas e plantas aquáticas geradoras de matéria orgânica particulada e, 

portanto, também contribui para balancear o efeito das interrupções de manutenção na 

usina, uma vez que evita maior aporte de cargas orgânicas sedimentáveis (enlace 71 

do diagrama 2 da figura 5.3-11). 

5.3.2 Variável-efeito “assoreamento do reservatório” 

A figura 5.3-14 apresenta os dois diagramas relativos às diferentes 

possibilidades de percursos nos quais se configuram os enlaces de reforço e de 

balanceamento que geram impacto na variável-efeito referente ao assoreamento do 

Figura 5.3-13: Estrutura sistêmica dos quatro enlaces causais relativos à contribuição 

da deposição de sedimentos para realimentação do sistema, pelo efeito da produção 

primária. 

Fonte: Elaboração própria. 
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reservatório. Todos os enlaces causais contidos nestes diagramas têm como único fator 

de contribuição direta para o assoreamento do reservatório, a deposição de sedimentos. 

 

 

Figura 5.3-14: Conjunto de diagramas referentes à variável “assoreamento do 

reservatório”. 

Fonte: Elaboração própria. 

O primeiro dos diagramas da figura 5.3-14 aponta para o efeito do oxigênio 

dissolvido na deposição de sedimentos no fundo do reservatório. Esta relação se dá 

pelo fato de a ocorrência do assoreamento reduzir a capacidade volumétrica de um 

corpo hídrico. A redução do volume implica necessariamente na redução de nível. É 

importante notar que estes efeitos iniciais decorrentes do assoreamento são contrários 

aqueles observados a partir da variável relativa às intervenções de manutenção da usina 

e, por isso, promovem resultados reversos. 
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A partir da redução de nível do reservatório, espera-se como resultado uma 

tendência à presença mais significativa de oxigênio dissolvido em todo corpo hídrico, 

uma vez que nestas condições há o favorecimento da mistura das camadas d’água, 

evitando, assim, a formação de regiões anóxicas no fundo.  

O aumento de oxigênio na água, por sua vez, tende, como já visto, a promover 

o crescimento da população de organismos consumidores, na medida em que 

dependem deste gás para realização da sua respiração. Portanto, é legítimo considerar 

o oxigênio como um fator limitante ao crescimento da comunidade.  

O aumento da biomassa de organismos consumidores pode levar a dois efeitos: 

o aumento do aporte de matéria orgânica autóctone no meio por excreção e morte; e a 

redução da comunidade de plantas e algas aquáticas, acometidas pela maior pressão 

predatória provinda de seus consumidores.  

Cada um destes efeitos impacta de maneira distinta a deposição de sedimentos 

de fundo. O maior aporte de matéria orgânica provinda dos organismos consumidores 

promove a liberação mais cargas passíveis à sedimentação, contribuindo, portanto, para 

maior deposição destes sedimentos no fundo (enlaces 1,6 e 9 do diagrama 1 da figura 

5.3-14). 

Por outro lado, o controle da comunidade de algas e plantas aquáticas por 

predação contribui para menor aporte de matéria orgânica originária da excreção e 

morte destes organismos. Isso posto, através deste outro caminho, espera-se, em 

sentido oposto ao primeiro, contribuir para menor deposição de sedimentos no 

reservatório (enlaces 4,7 e 10 do diagrama 1 da figura 5.3-14). 

Assim como praticado nas análises relativas ao efeito sobre as intervenções de 

manutenção da usina, este diagrama, apesar de só ilustrar dois enlaces causais, um de 

balanceamento e outro de reforço conforme os percursos descritos acima, ele 

representa no total quatro outros de intervenções semelhantes. A única diferença 

consiste, novamente, na origem do aumento do oxigênio na água.  

Conforme visto anteriormente, os enlaces representados no diagrama 1 da figura 

5.3-14 apontam para o aumento de oxigênio dissolvido na água devido ao efeito direto 

do abaixamento do nível do reservatório (enlaces 1 e 4).  

As outras duas possibilidades reproduzem a ação mais efetiva da penetração da 

luz solar sobre uma parcela maior de um corpo hídrico, quando em níveis mais baixos 

(enlaces 9 e 10 da figura 5.3-15), como também o reflexo da maior concentração de 
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nutrientes sobre um volume menor de água, de baixa capacidade de diluição (enlaces 

6 e 7 da figura 5.3-15). 

Figura 5.3-15: Estrutura sistêmica dos seis enlaces causais relativos ao efeito 

do oxigênio dissolvido sobre a realimentação do sistema. 

Fonte: Elaboração própria. 

Além dos enlaces supramencionados, há também outro enlace de reforço que 

aponta para outro efeito que o aumento da comunidade de organismos consumidores 

pode provocar. Além de limitar a comunidade das suas presas, esse crescimento 

também promove o incremento da concentração de nutrientes na água, através da maior 

proporção de excretas liberadas.  

O enriquecimento do meio por estes nutrientes estimula a atividade de produção 

primária que, por sua vez, promove o aumento dos organismos produtores primários, 

como algas e plantas aquáticas. Estas, conforme já visto, impulsiona o acréscimo de 

matéria orgânica no meio, por meio da sua excreção e morte, sendo, portanto, uma das 

frentes responsáveis pelo aporte de sedimentos de fundo no reservatório. 

O segundo e último diagrama apresentado na figura 5.3-14 representa o efeito 

da produção primária sobre a deposição de sedimentos. Devido à tendência do aumento 

da concentração de nutrientes e da maior penetração luminosa na coluna d`água em 

reservatórios de menor volume, espera-se, pela contribuição destes dois fatores, que a 

produção primária tenha sua atividade estimulada e ampliada. 

Esta condição promove o crescimento da população de algas e plantas aquáticas 

que estão relacionadas tanto ao aporte de matéria orgânica autóctone no reservatório, 

quanto ao estímulo que esta comunidade impõe para o crescimento da população de 

consumidores. Quanto maior for a comunidade de produtores primários, mais favorável 

será o meio para a comunidade consumidora se desenvolver, devido ao excesso de 

fontes alimentares. As duas condições promovem o aumento da matéria orgânica no 

meio liberada por estas duas comunidades e, portanto, contribuem para maior 

deposição de sedimentos.  
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Somente os enlaces de número 5 e 8 foram representados no diagrama 2 da 

figura 5.3-14 devido à sua similaridade com os de número 2 e 3 da figura 5.3-16, 

apresentando como diferença somente a causa do aumento da produção primária. 

5.4 Interpretação dos subsistemas relativos às duas 
variáveis-efeito consideradas  

Analisando-se os resultados obtidos a partir dos enlaces de realimentação 

relativos às duas variáveis analisadas (“intervenções de manutenção na usina” e 

“assoreamento do reservatório”), se percebe resultados antagônicos quanto ao 

comportamento das contribuições de cada uma delas aos processos biogeoquímicos do 

reservatório. 

Com relação aos enlaces de realimentação envolvendo a variável “intervenções 

de manutenção na usina”, constatou-se, dentre os 84 enlaces, 55 de balanceamento 

contra 29 de reforço. Enquanto para a variável “assoreamento do reservatório”, dentre 

os 11 enlaces, apenas 3 são de balanceamento e os outros 8 de reforço.  

Esta diferença se configura pelo efeito destas duas variáveis sobre o volume do 

reservatório. Como esta última condição orienta muitos dos processos biogeoquímicos 

ocorridos na água, esta diferença acaba sendo refletida no comportamento observado 

nestes grupos de subsistemas. 

No caso da avaliação sistemática envolvendo a variável “intervenções de 

manutenção na usina”, o maior número de enlaces de balanceamento tende, conforme 

será visto, a equilibrar o efeito dos enlaces de reforços formados a partir da relação 

existente entre dois dos níveis tróficos da cadeia alimentar deste ecossistema. 

A figura 5.4-1 demonstra de que maneira esta relação se estabelece. A redução 

do oxigênio, independentemente da causa (seja pela redução da produção primária via 

queda da incidência solar ou diluição de nutrientes sobre um volume maior), ou até 

Figura 5.3-16: Estrutura sistêmica dos seis enlaces causais relativos ao efeito da 

produção primária sobre a realimentação do sistema. 

Fonte: Elaboração própria. 
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diretamente pela elevação de nível), resulta na limitação dos organismos consumidores 

que, em um primeiro momento, reduz a quantidade de aporte de matéria orgânica no 

sistema.  

No entanto, em um segundo momento, a menor quantidade de organismos 

consumidores também acaba por estimular o crescimento das plantas e algas aquáticas, 

que são favorecidas pela redução da ação predatória sobre elas. Este crescimento 

subsequente dos organismos produtores primários, diferente do que ocorre com os seus 

predadores estimula o aporte de matéria orgânica no sistema, tendendo reverter a 

condição de equilíbrio imposta inicialmente. 

Este padrão de comportamento ocorre em todas as ocasiões envolvendo a 

relação entre os organismos consumidores e a comunidade de algas e plantas 

aquáticas, dado no sentido referente. Os exemplos representados nas figuras 5.4-1 e 

5.4-2 atribuem a interferência da matéria orgânica como causa direta para intervenções 

de manutenção na usina, porém o mesmo se observa para as outras causas 

associadas, como: pH (figuras 5.4-6 e 5.4-7) concentração de nutrientes (figuras 5.4-3, 

5.4-4 e 5.4-5) e deposição de sedimentos (figura 5.4-8). 
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Figura 5.4-1: Subsistema representante do efeito da matéria orgânica 

sobre as intervenções de manutenção da usina, com origem na 

mudança da variável de oxigênio dissolvido. 

Fonte: Elaboração própria. 
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Figura 5.4-3: Estrutura sistêmica de reforço relativa à contribuição da concentração de 

nutrientes como causa direta da realimentação do sistema. 

Fonte: Elaboração própria. 

Figura 5.4-2: Estrutura sistêmica de reforço relativa à contribuição da matéria orgânica 

como causa direta da realimentação do sistema. 

Fonte: Elaboração própria. 

Figura 5.4-4: Estrutura sistêmica de reforço relativa à contribuição da concentração de 

nutrientes via decomposição como causa direta da realimentação do sistema. 

Fonte: Elaboração própria. 

Figura 5.4-5: Estrutura sistêmica de reforço relativa à contribuição da concentração de 

nutrientes via deposição de sedimentos como causa direta da realimentação do 

sistema. 

Fonte: Elaboração própria. 
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Figura 5.4-6: Estrutura sistêmica de balanceamento relativa à contribuição do pH como 

causa direta da realimentação do sistema. 

Fonte: Elaboração própria. 

Quase todos estes conjuntos de enlaces de realimentação se configuram como 

amplificadores do sistema, conforme o mesmo racional apontado no exemplo da figura 

5.4-1. Contudo, no caso particular em que o pH se estabelece como a causa direta para 

a realimentação do sistema, apenas uma das sequências de causa e efeito apontada é 

de reforço, a outro funciona no sentido de balancear o sistema.  

A regulação do sistema, por este meio, provém da contribuição que o 

desenvolvimento da biomassa de algas e plantas aquáticas (decorrente da redução dos 

organismos consumidores) promove no aporte de matéria orgânica particulada no 

reservatório. Esta carga orgânica, como é passível de sedimentação, acaba por acelerar 

a deposição de sedimentos no fundo do reservatório, o que, por sua vez, tende a 

estimular a liberação de nutrientes na água devido à atividade microbiana na superfície 

destes sedimentos. A maior concentração de nutrientes na água proveniente deste 

processo incentiva a atividade de produção primária no meio, o que, por fim, contribui 

Figura 5.4-7: Estrutura sistêmica de reforço relativa à contribuição do pH como causa 

direta da realimentação do sistema. 

Fonte: Elaboração própria. 

Figura 5.4-8: Estrutura sistêmica de reforço relativa à contribuição da deposição de 

sedimentos como causa direta da realimentação do sistema. 

Fonte: Elaboração própria. 
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para aumentar o pH da água, tornando-a mais alcalina e menos agressiva aos 

equipamentos da usina (Figura 5.4-6). 

Assim, dentre os 12 subsistemas envolvendo a relação negativa entre os 

organismos consumidores e os produtores primários (algas e plantas aquáticas), 

somente um deles apresenta efeito regulador, enquanto os outros 11 se configuram 

como de reforço. 

No entanto, todas estas parcelas de reforço apresentadas são equilibradas pelo 

efeito direto da produção primária sobre a biomassa de algas e plantas aquáticas. Se 

por um lado, a redução da sua atividade tende a limitar o oxigênio dissolvido na água, 

promovendo assim o crescimento da população de algas e plantas aquáticas (devido a 

menor pressão predatória por parte dos organismos consumidores prejudicados pela 

falta de oxigênio), por outro a contração da produção primária também impacta 

diretamente, no mesmo sentido, a biomassa desta mesma comunidade. Quanto menor 

a produção primária, menor tende a ser a quantidade de algas e plantas aquáticas no 

sistema, já que a sua reprodução e crescimento dependem desta atividade metabólica.  

A parcela de equilíbrio dos enlaces de reforço apontados acima se estabelece, 

portanto, quando se verifica a inversão da relação entre a comunidade de organismos 

consumidores e a comunidade de algas e plantas aquáticas. Esta inversão, por sua vez, 

se dá quando o sistema tem como principal causador das mudanças sistêmicas, não 

mais o oxigênio dissolvido, e sim, a produção primária.  

Neste caso, a relação se dá por meio da comunidade de produtores primários, 

que diferente da situação anterior, influencia no mesmo sentido a comunidade de 

consumidores. Dito de outro modo, a menor quantidade de algas e plantas aquáticas 

dentro do reservatório impõe uma limitação ao crescimento da comunidade de 

consumidores, devido à relação predador-presa existente entre eles. 

Isto posto, é razoável depreender a existência menos frequente de subsistemas 

que apresentem reversão de comportamento, tal como observado nos exemplos 

anteriores, uma vez que a relação entre as duas comunidades consideradas no sistema 

se dá, neste caso, de maneira positiva, ou seja, variam no mesmo sentido.  

Não obstante, esta estrutura sistêmica ainda se manifesta em 4 subsistemas 

para os quais as causas diretas são o pH e a concentração de nutrientes, ainda que sob 

relações distintas daquelas apontadas nos primeiros exemplos desta seção. 

No que se refere ao efeito do pH sobre as intervenções de manutenção da usina 

sob estas condições, sabe-se que em um primeiro momento, a redução da produção 
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primária, decorrente ou da menor incidência solar na coluna d’água ou da menor 

concentração de nutrientes no meio, gera sobre o pH a redução de seu valor, ou seja, 

favorece a acidificação da água, reforçando, assim, a necessidade de manutenção na 

usina. 

Por outro lado, a redução da produção primária também tende a restringir a 

biomassa de algas e plantas aquáticas que, consequentemente, conforme visto, limita 

a comunidade de consumidores. Esta redução de biomassa de organismos no sistema 

gera, portanto, menor aporte de matéria orgânica para utilização no processo de 

decomposição, o que acaba por estimular a alcalinização do meio e equilibrar o 

comportamento imposto pelo enlace de reforço deste subsistema. 

É importante notar que este balanceamento se dá através de 4 vias (enlaces de 

realimentação): decomposição do carbono orgânico particulado referente à matéria 

orgânica proveniente da comunidade de algas e plantas aquáticas; decomposição do 

carbono orgânico dissolvido referente à matéria orgânica proveniente da comunidade 

de algas e plantas aquáticas; decomposição do carbono orgânico particulado 

referente à matéria orgânica proveniente da comunidade de consumidores; e 

decomposição do carbono orgânico dissolvido referente à matéria orgânica 

proveniente da comunidade de consumidores (Figura 5.4-9). 

Figura 5.4-9: Subsistema representante do efeito da decomposição e da produção 

primária sobre o pH, com origem na mudança da variável de produção primária. 

Fonte: Elaboração própria. 
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O mesmo comportamento ocorre com outro conjunto de enlaces de 

realimentação que tem como diferença apenas a causa da redução da produção 

primária. Se no caso representado no diagrama da figura 5.4-9, a produção primária é 

reduzida pela menor incidência solar sobre a coluna d´água, neste segundo caso, 

decorre da menor concentração de nutrientes em um maior volume de água, conforme 

apontado pela estrutura da figura 5.4-10. 

É importante notar que estes últimos dois subsistemas apontados equilibram o 

efeito de reforço do subsistema da figura 5.4-7, pelo efeito, principalmente, dos enlaces 

41,44,22 e 24. 

Ainda sobre esta mesma relação positiva entre os produtores primários e os 

organismos consumidores, tem-se as estruturas sistêmicas indicativas da contribuição 

da concentração de nutrientes na água sobre a realimentação do sistema. Neste caso, 

há 3 estruturas possíveis representados na figura 5.4-11. 

• O primeiro decorre do efeito direto da redução da decomposição no meio, 

graças à limitação do crescimento da biomassa de organismos no 

reservatório. Esta condição promove o balanceamento deste subsistema, já 

que a reduzida atividade de decomposição tende a liberar menos nutrientes 

na água. Ainda neste mesmo diagrama, há dois enlaces de reforço que 

apontam outro caminho derivado da redução da decomposição no meio, ao 

qual faz referência a seu efeito positivo na disponibilidade de oxigênio 

dissolvido na água. Esta condição, por sua vez, acaba por estimular o 

desenvolvimento da comunidade de consumidores, excretora de nutrientes 

na água. Apesar do favorecimento do aumento de nutrientes liberados no 

meio por parte desta última comunidade, sabe-se também que esta mesma 

é restrita pela biomassa de algas e plantas aquáticas. Por este motivo, 

entende-se que o comportamento de crescimento deste subsistema é 

Figura 5.4-10: Estruturas sistêmicas com efeito preponderante de balanceamento, 

tendo o pH como causa direta da realimentação do sistema. 

Fonte: Elaboração própria. 
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limitado pela primeira condição o que, portanto, tende a promover, nesta 

ocasião, a prevalência do balanceamento da variável intervenções de 

manutenção na usina. Outro ponto importante de se destacar relaciona-se 

ao efeito de balanceamento que os enlaces 52 e 56 também exercem sobre 

as estruturas de reforço indicadas na figura 5.4-4. 

• O segundo subsistema também apresenta prevalência do comportamento 

de balanceamento em detrimento do de reforço. A redução da produção 

primária tende, em um primeiro momento, favorecer a maior disponibilidade 

de nutrientes na água, uma vez que estão sendo menos requeridos pela sua 

reação. Por outro lado, esta mesma redução também limita o crescimento 

da população de algas e plantas aquáticas que, por sua vez, restringe o 

desenvolvimento da comunidade de seus predadores, referente aos 

organismos consumidores. Portanto, através da limitação do crescimento 

dos organismos destas comunidades no reservatório, espera-se haver 

menor liberação de nutrientes no meio por parte destes seres, prevalecendo 

no subsistema o comportamento de balanceamento observado. O 

favorecimento da disponibilidade de nutrientes na água pela restrição da 

produção primária é limitado pelo aporte de nutrientes, por onde, neste 

subsistema, provém da biomassa de organismos. Uma vez que esta 

biomassa é restrita pela produção primária no sistema, entende-se que a 

quantidade de nutrientes disponível na água para utilização na reação de 

síntese também será. Os enlaces 8 e 15 deste subsistema são também 

responsáveis por equilibrar as estruturas sistêmicas apontadas na figura 5.4-

3. 

• O terceiro subsistema envolvendo a deposição de sedimentos como 

principal causa para realimentação do sistema é composto somente por 

enlaces de balanceamento que são, inclusive, responsáveis por equilibrar o 

efeito das estruturas sistêmicas indicadas na figura 5.4-8. Seu 

comportamento é pautado no efeito da retração da biomassa de algas e 

plantas aquáticas sobre o aporte reduzido de carga orgânica no reservatório, 

sobre a qual uma parcela é passível de sedimentação. Este encolhimento 

de matéria orgânica autóctone, proveniente não só desta comunidade, como 

também dos organismos consumidores, reduzidos em função da primeira, 

favorece a menor deposição de sedimentos de fundo, contribuindo para 

estabilidade do sistema. 
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Figura 5.4-11: Subsistemas com comportamento dominante de balanceamento 

relativos à concentração de nutrientes como causa direta para sua realimentação. 

Fonte: Elaboração própria. 

Os outros enlaces envolvendo a influência da produção primária sobre os 

agentes de causa das intervenções de manutenção da usina são todos de 

balanceamento, a partir dos quais compõe os dois subsistemas ilustrados na figura 5.4-

12.  
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Figura 5.4-12: Subsistemas com comportamento dominante de balanceamento 

relativos à concentração de nutrientes como causa direta para sua realimentação. 

Fonte: Elaboração própria. 

O primeiro deles contém 4 enlaces de realimentação que apontam para a 

contribuição da queda de matéria orgânica autóctone, proveniente, principalmente, da 

excreta de organismos dentro do reservatório, no balanceamento deste subsistema. Os 

enlaces 3 e 11 deste subsistema são responsáveis por equilibrar o efeito de reforço das 

estruturas apontadas na figura 5.4-2. 

O segundo subsistema, também de balanceamento, difere-se do primeiro 

somente pela causa direta da redução das intervenções de manutenção na usina, neste 

caso, decorrente da contribuição direta da deposição de sedimentos. Os enlaces 64 e 

75 deste subsistema são responsáveis por equilibrar o efeito de reforço da estrutura 

indicada na figura 5.4-5. 

Cabe destacar o comportamento de um subsistema específico, envolvendo 2 

quartetos de enlaces associados à causa direta do pH nas intervenções de manutenção 

na usina. Nele, apesar de se observar reversão na dominância de seu comportamento 

pela mesma relação apresentada entre os organismos consumidores e produtores 

primários, tem sua estrutura sistêmica pautada, principalmente, na variação da 

dominância dos efeitos decorrentes da decomposição e da produção primária sobre o 

pH (Figura 5.4-13). 
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Figura 5.4-13: Subsistema representante do efeito mútuo da decomposição e da 

produção primária sobre as intervenções de manutenção da usina, com origem na 

mudança da variável de oxigênio dissolvido. 

Fonte: Elaboração própria. 

Os enlaces 32 e 27 do diagrama da figura 5.4-13, responsáveis por contribuir 

para o balanceamento do sistema a partir do efeito da redução da atividade de 

decomposição sobre o pH, tem seu efeito restringido pela ação dos enlaces 67 e 55 

deste mesmo diagrama, referentes ao efeito desta mesma redução na decomposição 

sobre a produção primária no reservatório, com a qual contribui para o reforço do 

subsistema.  

O mesmo ocorre com os enlaces 36 e 40, restritos à ação da dupla de enlaces 

81 e 78, ilustrados também no diagrama da figura 5.4-13, sobre os quais, diferentemente 

dos enlaces mencionados no parágrafo anterior, incidem a influência entre a biomassa 

de consumidores e biomassa de algas e plantas aquáticas. Neste caso, o aumento da 

comunidade de algas e plantas aquáticas tende, por um lado, a reforçar o subsistema 

através da maior atividade de decomposição (enlaces 36 e 40), e, por outro, balancear 

por meio também do aumento da atividade da produção primária (enlaces 81 e 78). 
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Nota-se a partir deste diagrama que o mesmo processo de decomposição pode 

desencadear efeitos opostos sobre a variável “intervenções de manutenção na usina”, 

a depender do caminho considerado.  

Portanto, devido à redução mútua dos processos de decomposição e de 

produção primária no sistema, é razoável assumir que os seus efeitos tendem a se 

equilibrar, podendo, assim, desconsiderar sua ação sobre a variável-efeito. 

Este mesmo contexto ocorre com o subsistema indicado na figura 5.4-14, no qual 

os enlaces de número 77 e 80, promotores do balanceamento do subsistema são 

equilibrados pelo efeito de reforço do enlace de número 16. 

Figura 5.4-14: Subsistema representante do efeito do pH via produção primária e 

decomposição sobre as intervenções de manutenção da usina, com origem na 

mudança da variável de oxigênio dissolvido. 

Fonte: Elaboração própria. 

É importante destacar que o enlace de realimentação 16 tem seu efeito reprimido 

não só pela interferência da decomposição sobre o pH, mas também pela ação da 

comunidade de algas e plantas aquáticas sobre a produção primária. Conforme aponta 

a figura 5.4-15, o enlace de reforço 16 também tende a ter seu efeito revertido pelos 

dois enlaces de balanceamento 23 e 21.  

Se por um lado, há menor liberação de nutrientes por parte da comunidade 

reduzida de organismos consumidores, por outro, esta mesma redução populacional 
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também estimula o crescimento da comunidade de algas e plantas aquáticas. Este 

crescimento, em sentido oposto ao primeiro enlace, tende a aumentar a liberação de 

nutrientes na água, estimulado a atividade de produção primária. A produção primária, 

neste exemplo, é estimulada tanto pela ação direta do crescimento populacional dos 

produtores primários, aumentando a capacidade de reação fotossintética, como também 

pelo já apontado acréscimo de nutrientes liberados por estes mesmos organismos na 

água, o que estimula ainda mais o desenvolvimento desta atividade metabólica. 

 

Figura 5.4-15 Subsistema representante do efeito do pH via produção primária sobre 

as intervenções de manutenção da usina, com origem na mudança da variável de 

oxigênio dissolvido. 

Fonte: Elaboração própria. 

Portanto, os resultados apontados nestes últimos dois subsistemas demonstram 

que um mesmo enlace de realimentação (neste caso, o 16) pode contribuir 

concomitantemente para o estabelecimento do comportamento de mais de um 

subsistema. 

Outro padrão de comportamento observado que merece destaque está 

representado na figura 5.4-16. Neste subsistema, se somente houvesse a dupla de 

enlaces 5 e 13, o seu comportamento se configuraria como nos primeiros exemplos 

apontados no início desta seção, nos quais há uma inversão do efeito dominante a partir 

de um certo ponto do ciclo. 
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Isto posto, se esperaria que ao fim do ciclo deste subsistema, houvesse um 

acréscimo de nutrientes liberados no meio decorrente da maior excreção por parte da 

comunidade aumentada de algas e plantas aquáticas.  

No entanto, o enlace 17 associado a este mesmo subsistema acaba por agir no 

sentido oposto à tendência apontada. Ao mesmo tempo que o acréscimo da 

comunidade de algas e plantas aquáticas promove maior liberação de excreta no meio 

(e, assim, nutrientes associados), também expande a capacidade desta mesma 

comunidade de realizar produção primária. Esta atividade metabólica, por sua vez, 

tende, em sentido contrário, a consumir os nutrientes disponíveis na água, necessários 

à viabilização da reação química. 

A existência deste último enlace de realimentação no sistema tende, portanto, a 

equilibrar a quantidade de nutrientes liberados pelos organismos produtores primários 

através da sua utilização para seu de desenvolvimento e reprodução. 

 

Figura 5.4-16: Subsistema representante do efeito mútuo de três variáveis sobre a 
concentração de nutrientes. 

Fonte: Elaboração própria. 

Já os subsistemas representados na figura 5.4-17 fazem referência a um outro 

padrão de comportamento observado no modelo, a partir do qual utiliza a mesma 

abordagem de inversão do efeito dominante sobre o sistema ao longo do ciclo, porém 

com o acréscimo de mais um enlace de realimentação, responsável por diferenciá-los 

dos demais subsistemas já apresentados nesta seção. 
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Figura 5.4-17: Conjunto de subsistemas com restrição de crescimento na variável de 

reversão de comportamento  

Fonte: Elaboração própria. 

Isto posto, as duplas de enlaces 30 e 48 do primeiro subsistema, assim como as 

duplas 12 e 4 do segundo, representam a mesma estrutura sistêmica daquela 

apresentada na figura 5.4-1, indicativa da relação entre a biomassa de consumidores e 

de produtores primários, determinante na definição do padrão de seu comportamento 

sistêmico. 

Contudo, estes exemplos apresentam uma característica distinta relacionada à 

imposição de uma condição restritiva ao crescimento da biomassa de algas e plantas 

aquáticas, a quem se atribui o papel de reversão do comportamento do sistema. Esta 

condição restritiva, portanto, tende a limitar e, por vezes, degradar a ação promovida 

por estes organismos sobre o sistema, o que neste caso está relacionado ao aumento 

da quantidade de matéria orgânica no meio.  

À vista disso, entende-se que estes dois subsistemas da figura 5.4.-17 

convergem para um padrão de comportamento de balanceamento associada à condição 

de restrição imposta à comunidade de algas e plantas aquáticas. 

Com o encerramento da análise dos subsistemas relativos à variável 

“intervenções de manutenção na usina”, parte-se para acareação dos subsistemas 

envolvendo a variável “assoreamento do reservatório”. Neste caso, identifica-se um total 

de 2 subsistemas com padrões de comportamento contrários. (Figura 5.4-18). 

  1 2 
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Figura 5.4-18: Subsistemas relativos à variável “assoreamento do reservatório”. 

Fonte: Elaboração própria. 

Assim como nos subsistemas relativos à variável “intervenções de manutenção 

na usina”, a relação entre os organismos consumidores e produtores primários é 

definida a partir da fonte causadora de mudança nestas comunidades. Se a produção 

primária for a fonte principal de mudança no sistema, são os organismos de algas e 

plantas aquáticas que vão estabelecer a relação com os organismos consumidores – 

relação esta, positiva, conforme já visto. 

Em contrapartida, caso o oxigênio dissolvido na água guie o percurso do 

subsistema analisado, a relação causal entre as comunidades de organismos se 

desenvolve a partir dos consumidores sobre as algas e plantas aquáticas- neste 

contexto, a relação é negativa. 
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A diferença destes subsistemas com os apresentados no caso da análise da 

variável anterior consiste no efeito do assoreamento sobre o volume do reservatório. 

Enquanto as intervenções de manutenção na usina tendem a promover o aumento do 

volume, o assoreamento tende a reduzi-lo. Esta diferença é primordial para o 

entendimento do direcionamento do comportamento destes subsistemas que, apesar 

de similares com os já apresentados, resultam em efeitos distintos. 

O aumento da produção primária, conforme apontado no diagrama 1, impacta 

positivamente na concentração de oxigênio na água, o que, por sua vez, reverbera 

estimulando o crescimento da população de organismos consumidores. Se por um lado, 

este crescimento promove o aporte de matéria orgânica autóctone no reservatório, ela 

também desestimula o seu acréscimo por parte da comunidade de algas e plantas 

aquáticas, reduzida por pressão predatória.    

Por outro lado, o aumento da produção primária impacta diretamente no 

desenvolvimento da biomassa de algas e plantas aquáticas, no sentido de promover o 

seu crescimento no reservatório. Este crescimento, por sua vez, favorece, no mesmo 

sentido, a extensão da população de consumidores pela maior disponibilidade de 

alimento, contribuindo assim, em dobro para o acréscimo de aporte de matéria orgânica 

no reservatório. 

Isto posto, entende-se que a redução da comunidade de algas e plantas 

aquáticas pela pressão predatória é compensada pela promoção do seu 

desenvolvimento via produção primária, uma vez que a relação mútua entre as 

comunidades de organismos em um ecossistema tende a ser equilibrada.  

Dito de outro modo: o aumento da comunidade de algas e plantas aquáticas 

tende a aumentar a comunidade de organismos consumidores que, por sua vez, tende 

a reduzir a população da primeira comunidade. A redução desta tende, portanto, a 

reduzir o número de organismos consumidores e assim sucessivamente. Este enlace 

de realimentação representa a típica relação existente em uma cadeia alimentar de um 

ecossistema e tende a se comportar de maneira equilibrada em ambiente natural, não 

interferindo de maneira significativa no direcionamento do comportamento deste 

subsistema. 

Uma vez que há o estímulo para o desenvolvimento das duas comunidades pelo 

incremento da produção primária e pelo aumento do oxigênio dissolvido na água, 

entende-se que sob este subsistema prevalece o comportamento de reforço.  
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O segundo diagrama já apresenta outro tipo de padrão de comportamento. Por 

mais que exista a conjunção de um enlace de balanceamento com outro de reforço, 

típico em estruturas com padrão de comportamento similares às apresentadas na figura 

5.4-1, há um terceiro enlace que restringe o decaimento da variável responsável por 

reverter o comportamento original de reforço do sistema (biomassa de algas e 

consumidores).  

Os organismos consumidores, neste subsistema, podem tanto limitar (via 

predação) como estimular (via liberação de nutrientes na água) o desenvolvimento da 

biomassa de algas e plantas aquáticas. A redução no crescimento da população dos 

produtores primários pelo aumento da pressão predatória por parte dos organismos 

consumidores, é restabelecida pelo também aumento da atividade de produção primária 

no reservatório decorrente da maior disponibilidade de nutrientes na água.  

Este conjunto de ações sobre o subsistema tende, portanto, a estimular o 

acréscimo da quantidade de matéria orgânica liberada no meio pelas duas comunidades 

referidas, prevalecendo, neste caso, o efeito de reforço do assoreamento do 

reservatório. 

5.5 Análise dos resultados e propostas de intervenção 

Conforme visto na seção anterior, no que concerne os subsistemas relacionados 

à variável “intervenções de manutenção na usina”, todas as estruturas sistêmicas de 

reforço presentes são equilibradas pelas outras de efeito estabilizador, as quais se 

encontram em maior número. 

Já os subsistemas correspondentes à variável “assoreamento do reservatório” 

se dividem, assumindo comportamento tanto de reforço quanto de balanceamento, 

conforme demonstrado na figura 5.4-18. Apesar disso, o número de enlaces de reforço 

é expressivamente maior do que os de balanceamento, indicando uma tendência maior 

à amplificação do sistema, neste caso. 

Esta diferença envolvendo o sentido predominante do efeito sistêmico das 

estruturas relativas à cada uma destas variáveis estão intimamente associadas ao efeito 

delas sobre o volume do reservatório. Enquanto o aumento das intervenções de 

manutenção na usina propicia maior tempo de retenção da água no reservatório, o que 

é oportuno à conservação do seu volume acumulado, o assoreamento, no sentido 

contrário, promove a perda desse volume. 

Diante da análise destes comportamentos, depreende-se que quanto menor o 

volume do reservatório, mais propensas serão as condições do meio a reforçar os 
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efeitos indesejados na usina. Portanto, assume-se como ponto focal para a definição do 

comportamento dominante dos subsistemas, a variável relacionada ao volume do 

reservatório. Esta condição interfere tanto nos processos físicos de advecção e difusão 

no reservatório, como na dinâmica dos processos biogeoquímicos e físicos de 

conversão (como decomposição, volatilização e reações químicas sofridas).  

Como o principal condicionante para definição do volume de um reservatório está 

atrelado à sua vazão afluente, entende-se que a sazonalidade climática, demarcada, 

principalmente, pelo índice pluviométrico da bacia de drenagem, é o principal fator 

determinante para o resultado do subsistema de balanço hídrico. A interrupção da 

operação da usina, na qual impede o turbinamento de parte do volume armazenado 

para geração elétrica, pode ser considerada pouco expressiva na conservação do 

volume do sistema, uma vez que a manutenção de unidades geradoras, geralmente, é 

controlada e planejada pela operadora da usina de modo a evitar perdas crescentes que 

levem a desligamentos mais duradouros. 

O efeito mais importante destas interrupções está relacionado ao 

comprometimento da energia firme pela qual a usina é remunerada, sem mencionar, do 

ponto de vista do sistema elétrico interligado nacional, à perda de capacidade instalada 

pelo desligamento forçado ou programado da operação destas usinas. Segundo Nota 

Técnica emitida em 2017 pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento ( NOGUEIRA 

e ALARCÓN, 2019), a energia hidrelétrica não gerada em razão de desligamentos 

forçados e programados respondeu por 67% da energia perdida pelo sistema elétrico 

em transmissão e distribuição, seja por motivos técnicos ou comerciais. 

Isto posto, pode-se depreender que o volume do reservatório está intimamente 

relacionado a elementos climáticos que fatoram a ocorrência de estiagem sobre a qual 

o reservatório é submetido e que, por vezes, exige a redução ou interrupção forçada do 

fluxo turbinado na usina. A influência das interrupções para manutenção forçada ou 

programada é, sozinha, pouco relevante sobre a condição de volume acumulado no 

reservatório. 

Já o assoreamento é um problema inerente às condições físicas de um 

reservatório que promove, de fato, a perda progressiva da sua capacidade de 

armazenagem e compromete seu tempo de vida útil. Os processos hidro 

biogeoquímicos no reservatório, conforme constatado, são tidos como agentes 

condicionantes da ocorrência e velocidade de deposição de sedimentos de fundo, por 

meio da qual propicia o assoreamento. 
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Considerando, portanto, o controle limitado do operador sobre o volume do 

reservatório, episódios cada mais vez mais frequentes de estiagem, e a ocorrência mais 

contundente do processo de assoreamento em reservatórios mais antigos, sobre os 

quais incidem por um período prolongado os processos de sedimentação, faz-se 

necessário julgar os subsistemas relativos às intervenções de manutenção na usina sob 

esta ótica, na qual favorece o quadro progressivamente mais regular de volumes 

reduzidos em reservatórios como o de Funil. 

Nestas condições, os subsistemas de balanceamento atrelados ao hipotético 

efeito das intervenções de manutenção na usina sobre o volume do reservatório, têm 

seu comportamento invertido, passando a contribuir com a amplificação dos problemas 

associados. Esta amplificação, assim como no caso dos subsistemas de reforço do 

assoreamento do reservatório, decorre, sobretudo, da contribuição da matéria orgânica 

sobre as variáveis causadoras destes efeitos.  

Todas as quatro variáveis atreladas diretamente ao assoreamento do 

reservatório e às intervenções de manutenção na usina (pH, concentração de 

sedimentos, deposição de sedimentos e matéria orgânica) tem sua condição 

determinada pela quantidade de matéria orgânica presente no sistema. Esta favorece a 

intensificação dos processos de decomposição e deposição de sedimentos no 

reservatório que, por sua vez, geram impacto sobre o pH e a concentração de nutrientes 

no meio, fechando, assim, em conjunto com a própria matéria orgânica, todas as 

variáveis de encerramento dos enlaces de realimentação dos subsistemas avaliados. 

O maior aporte de matéria orgânica no sistema provém, principalmente, da 

biomassa de algas e plantas aquáticas, as quais tem seu crescimento favorecido por 

três dos efeitos decorrentes de um volume reduzido, dentre os quais estão: a maior 

concentração de nutrientes e oxigênio dissolvido na água e o favorecimento da 

penetração incidente solar na coluna d’água. 

De fato, os principais pontos de alavancagem do sistema, identificados a partir 

da geração de uma matriz de impactos cruzados, foram as variáveis “biomassa de algas 

e plantas aquáticas” e “produção primária” (esta última intimamente atrelada à primeira).  

Basicamente, o método de impactos cruzados permite mapear as influências que 

cada uma das variáveis que age no sistema exerce sobre as outras, o grau de 

dependência entre elas e, principalmente, identificar quais as de maior importância para 

a evolução do sistema. Segundo Godet, o objetivo fundamental deste tipo de análise é 

ajudar a descortinar “a estrutura das relações entre as variáveis qualitativas [...] que 

caracterizam o sistema” (GODET, 1993, pag 93). 
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Com o suporte do software Microsoft Excel e a partir da base de dados 

relacionais obtidas no diagrama de enlace causal da figura 5.2-1, foi possível construir 

a matriz de impactos cruzados, sobre a qual retrata apenas as influências diretas obtidas 

entre as variáveis do sistema (Figura 5.5-1).  
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Figura 5.5-1:Matriz de impacto cruzado relativo ao diagrama de enlace causal do reservatório de Funil. 

Fonte: Elaboração própria. 
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Para fins de simplificação, convencionou-se desconsiderar a intensidade com a 

qual as interdependências se configuram, apenas indicando-as como direta ou 

indiretamente proporcional, conforme demonstra o quadro 5.5-1. 

Quadro 5.5-1: Códigos para descrição do impacto de uma variável sobre a outra. 

-1 
Inversamente proporcional 

Variável B reage de modo inversamente proporcional a mudanças na 
variável A. 

0 Sem influência 

Não há relação entre as variáveis A e B. 

+1 Proporcional 

Variável B reage de modo proporcional a mudanças na variável A. 

Fonte: Elaboração própria. 

A soma dos valores absolutos atribuídos em cada linha da matriz determina o 

grau de influência desta variável sobre as demais, ou, dito de outro modo, mede a 

motricidade desta variável para o sistema. Enquanto, a soma dos valores absolutos de 

cada coluna representa o grau de dependência que cada variável apresenta com 

relação às demais.  

O grau de ligação cruzada é resultado da soma do valor da motricidade com a 

dependência e revela quão forte os diferentes fatores de influência estão 

interconectados. As variáveis de maior grau de ligação se configuram como as mais 

essenciais para a manutenção do sistema. Sendo assim, a sua eliminação pode levar o 

sistema ao colapso. 

A partir do resultado da matriz de impacto cruzado, é possível constatar a 

crucialidade das variáveis “concentração de nutrientes” e “volume do reservatório” para 

o sistema, conforme aponta a expressividade de seus resultados quanto ao grau de 

ligação.  

No entanto, estas variáveis não podem ser consideradas como pontos de 

alavancagem do sistema pois apresentam valor significativamente maior de 

dependência do que de motricidade. Enquanto os pontos de alavancagem, enquanto 

variáveis de intervenção, são definidos idealmente pela sua baixa dependência e alta 

motricidade.  

Para melhor identificação destas variáveis, os resultados da matriz de impacto 

foram plotados em um gráfico com dois eixos, onde o eixo x corresponde aos dados de 

dependência e o eixo y corresponde aos dados da motricidade. Deste modo, é possível 
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enxergar com mais facilidade o grau de influência ou motricidade de uma variável sobre 

o sistema e qual o grau de sua dependência (Figura 5.5-2). 

No quadrante superior-esquerdo estão representadas as variáveis chamadas de 

motrizes ou de alavancagem, uma vez que exercem grande influência sobre o resultado 

e apresentam pouca dependência das demais, sendo assim, consideradas de maior 

poder explicativo-preditivo do sistema estudado. 

As variáveis representadas no quadrante superior-direito são conhecidas como 

de ligação. Elas possuem alta influência, mas também são resultado da influência de 

outras variáveis. Desta forma, podem ser consideradas variáveis importantes para 

compreensão do sistema, mas sua alta dependência de outras variáveis, que podem 

ser motrizes, reduz seu papel de análise. 

Já as variáveis do quadrante inferior-direito, chamadas de variáveis de resultado, 

apresentam baixa influência sobre o resultado e são altamente dependentes de outras 

variáveis do sistema.  

E por fim, no quadrante inferior-esquerdo, estão representadas as variáveis de 

menor importância ao sistema, de baixa influência e com pouca dependência das 

demais. Portanto, as mesmas podem ser desconsideradas da análise sem comprometer 

seu resultado. 

Figura 5.5-2: Mapa motricidade-dependência para o sistema do reservatório de Funil. 

Fonte: Elaboração própria. 
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Diante do exposto na figura 5.5-2, é possível reconhecer 11 variáveis com 

potencial de alavancagem, para as quais o valor da motricidade é mais alto e da 

dependência mais baixo. Dentre elas, pode-se pontuar as mais significativas como 

sendo: temperatura; precipitação; biomassa de algas e plantas aquáticas; e produção 

primária. É possível também considerar, apesar de apresentarem menores valores de 

motricidade quando comparadas às anteriores, as variáveis: biomassa de organismos 

consumidores; deposição de sedimentos; erosão da bacia; escoamento superficial da 

bacia; decomposição; lançamento de efluentes não tratados; e matéria orgânica. 

As variáveis que fazem referência a fatores climáticos, como temperatura e 

precipitação não podem ser controladas por nenhum gerente ou operador do sistema, 

mas somente previstas com certo grau de incerteza. Por isso, são descartadas como 

variáveis passíveis de intervenção. 

Ao retomar, portanto, a hipótese de que a matéria orgânica proveniente, 

principalmente, da biomassa de algas e plantas aquáticas consiste no principal vetor de 

realimentação dos subsistemas analisados, consegue-se reconhecer, a partir dos 

resultados da análise de impactos cruzados, que de fato estas variáveis são 

consideradas de grande influência e importância para o sistema como um todo. 

Desse modo, como potenciais variáveis de intervenção, é preciso entender que 

tanto a produção primária quanto a biomassa de algas e plantas aquáticas existentes 

em um reservatório são essenciais à sobrevivência destes ecossistemas, sendo 

impraticável a possibilidade de exclusão ou retirada destes processos. O que se entende 

como ideal, portanto, é a manutenção do controle do seu desenvolvimento a fim de 

evitar o desequilíbrio ecológico e eventual eutrofização do corpo hídrico. 

As duas variáveis que influem na biomassa de algas e plantas aquática são: 

“produção primária” (relação positiva) e “biomassa de organismos consumidores” 

(relação negativa). A opção de uma possível intervenção antrópica no sentido de 

aumentar a população de organismos consumidores no reservatório, a fim de conter o 

crescimento da biomassa de algas e plantas aquáticas, não é recomendada pois 

também levaria a um desbalanceamento do sistema, gerando consequências 

igualmente prejudicais à qualidade da água. Portanto, apesar da variável “biomassa de 

organismos consumidores” ser considerada uma variável motriz, conforme indicado no 

mapa motricidade-dependência da figura 5.5.2, ela não se qualifica como um critério de 

intervenção. 

A produção primária, por sua vez, principalmente quando promovida à intensa 

atividade, tem como condicionante a concentração de nutrientes na água, que, conforme 
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visto, se apresenta como uma variável essencial à estrutura do sistema, como revelado 

pela sua medida associada ao grau de ligação cruzada.  

Isto posto, como forma de controlar o desenvolvimento da população de 

biomassa de algas e plantas aquáticas, verifica-se ser imprescindível o controle do 

aporte de nutrientes no reservatório. Este último apresenta alto grau de dependência de 

outras variáveis do sistema, tais como: lançamento de efluentes não tratados, erosão 

da bacia, escoamento superficial da bacia, volume do reservatório, produção primária, 

decomposição, deposição de sedimentos, compostos minerais alóctones, biomassa de 

algas e plantas aquáticas e biomassa de consumidores. É importante notar que quase 

todas estas variáveis foram identificadas como motrizes e, portanto, apresentam grande 

potencial de influência e, portanto, de mudança no sistema. 

Dentre estas variáveis, três estão relacionadas às causas de poluição do 

reservatório, segundo apontado na seção 5.2.4, e podem, até certo ponto, serem 

controladas por um agente externo.  

Os processos de erosão e de escoamento superficial da bacia podem ter sua 

intensidade controlada se implementado um plano de manejo do solo, tendo em vista 

recuperar a infiltração de água no solo e/ou otimizar processos difusos para o 

escoamento ou acumulação da água precipitada na bacia.  

A outra variável pertencente a este grupo consiste nos efluentes não tratados 

lançados na bacia de drenagem, para os quais também podem ser aplicadas medidas 

de controle através da ampliação do atendimento de municípios por serviços de 

tratamento sanitário, além de reforçar e fiscalizar os efluentes despejados pela indústria 

e atividade de mineração existentes na bacia. 

A identificação e o mapeamento das áreas fornecedoras de substâncias como 

nitrogênio e o fósforo são de grande importância no planejamento e na adoção de 

medidas de controle da poluição.  

As águas residuárias, que abrangem os efluentes domésticos e as descargas 

industriais, representam a maior fonte artificial de poluição pontual de corpos hídricos. 

Essas fontes são consideradas pontuais na medida em que os poluentes atingem um 

determinado corpo d’água de forma concentrada no espaço, com localização definida e 

frequentemente com regime contínuo de produção. 

As cargas poluidoras difusas, por sua vez, são geradas em áreas extensas e 

chegam aos corpos d’água de forma intermitente, dificultando, assim, sua identificação, 
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medição e controle. As cargas difusas estão intimamente associadas à geologia, ao uso 

do solo e à morfologia da bacia de drenagem. 

Dito isto, os processos de erosão e de escoamento superficial da bacia, como 

mecanismos difusos de poluição, embora possam ter seu efeito mitigado, exigem, 

geralmente, a implementação de medidas de controle estruturais como forma mais 

eficiente de contenção dos danos, o que torna o processo de controle das fontes 

poluidoras mais custoso e complexo, sendo, por vezes, inviabilizado.  

No caso da parcela paulista da bacia do rio Paraíba do Sul, devido à grande 

expressividade de áreas rurais e da atividade pecuária extensiva, as principais cargas 

difusas provêm de atividades agrícolas, principalmente relacionada à atividade de 

pecuária, por meio da contaminação da água por fertilizantes e agrotóxicos aplicados 

ao solo ou rejeitos da indústria leiteira que, em conjunto, ao processo de 

impermeabilização do solo pela remoção de grande parte da cobertura vegetal da bacia, 

promovem o aumento do escoamento superficial e consequente aceleração da erosão 

das margens. 

Já o lançamento de esgotos domésticos e industriais, enquanto fontes de 

poluição pontuais, é mais facilmente identificado e diagnosticado, sendo assim, possível 

de se estabelecer com mais agilidade ações corretivas ou de contenção. 

Ainda sobre as variáveis de influência atreladas à concentração de nutrientes no 

reservatório, cabe destacar a presença de algumas variáveis relativas a processos e 

agentes envolvidos no metabolismo do corpo hídrico, dentre elas: decomposição, 

deposição de sedimentos, biomassa de algas e plantas aquáticas e biomassa de 

organismos consumidores.  

Sabe-se que a redução da biomassa de algas e plantas aquáticas pode decorrer 

da redução da produção primária, controlada, por sua vez, pela concentração de 

nutrientes. Portanto, caso haja um controle de nutrientes na água, entende-se que, em 

conjunto, possibilite o controle da biomassa de algas e plantas aquáticas, com 

consequente, impacto na biomassa de organismos consumidores. De modo a gerar 

como impacto o reforço da redução da concentração de nutrientes na água. 

A decomposição e a deposição de sedimentos, por sua vez, são controladas, 

conforme visto, essencialmente pela matéria orgânica disponível no sistema. Esta 

matéria orgânica pode ser tanto autóctone, proveniente da biomassa de organismos 

componentes do ecossistema, quanto alóctone, proveniente da vazão afluente ao 

reservatório afetada pelas atividades antrópicas presentes na bacia. Entende-se, 
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portanto, que para o controle destes processos de transformação metabólica no 

reservatório é preciso conter o aporte exagerado de matéria orgânica - fator este 

também considerado como variável motriz do sistema. 

O controle da matéria orgânica autóctone é realizado através do 

acompanhamento da atividade de produção primária, conforme já visto, enquanto a 

matéria orgânica alóctone deve ser controlada a partir, sobretudo, da contenção do 

lançamento de efluentes não tratados, segundo a otimização e expansão de serviços 

de saneamento, como também pensar em medidas estruturais para contenção ou 

redução dos sedimentos orgânicos erodidos ou escoados da bacia para dentro do rio. 

Tendo esses fatos em conta, presume-se que as variáveis de intervenção com 

maior potencial para mitigar os problemas associados ao assoreamento do reservatório 

e às intervenções de manutenção na usina estão relacionadas ao aporte de matéria 

orgânica no meio, uma vez que se verificou seu papel como fonte propulsora de 

processos biogeoquímicos responsáveis por reforçar os subsistemas avaliados.  

O controle do aporte desta carga provém, por sua vez, da concentração de 

nutrientes como fonte de controle da atividade de produção primária, a partir da qual se 

desenvolve a biomassa no reservatório (parcela autóctone) e do controle das ações 

antrópicas na bacia que promovem o lançamento de efluentes não tratados, erosão e 

escoamento superficial na bacia (parcela alóctone). O controle destas últimas variáveis 

também limita o aporte de nutrientes proveniente de fontes poluidoras e, portanto, 

contribui em dobro para a limitação da matéria orgânica no meio. 

A figura 5.4-3 demonstra em uma representação hierárquica a partir da causa 

principal (aporte de matéria orgânica) de reforço dos problemas operacionais da usina 

associados à poluição do reservatório de Funil, encerrando com as sugestões de 

tratamento levantadas como solução.  
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Figura 5.5-3: Hierarquia representando causa – consequência - sugestão de 

tratamento relativo ao aporte de matéria orgânica no reservatório. 

Fonte: Elaboração própria. 
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6 CONCLUSÕES 

O presente estudo se propôs a compreender, através da abordagem sistêmica, 

como as relações entre os componentes de um ecossistema complexo, como o 

reservatório da hidrelétrica de Funil, podem impactar direta ou indiretamente a operação 

da sua respectiva usina hidrelétrica. 

A relevância do trabalho está no método que aborda de maneira sistêmica os 

problemas envolvendo um sistema altamente complexo, como é o caso do reservatório 

de Funil.  

Isto quer dizer que na medida em que há relações de causa e efeito entre as 

variáveis, mudanças nas variáveis decorrentes de causa externas ou do comportamento 

dos agentes levam a ajustes em todo o sistema. Dessa forma, entende-se que 

interferências externas e decisões dos agentes afetam toda a ação coletiva. 

Um dos principais objetivos da modelagem utilizando dinâmica de sistemas não 

consiste na representação fidedigna ou “correta” do sistema estudado, mas sim consiste 

em servir como um instrumento útil dentro de um contexto específico, de modo que a 

simplificação de um ambiente complexo possibilite o processo de aprendizagem sobre 

o problema a ser tratado.  

Para o caso abordado nesta dissertação, o modelo desenvolvido mostrou-se útil 

para o processo de elaboração e compreensão do modelo causa do problema, para 

reflexão sobre pontos de alavancagem do sistema e para proposição de possíveis 

intervenções. 

O foco desta dissertação de mestrado é, portanto, na compreensão do 

funcionamento sistêmico de um reservatório de acumulação de uma hidrelétrica com 

base nos preceitos de dinâmica de sistemas. 

Mais do que identificar os fatores que estão relacionados com a qualidade da 

água de um reservatório, esta pesquisa contribuiu para uma nova perspectiva teórica a 

respeito de como essas variáveis se relacionam com a operação de um reservatório 

hidrelétrico.  

Por meio da técnica de Dinâmica de Sistemas, conhecida como diagrama de 

enlace causal, foi possível compreender como esses fatores interagem com o 

fenômeno, aumentando ou diminuindo-o, permitindo que, sob um ângulo sistêmico, se 

entendesse como o metabolismo do reservatório, em conjunto com aspectos climáticos 

e hidrológicos, atuam ao mesmo tempo sobre a operação da usina.  
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Esta análise integrada facilita a formulação mais assertiva de medidas de 

gerenciamento do sistema no sentido de mitigar e recuperar os prejuízos dominantes, 

ou até prevenir eventuais problemas futuros, uma vez que um reservatório, enquanto 

um ecossistema, não deve ser interpretado como uma simples soma de elementos 

desconexos, mas sim o resultado da combinação dinâmica e instável dos elementos 

físicos, biológicos e antrópicos, aos quais reagindo entre si, fazem do mesmo um 

conjunto único e indissociável, em perpétua evolução. Se considerado os fenômenos 

deste sistema de maneira isolada, espera-se, muito provavelmente, que o resultado 

apresentado seja pouco abrangente, sem considerar a totalidade de suas causas e 

efeitos envolvidos. 

Os diagramas de enlace causal (causal loop diagram - CLD) consistem na 

representação gráfica das relações de causa e efeito entre os elementos de um dado 

sistema complexo (PIDD, 1999). A sua utilização auxilia no processo de identificação 

das declarações causais existentes em realidades que apresentam complexidade 

dinâmica.  

Assim, a partir do mapeamento dos elementos relevantes ao sistema no contexto 

considerado e das suas interrelações, este método permite identificar e, principalmente, 

comunicar com mais clareza os laços de realimentação importantes ao modelo 

estudado.  

Assim, a estruturação de um modelo por um diagrama de enlace causal permite 

explicitar as principais características do sistema que sejam determinantes aos seus 

modos de referência para, a partir de então, apontar políticas mais assertivas no sentido 

da resolução do problema (LANE, 2008).  

O restante deste capítulo sintetiza as fases da presente pesquisa e destaca os 

resultados alcançados, confrontando-os com os objetivos estabelecidos para esta 

dissertação. Além disso, são apresentadas as principais dificuldades e as contribuições 

encontradas no processo de aplicação da dinâmica de sistemas no estudo de caso 

realizado. 

6.1 Contribuições  

Esse trabalho apresenta como possíveis contribuições da utilização da dinâmica 

de sistemas para a área de gerenciamento de reservatórios hidrelétricos os seguintes 

aspectos: a ampliação da compreensão dos problemas de operação da usina 

hidrelétrica associados à qualidade da água do reservatório; e o apoio à identificação 

de agentes e/ou elementos com alto potencial de intervenção no sistema. 
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Estas contribuições surgem através da escolha pela aplicação do modelo 

segundo as teorias de dinâmica de sistemas em comparação com outro método 

alternativo e podem ser elucidadas segundo os seguintes benefícios: 

• Uniformização da linguagem através do processo de identificação e seleção 

das variáveis e inter-relações componentes do sistema, no qual exige o 

esclarecimento de conceitos e pressupostos; 

• Aprimoramento do modelo causal a partir da sua elaboração, uma vez que 

seu desenvolvimento revela possíveis inconsistências nos modelos mentais 

capturados pelo levantamento de dados; 

• Visualização ampla do comportamento do sistema que gera os problemas 

de operação da usina. A visualização das conexões e fluxos facilita o 

processo de reflexão sobre a estrutura do sistema, ou seja, identifica as 

variáveis que interferem no comportamento do sistema. 

• Identificação de enlaces de realimentação, permitindo uma compreensão 

maior do impacto das mudanças no sistema. 

• Identificação de pontos de alavancagem, aqueles nos quais pequenas 

mudanças geram grandes variações no comportamento do sistema. 

Por si só, o desenvolvimento de um modelo de dinâmica de sistemas pode ser 

considerado um catalisador de aprendizagem sistemática de um problema. Portanto, a 

contribuição prática mais relevante dada por este trabalho para os estudos de 

gerenciamento ambiental de reservatórios hidrelétricos foi explorar o potencial que a 

modelagem com dinâmica de sistema tem para colaborar com esta área. 

6.2 Limitações e dificuldade enfrentadas 

Os aspectos que representaram dificuldades ao longo do processo de 

desenvolvimento do modelo e que desencadearam em certas limitações na pesquisa 

são listados a seguir: 

• Obtenção de um número restrito de informações confiáveis a serem 

adotadas como parâmetros do sistema. Os estudos de Furnas acerca da 

qualidade da água do reservatório de Funil não estão disponibilizados em 

rede para o público em geral. Portanto, este impedimento vinculado à 

restrição de acesso à instituição detentora dos dados levou à busca por 

trabalhos pretéritos realizados com base nesta mesma análise da pesquisa 

para que, em conjunto com as entrevistas realizadas, pudessem embasar a 

construção do modelo. 
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• Incapacidade de representar um modelo semelhante ao mundo real. Foi 

necessário selecionar dentre os pontos levantados, aqueles que fossem 

realmente pertinentes à representação do modelo tendo em vista a utilidade 

a que se propõe. Portanto, a tendência a tentar representar fielmente a 

realidade teve que ser controlada pela pesquisadora. Por outro lado, a 

possibilidade de simplificar demasiado o problema, pode consistir em um 

risco acrescido à consistência da estrutura do modelo. 

• Não reconhecimento dos atrasos do sistema no modelo. Devido à 

impossibilidade de execução de um segundo encontro com os 

entrevistados, não foi possível apreciar esta condição no modelo. Seria 

importante considerar os atrasos para o caso de avaliação de cenários a 

partir da estrutura do modelo. Uma vez que este processo não foi 

contemplado como objetivo deste trabalho, julgou-se que a supressão deste 

recurso no modelo não ofereceu prejuízos relevantes aos resultados 

apresentados. 

• Restrição de tempo impeditiva à participação dos entrevistados na 

construção de seus próprios diagramas e discussão coletiva acerca dos 

resultados. Originalmente, a aplicação do método de dinâmica de sistema é 

considerada de natureza participativa e coletiva. Dito isto, idealmente, a 

proposta do processo de modelagem envolveria reunir todos os 

entrevistados para debate dos seus pontos de vista em ao menos uma 

ocasião. Além disso, a construção do modelo se daria em conjunto aos 

entrevistados através da junção de seus diagramas individuais construídos 

durante as entrevistas de acordo com seus mapas cognitivos. Por limitação 

de tempo e recuso financeiro, a construção dos mapas individuais e a 

reunião de todos os envolvidos não foi viabilizada. 

• Não atribuição de coeficientes às relações entre as variáveis. Neste modelo 

não foi diferenciada a importância de cada variável de influência sobre as 

suas dependentes, o que significa dizer, por exemplo, que a excreção dos 

organismos do reservatório tem o mesmo peso da contribuição dos 

lançamentos de efluentes não tratados quanto à concentração de nutrientes 

ou aporte de matéria orgânica no reservatório, apesar de na realidade estes 

fatores exercerem influências de importâncias distintas.  

• Enfoque a partir dos critérios operacionais da usina. Apesar de não ser o 

objetivo da dissertação, o método poderia ser alterado e adaptado para 

identificação, também, dos efeitos da má qualidade da água do reservatório 
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sobre outros campos de interesse (ambientais, sociais, econômicos, 

políticos). 

• A falta de informação e dados quantitativos que permitam quantificar as 

variáveis e as relações do modelo pode representar uma limitação para a 

avaliação dos resultados retratados no modelo, de modo a causar um estado 

de perda da visão/avaliação estratégica. 

• A aplicação do método em um estudo individual, em que informações 

utilizadas e as codificações construídas podem ser tendenciosas e não 

abranger a totalidade dos fatos. 

• A abordagem soft da dinâmica de sistemas, pela qual este trabalho teve 

respaldo, carece de problemas de validade estatística, mas amplia as 

possibilidades do processo de tomada de decisão estratégica devido à sua 

proposta de aprendizagem conceitual e estrutural do problema estudado. 

Muitos destas limitações refletem o impacto das restrições impostas pela 

pandemia da COVID-19 iniciada em dezembro de 2019 e ainda em curso no ano de 

2021. Na medida em que esta pesquisa foi desenvolvida durante este período, o 

isolamento necessário para o enfrentamento da pandemia e as dificuldades inerentes 

desse momento dificultaram o acesso a algumas fontes de informação institucionais, as 

quais demandavam presença física para serem consultadas, bem como impediram uma 

segunda oportunidade de encontros, anteriormente planejados com os entrevistados 

para discussão final dos resultados. 

6.3 Sugestões para trabalhos futuros 

Como recomendações para novas pesquisas, podem ser elencadas: 

• Integração com a modelagem hard (quantitativa) da dinâmica de sistêmicas 

por meio do aproveitando das características estruturais delimitadas na fase 

qualitativa (abordagem soft) apresentada neste trabalho. A abordagem hard 

se presta a simulações, possibilitando a aplicação de testes de hipóteses 

aos pontos de alavancagem apontados. A expansão para esta segunda 

abordagem da dinâmica de sistemas permitiria superar as limitações 

impostas pela falta de validação estatística da abordagem qualitativa, bem 

como a falta de atribuição de coeficientes às relações e variáveis existentes.  

• Aprimoramento do modelo proposto a partir da modelagem de outros fatores 

de impacto da má qualidade da água, abordando também problemas 

ambientais, sociais e econômicos associados. 
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• Replicar este estudo em outras hidrelétricas de características 

morfométricas diferentes. Seria enriquecedor verificar os resultados 

apresentados por outras hidrelétricas com a aplicação de processos 

similares e descobrir até que ponto as suas estruturas se assemelham. 

Forrester (1994) considera que há muito espaço para as pesquisas construtivas 

sobre o processo de converter informação do mundo real em modelos de simulação de 

dinâmica de sistemas. Essa pesquisa teve como objetivo, contribuir para esse processo. 
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APÊNDICE -  

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

Prezado (a) Senhor (a),  

Meu nome é Julia Campos Rocha e estou realizando a pesquisa acadêmica aplicada sobre o 
tema “ABORDAGEM SISTÊMICA NA GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS DE 
RESERVATÓRIOS HIDRELÉTRICOS: APLICAÇÃO NO RESERVATÓRIO DA UHE DE FUNIL 
– RJ”. Esta pesquisa compõe a minha dissertação de mestrado realizada no PPE/Coppe (UFRJ), 
sob orientação do Prof. Dr. Marco Aurélio Santos e o Prof. Dr. José Roberto Ribas. As 
informações a seguir destinam-se a convidá-lo (a) a participar voluntariamente deste projeto na 
condição de fonte, ou seja, o sujeito que fornece as informações primárias para a pesquisa em 
curso. Para tanto é necessário formalizarmos a sua autorização para o uso das informações 
obtidas nos seguintes termos: 

• A sua participação é totalmente voluntária; 

• Pode se recusar a responder qualquer pergunta a qualquer momento; 

• Pode se retirar da pesquisa no momento da coleta de dados e dá-la por encerrada a 
qualquer momento; 

• A coleta de dados tem caráter confidencial e seus dados estarão disponíveis somente 
para a pesquisadora autora do Trabalho Final de Curso (TFC) e para seu orientador;  

• Partes do que for dito poderão ser usadas no relatório final da pesquisa, sem, entretanto, 
revelar os dados pessoais dos entrevistados, como nome, endereço, telefone, etc. Dessa forma, 
as informações obtidas não serão divulgadas para que não seja possível identificar o 
entrevistado, assim como não será permitido o acesso a terceiros, garantindo proteção contra 
qualquer tipo de discriminação ou estigmatização;  

• Os dados e resultados desta pesquisa poderão ser apresentados em congressos, 
publicados em revistas especializadas e da mídia, e utilizados na dissertação de mestrado, 
preservando sempre a identidade dos participantes;  

• Fica, também, evidenciado que a participação é isenta de despesas;  

• Se desejar, o participante poderá receber uma cópia dos resultados da pesquisa, 
bastando assinalar ao lado essa opção: ( ) SIM, desejo receber cópia do relatório final. 

• Em casos específicos de pesquisas em que se requer o uso de vídeos e fotos dos 
informantes (grupo focal, pesquisa ação etc.), o informante deverá assinalar que concorda e 
libera o uso de imagem para divulgação em ambientes midiáticos ou em ambientes científicos 
como congressos, conferências, aulas, ou revistas científicas, desde que meus dados pessoais 
não sejam fornecidos:  

( ) SIM, concordo com a cessão de minhas imagens por livre e espontânea vontade 
/OU/   

( ) NÃO, o uso de minhas imagens em forma de vídeos ou fotos não é permitida.  

Ao concordar com os termos descritos e aceitar participar do estudo, pedimos que assine o termo 
em sinal de que o TCLE foi lido, formalizando o consentimento voluntário de participante. 

Nome completo (Legível):_______________________________________________ 

Tels: ( ) ______________________________________________ 

Email: ________________________________________________ 

ASSINATURA 

___________________, ____/____/____ 
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ANEXO A – ROTEIRO UTILIZADO NA ENTREVISTA COM OS USUÁRIOS 

Aos usuários, tendo como finalidade mapear as principais causas da poluição da 

água do reservatório, foram formuladas as seguintes perguntas guias:  

• Quais os principais aspectos positivos e negativos que a hidrelétrica trouxe 

para o município? Quais problemas ou benefícios ambientais que surgiram?  

• Existem instrumentos de gestão e regularização do uso e ocupação do solo? 

Quais?  

• Quais os usos que a população faz do rio/represa e de suas margens? 

Visitantes de outras cidades usam o rio/represa? De que forma?   

• Existe transporte fluvial significativo na represa e/ou em seus rios afluentes?  

• Quais os pontos de atrativo turístico do município? Como é o acesso? Em 

relação ao turismo, o que poderia ser trabalhado/melhorado em seu 

município?  

• Quais são os usos potenciais de maior relevância que se verifica para este 

reservatório?  

• Existem no município iniciativas de promoção em Educação Ambiental? Se 

sim, quem promove? O que já foi feito?  

• De onde vem a água que abastece a comunidade? Quantos domicílios não 

estão ligados à rede pública de abastecimento de água potável?  

• Como é realizado o tratamento dos efluentes no Município? Quantos 

domicílios da comunidade estão ligados à rede pública de esgoto? Existem 

impedimentos ambientais que limitem o atendimento? Quais?  

• Há domicílios que lançam o esgoto diretamente nas vias públicas, rios, 

lagos?  

• Há coleta de lixo na comunidade? Como é feita? Em que periodicidade?   
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ANEXO B – ROTEIRO UTILIZADO NA ENTREVISTA COM OS ESPECIALISTAS  

No caso das perguntas direcionadas ao corpo técnico da operadora da usina, o 

intuito foi compreender as principais consequências que a má qualidade da água do 

reservatório de Funil gerava para a operação da usina. Para tanto foram levantados os 

seguintes pontos:  

• Qual o estado atual da qualidade da água do reservatório?   

• Na sua opinião, quais as principais consequências decorrentes da 

degradação da qualidade desta água?   

• Sendo você um técnico/especialista da concessionária que opera a 

hidrelétrica, quais são os efeitos sobre a operação da usina, 

especificamente?    

• Há a aplicação, por parte da concessionária, de ações preventivas, 

remediadoras ou corretivas praticadas a fim de controlar a poluição hídrica? 

Se sim, quais os custos para a empresa?  

• Quais os principais usos e ocupações no entorno do reservatório? Como 

que eles contribuem, se contribuem, para a descarga de poluentes na bacia.   

• Quais são as principais cargas poluidoras do rio a montante do reservatório? 

E de onde se originam?  
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ANEXO C- Lista de enlaces referentes à variável “intervenções de manutenção da usina” 

- + - 

1 2 3 

  Intervenções de manutenção na usina  Intervenções de manutenção na usina  Intervenções de manutenção na usina 

       Despacho de energia elétrica        Despacho de energia elétrica        Despacho de energia elétrica 

       Vazão efluente turbinada        Vazão efluente turbinada        Vazão efluente turbinada 

       Volume do reservatório        Volume do reservatório        Volume do reservatório 

       Concentração de nutrientes        Concentração de nutrientes        Concentração de nutrientes 

              Produção primária líquida        Produção primária líquida 

              pH        Biomassa de plantas aquáticas e algas 

                     Matéria orgânica 

      

- - + 

4 5 6 

 Intervenções de manutenção na usina   Intervenções de manutenção na usina  Intervenções de manutenção na usina 

       Despacho de energia elétrica        Despacho de energia elétrica        Despacho de energia elétrica 

       Vazão efluente turbinada        Vazão efluente turbinada        Vazão efluente turbinada 

       Volume do reservatório        Volume do reservatório        Volume do reservatório 

       Nível        Nível        Nível 

       Oxigênio dissolvido        Oxigênio dissolvido        Radiação incidente solar 

       Biomassa de organismos consumidores        Biomassa de organismos consumidores        Produção primária líquida 

       Matéria orgânica        Concentração de nutrientes        Concentração de nutrientes 
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+ - - 

7 8 9 

Intervenções de manutenção na usina  Intervenções de manutenção na usina  Intervenções de manutenção na usina 

       Despacho de energia elétrica        Despacho de energia elétrica        Despacho de energia elétrica 

       Vazão efluente turbinada        Vazão efluente turbinada        Vazão efluente turbinada 

       Volume do reservatório        Volume do reservatório        Volume do reservatório 

       Nível        Nível        Concentração de nutrientes 

       Radiação incidente solar        Radiação incidente solar        Produção primária líquida 

       Produção primária líquida        Produção primária líquida        Biomassa de plantas aquáticas e algas 

       pH        Biomassa de plantas aquáticas e algas        Biomassa de organismos consumidores 

              Concentração de nutrientes        Matéria orgânica 

   

- - + 

10 11 12 

 Intervenções de manutenção na usina  Intervenções de manutenção na usina  Intervenções de manutenção na usina 

       Despacho de energia elétrica        Despacho de energia elétrica        Despacho de energia elétrica 

       Vazão efluente turbinada        Vazão efluente turbinada        Vazão efluente turbinada 

       Volume do reservatório        Volume do reservatório        Volume do reservatório 

       Concentração de nutrientes        Nível        Nível 

       Produção primária líquida        Radiação incidente solar        Oxigênio dissolvido 

       Oxigênio dissolvido        Produção primária líquida        Biomassa de organismos consumidores 

       Biomassa de organismos consumidores        Biomassa de plantas aquáticas e algas        Biomassa de plantas aquáticas e algas 

       Matéria orgânica        Matéria orgânica        Matéria orgânica 
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+ - - 

13 14 15 

Intervenções de manutenção na usina  Intervenções de manutenção na usina  Intervenções de manutenção na usina 

       Despacho de energia elétrica        Despacho de energia elétrica        Despacho de energia elétrica 

       Vazão efluente turbinada        Vazão efluente turbinada        Vazão efluente turbinada 

       Volume do reservatório        Volume do reservatório        Volume do reservatório 

       Nível        Nível        Nível 

       Oxigênio dissolvido        Radiação incidente solar        Radiação incidente solar 

       Biomassa de organismos consumidores        Produção primária líquida        Produção primária líquida 

       Biomassa de plantas aquáticas e algas        Oxigênio dissolvido        Biomassa de plantas aquáticas e algas 

       Concentração de nutrientes        Biomassa de organismos consumidores        Biomassa de organismos consumidores 

         Matéria orgânica        Concentração de nutrientes 

      

+ - - 

16 17 18 

Intervenções de manutenção na usina  Intervenções de manutenção na usina  Intervenções de manutenção na usina 

       Despacho de energia elétrica        Despacho de energia elétrica        Despacho de energia elétrica 

       Vazão efluente turbinada        Vazão efluente turbinada        Vazão efluente turbinada 

       Volume do reservatório        Volume do reservatório        Volume do reservatório 

       Nível        Nível        Nível 

       Oxigênio dissolvido        Oxigênio dissolvido        Radiação incidente solar 

       Biomassa de organismos consumidores        Biomassa de organismos consumidores        Produção primária líquida 

       Concentração de nutrientes        Biomassa de plantas aquáticas e algas        Biomassa de plantas aquáticas e algas 

       Produção primária líquida        Produção primária líquida        Biomassa de organismos consumidores 

       pH        Concentração de nutrientes        Matéria orgânica 
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- + - 

19 20 21 

  Intervenções de manutenção na usina  Intervenções de manutenção na usina  Intervenções de manutenção na usina 

       Despacho de energia elétrica        Despacho de energia elétrica        Despacho de energia elétrica 

       Vazão efluente turbinada        Vazão efluente turbinada        Vazão efluente turbinada 

       Volume do reservatório        Volume do reservatório        Volume do reservatório 

       Nível        Concentração de nutrientes        Nível 

       Radiação incidente solar        Produção primária líquida        Oxigênio dissolvido 

       Produção primária líquida        Oxigênio dissolvido        Biomassa de organismos consumidores 

       Oxigênio dissolvido        Biomassa de organismos consumidores        Biomassa de plantas aquáticas e algas 

       Biomassa de organismos consumidores        Biomassa de plantas aquáticas e algas        Produção primária líquida 

       Concentração de nutrientes        Matéria orgânica        pH 

   

- - - 

22 23 24 

 Intervenções de manutenção na usina  Intervenções de manutenção na usina  Intervenções de manutenção na usina 

       Despacho de energia elétrica        Despacho de energia elétrica        Despacho de energia elétrica 

       Vazão efluente turbinada        Vazão efluente turbinada        Vazão efluente turbinada 

       Volume do reservatório        Volume do reservatório        Volume do reservatório 

       Concentração de nutrientes        Nível        Concentração de nutrientes 

       Produção primária líquida        Oxigênio dissolvido        Produção primária líquida 

       Biomassa de plantas aquáticas e algas        Biomassa de organismos consumidores        Biomassa de plantas aquáticas e algas 

       Matéria orgânica        Biomassa de plantas aquáticas e algas        Matéria orgânica 

       Carbono orgânico dissolvido        Concentração de nutrientes        Carbono orgânico particulado 

       Decomposição        Produção primária líquida        Decomposição 

       pH        pH        pH 
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- - - 

25 26 27 

 Intervenções de manutenção na usina Intervenções de manutenção na usina  Intervenções de manutenção na usina 

       Despacho de energia elétrica        Despacho de energia elétrica        Despacho de energia elétrica 

       Vazão efluente turbinada        Vazão efluente turbinada        Vazão efluente turbinada 

       Volume do reservatório        Volume do reservatório        Volume do reservatório 

       Nível        Nível        Nível 

       Oxigênio dissolvido        Oxigênio dissolvido        Oxigênio dissolvido 

       Biomassa de organismos consumidores        Biomassa de organismos consumidores        Biomassa de organismos consumidores 

       Matéria orgânica        Concentração de nutrientes        Matéria orgânica 

       Carbono orgânico dissolvido        Produção primária líquida        Carbono orgânico particulado 

       Decomposição        Biomassa de plantas aquáticas e algas        Decomposição 

       Concentração de nutrientes        Matéria orgânica        pH 

   

+ + - 

28 29 30 

  Intervenções de manutenção na usina  Intervenções de manutenção na usina  Intervenções de manutenção na usina 

       Despacho de energia elétrica        Despacho de energia elétrica        Despacho de energia elétrica 

       Vazão efluente turbinada        Vazão efluente turbinada        Vazão efluente turbinada 

       Volume do reservatório        Volume do reservatório        Volume do reservatório 

       Nível        Nível        Nível 

       Radiação incidente solar        Radiação incidente solar        Oxigênio dissolvido 

       Produção primária líquida        Produção primária líquida        Biomassa de organismos consumidores 

       Oxigênio dissolvido        Oxigênio dissolvido        Matéria orgânica 

       Biomassa de organismos consumidores        Biomassa de organismos consumidores        Carbono orgânico particulado 

       Biomassa de plantas aquáticas e algas        Biomassa de plantas aquáticas e algas        Cargas sedimentáveis 

       Concentração de nutrientes        Matéria orgânica        Deposição de sedimentos 
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- - - 

31 32 33 

 Intervenções de manutenção na usina  Intervenções de manutenção na usina  Intervenções de manutenção na usina 

       Despacho de energia elétrica        Despacho de energia elétrica        Despacho de energia elétrica 

       Vazão efluente turbinada        Vazão efluente turbinada        Vazão efluente turbinada 

       Volume do reservatório        Volume do reservatório        Volume do reservatório 

       Nível        Nível        Concentração de nutrientes 

       Oxigênio dissolvido        Oxigênio dissolvido        Produção primária líquida 

       Biomassa de organismos consumidores        Biomassa de organismos consumidores        Biomassa de plantas aquáticas e algas 

       Matéria orgânica        Matéria orgânica        Matéria orgânica 

       Carbono orgânico particulado        Carbono orgânico dissolvido        Carbono orgânico particulado 

       Decomposição        Decomposição        Cargas sedimentáveis 

       Concentração de nutrientes        pH        Deposição de sedimentos 

   

- - + 

34 35 36 

 Intervenções de manutenção na usina  Intervenções de manutenção na usina  Intervenções de manutenção na usina 

       Despacho de energia elétrica        Despacho de energia elétrica        Despacho de energia elétrica 

       Vazão efluente turbinada        Vazão efluente turbinada        Vazão efluente turbinada 

       Volume do reservatório        Volume do reservatório        Volume do reservatório 

       Nível        Nível Nível 

       Radiação incidente solar        Oxigênio dissolvido Oxigênio dissolvido  

       Produção primária líquida        Biomassa de organismos consumidores Biomassa de organismos consumidores 

       Biomassa de plantas aquáticas e algas        Matéria orgânica Biomassa de plantas aquáticas e algas 

       Matéria orgânica        Carbono orgânico particulado        Matéria orgânica 

       Carbono orgânico particulado        Cargas sedimentáveis Carbono orgânico dissolvido  

       Decomposição        Deposição de sedimentos Decomposição  

       Concentração de nutrientes        Concentração de nutrientes pH 
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- - - 

37 38 39 

 Intervenções de manutenção na usina  Intervenções de manutenção na usina   Intervenções de manutenção na usina 

       Despacho de energia elétrica        Despacho de energia elétrica        Despacho de energia elétrica 

       Vazão efluente turbinada        Vazão efluente turbinada        Vazão efluente turbinada 

       Volume do reservatório        Volume do reservatório        Volume do reservatório 

       Nível        Concentração de nutrientes        Concentração de nutrientes 

       Radiação incidente solar        Produção primária líquida        Produção primária líquida 

       Produção primária líquida        Oxigênio dissolvido        Oxigênio dissolvido 

       Biomassa de plantas aquáticas e algas        Biomassa de organismos consumidores        Biomassa de organismos consumidores 

       Matéria orgânica        Matéria orgânica        Matéria orgânica 

       Carbono orgânico dissolvido        Carbono orgânico particulado        Carbono orgânico dissolvido 

       Decomposição        Cargas sedimentáveis        Decomposição 

       Concentração de nutrientes        Deposição de sedimentos        pH 
      

+ - + 

40 41 42 

Intervenções de manutenção na usina   Intervenções de manutenção na usina   Intervenções de manutenção na usina 

       Despacho de energia elétrica        Despacho de energia elétrica        Despacho de energia elétrica 

       Vazão efluente turbinada        Vazão efluente turbinada        Vazão efluente turbinada 

       Volume do reservatório        Volume do reservatório        Volume do reservatório 

       Nível        Nível        Nível 

       Oxigênio dissolvido        Radiação incidente solar        Oxigênio dissolvido 

       Biomassa de organismos consumidores        Produção primária líquida        Biomassa de organismos consumidores 

       Biomassa de plantas aquáticas e algas        Biomassa de plantas aquáticas e algas        Biomassa de plantas aquáticas e algas 

       Matéria orgânica        Matéria orgânica        Matéria orgânica 

       Carbono orgânico particulado        Carbono orgânico particulado        Carbono orgânico dissolvido 

       Decomposição        Decomposição        Decomposição 
       pH        pH        Concentração de nutrientes 
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- - - 

43 44 45 

  Intervenções de manutenção na usina   Intervenções de manutenção na usina  Intervenções de manutenção na usina 

       Despacho de energia elétrica        Despacho de energia elétrica        Despacho de energia elétrica 

       Vazão efluente turbinada        Vazão efluente turbinada        Vazão efluente turbinada 

       Volume do reservatório        Volume do reservatório        Volume do reservatório 

       Concentração de nutrientes        Nível        Nível 

       Produção primária líquida        Radiação incidente solar        Radiação incidente solar 

       Biomassa de plantas aquáticas e algas        Produção primária líquida        Produção primária líquida 

       Biomassa de organismos consumidores        Biomassa de plantas aquáticas e algas        Biomassa de plantas aquáticas e algas 

       Matéria orgânica        Matéria orgânica        Matéria orgânica 

       Carbono orgânico dissolvido        Carbono orgânico dissolvido        Carbono orgânico particulado 

       Decomposição        Decomposição        Cargas sedimentáveis 

       pH        pH        Deposição de sedimentos 
      

- - + 

46 47 48 

  Intervenções de manutenção na usina  Intervenções de manutenção na usina  Intervenções de manutenção na usina 
       Despacho de energia elétrica        Despacho de energia elétrica        Despacho de energia elétrica 
       Vazão efluente turbinada        Vazão efluente turbinada        Vazão efluente turbinada 
       Volume do reservatório        Volume do reservatório        Volume do reservatório 
       Concentração de nutrientes        Concentração de nutrientes        Nível 
       Produção primária líquida        Produção primária líquida        Oxigênio dissolvido 
       Oxigênio dissolvido        Biomassa de plantas aquáticas e algas        Biomassa de organismos consumidores 
       Biomassa de organismos consumidores        Biomassa de organismos consumidores        Biomassa de plantas aquáticas e algas 
       Matéria orgânica        Matéria orgânica        Matéria orgânica 
       Carbono orgânico particulado        Carbono orgânico particulado        Carbono orgânico particulado 
       Decomposição        Decomposição        Cargas sedimentáveis 
       pH        pH        Deposição de sedimentos 
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- + - 

49 50 51 

 Intervenções de manutenção na usina   Intervenções de manutenção na usina  Intervenções de manutenção na usina 

       Despacho de energia elétrica        Despacho de energia elétrica        Despacho de energia elétrica 

       Vazão efluente turbinada        Vazão efluente turbinada        Vazão efluente turbinada 

       Volume do reservatório        Volume do reservatório        Volume do reservatório 

       Concentração de nutrientes        Nível        Nível 

       Produção primária líquida        Oxigênio dissolvido        Radiação incidente solar 

       Biomassa de plantas aquáticas e algas        Biomassa de organismos consumidores        Produção primária líquida 

       Biomassa de organismos consumidores        Biomassa de plantas aquáticas e algas        Biomassa de plantas aquáticas e algas 

       Matéria orgânica        Matéria orgânica        Biomassa de organismos consumidores 

       Carbono orgânico particulado        Carbono orgânico particulado        Matéria orgânica 

       Cargas sedimentáveis        Decomposição        Carbono orgânico particulado 

       Deposição de sedimentos        Concentração de nutrientes        Cargas sedimentáveis 
      

- - - 

52 53 54 

  Intervenções de manutenção na usina Intervenções de manutenção na usina   Intervenções de manutenção na usina 

       Despacho de energia elétrica        Despacho de energia elétrica        Despacho de energia elétrica 

       Vazão efluente turbinada        Vazão efluente turbinada        Vazão efluente turbinada 

       Volume do reservatório        Volume do reservatório        Volume do reservatório 

       Nível        Nível        Nível 

       Radiação incidente solar        Radiação incidente solar        Radiação incidente solar 

       Produção primária líquida        Produção primária líquida        Produção primária líquida 
       Biomassa de plantas aquáticas e algas        Oxigênio dissolvido        Oxigênio dissolvido 
       Biomassa de organismos consumidores        Biomassa de organismos consumidores        Biomassa de organismos consumidores 
       Matéria orgânica        Matéria orgânica        Matéria orgânica 
       Carbono orgânico particulado        Carbono orgânico particulado        Carbono orgânico particulado 
       Decomposição        Cargas sedimentáveis        Decomposição 
       Concentração de nutrientes        Deposição de sedimentos        pH 
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+ - - 

55 56 57 

 Intervenções de manutenção na usina   Intervenções de manutenção na usina  Intervenções de manutenção na usina 
       Despacho de energia elétrica        Despacho de energia elétrica        Despacho de energia elétrica 
       Vazão efluente turbinada        Vazão efluente turbinada        Vazão efluente turbinada 
       Volume do reservatório        Volume do reservatório        Volume do reservatório 
       Nível        Nível        Nível 
       Oxigênio dissolvido        Radiação incidente solar        Radiação incidente solar 
       Biomassa de organismos consumidores        Produção primária líquida        Produção primária líquida 
       Matéria orgânica        Biomassa de plantas aquáticas e algas        Oxigênio dissolvido 
       Carbono orgânico dissolvido        Biomassa de organismos consumidores        Biomassa de organismos consumidores 

       Decomposição        Matéria orgânica        Matéria orgânica 

       Concentração de nutrientes        Carbono orgânico dissolvido        Carbono orgânico particulado 

       Produção primária líquida        Decomposição        Decomposição 

      

+ - - 

58 59 60 

 Intervenções de manutenção na usina  Intervenções de manutenção na usina  Intervenções de manutenção na usina 

       Despacho de energia elétrica        Despacho de energia elétrica        Despacho de energia elétrica 

       Vazão efluente turbinada        Vazão efluente turbinada        Vazão efluente turbinada 

       Volume do reservatório        Volume do reservatório        Volume do reservatório 

       Concentração de nutrientes        Nível        Nível 

       Produção primária líquida        Radiação incidente solar        Radiação incidente solar 

       Oxigênio dissolvido        Produção primária líquida        Produção primária líquida 

       Biomassa de organismos consumidores        Oxigênio dissolvido        Oxigênio dissolvido 

       Biomassa de plantas aquáticas e algas        Biomassa de organismos consumidores        Biomassa de organismos consumidores 

       Matéria orgânica        Matéria orgânica        Matéria orgânica 

       Carbono orgânico dissolvido        Carbono orgânico dissolvido        Carbono orgânico dissolvido 

       Decomposição        Decomposição        Decomposição 

       pH        pH        Concentração de nutrientes 
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- + + 

61 62 63 

Intervenções de manutenção na usina Intervenções de manutenção na usina  Intervenções de manutenção na usina 
       Despacho de energia elétrica        Despacho de energia elétrica        Despacho de energia elétrica 
       Vazão efluente turbinada        Vazão efluente turbinada        Vazão efluente turbinada 
       Volume do reservatório        Volume do reservatório        Volume do reservatório 
       Nível        Nível        Concentração de nutrientes 
       Radiação incidente solar        Oxigênio dissolvido        Produção primária líquida 
       Produção primária líquida        Biomassa de organismos consumidores        Oxigênio dissolvido 
       Biomassa de plantas aquáticas e algas        Biomassa de plantas aquáticas e algas        Biomassa de organismos consumidores 
       Biomassa de organismos consumidores        Matéria orgânica        Biomassa de plantas aquáticas e algas 
       Matéria orgânica        Carbono orgânico particulado        Matéria orgânica 
       Carbono orgânico particulado        Cargas sedimentáveis        Carbono orgânico particulado 
       Decomposição        Deposição de sedimentos        Cargas sedimentáveis 

      

- - + 

64 65 66 

 Intervenções de manutenção na usina   Intervenções de manutenção na usina Intervenções de manutenção na usina 
       Despacho de energia elétrica        Despacho de energia elétrica        Despacho de energia elétrica 
       Vazão efluente turbinada        Vazão efluente turbinada        Vazão efluente turbinada 
       Volume do reservatório        Volume do reservatório        Volume do reservatório 
       Nível        Nível        Concentração de nutrientes 
       Radiação incidente solar        Radiação incidente solar        Produção primária líquida 
       Produção primária líquida        Produção primária líquida        Oxigênio dissolvido 
       Biomassa de plantas aquáticas e algas        Biomassa de plantas aquáticas e algas        Biomassa de organismos consumidores 
       Matéria orgânica        Biomassa de organismos consumidores        Biomassa de plantas aquáticas e algas 
       Carbono orgânico particulado        Matéria orgânica        Matéria orgânica 
       Cargas sedimentáveis        Carbono orgânico dissolvido        Carbono orgânico particulado 

       Deposição de sedimentos        Decomposição        Decomposição 

       Concentração de nutrientes        pH        pH 
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+ + - 

67 68 69 

 Intervenções de manutenção na usina   Intervenções de manutenção na usina Intervenções de manutenção na usina 
       Despacho de energia elétrica        Despacho de energia elétrica        Despacho de energia elétrica 
       Vazão efluente turbinada        Vazão efluente turbinada        Vazão efluente turbinada 
       Volume do reservatório        Volume do reservatório        Volume do reservatório 
       Nível        Nível        Nível 
       Oxigênio dissolvido        Radiação incidente solar        Radiação incidente solar 
       Biomassa de organismos consumidores        Produção primária líquida        Produção primária líquida 
       Matéria orgânica        Oxigênio dissolvido        Oxigênio dissolvido 
       Carbono orgânico particulado        Biomassa de organismos consumidores        Biomassa de organismos consumidores 
       Decomposição        Biomassa de plantas aquáticas e algas        Matéria orgânica 
       Concentração de nutrientes        Matéria orgânica        Carbono orgânico particulado 
       Produção primária líquida        Carbono orgânico dissolvido        Cargas sedimentáveis 

      

+ - + 

70 71 72 

 Intervenções de manutenção na usina  Intervenções de manutenção na usina  Intervenções de manutenção na usina 
       Despacho de energia elétrica        Despacho de energia elétrica        Despacho de energia elétrica 
       Vazão efluente turbinada        Vazão efluente turbinada        Vazão efluente turbinada 
       Volume do reservatório        Volume do reservatório        Volume do reservatório 
       Nível        Nível        Nível 
       Radiação incidente solar        Oxigênio dissolvido        Radiação incidente solar 
       Produção primária líquida        Biomassa de organismos consumidores        Produção primária líquida 
       Oxigênio dissolvido        Concentração de nutrientes        Biomassa de plantas aquáticas e algas 
       Biomassa de organismos consumidores        Produção primária líquida        Matéria orgânica 
       Biomassa de plantas aquáticas e algas        Biomassa de plantas aquáticas e algas        Carbono orgânico particulado 
       Matéria orgânica        Matéria orgânica        Decomposição 
       Carbono orgânico particulado        Carbono orgânico particulado        Oxigênio dissolvido 
       Decomposição        Cargas sedimentáveis        Biomassa de organismos consumidores 
       Concentração de nutrientes        Deposição de sedimentos        Concentração de nutrientes 
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+ + - 

73 74 75 

 Intervenções de manutenção na usina   Intervenções de manutenção na usina  Intervenções de manutenção na usina 
       Despacho de energia elétrica        Despacho de energia elétrica        Despacho de energia elétrica 
       Vazão efluente turbinada        Vazão efluente turbinada        Vazão efluente turbinada 
       Volume do reservatório        Volume do reservatório        Volume do reservatório 
       Nível        Nível        Nível 
       Radiação incidente solar        Radiação incidente solar        Radiação incidente solar 
       Produção primária líquida        Produção primária líquida        Produção primária líquida 
       Biomassa de plantas aquáticas e algas        Oxigênio dissolvido        Biomassa de plantas aquáticas e algas 
       Matéria orgânica        Biomassa de organismos consumidores        Biomassa de organismos consumidores 
       Carbono orgânico dissolvido        Biomassa de plantas aquáticas e algas        Matéria orgânica 
       Decomposição        Matéria orgânica        Carbono orgânico particulado 
       Oxigênio dissolvido        Carbono orgânico particulado        Cargas sedimentáveis 

      

+ - - 

76 77 78 

 Intervenções de manutenção na usina   Intervenções de manutenção na usina   Intervenções de manutenção na usina 
       Despacho de energia elétrica        Despacho de energia elétrica        Despacho de energia elétrica 
       Vazão efluente turbinada        Vazão efluente turbinada        Vazão efluente turbinada 
       Volume do reservatório        Volume do reservatório        Volume do reservatório 
       Nível        Nível        Nível 
       Radiação incidente solar        Oxigênio dissolvido        Oxigênio dissolvido 
       Produção primária líquida        Biomassa de organismos consumidores        Biomassa de organismos consumidores 
       Oxigênio dissolvido        Concentração de nutrientes        Biomassa de plantas aquáticas e algas 
       Biomassa de organismos consumidores        Produção primária líquida        Matéria orgânica 
       Biomassa de plantas aquáticas e algas        Biomassa de plantas aquáticas e algas        Carbono orgânico particulado 
       Matéria orgânica        Matéria orgânica        Decomposição 
       Carbono orgânico particulado        Carbono orgânico dissolvido        Concentração de nutrientes 
       Cargas sedimentáveis        Decomposição        Produção primária líquida 
       Deposição de sedimentos        pH        pH 
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+ - - 

79 80 81 

 Intervenções de manutenção na usina  Intervenções de manutenção na usina   Intervenções de manutenção na usina 
       Despacho de energia elétrica        Despacho de energia elétrica        Despacho de energia elétrica 
       Vazão efluente turbinada        Vazão efluente turbinada        Vazão efluente turbinada 
       Volume do reservatório        Volume do reservatório        Volume do reservatório 
       Nível        Nível        Nível 
       Radiação incidente solar        Oxigênio dissolvido        Oxigênio dissolvido 
       Produção primária líquida        Biomassa de organismos consumidores        Biomassa de organismos consumidores 
       Oxigênio dissolvido        Concentração de nutrientes        Biomassa de plantas aquáticas e algas 
       Biomassa de organismos consumidores        Produção primária líquida        Matéria orgânica 
       Biomassa de plantas aquáticas e algas        Biomassa de plantas aquáticas e algas        Carbono orgânico dissolvido 
       Matéria orgânica        Matéria orgânica        Decomposição 
       Carbono orgânico dissolvido        Carbono orgânico particulado        Concentração de nutrientes 

   

+ - + 

82 83 84 

 Intervenções de manutenção na usina  Intervenções de manutenção na usina  Intervenções de manutenção na usina 

       Despacho de energia elétrica        Despacho de energia elétrica        Despacho de energia elétrica 
       Vazão efluente turbinada        Vazão efluente turbinada        Vazão efluente turbinada 
       Volume do reservatório        Volume do reservatório        Volume do reservatório 
       Nível        Nível        Nível 
       Oxigênio dissolvido        Oxigênio dissolvido        Radiação incidente solar 
       Biomassa de organismos consumidores        Biomassa de organismos consumidores        Produção primária líquida 
       Matéria orgânica        Biomassa de plantas aquáticas e algas        Oxigênio dissolvido 
       Carbono orgânico particulado        Matéria orgânica        Biomassa de organismos consumidores 
       Cargas sedimentáveis        Carbono orgânico particulado        Biomassa de plantas aquáticas e algas 
       Deposição de sedimentos        Cargas sedimentáveis        Matéria orgânica 
       Concentração de nutrientes        Deposição de sedimentos        Carbono orgânico particulado 
       Produção primária líquida        Concentração de nutrientes        Cargas sedimentáveis 
       pH        Produção primária líquida        Deposição de sedimentos 
         pH        Concentração de nutrientes 
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ANEXO D – Lista de enlaces referentes à variável “assoreamento do reservatório”. 

- - - 

1 2 3 

 Assoreamento do reservatório  Assoreamento do reservatório  Assoreamento do reservatório 

       Volume do reservatório        Volume do reservatório        Volume do reservatório 

       Nível        Concentração de nutrientes        Concentração de nutrientes 

       Oxigênio dissolvido        Produção primária líquida        Produção primária líquida 

       Biomassa de organismos consumidores        Biomassa de plantas aquáticas e algas        Biomassa de plantas aquáticas e algas 

       Matéria orgânica        Matéria orgânica 
       Biomassa de organismos 
consumidores 

       Carbono orgânico particulado        Carbono orgânico particulado        Matéria orgânica 

       Cargas sedimentáveis        Cargas sedimentáveis        Carbono orgânico particulado 

       Deposição de sedimentos        Deposição de sedimentos        Cargas sedimentáveis 

         Deposição de sedimentos 

 

   

+ - - 

4 5 6 

 Assoreamento do reservatório Assoreamento do reservatório Assoreamento do reservatório 

       Volume do reservatório        Volume do reservatório        Volume do reservatório 

       Nível        Nível        Concentração de nutrientes 

       Oxigênio dissolvido        Radiação incidente solar        Produção primária líquida 

       Biomassa de organismos consumidores        Produção primária líquida        Oxigênio dissolvido 

       Biomassa de plantas aquáticas e algas        Biomassa de plantas aquáticas e algas 
       Biomassa de organismos 
consumidores 

       Matéria orgânica        Matéria orgânica        Matéria orgânica 

       Carbono orgânico particulado        Carbono orgânico particulado        Carbono orgânico particulado 

       Cargas sedimentáveis        Cargas sedimentáveis        Cargas sedimentáveis 

       Deposição de sedimentos        Deposição de sedimentos        Deposição de sedimentos 
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 + - - 

7 8 9 

Assoreamento do reservatório Assoreamento do reservatório Assoreamento do reservatório 

       Volume do reservatório        Volume do reservatório        Volume do reservatório 

       Concentração de nutrientes        Nível        Nível 

       Produção primária líquida        Radiação incidente solar        Radiação incidente solar 

       Oxigênio dissolvido        Produção primária líquida        Produção primária líquida 

       Biomassa de organismos consumidores        Biomassa de plantas aquáticas e algas        Oxigênio dissolvido 

       Biomassa de plantas aquáticas e algas        Biomassa de organismos consumidores 
       Biomassa de organismos 
consumidores 

       Matéria orgânica        Matéria orgânica        Matéria orgânica 

       Carbono orgânico particulado        Carbono orgânico particulado        Carbono orgânico particulado 

       Cargas sedimentáveis        Cargas sedimentáveis        Cargas sedimentáveis 

       Deposição de sedimentos        Deposição de sedimentos        Deposição de sedimentos 

 

  

+ - 

10 11 
Assoreamento do reservatório Assoreamento do reservatório 
       Volume do reservatório        Volume do reservatório 
       Nível        Nível 
       Radiação incidente solar        Oxigênio dissolvido 
       Produção primária líquida        Biomassa de organismos consumidores 
       Oxigênio dissolvido        Concentração de nutrientes 
       Biomassa de organismos consumidores        Produção primária líquida 
       Biomassa de plantas aquáticas e algas        Biomassa de plantas aquáticas e algas 
       Matéria orgânica        Matéria orgânica 
       Carbono orgânico particulado        Carbono orgânico particulado 
       Cargas sedimentáveis        Cargas sedimentáveis 

       Deposição de sedimentos        Deposição de sedimentos 


