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I. RESUMO

O presente relatório apresenta os resultados de um estudo sobre a batimetria, hidroacústica e hidrodinâmica
dos reservatórios das Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCH´s) Pirapetinga e Pedra do Garrafão, operadas
pela SPE (Sociedade de Propósito Específico) Rio PCH I, pertencente ao Grupo Neoenergia. A coleta de
dados batimétricos e hidroacústicos foi realizada em julho de 2013 pela equipe da ICATU. Estes dados foram
coletados a partir de uma ecossonda hidroacústica Biosonics DT-X e de uma vara de PVC graduada. O
georreferenciamento das cartas batimétricas foi realizado utilizando um D-GPS Trimble AGPS132 e um
sistema de correção da empresa OmniSTAR. A carta batimétrica e os cálculos morfométricos primários foram
elaborados a partir do software Esri ArcGIS® e a carta temática de densidade de ecoalvos associados a peixes
foi confeccionada utilizando o programa Surfer® versão 10.0. A modelagem hidrodinâmica foi elaborada no
software SisBaHia® (COPPETEC-UFRJ). Os resultados mostraram que as dimensões de área e volume do
reservatório Pirapetinga são inferiores ao definido na ficha técnica enviada à ANEEL em 2011. Ambos os
reservatórios foram caracterizados como sendo pequenos e rasos, apresentando profundidades médias de
2,70 m (Pedra do Garrafão) e 2,04 m (Pirapetinga). Mesmo assim, foram detectadas densidades altas de
ecoalvos associados a peixes em várias regiões e profundidades dos dois reservatórios, e densidades médias
de 5,6 ecoalvos/m2 em Pirapetinga e 7,6 de ecoalvos/m2 em Pedra do Garrafão. Devido às dimensões de área
e volume, Pirapetinga apresentou menores densidades do que Pedra do Garrafão, e as maiores concentrações
de ecoalvos estavam localizadas nas zonas riverinas (regiões à montante caracterizadas por velocidades de
correnteza maiores e calha central estreita). A modelagem hidrodinâmica revelou que, como era de se esperar,
as zonas riverinas possuem velocidades de correntezas maiores, principalmente no período de verão, de modo
que em Pirapetinga os valores de velocidade foram superiores aos de Pedra do Garrafão, devido a este
reservatório estar localizado em uma região de declive mais acentuado. Os tempos de residência e taxas de
renovação foram maiores no reservatório de Pedra do Garrafão durante o período de verão, principalmente na
zona riverina. Os modelos de dispersão de poluentes mostraram que o reservatório Pedra do Garrafão
apresenta alto poder de diluição de poluentes orgânicos, ao contrário do reservatório de Pirapetinga que
mostrou acumular, em várias regiões, altas concentrações de DBO.
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1. INTRODUÇÃO GERAL

Os reservatórios são sistemas que apresentam um amplo espectro e interações com suas respectivas bacias
hidrográficas (Tundisi & Tundisi, 2008). Eles geralmente refletem, de modo mais pronunciado do que os lagos
naturais, os impactos resultantes das diferentes atividades humanas que ocorrem em sua bacia. Essas
interações podem ser observadas nos vários processos ecológicos que ocorrem e podem ser mensurados
quantitativamente, tanto na biota, quanto no substrato físico do reservatório. Os reservatórios podem ser vistos
como grandes “coletores de eventos”.

Os impactos ambientais causados pelas atividades humanas na bacia de um reservatório podem facilmente
ser observados através de mudanças e alterações nos padrões espaço-temporais da qualidade de água. É
evidente que a conservação e gestão correta desses sistemas requerem, numa primeira linha, a identificação
dos principais problemas ambientais existentes. A correta identificação destes impactos exige, antes da
avaliação da qualidade de água propriamente dita, um bom conhecimento de sua morfometria, da sua
distribuição das profundidades bem como de suas características hidrodinâmicas. A avaliação destas
características pode informar se houve ou haverá alterações na profundidade, no volume armazenado e na
velocidade de escoamento. Essas alterações podem gerar impactos nas condições térmicas da massa d'água,
influenciando as condições da qualidade da água ditas anteriormente. A partir da degradação do ecossistema,
algumas mudanças são passíveis de ocorrerem nos reservatórios, como: (a) assoreamento, (b) eutrofização,
(c) erosão das margens ao longo da orla da represa, (d) alterações nos padrões de estratificação da coluna de
água, (c) deterioração na qualidade de água à jusante do reservatório, dentre outras.

Assim como influenciam na qualidade da água de um reservatório, as atividades humanas podem influenciar
também na operação e utilização deste. O transporte de sedimentos pela calha fluvial e o consequente
assoreamento pode resultar na redução da vida útil de um reservatório, interferindo no aproveitamento
hidrelétrico do sistema. Além da redução da capacidade de armazenamento, outros problemas decorrentes do
assoreamento podem ocorrer, entre os quais: a redução gradual da geração de energia; dificuldades de
operação da tomada d'água, queda na eficiência de operação das válvulas de descarga e de comportas;
aumento da probabilidade de ocorrência de danos às turbinas por abrasão gerando indisponibilidade forçada
das máquinas; e deposição de sedimentos na área do delta do reservatório, reduzindo o volume útil e criando
dificuldades na navegação.

O estudo da morfologia dos corpos d’água é de importância fundamental para a compreensão do
comportamento do ambiente aquático, pois a forma da represa condiciona a interação dos componentes
físicos, químicos e biológicos do sistema. A obtenção de carta batimétrica detalhada é um pré-requisito
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necessário para avaliação de todos os parâmetros morfométricos que, por sua vez, são os principais
descritores da morfometria de qualquer corpo de água. A batimetria de precisão é, por sua vez, importante
para a realização de quase todos os estudos ambientais de um reservatório, tais como a evolução de
assoreamento, a determinação dos padrões espaço-temporais de qualidade da água e a distribuição de todos
os organismos aquáticos, como os peixes.

A mensuração da densidade de peixes a partir de métodos tradicionais (utilização de redes de pesca e
armadilhas) demanda grande esforço, tempo e recursos financeiros. Além de serem métodos limitados pela
determinação da distribuição espacial e pelos padrões de comportamento de espécies aquáticas (Uieda &
Castro, 1999). Equipamentos hidroacústicos surgem como alternativa por possibilitar o estudo de organismos
aquáticos com capacidade de reflexão da energia acústica. Essa capacidade de refletir som é devido à
diferença de densidade entre constituição de estruturas biológicas (tais como a bexiga natatória) e o meio
ambiente (Trevorrow, 1998; Mehner & Schulz, 2002; Ehrenberg & Steig, 2003; MacLennan & Simmonds, 2005;
Chen et al, 2009). A metodologia acústica é vantajosa por não ser invasiva e por permitir a prospecção de
grandes áreas em um período de tempo relativamente pequeno, adquirindo dados espaço-temporais de alta
resolução.

Em estudos e projetos envolvendo corpos de água naturais, bem como em aplicações visando a gestão e
gerenciamento ambiental, a utilização de modelos é cada vez mais presente. Existem vários tipos de modelos
que são usados tradicionalmente em lagos e reservatórios: (a) modelos hidrodinâmicos, (b) modelos trófico-
dinâmicos, (c) modelos de avaliação de capacidade de suporte, (d) modelos estatísticos voltados à estrutura
das comunidades e (e) modelos demográficos que avaliam determinadas populações consideradas chave nos
ambientes eu questão.

A importância dos modelos hidrodinâmicos está na possibilidade de simular, com bastante realismo o padrão
de circulação hidrodinâmica em corpos de água, tempo de residência, entre outros recursos. Assim, estes
modelos vêm sendo utilizados como “ferramentas” para conservação e manejo de corpos de água, bem como
para pesquisas cientificas devido ao conhecimento detalhado sobre a circulação hidrodinâmica que ele
proporciona. A modelagem hidrodinâmica pode determinar, por exemplo, as velocidades das correntes em
diferentes profundidades, os tempos de renovação, de residência e de transporte de partículas em toda massa
de água, a altura das ondas formadas e a distância de ação das pistas de ventos na superfície dos lagos e
reservatórios.

Os modelos hidrodinâmicos mais avançados já permitem, por exemplo, interpolar e extrapolar, espacial e
temporalmente, as informações obtidas em determinados pontos amostrais para toda a área de interesse. A
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extrapolação temporal pode ser interpretada como a simulação de novos cenários, utilizada para a análise de
modificações no meio, como o aumento da carga de poluentes.

A circulação da água desempenha um papel de destaque sobre os ecossistemas aquáticos como lagos, rios e,
de um modo muito especial, nos reservatórios. As correntes de massa de água influenciam a distribuição
espacial de microrganismos planctônicos, fitoplâncton, zooplâncton, macrófitas aquáticas, assim como também
influencia na dinâmica de dispersão de nutrientes, poluentes e sedimentos. Segundo Von Sperling (1999), os
reservatórios podem ser considerados rios mais largos, onde prevalece a direção de fluxo, porém a uma
velocidade menor, fenômeno que não ocorre em lagos, já que o movimento das águas ocorre através da ação
dos ventos.

Para entendimento dos processos hidrodinâmicos de transporte de água e seus constituintes, é necessário
compreender alguns termos empregados nesta área de pesquisa, tais como: (1) Tempo de Residência; (2)
Tempo de Transporte e (3) Taxa de Renovação. A primeira descrição de transporte é expressa em Tempo de
Residência ou Tempo de Transporte (Tempo de Descarga), as quais consideramos como medida da retenção
da massa d'água dentro de limites estabelecidos, geralmente o tempo.

O Tempo de Transporte (TT) é um parâmetro que descreve as características gerais de troca de um corpo
d'água sem identificar os processos físicos subjacentes, a importância relativa destes processos ou sua
distribuição espacial. Geyer et al. (2000) define este parâmetro como a razão da massa (volume) do
reservatório pela taxa de renovação deste. O TT pode ser calculado como o volume de água em um sistema
definido, dividido pela vazão deste sistema.

O Tempo de Residência (TR) é o tempo que leva para qualquer parcela de água sair do corpo d'água. Ou seja,
é o tempo que uma massa de água, a partir de um local específico, permanecerá no reservatório antes de sair
dele.

A Taxa de Renovação é a porcentagem de troca de massa d'água em um intervalo de tempo definido. Ela é
definida em função do movimento de advecção (corrente) e difusão (gradiente de concentração).

Os termos descritos acima são conceitos fundamentalmente diferentes com abordagem de cálculos distintos,
de modo que não existe um único parâmetro de transporte de um sistema válido para todos os períodos, locais
e componentes que possa caracterizar todos os processos de transporte.

O presente relatório técnico apresenta um estudo que contempla três áreas importantes da ecohidrologia de
reservatórios: (1) a batimetria e morfometria, (2) a hidroacústica de peixes e (3) a hidrodinâmica. A articulação
e a conexão entre estas três áreas permite uma caracterização precisa dos dois reservatórios em avaliação.
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As áreas de estudo do atual projeto são os reservatórios das Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCH´s)
Pirapetinga e Pedra do Garrafão. Ambas estão inseridas no Rio Itabapoana, pertencente à Bacia Hidrográfica
do Rio Itabapoana (Figura 01). Esta bacia possui uma área de 4.875,46 Km2, sendo este rio o seu corpo
d'água principal. Sua nascente está localizada na Serra do Caparaó (MG) e seu curso representa o limite
geográfico entre os estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo.

As duas PCH´s têm potência instalada total de 39 megawatts (MW) e energia assegurada de 25,14 MW,
suficiente para abastecer uma cidade de 100.000 habitantes. A construção destas foi iniciada em outubro de
2007, sendo o início da operação comercial de Pirapetinga em 14 de agosto de 2009 e Pedra do Garrafão, em
18 de setembro de 2009.

Figura 01 - Mapa da Bacia Hidrográfica do Rio Itabapoana. Fonte: Projeto Managé.

Esse Relatório Técnico está dividido em uma Introdução Geral e Objetivo Geral, os quais estão relacionados
ao projeto como um todo, e em dois capítulos que detalham os estudos realizados para cada reservatório. O
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Capítulo 1 se refere ao reservatório da PCH Pedra do Garrafão, e o Capítulo 2, ao reservatório da PCH
Pirapetinga.

2. OBJETIVOS GERAIS

Este projeto teve como objetivo a realização de um estudo que integra três áreas da ecohidrologia: a
batimetria, a avaliação de ecoalvos associados a peixes através do estudo da hidroacústica e a aplicação da
modelagem hidrodinâmica para o estudo da possível dispersão de poluentes dentro das duas PCH´s. Outros
objetivos específicos são apresentados abaixo:

 Consolidação da base cartográfica com a calibração de um shapefile da orla dos reservatórios com
precisão submétrica;

 Inventário batimétrico completo dos reservatórios;

 Estimativa dos principais parâmetros morfométricos primários e secundários das represas;

 Delineamento dos focos de assoreamento eventualmente existentes nos reservatórios, a partir das
estimativas da espessura de sedimentos depositados no fundo deste;

 Avaliação da densidade de ecoalvos associados a peixes por camadas da coluna d'água e por
compartimentos de cada reservatório;

 Avaliação da taxa de renovação e tempo de residência dos diferentes compartimentos das represas;

 Determinação do padrão de circulação horizontal da massa d'água;

 Simulação da difusão de poluentes que adentram nos sistemas pelo Rio Itabapoana.



Relatório Final: Estudos de batimetria, hidroacústica e hidrodinâmica dos
reservatórios das PCH´s Pirapetinga e Pedra do Garrafão - Rio PCH I Revisão: 00 19-set-2013

Icatu Meio Ambiente Ltda. Página 17 de 206

CAPÍTULO 1- ESTUDOS DE BATIMETRIA, HIDROACÚSTICA E HIDRODINÂMICA NO RESERVATÓRIO
DA PCH PEDRA DO GARRAFÃO

1.1 INTRODUÇÃO

Como foi apresentado na Introdução Geral, a PCH Pedra do Garrafão está localizada na Bacia Hidrográfica do
Rio Itabapoana, nos municípios de Campos dos Goytacazes e Mimoso do Sul. Situa-se a jusante e a
aproximadamente 40 km de distância da PCH Pirapetinga.

De acordo com a Rio PCH I sua área máxima normal é de 2,71 Km2, e sua área máxima maximorum é de
3,17 Km2. A localização geográfica da barragem é indicada pelas coordenadas geográficas 21°11’54,95''S e
41°22’32,48''W. Uma imagem obtida pelo Google Earth (©2013 Google Inc.) apresenta a região deste
reservatório (Figura 02).

Figura 02 - Foto de satélite mostrando a área do reservatório da PCH Pedra do Garrafão. Imagem: Google Earth. Data:
13/06/2011.

1.2 OBJETIVOS

Os objetivos dos estudos realizados no reservatório da PCH Pedra do Garrafão estão descritos no item
2-Objetivos Gerais.
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1.3. METODOLOGIA

1.3.1 BATIMETRIA

1.3.1.1 Coleta de dados

A utilização de uma ecossonda hidroacústica para avaliação de profundidades e tomada de suas respectivas
coordenadas geográficas por meio de um D-GPS, configuram a tecnologia mais dinâmica e precisa para a
realização de estudos de batimetria e morfometria em corpos d’água, atualmente. Entretanto, sua precisão se
limita a profundidades superiores a 1,5 metros devido a algumas circunstâncias: (a) áreas mais rasas de
reservatórios podem apresentar dificuldades de navegação, pois, na maioria das vezes, possuem resquícios
da vegetação de galeria e/ou pedras que podem danificar tanto o motor do barco quanto o transdutor da
ecossonda, e (b) existe uma "zona morta" formada logo abaixo ao transdutor da ecossonda hidroacústica, o
que diminui a precisão da coleta dos dados nesta região.

Como o reservatório Pedra do Garrafão apresenta amplas regiões com baixas profundidades, a equipe foi
dividida em dois grupos com objetivo de cobrir a maior área possível, sendo que cada grupo trabalhou com
uma metodologia de coleta de dados batimétricos diferentes. Uma equipe foi responsável por coletar os pontos
através da ecossonda, e a outra, através de uma vara graduada. Os subitens a) e b) descrevem
detalhadamente cada uma destas metodologias. É importante ressaltar que, apesar das metodologias de
coleta de dados de profundidade serem diferentes, a captação das coordenadas geográficas foi realizada
utilizando o mesmo serviço de correção da empresa OmniSTAR, resultando em coordenadas de D-GPS
corrigidas.

Durante a navegação, a equipe da ICATU foi guiada pelo gestor ambiental do reservatório, o biólogo Weslley
Júnior Campos Oliveira. Foi através de suas orientações e da observação do início de sinais de correnteza que
ficou definido o limite à montante do reservatório.

Para a coleta de dados batimétricos do reservatório Pedra do Garrafão, realizou-se uma campanha nos dia 04
e 05 de julho de 2013. No dia 04 foram realizadas as coletas utilizando a ecossonda e a vara graduada, e no
dia 05 somente utilizando a vara. A cota do reservatório para o dia 04 foi de 49,0 m.

a) Coleta de pontos batimétricos utilizando a ecossonda BioSonics

A ecossonda hidroacústca utilizada para coleta dos pontos batimétricos foi a BioSonics DT-X (BioSonics Inc.).
Esta sonda é equipada com um transdutor digital circular do tipo split-beam com abertura angular dos feixes
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sonoros de 6.6°, e foi utilizada a uma frequência de 200 kHz. A ecossonda digital foi acoplada a um sistema de
posicionamento global diferencial (D-GPS) AgGPS 132 (Trimble Co.) (Figura 03 A).

O transdutor foi submerso a profundidade de 10 cm, preso à lateral da embarcação por uma haste (Figura
03 B), e percorreu um trajeto em zigue-zague (transectos) por toda a área navegável da represa (Figura 04) a
uma velocidade constante de aproximadamente 8 Km/h. Para navegação, foi utilizado um GPS convencional
(Garmin 76) a fim de se determinar a trajetória da embarcação.

Figura 03 - (A) Transdutor da ecossonda BioSonics acoplada ao D-GPS Trimble AgGPS 132, fixados ao barco. (B)
Transdutor submerso durante navegação. (C e D) Notebook conectado à ecossonda BioSonics processando os dados
capturados pelo transdutor. OBS: estas imagens foram capturadas no reservatório do Rio Manso (Minas Gerais) e estão
no presente relatório para representar a estrutura montada para coleta de dados batimétricos.

Para o processamento dos dados in situ coletados pelo transdutor da ecossonda, foi utilizado o software Visual

Acquisition (BioSonics Inc.) versão 6.0, instalado em um notebook conectado à esta (Figura 03 C e D). Este
software sincroniza automaticamente os dados do D-GPS com os dados de profundidade (Z), gerando um
arquivo que deve ser pós-processado pelo software Visual Bottom Typer (VBT) versão 1.10 (BioSonics, Inc.).

O software VBT é usado para determinar a composição do solo e da camada de sedimentos de qualquer corpo
d'água. Para a batimetria ele é útil, pois gera um arquivo .txt ou .xls contendo as informações de coordenadas
geográficas, data, hora, profundidade e espessura de sedimento para cada ponto coletado.

O sistema de coordenadas e o datum utilizados foram, respectivamente, Sistema de Coordenadas Geográficas
e o World Geodetic System 1984 (WGS 1984).
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b) Coleta de pontos batimétricos utilizando uma vara graduada

Para a complementação das áreas que não foram navegadas com a ecossonda, uma equipe realizou a coleta
de dados batimétricos utilizando 3 varas de PVC de 2 m de comprimento por 2 cm de diâmetro cada, e
graduadas com precisão de 1 cm. Além destas varas, foi utilizado também um D-GPS AgGPS Trimble
SPS 361 e o software VisualGPS que tem como função o registro das coordenadas geográficas captadas pelo
D-GPS para cada ponto coletado manualmente. O output é gerado em modelo NMEA, permitindo que os
pontos possam ser triados em relação ao número de satélites, erro intrínseco de cada ponto e se há correção
(D-GPS) ou não (GPS) das coordenadas.

Os pontos batimétricos coletados manualmente foram arranjados de maneira a formar transectos em "zigue-
zague" semelhantes aos formados pela navegação com a ecossonda. Entretanto, estes foram mais espaçados
e menos numerosos. A equipe foi orientada a coletar estes pontos mais próximos à margem do reservatório e
em locais onde a presença de macrófitas era abundante.

A Figura 04 distingue os pontos e as regiões do reservatório da PCH Pedra do Garrafão os quais tiveram os
dados batimétricos coletados pela ecossonda e manualmente.
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Figura 04 - Pontos batimétricos coletados pela ecossonda (transectos em vermelho), e pontos coletados pela vara em
PVC (triângulos pretos). PCH Pedra do Garrafão, julho de 2013.

O sistema de coordenadas e o datum utilizados foram, respectivamente, Sistema de Coordenadas Geográficas
e o World Geodetic System 1984 (WGS 1984).

É importante ressaltar que este reservatório possui grandes regiões onde a navegação não é aconselhável,
principalmente nos braços que são interligados ao corpo central por canais. Em alguns destes braços, não foi
possível a coleta de dados, nem utilizando a ecossonda, nem a vara, pois o acesso a barco era muito difícil ou
a presença de macrófitas impossibilitava a navegação até mesmo por remos (Figura 05). Nestes casos, foi
utilizada uma terceira metodologia para incluir pontos de profundidade, chamada de obtenção de coordenadas
batimétricas por inferências. Estas inferências serão explicadas no item 1.3.1.6.
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Figura 05 - Imagens de locais de difícil navegação. PCH Pedra do Garrafão. Data: 04 e 05 de julho de 2013.

1.3.1.2 Obtenção de Pontos Controle

Antes de exportar os arquivos da batimetria para um programa de Sistema de Informações Geográficas (SIG),
é necessário realizar o georreferenciamento da imagem da área de estudo, para não haja inserção dos pontos
batimétricos com erros de vários metros.

Para obtenção da carta batimétrica georreferenciada com precisão submétrica, foram coletadas em regiões do
entorno do reservatório as coordenadas geográficas de 22 "pontos controle", os quais foram utilizados para
calibrar a imagem a ser utilizada como base da batimetria. Os locais destes pontos, bem como o trajeto a ser
percorrido, foram delimitados previamente utilizando imagens de satélite do Google Earth e ferramentas do
GPS TrackMaker®.
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As coordenadas dos pontos pré-selecionados foram exportadas para um aparelho de GPS (Garmin 78) que foi
utilizado, juntamente com fotos de satélite, para indicar a posição exata de cada ponto a ser tomado.

No dia 04 de julho de 2013 cada um dos pontos previamente demarcados foram visitados. Essas coordenadas
foram então anotadas, por aproximadamente 10 minutos, a partir de um D-GPS Trimble AGPS 132 dotado de
um serviço de pós-correção assinado pelo serviço OmniSTAR. Esse D-GPS foi acoplado ao topo de um tripé e
posicionado o mais próximo possível do ponto determinado previamente na imagem.

Para escolha dos pontos, levou-se em consideração a sua proeminência na imagem de satélite, facilidade de
acesso e de identificação no campo e baixa possibilidade de haver equívocos. Procurou-se priorizar locais
abertos, sem muita vegetação no entorno, tomando os pontos próximos a perfis de origem antrópica de modo
a haver pouca ou nenhuma alteração desde a data das imagens de satélite até a data da coleta.

Dos 22 pontos controle coletados em campo, 21 foram utilizados para georreferenciar a imagem de satélite
obtendo erro residual mínimo. O outro ponto foi utilizado para conferência do georreferenciamento.

Um ponto controle típico pode ser observado na Figura 06, (a) imagem da coleta do ponto controle G18,
localizado em uma ponte na rodovia ES-297, (b) imagem de satélite utilizada como referência.

Figura 06 - (A) Foto de campo do Ponto G18, mesmas características identificadas na figura de satélite podem ser vistas
na foto. (B) imagem de satélite do Ponto G18, localizado no lado direito do início do viaduto, sentido nordeste.
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1.3.1.3 Aquisição da imagem de satélite para o georreferenciamento

Para definir o tipo de imagem de satélite a ser utilizada, alguns aspectos devem ser considerados: (a)
resolução da imagem e tamanho do pixel, (b) deformação e distorção da imagem, (c) se a imagem é inteira ou
em mosaico, (d) tamanho da imagem em disco (preferencialmente inferior a 2 GB), (e) forma de aquisição e (f)
data de captura.

Levando os fatores supracitados em consideração, chegamos a duas opções: imagem inteira do satélite
CBERS ou imagem em alta resolução obtida a partir de um mosaico de imagens do Google Earth. A vantagem
da imagem do CBERS é que não há distorção, entretanto sua resolução é baixa e o pixel equivale a 30 m, o
que poderia acarretar em um erro muito alto e tornar a vetorização da orla mais imprecisa. Entretanto, o maior
problema encontrado em imagens disponibilizadas pelo INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) é a
data de captura das imagens. Optamos, então, pela aquisição do programa Universal Maps Downloader 6.871
que, uma vez fornecidas as coordenadas do quadrante do entorno, baixou imagens do Google Earth, que
foram posteriormente unidas pela ferramenta “Map Combiner”, do mesmo programa. A imagem resultante
possui 2,3 GB, com resolução acima de 1 pixel por metro.

O mosaico de imagens do Google Earth utilizada para georreferenciamento contém 3 imagens. A data e suas
respectivas cotas são:

 13/06/2011 - cota 49,35 m

 26/05/2012 - cota 49,49 m

 05/09/2012 - cota 49,52 m

Para correção de diferença de cotas durante a elaboração da carta batimétrica, foi considerada a média das
três cotas acima: 49,45 m. Estes valores foram fornecidos pela Rio PCH I.

1.3.1.4 Georreferenciamento

A imagem de satélite adquirida de acordo com o item 1.3.1.3, foi então calibrada com 21 pontos controle
utilizando o software Esri® ArcMap™, versão 10.1 (Esri Inc.). No relatório gerado pelo próprio programa, o erro
residual foi de 0,355 m (Tabela 01). Após o georreferenciamento, o sistema de coordenadas foi alterado de
Sistema de Coordenadas Geográficas para Universal Transversa de Mercator no próprio Esri® ArcMap™,

mantendo o datum WGS 1984.

A Figura 07 apresenta a imagem georreferenciada e os Pontos Controle coletados.
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Tabela 01 - Tabela contendo as coordenadas em grau decimal e UTM e os erros de georreferenciamento dos Pontos
Controle utilizados para georreferenciar a imagem do reservatório de Pedra do Garrafão.

ORDEM PONTO
COORDENADAS GRAU DECIMAL COORDENADAS UTM - ZONA 24S

ERRO (m)
Y X X Y

1 G06 -21,183312 -41,4134516667 249425,20 7655656,69 0,20652

2 G03 -21,205249 -41,4606546667 244559,91 7653151,74 2,80E-08

3 04b -21,206092 -41,4628340000 244335,05 7653054,97 2,40E-08

4 GA -21,217401 -41,4591326667 244738,89 7651808,35 1,32161

5 G02a -21,198532 -41,4438978333 246288,75 7653922,61 5,00E-08

6 G02 -21,204688 -41,4494641667 245721,21 7653231,90 1,12E-07

7 G17b -21,211231 -41,4486635000 245815,50 7652508,54 2,25E-08

8 G01 -21,215435 -41,4443420000 246271,55 7652049,88 4,86E-08

9 G15 -21,216505 -41,4306271667 247697,65 7651953,32 2,07E-08

10 G17 -21,202308 -41,4235905000 248404,25 7653536,83 9,30E-08

11 G11b -21,220819 -41,3921745000 251697,98 7651536,41 0,893845

12 G13 -21,220427 -41,3912240000 251796,08 7651581,32 1,21E-08

13 G12b -21,220277 -41,3893483333 251990,64 7651600,87 2,73E-08

14 G18 -21,197831 -41,3884405500 252051,05 7654088,29 9,41E-08

15 G09 -21,178259 -41,3746835000 253443,60 7656277,13 0,244524

16 GC -21,197345 -41,3753580000 253405,28 7654162,38 1,30E-08

17 G16 -21,194866 -41,3693225000 254027,96 7654446,31 9,86E-08

18 GB -21,195749 -41,3575703333 255250,07 7654366,74 1,49E-08

19 GE -21,208483 -41,4307800000 247668,10 7652841,43 5,94E-08

20 GD -21,205346 -41,4560525000 246432,52 7652415,84 4,36E-08

21 GD2 -21,212154 -41,4427379000 245038,13 7653148,37 8,78E-08

Total RMS error1 0,355
1 Total RMS error: root mean square error. Este erro é derivado da diferença entre pontos conhecidos e não conhecidos
elevado ao quadrado, dividido pelo número de pontos teste, e em seguida, tomando a raiz quadrada do resultado.
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Figura 07 - Distribuição e localização dos Pontos Controle. PCH Pedra do Garrafão.

1.3.1.5 Digitalização do limite do reservatório

A digitalização do limite do reservatório foi realizada após o georreferenciamento da imagem, gerando um
arquivo do tipo shapefile de polígono (*.shp) no próprio Esri® ArcMap™ (Figura 08). A partir da criação deste
polígono torna-se possível os cálculos de área e perímetro do reservatório (ver item 1.3.1.7).
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Figura 08- Limite digitalizado do reservatório da PCH Pedra do Garrafão.

1.3.1.6 Confecção da carta batimétrica

Para a confecção da carta batimétrica, o arquivo X, Y, Z dos pontos batimétricos coletados pela ecossonda
BioSonics e pela vara de PVC foi exportado para o programa Esri® ArcMap™ originando um shapefile do tipo
"ponto" (Figura 09).

A próxima etapa foi criar pontos nas regiões do reservatório onde não foi possível a navegação, e então
associar a estes valores de profundidades estimados de acordo com os valores dos pontos amostrais mais
próximos (pontos de inferência), considerando também um mapa de curvas de nível de terreno disponibilizado
pela ESRI® e imagens históricas do Google Earth.
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Figura 09 - Pontos batimétricos amostrados (transectos em vermelho e triângulos pretos) e pontos de inferência (pontos
verdes).

Os modelos de interpolação espacial têm como objetivo criar uma superfície que modela os fenômenos
amostrados da melhor maneira possível. Para isso, é necessário incluir um conjunto de medidas conhecidas
(amostradas) e, usando estes modelos, estimar os valores desconhecidos para a área em estudo. Faz-se
então ajustes à superfície, limitando o tamanho da amostra e controlando a influência que os pontos amostrais
têm sobre os valores estimados. TIN (Triangular Irregular Networks), IDW (inverso do quadrado da distância),
Spline e Krigagem são alguns dos métodos de interpolação utilizados.

O modelo de interpolação escolhido para gerar o arquivo raster da batimetria do reservatório da PCH Pedra do
Garrafão foi o TIN (Triangular Irregular Networks). Este modelo conecta pontos amostrados por meio de
triângulos e interpola os valores entre eles (Figura 10). É considerado método de inferência direta, pois os
contornos derivam dos dados originais. Essa interpolação limita-se à área amostrada. Dessa maneira, o
modelo TIN é mais adequado para estimar valores em regiões não amostradas quando se pretende obter
mapas de topografia e batimetria (Figura 11).
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Figura 10 - Princípio do modelo de interpolação do tipo triangular irregular (TIN).

Após o modelo TIN ser gerado, é necessário transformar este shapefile vetorial em um shapefile do tipo raster
(matricial) para se obter a carta batimétrica final.

Figura 11 - Modelo de interpolação do tipo TIN gerado para carta batimétrica do reservatório Pedra do Garrafão. Em
detalhe é possível perceber as triangulações geradas a partir dos pontos de profundidade amostrados.

1.3.1.7 Cálculo dos parâmetros morfométricos primários e secundários

A partir dos dados batimétricos gerados, foi possível calcular os valores de área total da superfície (A),
perímetro (P) e volume (V) utilizando ferramentas do software Esri® ArcMap™. O cálculo de área total da
superfície e perímetro foi realizado utilizando a ferramenta “Calculate Geometry”, e os de volumes utilizando a
ferramenta “Surface Volume”, gerando valores a cada 1 m de profundidade e respectiva área.
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As características morfométricas secundárias foram calculadas de acordo com metodologia de Von
Sperling (1999). Segue abaixo a descrição das características morfométricas secundárias e suas respectivas
equações:

1. Profundidade média (Zmed), em m:

Zmed = V
A Equação 01

Onde:

V = Volume do reservatório (m3)

A = Área total do reservatório (m2)

2. Profundidade relativa (ZR), em %:

ZR = 88,6 x Zmax√ Equação 02

Onde:

Zmax = Profundidade máxima (m)

A = Área total do reservatório (m2)

3. Índice de Desenvolvimento de Perímetro (DP):

DP=0,28 x √ Equação 03

Onde:

P = Perímetro (m)

A = Área total do reservatório (m2)

4. Índice de Desenvolvimento de Volume (DV):

DV= 3 x Zmed
Zmax Equação 04

Onde:

Zmed = Profundidade média (m)

Zmax = Profundidade máxima (m)
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5. Fator de Envolvimento (Fe):

Fe=
Abacia

Arepresa
Equação 05

Onde:

Abacia = Área da bacia hidrográfica (m2)

Arepresa = Área da represa (m2)

1.3.1.8 Confecção da carta temática de espessura dos sedimentos

Para elaboração desta carta temática, foram utilizados os dados de espessura do sedimento coletados
simultaneamente aos dados de batimetria, pela mesma ecossonda Biosonics DT-X. O processamento destes
dados foi realizado da mesma maneira dos dados batimétricos (item 1.3.1.1).

Um arquivo .txt com os valores X, Y e “Sediment” foi gerado e, em seguida, exportado para o programa Esri®

ArcMap™ já com o limite do reservatório georreferenciado.

1.3.2 HIDROACÚSTICA

1.3.2.1 Pós-processamento dos dados

A detecção de ecoalvos associados a peixes pela ecossonda é dada pela reflexão do som a partir dos gases
contidos dentro da bexiga natatória que quase todos os peixes possuem. Este órgão preenchido por gás
apresenta uma forte impedância entre a água e os tecidos dos peixes. Segundo Lurton (2002), os Target

Strenght (TS) mais comumente empregados para avaliar os ecoalvos associados a peixes estão entre -30 e
-60 dB, aumentando de acordo com o comprimento corporal. Na prática, obtêm-se um valor mais aproximado
de TS utilizando a fórmula de Love (1977) (Equação 06).

Os dados hidroacústicos foram submetidos a um pós-processamento através do software Visual Analyser

versão 4.1 (Biosonics Inc.). A análise da distribuição vertical e do espectro de TS (Target Strength) foi realizada
pelo método de ecocontagem utilizando a amplificação de tempo cronovariado (função TVG – Time Varied

Gain) 40 log R e o valor de limiar de energia acústica de -60 dB, para se omitir ecos de peixes menores do que
2 cm e outros ecos não desejáveis como bolhas de ar e larvas de insetos. Na ecocontagem obtêm-se
diretamente o número de ecoalvos observados e estima-se o índice de reflexão acústica individual (Target

Strength - TS). Mais detalhes foram fornecidos nos tópicos seguintes.
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O comprimento dos ecos associados a peixes foi estimado a partir da equação de Love (1977) (Equação 06):

TS = 19.4 Log (L) - 0.9 Log (F) - 63.7 Equação 06

Onde, TS = reflexão acústica individual em decibéis (dB re 1m2);
L = comprimento total do corpo em centímetros (cm);
F = frequência em quilohertz (kHz).

A análise da densidade de ecos associados a peixes foi realizada utilizando-se a técnica de ecointegração,
através da amplificação (TVG) 20 log R.

Os níveis de intensidade acústica quantificados na ecointegração foram convertidos nas densidades absolutas
por unidade de área pelo escalonamento dos valores de voltagem em relação ao valor médio da secção de
retroespalhamento acústica determinado na ecocontagem para o transecto. Ao final da análise, foi obtido o
número de ecos associados a peixes em cada transecto que, através da área percorrida e volume observado
(volume do facho do sonar), converteu-se em valores de densidade por unidade de área (ecoalvos.m-2).

1.3.2.2 Dados de distribuição vertical dos ecoalvos

Para realizar a análise de distribuição vertical usou-se a metodologia de ecocontagem (Single Target Analysis).
A ecocontagem avalia o retorno dos ecos para o transdutor, identificando amostras acima do limiar de energia
acústica (threshold). Em seguida, o software Visual Analyzer avalia o tamanho do eco com base no
comprimento do pulso e no fator de correlação. O critério final é que o valor máximo da raiz quadrada média do
eco exceda o limite de detecção (threshold). Por último, o programa analisa a força do alvo (TS - target

strength) e gera um arquivo texto (.txt) com os dados de profundidade, TS e coordenadas geográficas de cada
alvo.

1.3.2.3 Obtenção dos dados para a confecção da carta temática de densidade de peixes

A análise de densidade de peixes foi realizada usando-se a técnica de ecointegração. Essa metodologia é
baseada em algoritmos padrões de ecointegração que relacionam o retorno de energia medido em um
determinado volume de água para estimar a população de peixes. Para realizar a ecointegração, os transectos
foram divididos em um número de seções definidas de acordo com o comprimento dos mesmos. O software

define a localização geográfica do ponto médio dessas seções e fornece o número de indivíduos por unidade
de área (FPUA – Fish Per Unit Area) em cada uma das seções definidas. O FPUA é a soma da multiplicação
da densidade absoluta com o intervalo de densidade e a proporção do intervalo de amostragem (Equação 07)
(Vizual AnalyzerTM 4, 1994). O valor de FPUA do relatório é expresso em ecoalvos.m-2.
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FPUA = Σ(ADi * ITi * %i / 100) Equação 07
1.3.3 MODELAGEM HIDRODINÂMICA

1.3.3.1 Velocidade de correntes

Para o estudo da caracterização da circulação hidrodinâmica do reservatório Pedra do Garrafão, foi utilizado
um modelo hidrodinâmico da linhagem FIST (Filtered in Space and Time), com a discretização espacial feita
via malha de elementos finitos quadrangulares biquadráticos. O campo de velocidades foi computado de forma
bidimensional (2DH) e adequado para que os resultados apresentassem valores de Courant da malha por volta
de 5. Essa adequação consistiu em, principalmente, descartar alguns igarapés periféricos, os quais a ICATU
não dispunha de dados de vazão afluente, portanto se tornariam vórtices de retenção de água comprometendo
a circulação real. A modelagem destes igarapés é possível, mas precisa ser feita individualmente e em
refinamento muito maior do que o possível com os dados disponíveis. O modelo utilizado faz parte do Sistema
Base de Hidrodinâmica Ambiental, denominado SisBaHiA, desenvolvido pela Área de Engenharia Costeira e
Oceanográfica da COPPETEC/UFRJ.

Para elaboração do modelo hidrodinâmico, foi necessário conhecer previamente os dados de batimetria,
velocidade e direção dos ventos, bem como os dados hidrológicos como cotas do NA, vazão afluente, vazão
turbinada e vazão vertida do reservatório. Os dados de batimetria utilizados para modelagem foram obtidos
através de levantamento feito neste estudo. Os dados de vento foram obtidos através do Instituto Nacional de
Meteorologia – INMET a partir de uma série de registros horários de direção e intensidade em uma estação
convencional próxima a área de estudos. Os dados da estação convencional estão descritos abaixo:

 Estação convencional: OMM 83695;
 Localização: Itaperuna (RJ);
 Coordenadas (graus): -21.2 S, -41,9 W;
 Altitude: 123,59 m;
 Período de registro: 12/08/2003 a 12/08/2013.

Os dados hidrológicos de vazão e cota foram fornecidos pela empresa Neoenergia em planilhas contendo os
valores diários dos anos de 2011 e 2012. Foram utilizados, na modelagem, dados referentes aos meses
dez/2011 a fev/2012 - correspondendo à estação chuvosa (maiores volumes), verão; e dados referentes aos
meses de jun/2012 a ago/2013 - correspondendo à estação seca (menores volumes), inverno. Os dados de
vento utilizados correspondem a, naturalmente, estes mesmos períodos.
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Após a elaboração do banco de dados contendo as informações supracitadas, foi criada a malha de elementos
finitos (Figura 12) no software Argus ONE da Argus Holding Ltda. e posteriormente exportada para o
SisBaHiA. A composição da malha de elementos finitos para a discretização do domínio foi realizada de forma
a evitar elementos com grandes distorções geométricas e diferenças significativas de tamanho entre elementos
vizinhos, contribuindo assim para uma boa qualidade dos resultados.

Cada nó da malha de elementos finitos também teve dados relacionados à suas coordenadas, profundidades e
amplitude de rugosidade aparente. Os valores de rugosidade foram atribuídos homogeneamente pelo espaço.

Os valores de profundidade foram interpolados a partir dos dados de batimetria, através de grid montado no
programa Surfer®, de espaçamento 5 metros, pelo método de Krigging. Valores iguais a 49 metros foram
atribuídos às margens do reservatório de Pedra do Garrafão.

Para as Condições Iniciais do modelo, todos os nós da malha de elementos finitos tiveram valores atribuídos à
elevação. Componentes de direção, sentido e velocidade foram atribuídos a nós de entrada e saída de água e
em nós de fronteira de terra sem vazão afluente e efluente foram utilizadas componentes nulas. Tais valores
produziram, por diversas rodadas com o intuito de “aquecer” o modelo e referenciadas apenas pelo nível inicial
atribuído ao vertedouro nos dias 01/12/2011 (verão) e 01/06/2012 (inverno), um modelo inicial normatizado
para que as modelagens pudessem ser iniciadas. A modelagem hidrodinâmica foi então feita com base na
malha criada anteriormente, no modelo inicial normatizado, resultando em simulações de 15, 30, 60 e 90 dias
para as estações de verão e inverno.
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Figura 12 - Malha de elementos finitos. PCH Pedra do garrafão.
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1.3.3.2 Tempo de residência e Taxa de Renovação

Para os modelos de transporte, utilizamos metodologias de modelo de transporte advectivo difusivo euleriano,
em que a representação é feita por uma distribuição de concentrações; e metodologia de modelo de transporte
advectivo difusivo lagrangeano, em que a representação é feita por uma nuvem composta por inúmeras
partículas. Como são modelos advectivos dispersivos, o decaimento não é computado.

O Tempo de Residência se baseia no modelo Lagrangeano de dispersão de partículas com massa ínfima, que
são passivamente transportadas pelas correntes onde se encontram. Num instante inicial, há o preenchimento
do reservatório com milhares de partículas neutras. Com o modelo hidrodinâmico de background, elas são
carregadas e se observa o tempo que cada uma delas leva para atingir o limite do compartimento. Quando
esta atinge o final do compartimento a cor respectiva ao tempo que a partícula demorou para viajar do seu
ponto inicial até o final será indicada no seu ponto de origem. O tempo utilizado, para cada reservatório, foi o
suficiente para que a grande maioria das partículas pudesse chegar ao final do compartimento, ou seja, o
tempo que leva para haver a total troca da massa de água dentro do compartimento, totalizando 90 dias para
Pedra do Garrafão e 30 dias para Pirapetinga. Os compartimentos considerados neste estudo foram a área
total de cada um dos reservatórios, salvo algumas regiões de Pedra do Garrafão que não dispomos de dados.

A taxa de renovação se baseia no modelo Euleriano de dispersão, por meio de distribuição de concentrações.
Para a situação inicial do modelo foi atribuída uma concentração igual a 0% para as água da região do
reservatório e uma concentração de 100% para as águas que entram no reservatório via tributários e via
fronteira aberta à montante. A partir do modelo Hidrodinâmico gerado, as águas que entram no reservatório
vão substituindo gradativamente as que já estavam lá, deste modo a porcentagem de água renovada no
domínio será diretamente proporcional a esta concentração. O tempo utilizado foi o mesmo do modelo
lagrangeano.

Essas variáveis foram utilizadas tendo em vista o fato de que se pretende com o uso dos modelos
hidrodinâmicos um melhor conhecimento sobre o impacto potencial da entrada de poluentes via tributários nos
dois reservatórios, bem como é o seu potencial de autodepuração.

1.3.3.3 Simulação da dispersão de poluentes

Como foi dito anteriormente, um dos modelos mais básicos e usados em muitas análises de problemas
ambientais em corpos de água naturais é o modelo de transporte, muitas vezes chamado de “modelo de
dispersão” ou Modelo de Transporte Euleriano. Para este modelo a dispersão é estudada a partir da equação
de difusão-advecção com reações cinéticas, e é realizada também pelo software SisBAHIA. Tal modelo é mais
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adequado para simular o transporte de escalares que se encontram dissolvidos na coluna de água, tais como
substâncias genéricas, contaminantes, ou parâmetros de qualidade da água.

A aplicação do Modelo de Transporte Euleriano para um dado problema só pode ser feita a partir dos
resultados do modelo hidrodinâmico e da malha de elementos finitos. Para dar início à simulação, é necessário
inserir os instantes iniciais e finais da simulação e o passo de tempo do lançamento das partículas (PT). A
cada PT segundos serão lançadas NP partículas em cada região fonte com lançamentos ainda ativos. NP é o
número de partículas por passo de tempo especificado para uma dada fonte.

Deste modo, foi realizada uma simulação de descarga constante de efluente doméstico com dois picos diários
(8:00h e 18:00h), por um período de 90 dias. A entrada de poluentes foi representada a partir do parâmetro
Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO), e o gráfico que representa os valores de entrada e os picos diários
está apresentado na Figura 13.

A partir da simulação, foram geradas cartas temáticas contendo os valores de concentração de DBO (mgO2/L)
após 3 meses de lançamentos diários de efluentes domésticos.

Figura 13 - Curva representativa das concentrações de DBO lançadas diariamente utilizadas no modelo de dispersão de
poluentes.
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Metodologia da modelagem hidrodinâmica

1.4. RESULTADOS

1.4.1 BATIMETRIA

1.4.1.1 Carta Batimétrica

Foram coletados 7.290 pontos batimétricos utilizando a ecossonda e 309 pontos com vara de PVC, totalizando
7.599 pontos amostrados no reservatório da PCH Pedra do Garrafão. Estes pontos possuem precisão
submétrica e localização conhecidas. O mapa batimétrico é apresentado na Figura 15 e representa a cota de
49,0 m. Também foi elaborado um mapa de profundidade no formato de curvas de nível de 1 em 1 metros e de
3 em 3 metros Figura 16 e Figura 17.

Figura 14 - Fluxograma relacionando as etapas simplificadas da modelagem hidrodinâmica
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Figura 15 - Carta batimétrica do reservatório da PCH Pedra do Garrafão relativa à cota de 49,0 m. Julho de 2013.
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Figura 16 - Curvas de nível de profundidade da PCH Pedra do Garrafão (1 em 1 metros) relativa à cota de 49,0 m. Julho de 2013.
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Figura 17 - Curvas de nível de profundidade da PCH Pedra do Garrafão (3 em 3 metros) relativa à cota de 49,0 m. Julho de 2013.
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1.4.1.2 Parâmetros morfométricos

A partir da criação desta carta batimétrica, foi possível calcular os parâmetros morfométricos primários e
secundários, apresentados na Tabela 02. Também foram calculados os valores de área e volume para as
diferentes profundidades e cotas do reservatório (Tabela 05).

Como foi dito anteriormente, os valores das cotas dos dias em que foram capturadas as imagens para
georreferenciamento e do dia em que foi realizada a coleta dos dados batimétricos, são diferentes. Dessa
maneira, fizemos um ajuste adequado destes valores tanto para confecção da carta batimétrica, quanto para
as estimativas dos parâmetros morfométricos. Este ajuste foi feito diretamente no programa ArcGIS.

No item 1.3.1.3 deste relatório, informamos que calculamos a média das três cotas referentes aos dias que
foram capturadas as imagens (49,45 m) e que a cota referente ao dia da coleta dos dados foi de 49,0 m. Essa
diferença gerou uma alteração na área total do reservatório, já que a área da imagem é maior do que a área do
reservatório na data da coleta. Optamos por manter as cartas com a cota maior para que se tenha uma ideia
melhor do formato e das áreas inundadas do reservatório, mas mantivemos os valores reais de campo para os
cálculos morfométricos primários e secundários e para a batimetria. A área considerada foi a área para a cota
menor (49,00 m), do dia da coleta, calculada pelo software ArcGIS.

De acordo com os parâmetros de Área e Volume encontrados para o reservatório da PCH Pedra do Garrafão,
podemos classificá-lo como "pequeno" em relação ao seu tamanho e volume (Tabela 03), visto que apresenta
área igual a 2,21 Km2 e volume igual a 6,06 x 106 m3. Os valores de área e volume informados pela
Neoenergia através do ofício SRMA 100-2011 enviado à ANEEL em 16 de junho de 2011 foram
consideravelmente diferentes (Tabela 04).
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Tabela 02 - Parâmetros morfométricos primários e secundários do reservatório da PCH Pedra do Garrafão para a cota
de 49,0 m.

PARÂMETROS MORFOMÉTRICOS
Primários

Perímetro (P) 54.923,4 m (54,9 Km)
Área (A) 2.205.073,6 m2 (2,21Km2)
Volume (V) 6.058.918,4 m3

Profundidade máxima (Zmax) 13 m
Secundários

Profundidade média (Zmed) - m 2,7 m
Profundidade relativa (ZR) - % 0,80%
Índice de desenvolvimento de volume (Dv) 0,63
Índice de desenvolvimento de perímetro (Dp) 10,4
Fator de Envolvimento (Fe) 1.457,00

Tabela 03 - Categorias dos reservatórios com base no tamanho.

Categoria Área (Km2) Volume (m3)
Grande 104 - 106 1010 - 1011

Médio 102 - 104 108 - 1010

Pequeno 1 - 102 106 - 108

Muito Pequeno  1  10
Fonte: Straskraba e Tundisi (2000).

Tabela 04 - Comparativo dos cálculos de área e volume para o reservatório PCH Pedra do Garrafão.

Parâmetros Pedra do Garrafão
Cálculos ICATU

Pedra do Garrafão
Cálculos

Neoenergia
COTA (m) 49,00 49,45 49,50

Área (Km2) 2,21 2,56 2,71

Volume (m3) 6,06x106 7,0x106 6,8x106

Esta diferença pode ser explicada através das metodologias empregadas para o cálculo e a delimitação do
limite do reservatório.

Cole (1983) afirma que a produtividade biológica dos lagos está geralmente relacionada com a profundidade
média. Em ambientes mais rasos, a radiação solar pode alcançar toda a coluna d’água e, desta forma, esses
corpos d'água geralmente apresentam produtividade maior que ambientes mais profundos. Quanto à
profundidade relativa, a maioria dos lagos apresenta Zr menores que 2%, embora lagos profundos com
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pequena área de superfície frequentemente tenham Zr > 4% (WETZEL, 1983). A profundidade máxima (Zmax)
encontrada no reservatório foi de 13 m, a profundidade média (Zmed) e relativa (Zr) foram, respectivamente
2,7 m e 0,8%.

Tabela 05 - Valores de área e volume por profundidade e cotas da PCH Pedra do Garrafão.

Profundidade
(m) Cota (m) Área (m2) Volume (m3)

-12 37,00 85,9 79,2

-11 38,00 770,6 800,4

-10 39,00 3 897,1 4 455,0

-9 40,00 12 206,9 16 548,0

-8 41,00 36 791,2 51 636,6

-7 42,00 83 302,1 131 373,1

-6 43,00 151 777,1 278 320,3

-5 44,00 249 111,2 520 920,8

-4 45,00 411 821,8 921 770,7

-3 46,00 664 741,4 1 571 397,9

-2 47,00 953 562,0 2 505 869,3

-1 48,00 1 409 815,1 3 904 816,4

0 49,00 2 205 073,6 6 058 918,4

A interseção do solo com a superfície d'água (perímetro) geralmente é constante em lagos naturais. Entretanto,
para lagos sazonais e, principalmente, para reservatórios, esta medida varia de acordo com a precipitação e
outros fatores. O Índice de Desenvolvimento de Perímetro (DP) indica o grau de regularidade/irregularidade das
margens de lagos e reservatórios. Quanto mais próximo de 1, mais regular é a borda do reservatório, enquanto
que, valores maiores representam limites irregulares. Dessa maneira, lagos e reservatório com alto DP são
classificados como dendríticos e DP próximo a 1, classificados como circulares. A importância de se avaliar
este parâmetro está ligada ao fato de que quanto maior o DP, maior é o potencial para estabelecimento de
comunidades litorâneas, implicando em uma maior capacidade de assimilação de poluentes. Entretanto, as
margens de conformação irregular favorecem o processo de eutrofização e assoreamento (Sperling, 1999),
pois os processos de circulação compartimentalizadas são mais complexos. Os valores de Perímetro e DP

encontrados para o reservatório da PCH Pedra do Garrafão foram 54.923,4 m e 10,4, respectivamente,
demonstrando o alto grau de irregularidade de sua borda, portanto, alta exposição aos fatores supracitados.
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A forma da bacia de acumulação de um lago ou reservatório é apresentada a partir do Índice de
Desenvolvimento de Volume (DV), o qual relaciona o volume do reservatório com sua profundidade. O DV

indica as características do formato vertical, sendo que lagos e represas em forma de "U" apresentam DV

maiores do que 1, e valores menores ou iguais a 1 apresentam forma de "V". O DV encontrado para o
reservatório Pedra do Garrafão (0,63) indica que seu formato vertical está bem próximo da forma convexa "V"
(cone), caracterizando corpos d'água mais expostos à ação dos ventos.

O Fator de Envolvimento (Fe) relaciona a bacia de drenagem à área total do reservatório. A área de drenagem
informada pela Neoenergia para Pedra do Garrafão é de 3.220 Km2 enquanto que a área calculada do
reservatório foi de 2,21 Km2, resultando em um Fe de 1.457,0. Quanto maior for este valor, maior deve ser a
quantidade de materiais sólidos e nutrientes carreados para o reservatório, provocando assoreamento e
eutrofização (Sperling, 1999). Quando a bacia de drenagem é muito maior em relação à área do reservatório,
menor será a capacidade diluidora deste corpo d'água.

1.4.1.3 Avaliação de espessura de sedimentos

Após o processamento dos dados coletados pela ecossonda BioSonics, o georreferenciamento da base
cartográfica e a delimitação da orla do reservatório, foi gerada uma carta temática com a espessura dos
sedimentos (Figura 18) nos locais onde foi feita a navegação com a sonda (Figura 09).

Desta carta temática, podemos verificar que existem locais onde o acúmulo de sedimentos está mais
acentuado, como próximo à barragem e na região mais à montante. Nestes locais, foi encontrado camadas de
sedimento com altura de até 0,9 m (Figura 19 e Figura 20). Não foi encontrado deposição de sedimentos nos
braços, pois estes locais não foram amostrados com a ecossonda.
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Figura 18 - Carta temática de espessura de sedimentos. PCH Pedra do Garrafão, julho de 2013.

Figura 19 - Destaque da região mais à montante do reservatório Pedra do Garrafão.
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Figura 20 - Destaque da região próxima à barragem. PCH Pedra do Garrafão.

1.4.2 HIDROACÚSTICA

1.4.2.1 Distribuição vertical dos peixes

A Figura 21 apresenta o gráfico de distribuição vertical dos alvos insonificados nos reservatórios de Pedra do
Garrafão, durante a pesquisa acústica de julho de 2013. Os resultados mostram que neste reservatório, os
organismos ocupavam toda a coluna d’água. A presença de peixes em diferentes estratos de profundidade é
um indicativo que a coluna de água está oxigenada, permitindo a ocorrência destes nas águas mais profundas.

A maioria dos ecoalvos estudados se encontram na faixa de profundidade entre 2 e 5 m (58 %), sendo 4 m a
profundidade com maior percentual de ecoalvos associados a peixes (19%).
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Figura 21 - Distribuição vertical das leituras de TS através da técnica de ecocontagem, por estratos de profundidade, no
reservatório da PCH Pedra do Garrafão.

Os ecos associados a peixes distribuídos a profundidades menores do que 1 metro foram provavelmente
subamostrados pela ecossonda como consequência da profundidade de montagem do transdutor (0,10 m) e
da “zona morta” que é formada na região logo abaixo do mesmo, devido ao pequeno volume amostrado a
curtas distâncias. Outra razão para a diminuição de alvos na superfície pode estar ligada à fuga dos
organismos devido ao avanço do barco durante a ecossondagem.

1.4.2.2 Estimativa de tamanho de corpo e densidade de ecoalvos

O valor médio de TS obtido pela técnica de ecocontagem em Pedra do Garrafão foi -39,65 dB, variando de
-4,51 dB a -59,34 dB, sendo detectado um total de 2.774 ecoalvos. A distribuição de tamanho dos ecoalvos,
estimada utilizando a equação de Love (1977), variou de 1,3 a 856 cm, com um valor médio de 48,29 cm
(Figura 22).

A conversão de valores de TS a partir da equação de Love (1977) é amplamente aplicada, mas por ser uma
equação gerada para muitas espécies deve ser considerada com cautela. É importante o desenvolvimento de
pesquisas acústicas que calculem a relação entre a reflexão acústica e o tamanho do alvo para as espécies
dominantes de cada região. Além de possíveis incoerências na conversão, os valores muito baixos de TS
encontrados (quanto menor o TS maior o tamanho do alvo) podem ser devidos à formação de cardumes
densos de peixes, o que leva o equipamento a interpretar o cardume como apenas um alvo, ou ainda a
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Figura 21 - Distribuição vertical das leituras de TS através da técnica de ecocontagem, por estratos de profundidade, no
reservatório da PCH Pedra do Garrafão.
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estimada utilizando a equação de Love (1977), variou de 1,3 a 856 cm, com um valor médio de 48,29 cm
(Figura 22).

A conversão de valores de TS a partir da equação de Love (1977) é amplamente aplicada, mas por ser uma
equação gerada para muitas espécies deve ser considerada com cautela. É importante o desenvolvimento de
pesquisas acústicas que calculem a relação entre a reflexão acústica e o tamanho do alvo para as espécies
dominantes de cada região. Além de possíveis incoerências na conversão, os valores muito baixos de TS
encontrados (quanto menor o TS maior o tamanho do alvo) podem ser devidos à formação de cardumes
densos de peixes, o que leva o equipamento a interpretar o cardume como apenas um alvo, ou ainda a
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presença de objetos, como troncos de árvores, submersos. Essa interpretação pode explicar o valor de 856 cm
encontrado como tamanho máximo corpóreo no reservatório de Pedra do Garrafão.

Figura 22 - Distribuição do tamanho acústico, TS (A) e distribuição do tamanho do corpo, em cm (B) de todos os
ecoalvos associados a peixes obtidos através da técnica de ecocontagem. Reservatório da PCH Pedra do Garrafão,
julho de 2013.

As densidades dos ecos associados a peixes apresentaram heterogeneidade espacial, sendo os mesmos mais
abundantes na zona litorânea e na região próxima a barragem. Em Pedra do Garrafão as densidades variaram
de 0 a 150 ecoalvos.m-2, com média de 7,57 ecoalvos.m-2. As áreas em branco da Figura 23 não foram
amostradas devido à dificuldade de navegação do barco com a ecossonda. O valor máximo de TS utilizado foi
de -60 dB.
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presença de objetos, como troncos de árvores, submersos. Essa interpretação pode explicar o valor de 856 cm
encontrado como tamanho máximo corpóreo no reservatório de Pedra do Garrafão.

Figura 22 - Distribuição do tamanho acústico, TS (A) e distribuição do tamanho do corpo, em cm (B) de todos os
ecoalvos associados a peixes obtidos através da técnica de ecocontagem. Reservatório da PCH Pedra do Garrafão,
julho de 2013.

As densidades dos ecos associados a peixes apresentaram heterogeneidade espacial, sendo os mesmos mais
abundantes na zona litorânea e na região próxima a barragem. Em Pedra do Garrafão as densidades variaram
de 0 a 150 ecoalvos.m-2, com média de 7,57 ecoalvos.m-2. As áreas em branco da Figura 23 não foram
amostradas devido à dificuldade de navegação do barco com a ecossonda. O valor máximo de TS utilizado foi
de -60 dB.
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presença de objetos, como troncos de árvores, submersos. Essa interpretação pode explicar o valor de 856 cm
encontrado como tamanho máximo corpóreo no reservatório de Pedra do Garrafão.

Figura 22 - Distribuição do tamanho acústico, TS (A) e distribuição do tamanho do corpo, em cm (B) de todos os
ecoalvos associados a peixes obtidos através da técnica de ecocontagem. Reservatório da PCH Pedra do Garrafão,
julho de 2013.

As densidades dos ecos associados a peixes apresentaram heterogeneidade espacial, sendo os mesmos mais
abundantes na zona litorânea e na região próxima a barragem. Em Pedra do Garrafão as densidades variaram
de 0 a 150 ecoalvos.m-2, com média de 7,57 ecoalvos.m-2. As áreas em branco da Figura 23 não foram
amostradas devido à dificuldade de navegação do barco com a ecossonda. O valor máximo de TS utilizado foi
de -60 dB.
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Figura 23 - Carta temática indicando a densidade de ecoalvos por metro quadrado nos pontos amostrados pela ecossonda. O diâmetro dos pontos é proporcional à
densidade de ecoalvos obtida pelo método de ecointegração, conforme escala presente na figura. PCH Pedra do Garrafão.
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As altas densidades nas regiões litorâneas e próximas a barragem, em contraste com as baixas densidades na
zona limnética do reservatório é um fato já bem descrito na literatura (Agostinho et al. 1999; Gomes & Miranda,
2001). Esses ambientes são preferidos por serem locais propícios para alimentação, proteção e nidificação.

1.4.2.3 Densidade de ecoalvos distribuídos por compartimentos

Através dos resultados obtidos pela ecocontagem e ecointegração, foi realizada uma avaliação da densidade
de ecoalvos associados a peixes por compartimentos do reservatório. Foram delimitadas três zonas no
reservatório de Pedra do Garrafão: (a) Zona Riverina (ou remanso), localizada mais à montante onde a calha é
mais estreita; (b) Zona de Transição; e (c) Zona Lacustre (ou lêntica), localizada perto do eixo da barragem
onde a calha central é mais larga (Figura 24).

Figura 24 - Densidades de ecoalvos distribuídos pela área dos compartimentos. Reservatório Pedra do Garrafão.

A partir desta figura, percebe-se que a Zona Riverina é a região do reservatório onde se encontra a maior
densidade de ecoalvos associados a peixes (1.200 ecoalvos/compartimento), mesmo possuindo área e volume
inferiores às outras duas zonas. A segunda região com maior densidade é a Zona Lêntica (900
ecoalvos/compartimento), e a terceira é a zona de transição (600 ecoalvos/compartimento). Essa maior
densidade de ecoalvos na zona riverina provavelmente está relacionada com a maior velocidade de correnteza
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(Figura 28 a Figura 35) e taxa de renovação (Figura 38 e Figura 39) encontradas na avaliação hidrodinâmica.
Essa relação pode ser feita, pois em locais com correnteza a disponibilidade e renovação de alimentos é
maior. Esta região também foi caracterizada em campo como uma área com alta atividade pesqueira
(principalmente na porção mais à montante), sendo o lançamento das iscas um motivo de atração e
concentração destes animais. É possível correlacionar também a baixa velocidade de correnteza e a baixa
taxa de renovação (ver item 1.4.3.1 e 1.4.3.2) com a baixa densidade de ecoalvos encontrada na zona de
transição.

O gráfico da Figura 25 e a Tabela 06 relacionam a densidade relativa dos ecoalvos de cada compartimento
isolado por estratos de profundidade. Os resultados devem ser interpretados da seguinte maneira: na Zona
Riverina 18% dos ecoalvos foram encontrados na profundidade de 1 m, 25% na profundidade de 2 m, 16% na
profundidade de 3 m, e assim por diante.

Tabela 06 - Densidade relativa de ecoalvos entre as profundidades por compartimentos isolados. PCH Pedra do
Garrafão.

Profundidade
(m) Zona Riverina Zona de Transição Zona Lacustre

1 18,0% 26,0% 8,0%

2 25,0% 18,0% 11,0%

3 16,0% 16,0% 14,0%

4 25,0% 20,0% 16,5%

5 5,0% 8,0% 13,0%

6 2,0% 4,0% 14,0%

7 7,0% 3,0% 9,0%

8 2,0% 4,0% 8,0%

9 0,0% 1,0% 2,5%

10 0,0% 0,0% 2,5%

11 0,0% 0,0% 1,5%

Total 100,0% 100,0% 100,0%
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O que se pode verificar a partir destes dados é que nas zonas riverina e de transição mais de 80% dos
ecoalvos estão distribuídos nas camadas entre 1 a 4 m, enquanto que na zona lêntica os ecoalvos estão
distribuídos mais uniformemente na coluna d'água (85,5% estão distribuídos entre 1 a 7 m).

A próxima tabela e o próximo gráfico (Tabela 07 e Figura 26) apresentam os resultados de densidade relativa
de ecoalvos comparando os três compartimentos por estrato de profundidade. Por exemplo: na profundidade
de 1 m, 21% dos ecoalvos foram encontrados na Zona Riverina; 38% na Zona de Transição e 41% na Zona
Lacustre. Estes dados auxiliam na interpretação espacial da localização dos ecoalvos dentro do reservatório.

Tabela 07 - Comparativo das densidades relativas de ecoalvos entre os compartimentos por estratos de profundidade.
PCH Pedra do Garrafão.

Compartimentos Profundidade (m)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Zona Riverina 21% 29% 19% 21% 9% 2% 15% 8% 0% 0% 0%

Zona de Transição 38% 22% 20% 19% 13% 10% 7% 10% 9% 0% 0%

Zona Lacustre 41% 49% 61% 60% 78% 88% 78% 82% 91% 100% 100%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Figura 25 - Comparativo das densidades relativas de ecoalvos entre as profundidades por
compartimentos isolados. PCH Pedra do Garrafão.
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Figura 26 - Comparativo das densidades relativas de ecoalvos entre os compartimentos por estratos de profundidade.
PCH Pedra do Garrafão.

A Figura 27 ilustra um tipo de ecograma que é gerado a partir do processamento dos dados hidroacústicos.
Nele podemos perceber uma grande concentração de ecoalvos associados a peixes localizados ao longo da
coluna d'água na calha do Rio Itabapoana. Os ecoalvos associados a peixes são caracterizados por forte
reflexão das ondas sonoras formando traços ou pequenos conjuntos de traços com a coloração roxa ou
agrupamentos densos de traços, caracterizando os cardumes. O fundo do reservatório é distinguido por uma
linha contínua nas colorações azul.
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Figura 27 - Ecograma gerado pelo software Visual Analyser a partir do processamento dos dados coletados pela ecossonda BioSonics. Este ecograma é referente a um
transecto realizado no corpo central do reservatório de Pedra do Garrafão, onde foi encontrada uma alta densidade de ecoalvos associados a peixes. O fundo do reservatório
é representado a partir de uma linha azul, e os ecoalvos por traços ou conjunto de traços em roxo.

ECOALVOS
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1.4.3 MODELAGEM HIDRODINÂMICA

1.4.3.1 Velocidade de correntes hidrodinâmicas

Os corpos d’água rasos como lagoas, estuários, zonas costeiras, banhados e pequenos reservatórios rasos
como o Pedrão do Garrafão são caracterizados por uma dinâmica que é mais afetada por processos
horizontais se comparados aos verticais. A coluna d’água é usualmente assumida como bem misturada, com
pouca ou nenhuma estratificação vertical (ROSMAN, 1989). Nestes casos, são normalmente empregados os
modelos hidrodinâmicos bidimensionais horizontais (2DH), que se caracterizam por utilizar as equações da
continuidade e dinâmicas integradas na vertical (PAZ, 2005).

Através do software Argus®, a malha de elementos finitos foi confeccionada manualmente para um melhor
refinamento, preservando contornos naturais e procurando evitar elementos com grandes distorções
geométricas, de modo a garantir uma boa precisão e estabilidade numérica. A densidade dos elementos,
assim como as suas dimensões, está de acordo com o grau de detalhamento desejado para os resultados, e
com as escalas dos fenômenos de interesse. Os elementos usados foram do tipo quadrangular, cobrindo toda
área do reservatório.

O reservatório Pedra do Garrafão foi discretizado através de uma malha que contém 5.132 nós, sendo que
1.956 fazem parte do contorno de terra. Ela foi utilizada para todos os cenários estudados neste trabalho, tendo
sido exportada para o software SisBaHiA®, para inclusão dos dados adicionais como batimetria, rugosidade do
fundo e condições de contorno.

Com a malha pronta e exportada para o SisBaHiA®, foi realizada a simulação do modelo hidrodinâmico em um
período de 15, 30, 60 e 90 dias para as estações verão e inverno. Para essa simulação, foram determinadas
as condições de contorno, bem como inseridos os valores de vazão afluente e valores dos ventos dos períodos
de simulação. Os resultados expressam a velocidade média da correnteza da coluna d'água de cada ponto
definido.

Foram então geradas cartas temáticas contendo as velocidades de corrente para as estações de verão e
inverno (Figura 28 a Figura 35).

As áreas hachuradas representam igarapés cujos volumes não influenciam na dinâmica do reservatório e cujos
gargalos são por demais complexos para uma modelagem sem maior refinamento batimétrico.
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Figura 28 - Velocidade de correntes correspondentes ao dia 16/06/2012, modelo inverno. PCH Pedra do Garrafão.
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Figura 29 - Velocidade de correntes correspondentes ao dia 01/07/2012, modelo inverno. PCH Pedra do Garrafão.
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Figura 30 - Velocidade de correntes correspondentes ao dia 31/07/2012, modelo inverno. PCH Pedra do Garrafão.
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Figura 31 - Velocidade de correntes correspondentes ao dia 30/08/2012, modelo inverno. PCH Pedra do Garrafão.
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Figura 32 - Velocidade de correntes correspondentes ao dia 16/12/2011, modelo verão. PCH Pedra do Garrafão.
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Figura 33 - Velocidade de correntes correspondentes ao dia 31/12/2011, modelo verão. PCH Pedra do Garrafão.
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Figura 34 - Velocidade de correntes correspondentes ao dia 30/01/2012, modelo verão. PCH Pedra do Garrafão.

Figura 35 - Velocidade de correntes correspondentes ao dia 29/02/2012, modelo verão. PCH Pedra do Garrafão.
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A partir da avaliação dos mapas de velocidade de correnteza apresentados acima, podemos observar que no
período de inverno a região riverina (região localizada à montante e caracterizada pela calha central estreita)
apresenta maior velocidade de correnteza (variando entre 0,3 a 0,6 m/s - 1,08 a 2,16 Km/h), enquanto que as
zonas de transição e lacustre (região próxima à barragem caracterizada pelo corpo central extenso)
apresentam velocidades mais baixas, variando entre 0,0 e 0,2 m/s (0,72 Km/h). As grandes áreas em branco
representam velocidade média local nula.

Como era de se esperar, no período de verão a velocidade de correnteza aumenta em todos os três
compartimentos, principalmente na zona riverina, que apresenta variações de velocidade entre 0,3 a 1,1 m/s
(1,08 a 3,96 Km/h), a região da barragem também apresenta aumento considerável da velocidade (0,5 m/s -
1,8 Km/h). No mapa do dia 29/02/2012, referente à simulação de 90 dias, podemos perceber um decréscimo
da velocidade em todos os compartimentos devido à redução do regime de chuvas. Pode-se perceber também
que as maiores velocidades de correnteza estão associadas às maiores profundidades do reservatório, e onde
provavelmente se encontra a calha do Rio Itabapoana.

1.4.3.2 Tempo de Residência e Taxa de Renovação

Como foi dito anteriormente, o tempo de residência em um reservatório é o intervalo de tempo o qual uma
determinada massa d'água permanece no reservatório até sua saída. Ou seja, é o tempo que determinada
massa d'água originada em um determinado local demora a se deslocar até o final do reservatório. Por
exemplo, se em um local definido o tempo de residência é de 30 dias, pressupõe-se que estas águas somente
sairão da usina um mês após seu estabelecimento no dado local. A importância desta determinação está
relacionada com a reciclagem de nutrientes e matéria orgânica, e consequentemente, com o estado trófico do
corpo d'água.

A taxa de renovação é a porcentagem de troca de massa d'água de um local em um determinado período de
tempo. Em Pedra do Garrafão, a taxa de renovação foi estimada para um período de 3 meses. Se um
determinado local apresentar 50% de taxa de renovação, significa que em 90 dias metade da massa d'água foi
renovada. Ambas as propriedades ajudam a identificar os locais onde o acúmulo de nutrientes e poluentes
pode ser acentuado.

Os valores dos tempos de residência do reservatório Pedra do Garrafão foram estimados para os períodos de
verão e inverno (Figura 36 e Figura 37). De modo geral, os resultados mostraram tempos de residência no
inverno bem variados ao longo do corpo d'água, como era de se esperar devido à extensão deste. Seguindo
esta lógica, a zona riverina apresentou tempos de residência intermediários (entre 18 e 60 dias), enquanto que
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a zona de transição e lacustre exibiram características comuns: baixos tempos de residência no corpo central
(entre 0 e 20 dias) e, à medida que se aproxima dos braços e canais, o tempo de residência aumenta (entre 50
e 90 dias). Na época de verão é possível perceber as mesmas características anteriores, no entanto os tempos
de residência são ligeiramente superiores. Esta elevação do tempo de residência está relacionada com a
estagnação de diversas áreas de reservatórios que provoquem remanso quando o nível da água se eleva. É
importante ressaltar que, por mais que a vazão afluente (Rio Itabapoana) aumente na época chuvosa, a vazão
da usina também aumenta.

As taxas de renovação também foram simuladas para 90 dias durante o inverno e o verão (Figura 38 e Figura
39). A zona riverina apresentou grande heterogeneidade de taxas de renovação no período de inverno (valores
entre 40% e 100%) e principalmente no período de verão (valores entre 5% e 100%). No entanto, e de modo
geral, suas taxas foram mais altas do que as das outras regiões. A zona de transição mostrou maior
estabilidade entre as duas estações, mas alta heterogeneidade entre a zona (taxas de renovação entre 25% e
90%). Em média, a zona lacustre apresentou menores taxas de renovação (0% a 55% no inverno, e de 0% a
70% no verão). Esta avaliação é corroborada a partir da análise das velocidades de correnteza, no qual os
locais onde a velocidade é maior, a taxa de renovação também é maior (com exceção de uma região
específica da zona riverina no modelo de verão). Todo reservatório tende a acumular água e renovar menos
quando a velocidade média diminui e a profundidade aumenta. Neste caso, podemos perceber que as
menores taxas de renovação são encontradas no período de inverno e próximos à barragem, e as maiores
taxas são encontradas no período de inverno na zona riverina, e no período de verão na zona de transição.
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Figura 36 - Tempo de residência, modelo inverno. PCH Pedra do Garrafão. Junho a Agosto de 2012.
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Figura 37 - Tempo de residência, modelo verão. PCH Pedra do Garrafão. Dezembro de 2011 a Janeiro de 2012.
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Figura 38 - Taxa de renovação, modelo inverno. PCH Pedra do Garrafão. Junho 2012.
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Figura 39 - Taxa de renovação, modelo verão. PCH Pedra do Garrafão. Dezembro de 2011.
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1.4.3.3 Simulação de dispersão de poluentes

Os resultados encontrados para dispersão de efluentes domésticos estão apresentados nas cartas temáticas
da Figura 40 (inverno) e Figura 41 (verão). A simulação foi realizada para 90 dias e o efluente doméstico foi
representado a partir do parâmetro de Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO). Os valores de concentração
de DBO (mgO2/L) representam a concentração estimada para o dado local a partir do lançamento diário de
efluentes domésticos ao final de 3 meses.

Nota-se que praticamente não existe diferença entre a simulação de dispersão de poluentes entre os períodos
de inverno e verão. A variação detectada foi ínfima, por isso as cartas são exatamente as mesmas. Por ficar 3
meses processando a mesma concentração de esgoto diariamente, o reservatório acumulou da mesma forma
no verão e no inverno.

Sendo assim, podemos perceber que o poder de diluição do reservatório é muito alto, visto que ele recebeu
descargas diárias de efluentes por três meses com valores médios de DBO de 450 mgO2/L. Somente algumas
regiões pontuais demonstraram acumular altas concentrações de DBO (até 800 mgO2/L).
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Figura 40 - Concentração de DBO (mg/L) após 3 meses de descarga diária de efluentes domésticos. Modelo Inverno. PCH Pedra do Garrafão.
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Figura 41 - Concentração de DBO (mg/L) após 3 meses de descarga diária de efluentes domésticos. Modelo Verão. PCH Pedra do Garrafão.
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CAPÍTULO 2 - ESTUDOS BATIMÉTRICOS, HIDROACÚSTICOS E HIDRODINÂMICOS DO RESERVATÓRIO
DA PCH PIRAPETINGA

2.1 INTRODUÇÃO

A PCH Pirapetinga (Figura 42) também situa-se na divisa dos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo na
Bacia Hidrográfica do Rio Itabapoana, em terras dos municípios de Bom Jesus do Itabapoana e São José dos
Calçados, a 180 Km de Vitória. De acordo com a Rio PCH I seu nível máximo normal é de 0,4 Km2, e seu nível
máximo maximorum é de 0,55 Km2. A localização geográfica da barragem é indicada pelas coordenadas
geográficas 21°06’25,46”S e 41°43'39,45"W.

Figura 42 - Foto de satélite mostrando a área do reservatório da PCH Pirapetinga. Imagem: Google Earth. Data:
10/07/2011.

2.2 OBJETIVOS

Os objetivos dos estudos realizados no reservatório da PCH Pirapetinga são coincidentes aos Objetivos Gerais
listados no item 2 deste relatório.
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2.3 METODOLOGIA

2.3.1 BATIMETRIA

2.3.1.1 Coleta de dados

Assim como o reservatório da PCH Pedra do Garrafão, o reservatório da PCH Pirapetinga também apresenta
amplas regiões com baixas profundidades, e, portanto, difíceis de serem navegadas. Dessa maneira também
foi feita a divisão da equipe em dois grupos utilizando metodologias de coleta de dados batimétricos diferentes,
do mesmo modo que foi executado no reservatório da PCH Pedra do Garrafão.

Toda a metodologia citada no item 1.3.1.1 foi repetida para a coleta e processamento dos dados batimétricos
do reservatório Pirapetinga.

Para a coleta dos dados batimétricos deste reservatório, realizou-se uma campanha no dia 03 de julho de
2013. Foram anotadas três cotas para esse dia:

 7:00 h às 15:00 h: 151,97 m

 16:00 h: 151,96 m

 17:00: 151,94 m

Para realização da batimetria, considerou-se a média das três cotas: 151,95 m.

A Figura 43 apresenta o trajeto (transectos) realizado pela ecossonda na PCH Pirapetinga, e a Figura 44
identifica os pontos e as regiões do reservatório que tiveram os dados batimétricos coletados manualmente.
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Figura 43 - Transectos realizados com a ecossonda na coleta batimétrica do dia 03 de julho de 2013.
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Figura 44 - pontos batimétricos coletados através da vara de PVC. PCH Pirapetinga, julho de 2013.

2.3.1.2 Obtenção de Pontos Controle

A imagem de satélite utilizada para criar a orla do reservatório da PCH Pedra do Garrafão é diferente da
imagem da PCH Pirapetinga, portanto, foi necessário coletar pontos controle no entorno deste reservatório
para georreferenciar a imagem. A metodologia para a obtenção destes pontos foi a mesma utilizada para a
PCH Pedra do Garrafão, entretanto, foram coletados 21 pontos controle, e destes, utilizados 15 para o
georreferenciamento.

Um ponto controle típico pode ser observado na Figura 45, (a) foto de campo do ponto controle P14, (b)
imagem de satélite correspondente ao ponto P14.
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Figura 45 - (A) Foto de campo do Ponto P14, mesmas características identificadas na figura de satélite podem ser vistas
na foto. (B) - Imagem de satélite do Ponto P14 utilizada como referência.

2.3.1.3 Aquisição da imagem de satélite para o georreferenciamento

A aquisição da imagem de satélite do reservatório da PCH Pirapetinga foi obtida através do mesmo programa
utilizado para adquirir a imagem da PCH Pedra do Garrafão (ver item 1.3.1.3).

Duas observações devem ser feitas sobre este reservatório: (1) não existem imagens recentes capturadas
pelos satélites LANDSAT ou CBERS que revelam toda a área do reservatório. Existe somente uma imagem do
satélite CBERS 2B (instrumento CCD, data 23/01/2011), entretanto uma nuvem encobre grande parte da
superfície. (2) a imagem adquirida pelo programa Universal Maps Downloader 6.871 para Pirapetinga não
representa um mosaico aparente na área dos pontos controle e do reservatório, sendo provavelmente uma
imagem única, o que diminui a possibilidade de erro de georreferenciamento.

A imagem utilizada para georreferenciamento foi capturada em 10/07/2011 e a respectiva cota para o dia foi de
151,85 m.

2.3.1.4 Georreferenciamento

A imagem de satélite adquirida de acordo com o item 2.3.1.3, foi então calibrada com 15 pontos controle
utilizando o software Esri® ArcMap™, versão 10.1 (Esri Inc). O erro residual gerado foi de 0,029 m (Tabela
08). Após o georreferenciamento, o sistema de coordenadas foi alterado de Sistema de Coordenadas
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Geográficas para Universal Transversa de Mercator no próprio Esri® ArcMap™, mantendo o datum WGS
1984.

A Figura 46 apresenta a imagem georreferenciada e os pontos controle coletados.

Tabela 08 - Tabela contendo as coordenadas em grau decimal e UTM e os erros de georreferenciamento dos Pontos
Controle utilizados para georreferenciar a imagem do reservatório de Pirapetinga.

ORDEM PONTO COORDENADAS GRAU DECIMAL COORDENADAS UTM - ZONA 24S ERRO (m)
Y X X Y

1 P14 -21,11595260 -41,74340037 215021,30 7662560,25 3,59E-08

2 P19 -21,10935640 -41,71144261 218332,08 7663348,02 2,56E-08

3 P24 -21,10755055 -41,72859065 216544,51 7663517,42 7,95E-08

4 P25 -21,09285353 -41,73355911 216000,14 7665136,51 6,15E-08

5 P26 -21,12134879 -41,72051319 217410,32 7662003,44 1,98E-08

6 P27 -21,09520883 -41,74128894 215201,09 7664861,82 1,45E-08

7 P29 -21,09068338 -41,7430384 215010,63 7665360,03 2,52E-08

8 P01 -21,08850181 -41,74323946 214985,57 7665601,25 5,02E-08

9 P28 -21,09394013 -41,74219393 215104,58 7665000,77 6,20E-08

10 P14D -21,13541204 -41,73014767 216435,71 7660428,53 1,02E-08

11 P16B -21,10714110 -41,73820774 215544,12 7663545,65 1,77E-08

12 P14C -21,11980265 -41,74450944 214913,39 7662131,80 1,105

13 P31B -21,10714574 -41,71984277 217453,03 7663577,87 7,68E-08

14 P13B -21,11273891 -41,71255512 218221,13 7662971,29 3,60E-08

15 P24B -21,10801157 -41,72611683 216802,54 7663470,77 2,10E-08

Total RMS error1 0,029
1 Total RMS error: root mean square error. Este erro é derivado da diferença entre pontos conhecidos e não conhecidos
elevado ao quadrado, dividindo-se esse valor pelo número de pontos teste, e em seguida, tomando a raiz quadrada do
resultado.
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Figura 46 - Localização e distribuição dos pontos controle do reservatório de Pirapetinga.

2.3.1.5 Digitalização do limite do reservatório

A digitalização do limite do reservatório foi realizada utilizando a mesma metodologia citada no item 1.3.1.5.
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Figura 47 - Limite do reservatório da PCH Pirapetinga gerado a partir do software Esri® ArcMap™.

2.3.1.6 Confecção da carta batimétrica

A carta batimétrica foi elaborada empregando a mesma metodologia utilizada para confecção da carta
batimétrica do reservatório da PCH Pedra do Garrafão (item 1.3.1.6). As únicas diferenças foram a quantidade
de pontos amostrados e de pontos de inferências.

A Figura 48 mostra os transectos realizados pela ecossonda, os pontos amostrados com a vara de PVC e os
pontos de inferência.
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Figura 48 - Pontos batimétricos amostrados pela ecossonda (transectos vermelhos), pontos amostrados com vara (triângulo) e pontos de inferência (pontos verdes).
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O modelo de interpolação utilizado para gerar o arquivo raster da batimetria do reservatório da PCH
Pirapetinga também foi o TIN (Triangular Irregular Networks) (Figura 49).

Figura 49 - Modelo de interpolação do tipo TIN gerado para carta batimétrica do reservatório Pirapetinga. Em detalhe é
possível perceber as triangulações geradas a partir dos pontos de profundidade amostrados.

2.3.1.7 Cálculo dos parâmetros morfométricos primários e secundários

Para o cálculo dos parâmetros morfométricos primários e secundários foi utilizada a mesma metodologia
empregada no item 1.3.1.7 deste relatório.

2.3.1.8 Confecção da carta temática de espessura dos sedimentos

A carta de espessura de sedimentos para a PCH Pirapetinga foi elaborada utilizando a mesma metodologia
apresentada no item 1.3.1.8.

2.3.2 HIDROACÚSTICA

Toda a metodologia empregada para avaliação de ecoalvos associados a peixes para o reservatório da PCH
Pirapetinga está descrita no item 1.3.2.

2.3.3 MODELAGEM HIDRODINÂMICA

O princípio para elaborar a modelagem hidrodinâmica do reservatório Pirapetinga foi o mesmo utilizado para
Pedra do Garrafão, entretanto alguns dados de entrada foram adequados a este reservatório. A modelagem foi
simulada para 15 e 30 dias nas estações inverno e verão. Por ser um reservatório menor, o tempo de



Relatório Parcial: Estudos de batimetria, hidroacústica e hidrodinâmica dos
reservatórios das PCH´s Pirapetinga e Pedra do Garrafão - Rio PCH I Revisão: 00 19-set-2013

Icatu Meio Ambiente Ltda. Página 84 de 206

residência não ultrapassa 30 dias, não havendo necessidade de modelar por um espaço de tempo maior do
que esse. A malha de elementos finitos criada para Pirapetinga, juntamente com suas informações técnicas
estão apresentada na Figura 50.

.
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Figura 50 - Malha de elementos finitos. PCH Pirapetinga.
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2.4 RESULTADOS

2.4.1 BATIMETRIA

2.4.1.1 Carta Batimétrica

Foram coletados, utilizando a ecossonda, 2.999 pontos batimétricos ao longo de todo o reservatório da PCH
Pirapetinga e 75 pontos com vara de PVC, totalizando 3.074 pontos amostrados. Estes pontos possuem
precisão submétrica e localização conhecidas. O mapa batimétrico é apresentado na

, e representa a cota de 151,95 m. Também foi elaborado um mapa de profundidade no formato de curvas de
nível de 1 em 1 metros (Figura 52) e de 3 em 3 metros (Figura 53).

Figura 51 - Carta batimétrica do reservatório da PCH Pirapetinga relativa à cota de 151,95 m. Julho de 2013.
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Figura 52 - Curvas de nível de profundidade da PCH Pirapetinga (1 em 1 metros) relativa à cota de 151,95 m. Julho de
2013.
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Figura 53 - Curvas de nível de profundidade da PCH Pirapetinga (3 em 3 metros) relativa à cota de 151,95 m. Julho de
2013.

2.4.1.2 Parâmetros morfométricos

A partir da criação desta carta batimétrica, foi possível calcular os parâmetros morfométricos primários e
secundários, expostos na Tabela 09 e os valores de área e volume para as diferentes profundidades e cotas
do reservatório Pirapetinga (Tabela 11).

De acordo com os parâmetros de Área e Volume encontrados para o reservatório da PCH Pirapetinga,
podemos classificá-lo como "pequeno" em relação ao seu tamanho e volume (Tabela 03), assim como em
Pedra do Garrafão. Os valores encontrados para área e volume são 0,13 Km2 e 2,56x105 m3 respectivamente.
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Tabela 09 - Parâmetros morfométricos primários e secundários do reservatório da PCH Pirapetinga para cota de
151,95 m.

PARÂMETROS MORFOMÉTRICOS
Primários

Perímetro (P) 6.437 m (6,4 Km)
Área (A) 125.369,89 m2 (0,13 Km2)
Volume (V) 255.538,79 m3
Profundidade máxima (Zmax) 8 m

Secundários
Profundidade média (Zmed) - m 2,04 m
Profundidade relativa (ZR) - % 2%
Índice de desenvolvimento de volume (Dv) 0,76
Índice de desenvolvimento de perímetro (Dp) 5,1
Fator de Envolvimento (Fe) 15.030,7

Comparando as dimensões de área e volume calculados neste estudo com os valores informados no ofício
SRMA 099-2011, enviado à ANEEL em 16 de junho de 2011 contendo os dados técnicos da PCH Pirapetinga,
nota-se que houve uma diferença de 67,5% entre os valores de área e 59% entre os valores de volume
(Tabela 10).

Tabela 10 - Comparação das dimensões de área e volume entre os cálculos realizados pela ICATU e os dados
fornecidos pela empresa Rio PCH I.

Parâmetros Pirapetinga
Cálculos ICATU

Pirapetinga
Cálculos Rio PCH I

COTA (m) 151,95 152,00
Área (Km2) 0,13 0,40

Volume (m3) 0,25x106 0,61x106

Uma das explicações plausíveis para essa redução dos valores das dimensões do reservatório seria a
metodologia empregada para calcular área e volume preliminares. Possivelmente, foram julgadas como limite
do reservatório regiões as quais não foram consideradas no atual estudo. Em campo procuramos navegar até
às localidades que mantinham características de reservatório (regiões lênticas com poucos indícios de
correnteza).
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Tabela 11 - Valores de área e volume por profundidade e cotas da PCH Pirapetinga.

Profundidade
(m) Cota (m) Área (m2) Volume

(m3)

-7 144,95 428,2 107,1

-6 145,95 2 118,4 1 202,9

-5 146,95 6 684,7 5 127,0

-4 147,95 18 710,8 17 167,1

-3 148,95 34 867,8 42 666,6

-2 149,95 54 529,7 85 560,7

-1 150,95 86 234,4 153 277,7

0 151,95 125 369,9 255 538,8

O reservatório da PCH Pirapetinga apresentou profundidade média (Zmed) de 2,04 m e profundidade relativa de
(Zr) 2%. Estes valores enquadram Pirapetinga como reservatório pequeno e raso. Ambientes tão rasos assim
têm uma tendência a serem muito produtivos. Apesar disso, a sua Zr é maior do que o de Pedra do Garrafão.
Ao analisarmos a fórmula da profundidade relativa (Equação 02), podemos constatar que quanto menor a área
da represa maior será a Zr para um mesmo conjunto de profundidades. Ao levarmos em consideração que as
profundidades máximas dos dois reservatórios são próximas entre si (Pirapetinga = 8 m, e Pedra do
Garrafão = 13 m), mas que a área da represa de Pirapetinga é 17 vezes menor fica claro então porque Zr é
maior na PCH de Pirapetinga.

O Índice de Desenvolvimento de Perímetro (DP), parâmetro que indica o grau de regularidade/irregularidade
das margens de lagos e reservatórios. Em Pirapetinga foi encontrado um valor de Dp igual a 5,1, indicando que
esse ambiente é um reservatório com bordas irregulares, mas com menos irregularidade do que Pedra do
Garrafão (DP=10,4). O maior valor de Dp para Pedra do Garrafão está associado ao fato de que esse ambiente
apresenta muitos braços adjacentes ao corpo central.

A forma da bacia de acumulação de Pirapetinga está mais relacionada a um perfil em forma de "V" do que em
forma de "U", já que seu valor encontrado para DV foi de 0,76, ligeiramente maior do que o encontrado para
Pedra do Garrafão (0,52).

O Fator de Envolvimento foi calculado a partir da área de drenagem informada no documento SRMA -
099/2012 enviado à ANEEL na data 16 de junho de 2011, o qual a ICATU teve acesso. Assim, este parâmetro
foi calculado a partir de uma área de drenagem de 1.954 Km2, resultando em um Fe igual a 15.030,7. Este
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valor altíssimo foi encontrado devido a grande diferença de área de drenagem e da área do reservatório, o que
sugere que este corpo d'água pode sofrer muita influência das atividades da bacia.

2.4.1.3 Avaliação da espessura de sedimentos

Assim como em Pedra do Garrafão, foi gerada uma carta temática com a espessura dos sedimentos nos locais
onde foi feita a navegação com a sonda no reservatório de Pirapetinga (Figura 54).

Desta carta temática, podemos verificar que existem vários locais onde o acúmulo de sedimentos está

acentuado, como próximo à barragem (altura de sedimento  0,3 a 0,5 m), no corpo central (altura de

sedimento  0,3 a 0,9 m) e na região mais à montante (altura de sedimento  0,3 a 0,9 m).

Figura 54 - Carta temática com valores de espessura de sedimento. PCH Pirapetinga, julho de 2013.
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2.4.2 HIDROACÚSTICA

2.4.2.1 Distribuição vertical dos peixes

A Figura 55 apresenta o gráfico de distribuição vertical dos alvos insonificados no reservatório Pirapetinga,
durante a pesquisa acústica de julho de 2013. Os resultados mostram que neste reservatório, assim como em
Pedra do Garrafão, os organismos ocupavam toda a coluna d’água. A presença de peixes em diferentes
estratos de profundidade é um indicativo que a coluna de água está oxigenada, permitindo a ocorrência destes
nas águas mais profundas. Neste reservatório, a maioria dos ecoalvos estavam distribuídos entre as
profundidades de 1 e 2 m (89%).

Os reservatórios Pedra do Garrafão e Pirapetinga, principalmente este último, são predominantemente rasos, o
que explica o fato dos peixes estarem distribuídos nas camadas mais superficiais.

Figura 55 - Distribuição vertical das leituras de TS através da técnica de ecocontagem, por estratos de profundidade, no
reservatório Pirapetinga. Julho de 2013.

2.4.2.2 Estimativa de tamanho do corpo e densidade

O valor médio de TS obtido pela técnica de ecocontagem para o reservatório de Pirapetinga foi -38,44 dB,
variando de -19,16 dB a -57,6 dB, sendo detectados um total de 229 ecoalvos. A distribuição de tamanho dos
ecoalvos, estimada utilizando a equação de Love (1977), variou de 1,57 a 150 cm, com um valor médio de
29,82 cm (Figura 56).
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variando de -19,16 dB a -57,6 dB, sendo detectados um total de 229 ecoalvos. A distribuição de tamanho dos
ecoalvos, estimada utilizando a equação de Love (1977), variou de 1,57 a 150 cm, com um valor médio de
29,82 cm (Figura 56).
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2.4.2 HIDROACÚSTICA

2.4.2.1 Distribuição vertical dos peixes

A Figura 55 apresenta o gráfico de distribuição vertical dos alvos insonificados no reservatório Pirapetinga,
durante a pesquisa acústica de julho de 2013. Os resultados mostram que neste reservatório, assim como em
Pedra do Garrafão, os organismos ocupavam toda a coluna d’água. A presença de peixes em diferentes
estratos de profundidade é um indicativo que a coluna de água está oxigenada, permitindo a ocorrência destes
nas águas mais profundas. Neste reservatório, a maioria dos ecoalvos estavam distribuídos entre as
profundidades de 1 e 2 m (89%).

Os reservatórios Pedra do Garrafão e Pirapetinga, principalmente este último, são predominantemente rasos, o
que explica o fato dos peixes estarem distribuídos nas camadas mais superficiais.

Figura 55 - Distribuição vertical das leituras de TS através da técnica de ecocontagem, por estratos de profundidade, no
reservatório Pirapetinga. Julho de 2013.

2.4.2.2 Estimativa de tamanho do corpo e densidade

O valor médio de TS obtido pela técnica de ecocontagem para o reservatório de Pirapetinga foi -38,44 dB,
variando de -19,16 dB a -57,6 dB, sendo detectados um total de 229 ecoalvos. A distribuição de tamanho dos
ecoalvos, estimada utilizando a equação de Love (1977), variou de 1,57 a 150 cm, com um valor médio de
29,82 cm (Figura 56).
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Figura 56 - Distribuição do tamanho acústico, TS (A) e distribuição do tamanho do corpo, em cm (B) de todos os
ecoalvos associados a peixes obtidos através da técnica de ecocontagem, no reservatório Pirapetinga. Julho de 2013.

Assim como em Pedra do Garrafão, as densidades dos ecos associados a peixes apresentaram
heterogeneidade espacial, sendo os mesmos mais abundantes na zona litorânea e na região à montante
(Figura 57). Em Pirapetinga, a densidade média foi 5,6 ecoalvos.m-2, a máxima de 90 ecoalvos.m-2 e a mínima
de 0 ecoalvos.m-2.

A

B

Relatório Parcial: Estudos de batimetria, hidroacústica e hidrodinâmica dos
reservatórios das PCH´s Pirapetinga e Pedra do Garrafão - Rio PCH I Revisão: 00 19-set-2013

Icatu Meio Ambiente Ltda. Página 93 de 206

Figura 56 - Distribuição do tamanho acústico, TS (A) e distribuição do tamanho do corpo, em cm (B) de todos os
ecoalvos associados a peixes obtidos através da técnica de ecocontagem, no reservatório Pirapetinga. Julho de 2013.

Assim como em Pedra do Garrafão, as densidades dos ecos associados a peixes apresentaram
heterogeneidade espacial, sendo os mesmos mais abundantes na zona litorânea e na região à montante
(Figura 57). Em Pirapetinga, a densidade média foi 5,6 ecoalvos.m-2, a máxima de 90 ecoalvos.m-2 e a mínima
de 0 ecoalvos.m-2.

A

B

Relatório Parcial: Estudos de batimetria, hidroacústica e hidrodinâmica dos
reservatórios das PCH´s Pirapetinga e Pedra do Garrafão - Rio PCH I Revisão: 00 19-set-2013

Icatu Meio Ambiente Ltda. Página 93 de 206
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Figura 57 - Carta temática indicando a densidade de ecoalvos por metro quadrado nos pontos amostrados pela
ecossonda. O diâmetro dos pontos é proporcional à densidade de ecoalvos obtida pelo método de ecointegração,
conforme escala presente na figura. Algumas regiões que estão em branco não foram amostradas devido à dificuldade
de navegação. PCH Pirapetinga, julho de 2013.

2.4.2.3 Densidade de ecoalvos distribuídos por compartimentos

O reservatório de Pirapetinga também foi dividido em três compartimentos: (a) Zona Riverina; (b) Zona de
Transição e (c) Zona Lêntica, e as densidades de ecoalvos associados a peixes foram agrupados por zona
(Figura 58).
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Figura 58 - Comparativo das densidades relativas de ecoalvos por compartimentos. PCH Pirapetinga.

Também foi feito a comparação das densidades relativas de ecoalvos de cada compartimento isolado por
estratos de profundidade.  Na Tabela 12 e Figura 59 os resultados devem ser interpretados da seguinte
maneira: na Zona Riverina 20% dos ecoalvos foram encontrados na profundidade de 1 m, 79% na
profundidade de 2 m e 1% na profundidade de 3 m.

Tabela 12 - Densidade relativa de ecoalvos entre as profundidades por compartimentos isolados. PCH Pirapetinga.

Profundidade
(m) Zona Riverina Zona de Transição Zona Lacustre

1 20,0% 56,0% 10,0%

2 79,0% 28,0% 60,0%

3 1,0% 6,0% 10,0%

4 0,0% 4,0% 10,0%

5 0,0% 6,0% 10,0%

Total 100% 100% 100%
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Figura 59 - Comparativo das densidades relativas de ecoalvos entre as profundidades por compartimentos isolados.
PCH Pirapetinga.

Mais de 80% dos ecoalvos se encontram nas camadas mais superficiais (1 a 2 m), e na zona lacustre a
maioria dos ecoalvos (60%) estão localizados a 2 m de profundidade. A região com maior densidade de
ecoalvos associados a peixes também foi a região mais à montante (zona riverina - 400
ecoalvos/compartimentos), seguida da zona de transição (250 ecoalvos/compartimentos), e por último a zona
lêntica (20 ecoalvos/compartimentos). Mais uma vez, as maiores densidades de ecoalvos estão associadas às
maiores velocidades de correnteza (Figura 62 a Figura 65).

A próxima tabela e o próximo gráfico (Tabela 13 e Figura 60) apresentam os resultados de densidade relativa
de ecoalvos comparando os três compartimentos por estrato de profundidade. Por exemplo: na profundidade
de 1 m, 25% dos ecoalvos foram encontrados na Zona Riverina; 72% na Zona de Transição e 3% na Zona
Lacustre. Estes dados auxiliam na interpretação espacial da localização dos ecoalvos dentro do reservatório.

Tabela 13 - Comparativo das densidades relativas de ecoalvos entre os compartimentos por estratos de profundidade.
PCH Pirapetinga.

Compartimentos Profundidade (m)
1 2 3 4 5

Zona Riverina 25% 68% 28% 0% 0%

Zona de Transição 72% 22% 54% 68% 72%

Zona Lacustre 3% 10% 18% 32% 28%

Total 100% 100% 100% 100% 100%
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Figura 60 - Comparativo das densidades relativas de ecoalvos entre os compartimentos por estratos de profundidade.
PCH Pirapetinga.

A Figura 61 ilustra um ecograma gerado a partir do processamento dos dados hidroacústicos de Pirapetinga.
Nele, podemos perceber uma grande concentração de ecoalvos associados a peixes localizados ao longo da
coluna d'água na calha do Rio Itabapoana.
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Figura 61 - Ecograma gerado pelo software Visual Analyser a partir do processamento dos dados coletados pela ecossonda BioSonics. Este ecograma é referente a um transecto
realizado na parte mais à montante do reservatório de Pirapetinga, onde foi encontrada uma maior densidade de ecoalvos associados a peixes. O fundo do reservatório é
representado a partir de uma linha azul, e os ecoalvos por traços ou conjunto de traços em roxo.

ECOALVOS

FUNDO
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2.4.3 MODELAGEM HIDRODINÂMICA

2.4.3.1 Velocidade de correntes hidrodinâmicas

O reservatório Pirapetinga foi discretizado através de uma malha que contém 4.068 nós, sendo que 1.160
fazem parte do contorno de terra. Com a malha pronta e exportada para o SisBaHiA®, foi realizada a simulação
do modelo hidrodinâmico em um período de 15 e 30 dias para as estações verão e inverno (Figura 62 a
Figura 65). Para essa simulação, foram determinadas as condições de contorno, bem como inseridos os
valores de vazão afluente e valores dos ventos dos períodos de simulação. Os resultados de velocidade de
correnteza são expressos a partir da média de velocidade da coluna d'água em um ponto.

A partir dos mapas gerados, nota-se que no período de inverno a região riverina (região localizada à montante
e caracterizada pela calha central estreita) apresenta maior velocidade de correnteza, variando entre 0,4 a
1,1 m/s (1,44 a 3,96 Km/h), enquanto que as zonas de transição e lacustre (região próxima à barragem)
apresentam velocidades mais baixas, 0,2 a 0,6 m/s (0,72 a 2,16 Km/h) na região de transição e 0,2 a 0,3 m/s
(0,72 a 1,08 Km/h). As regiões em branco representam velocidade média local nula.

Como também era de se esperar, no período de verão a velocidade de correnteza aumenta em todos os três
compartimentos, principalmente na zona riverina, que apresenta variações de velocidade entre 0,3 a 1,8 m/s
(1,08 a 6,48 Km/h), a região da barragem também apresenta aumento considerável da velocidade (0,4 m/s -
1,44 Km/h).

Pode-se perceber que as velocidades de correnteza de Pirapetinga são ligeiramente maiores do que as
velocidades de correnteza do reservatório Pedra do Garrafão, tanto no período de inverno quanto no de verão
principalmente entre as zonas riverinas comparadas entre si.
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Figura 62 - Velocidade de correntes correspondentes ao dia 16/06/2012, modelo inverno. PCH Pirapetinga.
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Figura 63 - Velocidade de correntes correspondentes ao dia 01/07/2012, modelo inverno. PCH Pirapetinga.
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Figura 64 - Velocidade de correntes correspondentes ao dia 16/12/2011, modelo verão. PCH Pirapetinga.
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Figura 65 - Velocidade de correntes correspondentes ao dia 31/12/2011, modelo verão. PCH Pirapetinga.
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2.4.3.2 Tempo de residência e taxa de renovação

Os tempos de residência de partículas até a barragem encontrados para o reservatório de Pirapetinga foram
mais homogêneos e menores do que os encontrados para Pedra do Garrafão. O modelo hidrodinâmico foi
elaborado para 30 dias, pois é o tempo máximo que uma determinada massa d'água permanece neste
reservatório a partir de um determinado local (Figura 66 e Figura 67).

Nota-se que no período de inverno praticamente toda a área do reservatório apresentou tempo de transporte
próximo de 0 a 5 dias, somente algumas regiões pontuais de pequenos braços adjacentes apresentaram este
tempo superior a 5 dias (5 a 15 dias). Já no verão, os tempos de transporte foram maiores e mais
heterogêneos principalmente na zona riverina e de transição, variando entre 0 e 30 dias, devido à estagnação
de áreas quando o nível d'água aumenta. É importante ressaltar que, por mais que a vazão afluente (Rio
Itabapoana) aumente na época chuvosa, a vazão da usina também aumenta, promovendo estagnações de
massa d'água em determinados locais do reservatório.

Como decorre da própria definição do tempo de residência, a barragem é o local onde esse tempo
praticamente é nulo, tanto no inverno, quanto no verão, nos dois reservatórios.

Os mapas das taxas de renovação de Pirapetinga mostraram que este parâmetro é bem heterogêneo durante
o inverno ao longo do reservatório, principalmente nas zonas riverina e de transição (Figura 68). As maiores
taxas de renovação nesta estação foram encontradas na zona lacustre (50% a 100% de renovação), seguidas
da zona riverina (50% a 90%), e por último a zona de transição (0% a 100% com predominância de 50%).

No verão (Figura 69), as taxas de renovação foram maiores do que no inverno, sendo que as zonas de
transição e lacustre apresentaram as maiores taxas (50% a 100%).
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Figura 66 - Tempo de residência, modelo inverno. PCH Pirapetinga. Junho de 2012.
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Figura 67 - Tempo de residência, modelo verão. PCH Pirapetinga. Dezembro 2011.
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Figura 68 - Taxa de renovação, modelo inverno. PCH Pirapetinga. Junho 2012.
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Figura 69 - Taxa de renovação, modelo verão. PCH Pirapetinga. Dezembro 2011.
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2.4.3.3 Simulação de dispersão de poluentes

Os resultados encontrados para dispersão de descarga de efluentes domésticos estão apresentados nas
cartas temáticas da Figura 70 (inverno) e Figura 71 (verão). A simulação foi realizada para 30 dias e o
efluente doméstico foi representado a partir do parâmetro de DBO. Os valores de concentração de DBO
(mgO2/L) representam a concentração estimada para o dado local a partir do lançamento diário de efluentes
domésticos no final de 1 mês.

Os resultados mostram que a zona de transição é o local onde há maior acúmulo de poluentes domésticos,
seguido pela zona lacustre (principalmente próximo à barragem). Após 30 dias de lançamentos de efluente
doméstico com dois picos de descarga diários, as concentrações de DBO podem chegar até 900 mgO2/L no
verão e 950 mgO2/L no inverno nas zonas de transição e lacustre. O acúmulo de poluentes segue o mesmo
padrão no inverno e no verão, mas é ligeiramente menor no inverno.

Este cenário nos mostra que se houvesse lançamento de efluentes domésticos diário no sistema de
Pirapetinga, nas características da curva de DBO utilizada (Figura 13) a capacidade de diluição deste seria
mínima no verão, visto que em média são lançados 450 mgO2/L por dia, e intermediária no inverno, o qual
encontramos regiões com alta diluição (valores de DBO em torno de 0 mgO2/L), mas também com alta
concentração de DBO (até 950 mgO2/L).
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Figura 70 - Concentração de DBO (mg/L) após 1 mês de descarga diária de efluentes domésticos. Modelo Inverno. PCH Pirapetinga.
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Figura 71 - Concentração de DBO (mg/L) após 1 mês de descarga diária de efluentes domésticos. Modelo Verão. PCH Pirapetinga.
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3. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

Os resultados obtidos no presente estudo forneceram uma caracterização da morfologia e dos processos
físicos de transporte, além da estimativa da densidade de peixes dos reservatórios das Pequenas Centrais
Hidrelétricas Pedra do Garrafão e Pirapetinga.

Esta caracterização apontou estes dois reservatórios como pequenos e rasos, com profundidades médias
muito baixas e muito susceptíveis às ações de atividades nas respectivas bacias de drenagem (principalmente
Pirapetinga). Os valores do Fator de Envolvimento encontrados demonstraram possibilidade de alto grau de
exposição desses ambientes às influências externas. Os atuais e futuros gestores ambientais responsáveis por
essas PCH´s devem, portanto, dedicar grandes esforços para minimizarem todo tipo de impacto antrópico na
bacia de captação dessas represas.

Este relatório técnico também apontou uma grande diferença entre os valores morfométricos do reservatório
Pirapetinga em relação aos dados originais de área e volume que caracterizavam o empreendimento.
Possivelmente houve uma superestimação dos prováveis limites do reservatório quando a área foi alagada.
Esta diferença pode alterar as previsões de geração de energia devido à redução do volume estimado da
represa.

Os resultados da modelagem hidrodinâmica caracterizaram os processos de transporte e de velocidade de
correnteza de cada reservatório e servem para orientar o planejamento de possíveis usos múltiplos do corpo
d'água, como a criação de peixes em tanques-rede. Entretanto, o resultado de dispersão de poluentes para o
reservatório de Pirapetinga mostrou que, caso ocorram lançamentos de esgoto constantes em um dado
período, este corpo d'água não possui capacidade diluidora suficiente para impedir a degradação da sua
qualidade de água.

A avaliação da hidroacústica de peixes mostrou que em certas regiões dos reservatórios a densidade de
ecoalvos associados a peixes é bem elevada e que, de modo geral, os reservatórios apresentam densidades
médias por metro quadrado entre 5 e 7 indivíduos. Estas informações servem para identificar a capacidade
pesqueira dos reservatórios e regular a atividade de pesca na região. Para obtermos informações mais
precisas sobre a densidade específica de cada espécie de peixe encontrada nos reservatórios, existe a
possibilidade de integrar os estudos de hidrodinâmica com os levantamentos da ictiofauna realizados pela
própria Rio PCH I.

Como foi dito, os resultados deste relatório servem para caracterizar os reservatórios quanto aos atributos
físicos, morfológicos e de densidade de peixes, não sendo possível fazer deduções sobre os prováveis
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impactos ambientais que estes corpos d'água podem, ou não, estar sofrendo, pois não existem informações
anteriores que sirvam como base comparativa. Para isso, seria necessário que a frequência de realização
deste estudo fosse estabelecida para podermos obter resultados comparativos e, dessa maneira, avaliar a
presença e dimensão de possíveis impactos que possam comprometer a vida útil e a operação das usinas.
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ANEXO 01

CARTAS TEMÁTICAS PCH PIRAPETINGA
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ANEXO 02

CARTAS TEMÁTICAS PCH PEDRA DO GARRAFÃO
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ANEXO 03

PONTOS CONTROLE – PEDRA DO GARRAFÃO
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Ponto Controle G01

Ponto: G01 Latitude (S) Longitude (W)
Google Earth 21° 12.926 41° 26.661
D-GPS 21 12.92609 41 26.66051

21 12.92609 41 26.66052
21 12.92608 41 26.66052
21 12.92609 41 26.66053
21 12.92609 41 26.66053
21 12.92608 41 26.66052
21 12.92609 41 26.66052
21 12.92609 41 26.66052
21 12.92609 41 26.66052
21 12.92611 41 26.66052
21 12.92611 41 26.66053

Média 21 12.92609 41 26.66052

Figura A3.01 - Imagem do Ponto Controle G01 coletada em campo (esquerda), e imagem de satélite utilizada
como referência (direita).

Ponto Controle G02
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Ponto: G02 Latitude (S) Longitude (W)
Google Earth 21° 12.281 41° 26.970
D-GPS 21 12.28121 41 26.96830

21 12.28124 41 26.96830
21 12.28126 41 26.96830
21 12.28129 41 26.96778
21 12.28129 41 26.96772
21 12.28129 41 26.96771
21 12.28128 41 26.96771
21 12.28127 41 26.96772
21 12.28127 41 26.96772
21 12.28127 41 26.96771
21 12.28128 41 26.96772
21 12.28125 41 26.96771
21 12.28125 41 26.96771

Média 21 12.28127 41 2696785

Figura A3.02 - Imagem do Ponto Controle G02 coletada em campo (esquerda), e imagem de satélite utilizada
como referência (direita).

Ponto Controle G02a
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Ponto: G02a Latitude (S) Longitude (W)
D-GPS 21 11.91195 41 26.63382

21 11.91192 41 26.63385
21 11.91190 41 26.63387
21 11.91190 41 26.63387
21 11.91189 41 26.63388
21 11.91189 41 26.63388
21 11.91189 41 26.63388
21 11.91188 41 26.63389
21 11.91189 41 26.63388
21 11.91189 41 26.63388

Média 21 11.91190 41 2663387

Figura A3.03 - Imagem do Ponto Controle G02a coletada em campo (esquerda), e imagem de satélite utilizada
como referência (direita).

Ponto Controle G04b

Ponto: G04b Latitude (S) Longitude (W)
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D-GPS 21 12.36537 41 27.76991
21 12.36540 41 27.76995
21 12.36545 41 27.76997
21 12.36549 41 27.76999
21 12.36551 41 27.77001
21 12.36557 41 27.77002
21 12.36558 41 27.77002
21 12.36558 41 27.77000
21 12.36558 41 27.77007
21 12.36551 41 27.77011
21 12.36550 41 27.77011
21 12.36548 41 27.77010
21 12.36546 41 27.77010
21 12.36546 41 27.77011
21 12.36545 41 27.77013

Média 21 12.36549 41 27.77004

Figura A3.04 - Imagem do Ponto Controle G04b coletada em campo (esquerda), e imagem de satélite utilizada
como referência (direita).

Ponto Controle G06
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Ponto: G06 Latitude (S) Longitude (W)
D-GPS 21 10.99866 41 24.80705

21 10.99869 41 24.80705
21 10.99870 41 24.80706
21 10.99872 41 24.80706
21 10.99872 41 24.80708
21 10.99873 41 24.80704
21 10.99875 41 24.80712
21 10.99875 41 24.80714
21 10.99874 41 24.80715
21 10.99874 41 24.80715
21 10.99874 41 24.80716
21 10.99874 41 24.80717

Média 21 10.99872 41 2480710

Figura A3.05 - Imagem do Ponto Controle G06 coletada em campo (esquerda), e imagem de satélite utilizada
como referência (direita).

Ponto Controle G09

Ponto: G09 Latitude (S) Longitude (W)
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Google Earth 21° 10.694 41° 22.480
D-GPS 21 10.69551 41 22.48102

21 10.69553 41 22.48102
21 10.69554 41 22.48102
21 10.69555 41 22.48102
21 10.69556 41 22.48101
21 10.69556 41 22.48101
21 10.69557 41 22.48101
21 10.69559 41 22.48101
21 10.69559 41 22.48101

Média 21 10.69556 41 22.48101

Figura A3.06 - Imagem do Ponto Controle G09 coletada em campo (esquerda), e imagem de satélite utilizada
como referência (direita).

Ponto Controle G10

Ponto: G10 Latitude (S) Longitude (W)
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D-GPS 21 11.91512 41 22.52549
21 11.91513 41 22.52547
21 11.91514 41 22.52545
21 11.91514 41 22.52543
21 11.91515 41 22.52543
21 11.91515 41 22.52543
21 11.91516 41 22.52544
21 11.91513 41 22.52544
21 11.91512 41 22.52545
21 11.91510 41 22.52546
21 11.91509 41 22.52547
21 11.91509 41 22.52547
21 11.91509 41 22.52547
21 11.91510 41 22.52548
21 11.91510 41 22.52548

Média 21 11.91512 41 2252546

Figura A3.07 - Imagem do Ponto Controle G10 coletada em campo (esquerda), e imagem de satélite utilizada
como referência (direita).

Ponto Controle G12b

Ponto: G12b Latitude (S) Longitude (W)
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D-GPS 21 13.21660 41 23.36109
21 13.21658 41 23.36105
21 13.21659 41 23.36101
21 13.21660 41 23.36098
21 13.21662 41 23.36097
21 13.21664 41 23.36094
21 13.21664 41 23.36093
21 13.21665 41 23.36088
21 13.21665 41 23.36086
21 13.21666 41 23.36085
21 13.21666 41 23.36085
21 13.21663 41 23.36085
21 13.21666 41 23.36086
21 13.21667 41 23.36084
21 13.21668 41 23.36083
21 13.21668 41 23.36081
21 13.21668 41 23.36081

Média 21 13.21664 41 23.36091

Figura A3.08 - Imagem do Ponto Controle G12b coletada em campo (esquerda), e imagem de satélite utilizada
como referência (direita).

Ponto Controle G13

Ponto: G13 Latitude (S) Longitude (W)
D-GPS 21 13.22559 41 23.47346
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21 13.22561 41 23.47345
21 13.22561 41 23.47345
21 13.22562 41 23.47346
21 13.22562 41 23.47345
21 13.22561 41 23.47345
21 13.22560 41 23.47344
21 13.22559 41 23.47343
21 13.22558 41 23.47343
21 13.22557 41 23.47342

Média 21 13.22560 41 23.47344

Figura A3.09 - Imagem do Ponto Controle G13 coletada em campo (esquerda), e imagem de satélite utilizada
como referência (direita).

Ponto Controle G14

Ponto: G14 Latitude (S) Longitude (W)
D-GPS 21 13.10900 41 25.84278

21 13.10891 41 25.84280
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21 13.10893 41 25.84279
21 13.10893 41 25.84279
21 13.10891 41 25.84278
21 13.10892 41 25.84278
21 13.10892 41 25.84277
21 13.10892 41 25.84277
21 13.10892 41 25.84276
21 13.10892 41 25.84277
21 13.10891 41 25.84278

Média 21 13.10893 41 25.84278

Figura A3.10 - Imagem do Ponto Controle G14 coletada em campo (esquerda), e imagem de satélite utilizada
como referência (direita).

Ponto Controle G15

Ponto: G15 Latitude (S) Longitude (W)
D-GPS 21 12.99020 41 25.83762

21 12.99024 41 25.83759
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21 12.99027 41 25.83760
21 12.99028 41 25.83762
21 12.99029 41 25.83762
21 12.99029 41 25.83763
21 12.99031 41 25.83764
21 12.99033 41 25.83764
21 12.99034 41 25.83765
21 12.99036 41 25.83765
21 12.99038 41 25.83766
21 12.99040 41 25.83765

Média 21 12.99031 41 25.83763

Figura A3.11 - Imagem do Ponto Controle G15 coletada em campo (esquerda), e imagem de satélite utilizada
como referência (direita).

Ponto Controle G16

Ponto: G16 Latitude (S) Longitude (W)
D-GPS 21 11.69199 41 22.15938

21 11.69198 41 22.15939
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21 11.69196 41 22.15940
21 11.69197 41 22.15939
21 11.69198 41 22.15938
21 11.69197 41 22.15938
21 11.69196 41 22.15937
21 11.69196 41 22.15936
21 11.69195 41 22.15936
21 11.69195 41 22.15934
21 11.69194 41 22.15933
21 11.69194 41 22.15932
21 11.69193 41 22.15931
21 11.69193 41 22.15928

Média 21 11.69196 41 2215936

Figura A3.12 - Imagem do Ponto Controle G16 coletada em campo (esquerda), e imagem de satélite utilizada
como referência (direita).

Ponto Controle G17

Ponto: G17 Latitude (S) Longitude (W)
D-GPS 21 12.13850 41 25.41544

21 12.13849 41 25.41544
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21 12.13847 41 25.41544
21 12.13848 41 25.41543
21 12.13849 41 25.41544
21 12.13849 41 25.41544
21 12.13850 41 25.41543
21 12.13850 41 25.41542
21 12.13850 41 25.41542
21 12.13849 41 25.41543

Média 21 12.13849 41 25.41543

Figura A3.13 - Imagem do Ponto Controle G17 coletada em campo (esquerda), e imagem de satélite utilizada
como referência (direita).

Ponto Controle G17b

Ponto: G17b Latitude (S) Longitude (W)
D-GPS 21 12.67390 41 26.91972

21 12.67391 41 26.91974
21 12.67391 41 26.91975
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21 12.67383 41 26.91985
21 12.67383 41 26.91986
21 12.67384 41 26.91986
21 12.67384 41 26.91985
21 12.67383 41 26.91985
21 12.67383 41 26.91984
21 12.67384 41 26.91983
21 12.67383 41 26.91983

Média 21 12.67385 41 2691982

Figura A3.14 - Imagem do Ponto Controle G17b coletada em campo (esquerda), e imagem de satélite utilizada
como referência (direita).

Ponto Controle G18

Ponto: G18 Latitude (S) Longitude (W)
D-GPS 21 11.86985 41 23.30433

21 11.86982 41 23.30434
21 11.86982 41 23.30434
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21 11.86983 41 23.30434
21 11.86982 41 23.30433
21 11.86983 41 23.30433
21 11.86983 41 23.30433
21 11.86984 41 23.30433

Média 21 11.86983 41 23.30433

Figura A3.15 - Imagem do Ponto Controle G18 coletada em campo (esquerda), e imagem de satélite utilizada
como referência (direita).

Ponto Controle G19

Ponto: G19 Latitude (S) Longitude (W)
D-GPS 21 12.26552 41 20.69758

21 12.26552 41 20.69758
21 12.26551 41 20.69757
21 12.26550 41 20.69757
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21 12.26551 41 20.69756
21 12.26551 41 20.69757
21 12.26550 41 20.69757
21 12.26549 41 20.69758
21 12.26550 41 20.69757

Média 21 12.26551 41 20.69757

Figura A3.16 - Imagem do Ponto Controle G19 coletada em campo (esquerda), e imagem de satélite utilizada
como referência (direita).

Ponto Controle GA

Ponto: GA Latitude (S) Longitude (W)
D-GPS 21 13.04384 41 27.54801

21 13.04397 41 27.54798
21 13.04405 41 27.54794
21 13.04409 41 27.54794
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21 13.04410 41 27.54795
21 13.04411 41 27.54790
21 13.04411 41 27.54796
21 13.04413 41 27.54796
21 13.04414 41 27.54797
21 13.04413 41 27.54797
21 13.04415 41 27.54798
21 13.04418 41 27.54800

Média 21 13.04408 41 27.54796

Figura A3.17 - Imagem do Ponto Controle GA coletada em campo (esquerda), e imagem de satélite utilizada
como referência (direita).

Ponto Controle GC

Ponto: GC Latitude (S) Longitude (W)
D-GPS 21 11.84074 41 22.52146

21 11.84075 41 22.52146
21 11.84073 41 22.52147
21 11.84073 41 22.52148
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21 11.84072 41 22.52148
21 11.84071 41 22.52149
21 11.84070 41 22.52150
21 11.84069 41 22.52150
21 11.84070 41 22.52150
21 11.84069 41 22.52151
21 11.84067 41 22.52151
21 11.84066 41 22.52151

Média 21 11.84071 41 22.52149

Figura A3.18 - Imagem do Ponto Controle GC coletada em campo (esquerda), e imagem de satélite utilizada
como referência (direita).

Ponto Controle GD

Ponto: GD Latitude (S) Longitude (W)
D-GPS 21 12,72924 41 56,56427

21 12,72924 41 56,56427
21 12,72923 41 56,56427
21 12,72923 41 56,56427



Icatu Meio Ambiente Ltda. Página 184 de 206

21 12,72922 41 56,56428
21 12,72923 41 56,56428
21 12,72923 41 56,56428

Média 21 12,72923 41 56,56427

Figura A3.19 - Imagem do Ponto Controle GD coletada em campo (esquerda), e imagem de satélite utilizada
como referência (direita).
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Ponto Controle GD2

Ponto: GD2 Latitude (S) Longitude (W)
D-GPS 21 12,32081 41 27,36317

21 12,32080 41 27,36316
21 12,32080 41 27,36315
21 12,32081 41 27,36315
21 12,32080 41 27,36315
21 12,32080 41 27,36315
21 12,32079 41 27,36315
21 12,32079 41 27,36315
21 12,32078 41 27,36315
21 12,32078 41 27,36316
21 12,32078 41 27,36315

Média 21 12,32079 41 27,36315

Figura A3.20 - Imagem do Ponto Controle GD2 coletada em campo (esquerda), e imagem de satélite utilizada
como referência (direita).
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Ponto Controle GE

Ponto: GE Latitude (S) Longitude (W)
D-GPS 21 12,50904 41 25,84684

21 12,50904 41 25,84685
21 12,50902 41 25,84683
21 12,50902 41 25,84681
21 12,50903 41 25,84682
21 12,50902 41 25,84680
21 12,50902 41 25,84680
21 12,50901 41 25,84679
21 12,50902 41 25,84678
21 12,50901 41 25,84676

Média 21 12,50902 41 25,84681

Figura A3.21 - Imagem de satélite do Ponto Controle GE.
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ANEXO 04

PONTOS CONTROLE – PIRAPETINGA
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Ponto Controle P01

Ponto: P01 Latitude (S) Longitude (W)
D-GPS 21 05,31014 41 44,59429

21 05,31011 41 44,59429
21 05,31009 41 44,59429
21 05,31008 41 44,59429
21 05,31007 41 44,59429
21 05,31008 41 44,59431
21 05,31009 41 44,59433
21 05,31010 41 44,59435
21 05,31011 41 44,59436
21 05,31011 41 44,59437
21 05,31011 41 44,59438
21 05,31011 41 44,59442
21 05,31014 41 44,59446
21 05,31015 41 44,59448
21 05,31013 41 44,59448
21 05,31012 41 44,59449

Média 21 5,310109 41 44,59437

Figura A4.01 - Imagem do Ponto Controle P01 coletada em campo (esquerda), e imagem de satélite utilizada
como referência (direita).
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Ponto Controle P13

Ponto: P13 Latitude (S) Longitude (W)
D-GPS 21 6,77257 41 42,88884

21 6,77256 41 42,88885
21 6,77258 41 42,88886
21 6,77258 41 42,88888
21 6,77259 41 42,88888
21 6,7726 41 42,8889
21 6,77261 41 42,88891
21 6,77262 41 42,88892
21 6,77262 41 42,88893
21 6,77261 41 42,88896
21 6,77262 41 42,88898
21 6,77263 41 42,88899
21 6,77263 41 42,88901
21 6,77264 41 42,88903

Média 21 6,772604 41 42,88892

Figura A4.02 - Imagem do Ponto Controle P13 coletada em campo (esquerda), e imagem de satélite utilizada
como referência (direita).

Ponto Controle P13b
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Ponto: P13b Latitude (S) Longitude (W)
D-GPS 21 6,76435 41 42,75331

21 6,76436 41 42,75331
21 6,76434 41 42,75332
21 6,76434 41 42,75331
21 6,76407 41 42,75315
21 6,76438 41 42,75334
21 6,76438 41 42,75333
21 6,76437 41 42,75333
21 6,76437 41 42,75332
21 6,76436 41 42,75333
21 6,76435 41 42,75332
21 6,76435 41 42,75332
21 6,76433 41 42,7533

Média 21 6,764335 41 42,75331

Figura A4.03 - Imagem do Ponto Controle P13b coletada em campo (esquerda), e imagem de satélite utilizada
como referência (direita).

Ponto Controle P14
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Ponto: P14 Latitude (S) Longitude (W)
D-GPS 21 6,95750 41 44,60448

21 6,95741 41 44,60436
21 6,95733 41 44,60428
21 6,95729 41 44,60421
21 6,95725 41 44,60415
21 6,95721 41 44,60410
21 6,95709 41 44,60406
21 6,95716 41 44,60403
21 6,95715 41 44,60398
21 6,95710 41 44,60395
21 6,95708 41 44,60391
21 6,95707 41 44,60388
21 6,95706 41 44,60384
21 6,95702 41 44,60384
21 6,95701 41 44,60381
21 6,95699 41 44,60376
21 6,95698 41 44,60374

Média 21 6,957159 41 44,60402

Figura A4.04 - Imagem do Ponto Controle P14 coletada em campo (esquerda), e imagem de satélite utilizada
como referência (direita).
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Ponto Controle P14c

Ponto: P14c Latitude (S) Longitude (W)
D-GPS 21 7,18816 41 44,67053

21 7,18816 41 44,67053
21 7,18816 41 44,67055
21 7,18816 41 44,67056
21 7,18815 41 44,67057
21 7,18815 41 44,67057
21 7,18815 41 44,67058
21 7,18816 41 44,67058
21 7,18816 41 44,67058
21 7,18816 41 44,67059
21 7,18818 41 44,67059

Média 21 7,188159 41 44,67057

Figura A4.05 - Imagem do Ponto Controle P14c coletada em campo (esquerda), e imagem de satélite utilizada
como referência (direita).
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Ponto Controle P14d

Ponto: P14d Latitude (S) Longitude (W)
D-GPS 21 8,124760 41 43,80895

21 8,124750 41 43,80891
21 8,124740 41 43,80888
21 8,124730 41 43,80885
21 8,124720 41 43,80885
21 8,124710 41 43,80883
21 8,124700 41 43,80882
21 8,124700 41 43,80883
21 8,124690 41 43,80882

Média 21 8,124722 41 43,80886

Figura A4.06 - Imagem do Ponto Controle P14d coletada em campo (esquerda), e imagem de satélite utilizada
como referência (direita).
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Ponto Controle P16b

Ponto: P16b Latitude (S) Longitude (W)
D-GPS 21 6,428510 41 44,29248

21 6,428520 41 44,2925
21 6,428530 41 44,29252
21 6,428530 41 44,29251
21 6,428540 41 44,29252
21 6,428770 41 44,29257
21 6,428780 41 44,29257
21 6,428790 41 44,29257
21 6,428810 41 44,29258
21 6,428590 41 44,2925
21 6,428560 41 44,29249
21 6,428840 41 44,29257
21 6,427730 41 44,29216
21 6,427710 41 44,29216
21 6,427720 41 44,29218
21 6,428530 41 44,29255

Média 21 6,428466 41 44,29246

Figura A4.07 - Imagem do Ponto Controle P16b coletada em campo (esquerda), e imagem de satélite utilizada
como referência (direita).
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Ponto Controle P19

Ponto: P19 Latitude (S) Longitude (W)
D-GPS 21 6,561370 41 42,68558

21 6,561370 41 42,68558
21 6,561380 41 42,68558
21 6,561380 41 42,68557
21 6,561380 41 42,68557
21 6,561370 41 42,68557
21 6,561380 41 42,68557
21 6,561370 41 42,68555
21 6,561380 41 42,68556
21 6,561380 41 42,68556
21 6,561390 41 42,68556
21 6,561400 41 42,68556
21 6,561410 41 42,68557
21 6,561420 41 42,68556

Média 21 6,561384 41 42,68557

Figura A4.08 - Imagem do Ponto Controle P19 coletada em campo (esquerda), e imagem de satélite utilizada
como referência (direita).
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Ponto Controle P23

Ponto: P23 Latitude (S) Longitude (W)
D-GPS 21 6,332930 41 44,27264

21 6,331720 41 44,2728
21 6,331750 41 44,2728
21 6,331780 41 44,2728
21 6,331800 41 44,27281
21 6,331810 41 44,27282
21 6,331830 41 44,27281
21 6,331830 41 44,27283
21 6,331850 41 44,27283
21 6,331860 41 44,27284
21 6,331820 41 44,27285
21 6,331270 41 44,2718
21 6,331350 41 44,27681
21 6,331310 41 44,27686
21 6,331310 41 44,27687
21 6,331310 41 44,27687
21 6,331270 41 44,27685
21 6,331280 41 44,27685
21 6,331280 41 44,27684

Média 21 6,331651 41 44,27424

Figura A4.09 - Imagem do Ponto Controle P23 coletada em campo (esquerda), e imagem de satélite utilizada
como referência (direita).

Ponto Controle P24
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Ponto: P24 Latitude (S) Longitude (W)
D-GPS 21 6,453000 41 43,71551

21 6,453010 41 43,71549
21 6,453030 41 43,71547
21 6,453040 41 43,71545
21 6,453050 41 43,71545
21 6,453050 41 43,71544
21 6,453050 41 43,71543
21 6,453050 41 43,71541
21 6,453030 41 43,7154
21 6,453020 41 43,71539
21 6,453010 41 43,71539

Média 21 6,453031 41 43,71544

Figura A4.10 - Imagem do Ponto Controle P24 coletada em campo (esquerda), e imagem de satélite utilizada
como referência (direita).
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Ponto Controle P24b

Ponto: P24b Latitude (S) Longitude (W)
D-GPS 21 6,480640 41 43,56691

21 6,480720 41 43,56703
21 6,480720 41 43,56704
21 6,480710 41 43,56703
21 6,480690 41 43,56703
21 6,480690 41 43,56703
21 6,480690 41 43,56702
21 6,480690 41 43,567
21 6,480700 41 43,567

Média 21 6,480694 41 43,56701

Figura A4.11 - Imagem de satélite do Ponto Controle P24b.
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Ponto Controle P25

Ponto: P25 Latitude (S) Longitude (W)
D-GPS 21 5,571130 41 44,01353

21 5,571140 41 44,01353
21 5,571170 41 44,01353
21 5,571190 41 44,01354
21 5,571190 41 44,01355
21 5,571220 41 44,01355
21 5,571230 41 44,01354
21 5,571250 41 44,01356
21 5,571250 41 44,01357
21 5,571250 41 44,01356
21 5,571250 41 44,01355
21 5,571270 41 44,01355

Média 21 5,571212 41 44,01355

Figura A4.12 - Imagem do Ponto Controle P25 coletada em campo (esquerda), e imagem de satélite utilizada
como referência (direita).
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Ponto Controle P26

Ponto: P26 Latitude (S) Longitude (W)
D-GPS 21 7,281070 41 43,23079

21 7,281050 41 43,2308
21 7,281040 41 43,23081
21 7,281020 41 43,23081
21 7,281000 41 43,23081
21 7,281000 41 43,23082
21 7,281000 41 43,23083
21 7,280970 41 43,23063
21 7,280930 41 43,23082
21 7,280900 41 43,23083
21 7,280820 41 43,23081
21 7,280790 41 43,2308
21 7,280780 41 43,23078
21 7,280770 41 43,23077
21 7,280770 41 43,23076

Média 21 7,280927 41 43,23079

Figura A4.13 - Imagem do Ponto Controle P26 coletada em campo (esquerda), e imagem de satélite utilizada
como referência (direita).
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Ponto Controle P26a

Ponto: P26a Latitude (S) Longitude (W)
D-GPS 21 7,273350 41 43,21096

21 7,273360 41 43,21097
21 7,273380 41 43,21095
21 7,273390 41 43,21094
21 7,273400 41 43,21093
21 7,273410 41 43,21093
21 7,273420 41 43,21092
21 7,273450 41 43,21093
21 7,273470 41 43,21093
21 7,273500 41 43,21093
21 7,273520 41 43,21094
21 7,273530 41 43,21096
21 7,273570 41 43,21094
21 7,273600 41 43,21092
21 7,273610 41 43,2109
21 7,273620 41 43,21088
21 7,273630 41 43,21087

Média 21 7,273483 41 43,21093

Figura A4.14 - Imagem do Ponto Controle P26a coletada em campo (esquerda), e imagem de satélite utilizada
como referência (direita).
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Ponto Controle P26b

Ponto: P26b Latitude (S) Longitude (W)
D-GPS 21 7,263080 41 43,18386

21 7,263100 41 43,18386
21 7,263120 41 43,1838
21 7,263110 41 43,18379
21 7,263110 41 43,18378
21 7,263130 41 43,1838
21 7,263150 41 43,18381
21 7,263170 41 43,18382
21 7,263170 41 43,18381
21 7,263180 41 43,18382
21 7,263180 41 43,18382
21 7,263190 41 43,18383
21 7,263190 41 43,18383

Média 21 7,263145 41 43,18382

Figura A4.15 - Imagem do Ponto Controle P26b coletada em campo (esquerda), e imagem de satélite utilizada
como referência (direita).
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Ponto Controle P27

Ponto: P27 Latitude (S) Longitude (W)
D-GPS 21 5,712620 41 44,47724

21 5,712580 41 44,47726
21 5,712610 41 44,47728
21 5,712580 41 44,47779
21 5,712560 41 44,47731
21 5,712530 41 44,47732
21 5,712510 41 44,47731
21 5,712510 41 44,47732
21 5,712530 41 44,4773
21 5,712500 41 44,4773
21 5,712300 41 44,47727

Média 21 5,71253 41 44,47734

Figura A4.16 - Imagem do Ponto Controle P27 coletada em campo (esquerda), e imagem de satélite utilizada
como referência (direita).
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Ponto Controle P28

Ponto: P28 Latitude (S) Longitude (W)
D-GPS 21 5,636480 41 44,53159

21 5,636450 41 44,5316
21 5,636440 41 44,53161
21 5,636420 41 44,53161
21 5,636380 41 44,53164
21 5,636390 41 44,53164
21 5,636380 41 44,53164
21 5,636380 41 44,53165
21 5,636370 41 44,53165
21 5,636380 41 44,53165
21 5,636410 41 44,53167
21 5,636410 41 44,53168

Média 21 5,636408 41 44,53164

Figura A4.17 - Imagem do Ponto Controle P28 coletada em campo (esquerda), e imagem de satélite utilizada
como referência (direita).
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Ponto Controle P29

Ponto: P29 Latitude (S) Longitude (W)
D-GPS 21 5,440920 41 44,58222

21 5,440950 41 44,58224
21 5,440960 41 44,58225
21 5,440980 41 44,58226
21 5,440980 41 44,58228
21 5,440990 41 44,58229
21 5,441000 41 44,5823
21 5,441010 41 44,58231
21 5,441010 41 44,58232
21 5,441020 41 44,58233
21 5,441030 41 44,58233
21 5,441040 41 44,58234
21 5,441050 41 44,58236
21 5,441050 41 44,58236
21 5,441050 41 44,58237

Média 21 5,441003 41 44,5823

Figura A4.18 - Imagem do Ponto Controle P29 coletada em campo (esquerda), e imagem de satélite utilizada
como referência (direita).
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Ponto Controle P31b

Ponto: P31b Latitude (S) Longitude (W)
D-GPS 21 6,428760 41 43,19049

21 6,428760 41 43,19052
21 6,428750 41 43,19053
21 6,428750 41 43,19055
21 6,428750 41 43,19057
21 6,428750 41 43,19058
21 6,428740 41 43,19058
21 6,428740 41 43,1906
21 6,428730 41 43,1906
21 6,428730 41 43,1906
21 6,428730 41 43,19061

Média 21 6,428745 41 43,19057

Figura A4.19 - Imagem de satélite do Ponto Controle P31b.


