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RESUMO 
 

A Bacia Hidrográfica do Rio Piranhas-Açu é uma bacia Federal localizada no Semi-Árido Nordestino, com 60% 

da sua área no Estado da Paraíba e 40% no Estado do Rio Grande do Norte. Seu curso d’água principal, o rio Piranhas-

Açu, é um manancial vital para inúmeras atividades sócio-econômicas realizadas ao longo do seu curso. O trecho em estudo 

possui diversos sistemas adutores, projetos de irrigação, e abastece várias cidades ribeirinhas. Todas essas atividades realiza-

das vêm demandando elevado volume de água. Diante da importância desse manancial e da necessidade de implantação de 

uma gestão adequada, esse trabalho tem como objetivo realizar um levantamento das condições reais de oferta de água desse 

trecho do rio Piranhas-Açu, através da modelagem hidrológica que incluirá a disposição dos principais açudes das bacias de 

contribuição do rio, e o balanço hídrico mensal destes. O modelo chuva-vazão aplicado nas sub-bacias foi o MODHISA- Mo-

delo Hidrológico para o Semi-Árido. A simulação da transformação da precipitação média ocorrida nas sub-bacias em deflú-

vios afluentes ao rio Piranhas-Açu  gerou 50 anos de dados de vazão sintética em pontos relevantes do rio Piranhas-Açu e de 

seus afluentes, possibilitando a construção das curvas de permanência das vazões ao longo do trecho estudado. Ao confron-

tar as vazões disponíveis com as demandas atuais e futuras de captação de água bruta do trecho, observou-se que as garan-

tias de atendimento são elevadas, já que a porcentagem de permanência destas no trecho do rio é alta. Concluiu-se também 

que o MODHISA apresentou boa adequação às características hidrológicas das sub-bacias contribuintes do rio Piranhas-

Açu. 

 

Palavras-chave: Disponibilidade Hídrica, Demanda, Modelagem 

 

INTRODUCAO 
 
 

O Nordeste brasileiro apresenta condições 
hídricas desfavoráveis que combinam: evapotranspi-
ração potencial alta durante todo ano, precipitação 
mal distribuída, sub-solo desfavorável em muitas 
regiões (água salobra ou formação cristalina) e bai-
xo desenvolvimento econômico social. A água é fa-
tor essencial de desenvolvimento rural em regiões 
de grande variabilidade sazonal desse recurso e em 
regiões secas como o Nordeste, onde a viabilidade 
do desenvolvimento econômico depende, muitas 
vezes, da disponibilidade de água. (Tucci et al, 

2000). 
A presença da água é um fator condicionan-

te, porém, não suficiente para o desenvolvimento. 
Na região de maior acúmulo de água do Estado da 
Paraíba, por exemplo, o nível educacional da popu-

lação é alarmante, aliado à famílias numerosas, à 
falta de saneamento básico e à pobreza.  

As regiões do Semi-Árido paraibano e poti-
guar apresentam um quadro bastante contraditório. 
É uma região com um dos maiores índices de açu-
dagem do mundo, principalmente no Sertão e no 
Seridó. No entanto, a política de construção de açu-
des para atenuar o problema da escassez de água 
não resolve, visto que estes não têm demonstrado 
capacidade de garantir o abastecimento humano 
prioritário nos períodos de grande estiagem e não 
consegue resolver a demanda difusa existente no 
semiárido. Além disso, essa política torna-se mais 
ineficiente devido principalmente à falta de gestão. 

Incoerentemente, falta gerenciamento da 
água justamente na região onde a população sofre 
com a escassez desse recurso. Olhando-se ao redor, 
vê-se uma vegetação completamente adaptada, que é 
a caatinga; mas a população, nem tanto. Esta convive 
com a fragilidade sócio-econômica, provocada pelo 
fenômeno das secas.  
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Muitos dos açudes construídos estão salini-
zados ou contaminados por esgotos, algas tóxicas e 
resíduos agrotóxicos, tornando a água imprópria 
para consumo humano e animal. No entanto, a po-
pulação precisa usar esta água imprópria pela mais 
absoluta falta de alternativa. 

Em meio à seca, o semi-árido possui áreas 
naturais com características especiais, formadas por 
rios perenizados, solos sedimentares ou cristalinos 
profundos, relevo plano ou suavemente ondulado, 
onde a agricultura irrigada é praticada em alta esca-
la. A irrigação é uma atividade de grande investi-
mento dos governos Federal e Estadual devido aos 
inúmeros benefícios financeiros por ela gerados, 
como empregos diretos e indiretos com diminuição 
do êxodo rural. Porém o atendimento às altas de-
mandas de água requeridas por essa atividade gera 
conflitos com o uso da água para consumo humano 
nos períodos de estiagem.   

Nesse contexto, e englobando todos esses 
fatores citados está a Bacia Hidrográfica do Rio Pi-
ranhas-Açu. Seu curso d’água principal, o rio Pira-
nhas-Açu, tem importância estratégica  para o de-
senvolvimento dos Estados da Paraíba e Rio Grande 
do Norte, pois é um manancial vital para inúmeras 
atividades sócio-econômicas realizadas ao longo do 
seu curso.  

Esta bacia possui pólos agroindustriais,  pe-
rímetros de irrigação de até 5000ha, além de irriga-
ções difusas distribuídas ao longo do curso do seu 
rio principal até o Reservatório Armando Ribeiro 
Gonçalves; adutoras que abastecem vários municí-
pios do Sertão paraibano e do Seridó norte-
riograndense, e é o manancial de abastecimento de 
diversas cidades ribeirinhas. 

Todas essas atividades realizadas no trecho 
do rio compreendido entre os dois reservatórios 
vêm demandando elevado volume de água. Isso pô-
de ser observado pelo grande volume de solicitações 
de outorgas encaminhado à ANA desde 2003, prin-
cipalmente para os usos da irrigação e da carcinicul-
tura (principal atividade a jusante da barragem Ar-
mando Ribeiro Gonçalves). Aliado a esse fato existe 
a problemática da contaminação do rio e de seus 
afluentes via esgotos e poluição agrotóxica. 

A infraestrutura hídrica implantada ainda é 
insuficiente para combater a escassez de água na 
bacia. Apesar dela conter os reservatórios de maior 
relevância para os dois Estados, estes não são acom-
panhados de um gerenciamento e a rede de moni-
toramento instalada na bacia é inexpressiva e insufi-
ciente. 

Segundo estudos realizados pelos órgãos 
governamentais, os dois Estados juntos já consomem 

64,3% da oferta de água do rio Piranhas-Açu, com o 
agravante da  demanda projetada para os próximos 
10 anos, no trecho compreendido entre os dois re-
servatórios, ser  muito superior à disponibilidade 
hídrica destes. O açude Coremas-Mãe D`água, que 
pereniza o Rio Piranhas-Açu até o lago do açude 
Armando Ribeiro Gonçalves, está no limite de uso 
da sua capacidade hídrica nas condições atuais de 
demanda. 

Almeja-se, neste estudo, contribuir no que 
concerne à conservação e ao uso racional dos recur-
sos hídricos dos dois Estado, especificamente na 
Bacia do Rio Piranhas-Açu. Primeiramente, foi cons-
truído um diagrama unifilar da rede fluvial da bacia, 
levando em conta a disposição dos açudes mais rele-
vantes. E, diante disso, realizada a modelagem hi-
drológica, utilizando um modelo concentrado chu-
va-vazão (o MODHISA), que foi calibrado, para ge-
rar deflúvios naturais nas sub-bacias de contribuição 
do rio Piranhas-Açu, no trecho estudado.  
 O encadeamento dos deflúvios juntamente com 
o balanço hídrico dos açudes da rede fluvial permi-
tiu avaliar a capacidade hídrica das bacias dos prin-
cipais afluentes do rio Piranhas-Açu e dos principais 
açudes localizados nelas, com a construção de suas 
curvas de garantia. Como também permitiu deter-
minar a disponibilidade hídrica por trechos do rio, 
através da elaboração das curvas de permanência das 
vazões em seções relevantes, que serão instrumentos 
para a avaliação das retiradas de água suportadas 
pelo rio.  
 

 

MATERIAL E METODOS 
 

Área de Estudo 

 

 

A Bacia Hidrográfica do Rio Piranhas-Açu, 
totalmente inserida no semi-árido nordestino, loca-
liza-se entre as latitudes -5025’17’’ e -7052’14’’e entre 
as longitudes -3608’4.6’’ e -38047’32.6’’ (Figura 01). 
Possui área total de drenagem de 43.681,5 Km2, 
sendo 26.183 Km2 no Estado da Paraíba, correspon-
dendo a 60% da área, e 17.498,50 Km2 no Estado do 
Rio Grande do Norte, correspondendo a 40% da 
área. Contempla 147 municípios, sendo 45 municí-
pios no Estado do Rio Grande do Norte e 102 no 
Estado da Paraíba, e conta com uma população total 
de 1.363.802 habitantes, tendo 914.343 habitantes 
(67%) no Estado da Paraíba e 449.459 habitantes 
(33%) no Rio Grande do Norte (Braga et al, 2004). 
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Figura 1- Localização da Bacia do Rio Piranhas-Açu. 

 
O rio Piranhas nasce no município de Boni-

to de Santa Fé (PB), localizado nos divisores de água 
que correspondem aos limites geográficos dos Esta-
dos da Paraíba e do Ceará.  

No Estado da Paraíba, ele forma um sistema 
hidrográfico constituído pelos seus alto e médio 
cursos e pelas sub-bacias dos rios do Peixe, Piancó, 
Espinharas e Seridó, seus principais afluentes.  

O rio Piranhas se adentra no Estado do Rio 
Grande do Norte pelo município de Jardim de Pira-
nhas, para, em seguida, receber as águas do rio Es-
pinharas e do rio Seridó (rios Federais, cujas nas-
centes se localizam no Estado da Paraíba). Ele cruza 
a região central do Estado do RN, desaguando no 
seu litoral norte, na foz localizada em Macau.  

O sistema de reservatórios Coremas-Mãe 
D’Água possui capacidade de armazenamento de 
1,350 bilhões de m³, garante o abastecimento urba-
no e rural de várias localidades, pereniza o rio Pian-
có, possibilitando o desenvolvimento agrícola desta 
região, além de perenizar 160 Km no trecho do rio 
Piranhas até o lago da barragem Armando Ribeiro 
Gonçalves-RN. 

Este último, maior reservatório de água do 
Estado do Rio Grande do Norte, regulariza cerca de 
100 km do rio Piranhas-Açu até a sua foz. 
 
Metodologia 

 

O procedimento de avaliação da disponibi-
lidade hídrica da bacia do rio Piranhas- Açu inclui as 
seguintes etapas: 
 

I. Identificação das estações fluviométricas lo-
calizadas ao longo do curso do rio principal 

e de seus afluentes, bem como o levanta-
mento das séries de vazões correspondentes; 

II. Identificação dos postos pluviométricos in-
seridos nos limites da bacia e posterior pre-
enchimento de suas falhas; 

 

III. Delimitação das sub-bacias para aplicação 
do Modelo Chuva-Vazão MODHISA; 

 

IV. Obtenção das séries mensais de precipitação 
nas sub-bacias; 

 

V. Aplicação e Calibração do MODHISA nas 
sub-bacias; 

 

VI. Balanço hídrico nos açudes; 
 

VII. Simulação 

 

MODHISA - Modelo Hidrológico para 
o Semi-Árido 
 

O MODHISA é um modelo de transforma-
ção chuva-vazão aplicado pelo consórcio CNEC—
SOGREAH (1973) na reconstituição de deflúvios 
afluentes que subsidiaram os estudos do aproveita-
mento hidro-agrícola dos açudes públicos Itans, 
Cruzeta, Sabugi e Pau dos Ferros (RN).  

A adequação desse modelo foi verificada pe-
la equipe de pesquisadores do LARHISA-
Laboratório de Recursos Hídricos da UFRN, ao apli-
cá-lo na geração de dados de vazões afluentes ao 
açude Cruzeta/RN visando simular a operação desse 
açude (Righetto et al, 2002); e por Righetto et al 

(2003), onde foi feita uma simulação operacional 
preliminar do reservatório Armando Ribeiro Gon-
çalves. 

Ele é fundamentado no balanço hídrico da 
superfície do solo, tendo como dados principais as 
séries de precipitações mensais sobre a bacia hidro-
gráfica; e a capacidade de armazenamento de água 
na bacia, desprezando-se o escoamento básico (Ri-
ghetto et al, 2003). É aplicável à pequenas, médias e 

grandes bacias hidrográficas do semi-árido nordesti-
no que contém grande número de açudes.  

A escala temporal utilizada é a mensal, ten-
do em vista a influência do estado da bacia no mês 
antecedente na geração dos deflúvios. 

Maior detalhes desse modelo podem ser vis-
tos em Righetto et al, 2002, Righettoet al 2003 e 

Moura 2007. 
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Figura 02- Bacias livres e fechadas consideradas na simulação 

 

 

Delimitação das sub-bacias para aplicação 

do MODHISA 

 
 
 O MODHISA não leva em consideração a va-
riação espacial dos parâmetros físicos da bacia nem 
da precipitação, pois se trata de um modelo concen-
trado. Logo, sua aplicação neste trabalho foi feita 
em diversas sub-bacias delimitadas dentro da área de 
drenagem das sub-bacias que compõem a bacia do 
Rio Piranhas- Açu. Essa divisão das sub-bacias foi 
realizada com base nas estações fluviométricas exis-
tentes, e na disposição dos açudes com capacidade 
de acumulação superior a 10 milhões de m3. 
 Esses açudes foram considerados como o exu-
tórios de cada sub-bacia e, como estes, na maior par-
te do tempo não liberam volumes de água para ju-
sante, ou seja, a água fica acumulada no reservatório 

e dele é retirada para atender às demandas, foi con-
siderado que só há contribuição de uma bacia de 
um açude para outra quando o açude estiver ver-
tendo. Logo, são bacias “fechadas”.  
 Já as bacias “livres”, ou seja, aquelas em que o 
deflúvio produzido pela bacia não é barrado por um 
açude, têm como exutório os postos fluviométricos 
ou a confluência de rios em pontos relevantes 
quando aí não existe posto de medição.  
 Foram delimitadas sub-bacias para a aplicação 
do MODHISA em todas as bacias de captação cuja 
água é drenada para os afluentes do rio Piranhas-
Açu ou diretamente para este, desde o açude Core-
mas Mãe-D’ água até Armando  Ribeiro Gonçalves.  
 A Figura 02 mostra as bacias dos açudes con-
siderados na simulação (as bacias fechadas); como 
também, as bacias “livres”, cujos rios principais são 
os afluentes mais significantes para o escoamento 
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superficial na bacia. Nota-se que as bacias “livres” só 
receberão água das bacias fechadas quando os açu-
des destas atingirem sua capacidade máxima. 
 

Obtenção das séries mensais de precipitação 

nas sub-bacias 

 

Para o cálculo da precipitação média men-
sal foi aplicado o Método de Thiessen em cada sub-
bacia. 

Para maior agilidade, os polígonos de Thi-
essen e suas respectivas áreas foram gerados automa-
ticamente pelo programa de geoprocessamento I-
DRISI 32®. Esse programa gera automaticamente a 
área de cada polígono, que corresponde à área de 
influência de cada posto, tendo como base apenas as 
coordenadas dos postos pluviométricos.  

Na bacia do rio Piranhas-Açu estão instala-
dos cerca de 166 postos, sendo 103 na Paraíba e 63 
no Rio Grande do Norte. Os polígonos de Thiessen 
gerados podem ser vistos na figura abaixo: 
 

 
 

Figura 03- Resultado da geração dos Polígonos de 

Thiessen, na bacia do Rio Piranhas-Açu, pelo IDRISI 

 

 

Aplicação e Calibração do MODHISA nas sub-bacias 

 
A fim de facilitar a modelagem e o processo 

de análise da disponibilidade hídrica, o trecho do 
rio em estudo foi dividido em sub-trechos: 
Trecho 1: Do Lago do Reservatório Coremas-Mãe D’Água 

até a jusante da confluência dos rios Piancó e Piranhas; 

 

Trecho 2:  Da confluência dos rios Piancó e Piranhas até 

a divisa dos Estados PB/RN; 

 

Trecho 3: Da divisa PB/RN até o Lago do Reservatório 

Armando Ribeiro Gonçalves.  

 

O MODHISA foi aplicado nas sub-bacias  de 
contribuição do rio Piranhas-Açu, nesses três tre-
chos, que também são mostrados na Figura 02. Para 
tanto, foram levantadas as séries históricas de preci-
pitação dos postos, no período de 1994 a 2004, e 
calculada a precipitação média mensal para cada 
sub-bacia de acordo com a etapa anterior. Foram 
utilizados dados de cerca de 90 postos, inseridos nos 
limites das sub-bacias. Logo, os postos da bacia do 
Baixo- Açu e de grande parte da bacia do Piancó, a 
montante de Coremas Mãe—D’água, não foram utili-
zados.  

Esses dados de precipitação média constitu-
em os dados de entrada da planilha do MOHISA, a 
qual é a mesma para todas as sub-bacias.  

No entanto, o processo de calibração do 
modelo nas bacias fechadas (bacias dos açudes) não 
poderia ser baseado na série de deflúvios naturais 
(como o das bacias livres cujo exutório é um posto 
fluviométrico), já que na maioria dos açudes não há 
dados de vazão afluente.    

Para a calibração do modelo nessas bacias, 
partiu-se da seguinte hipótese: 

Dada a equação da continuidade: 
 

t

S
OI




                                                           (1) 

 
Onde: I é a vazão afluente (Inflow); O é a vazão e-

fluente (Outflow) e 
t

S




 : variação do volume arma-

zenado no tempo. 
E sabendo-se que os açudes não liberam á-

gua para jusante, a menos que estejam sangrando; 
na fase de calibração foi considerado um período 
em que a vazão de saída (Outflow) é zero. Logo, a 
vazão de entrada, ou seja, a vazão gerada pelo MO-
DHISA (Inflow), deve ser igual à variação positiva do 
volume armazenado no reservatório. 

Dessa forma, foram levantadas as séries dos 
volumes mensais dos 25 açudes que formam as sub-
bacias fechadas, com o auxilio de informações do 
DNOCS (RN), SERHID (RN) e AESA (PB). 

Para a calibração foi considerada apenas a 
variação positiva do volume, durante o mesmo inter-
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valo de tempo dos dados de precipitação; já que a 
variação negativa representa perdas de água do sis-
tema. A variação positiva é fruto da entrada de água 
no açude e isso se dá através da contribuição de toda 
a bacia como conseqüência da precipitação.    

Já as sub-bacias cujos exutórios contém esta-
ções fluviométricas tiveram seus parâmetros ajusta-
dos com base na comparação entre a vazão simulada 
e a observada nos postos. 
 
 
Balanço hídrico nos açudes 

 

 

Para que seja feita a simulação mensal do 
deflúvio afluente ao trecho do rio Piranhas- Açu es-
tudado, a precipitação ocorrida em um mês j, sobre 
cada bacia fechada, deve ser transformada em vazão 
afluente ao açude; e neste, deve ser feito o balanço 
hídrico para determinar a vazão liberada, ou não, 
para a bacia de jusante, a qual pode ser fechada ou 
livre. O encadeamento desse processo permite tanto 
a análise da capacidade hídrica das sub-bacias, como 
a geração de uma série sintética de deflúvios afluen-
tes ao rio Piranhas-Açu.    

No cálculo do balanço hídrico nos açudes, a 
equação utilizada contou com os seguintes termos: 
 
 

demandaevapprecentradajj VVVVVV   ..1      (2) 

 
 
Onde: 

jV é o volume armazenado no mês j 

1jV é o volume armazenado no mês anterior 

entradaV é o volume de entrada na bacia simulado 

pelo MODHISA 

.precV é o volume precipitado sob a área do espe-

lho d’água  

..evapV é o volume evaporado no açude 

..demandaV é o volume retirado para atender as 

demandas  
 
 

Primeiramente, foram levantadas as fichas 
técnicas de todos os açudes, e ajustadas funções co-
ta-área e cota-volume pelo Método da Regressão 
Linear de 1a Ordem. 

Com essas funções, foram calculadas as á-
reas correspondentes aos volumes mensais dos açu-

des. E assim, calculado o volume precipitado sob a 
área do espelho d’ água: 
 
 

espelhopostoprec APV   )10( 3
.                         (3) 

 
 
Onde: 

.postoP  é a precipitação mensal em mm do posto 

mais próximo do açude 

.espelhoA  é a área do espelho d’ água do açude, 

no mês j, em m3 

 
 

Para o cálculo do volume evaporado, foram 
utilizados os dados dos seguintes tanques classe A: 
São Gonçalo, para os açudes localizados nas bacias 
do Rio do Peixe, Alto Piranhas e Médio Piranhas; 
Serra Negra do Norte, para os açudes das bacias dos 
rios Espinharas, Cruzeta e Seridó. 

Assim, o volume evaporado foi calculado pe-
lo produto entre os dados de evaporação, e a área 
do espelho d’ água do açude, em cada mês. 

O volume retirado do açude para atender as 
demandas foi estimado, já que não há informações 
disponíveis; a não ser a demanda para abastecimen-
to da zona urbana, naqueles açudes responsáveis 
pelo atendimento das cidades. Porém, sabe-se que a 
irrigação demanda um volume muito superior, e 
este não é monitorado. 

Então, para estimar a demanda de água do 
açude, foram gerados volumes sintéticos para um 
período onde são conhecidos os volumes reais men-
sais do açude, e feita a comparação. A diferença en-
tre o volume sintético e o observado fornece o valor 
aproximado da demanda. 
 
 
Simulação 

 
A simulação do processo de transformação 

chuva-vazão em toda a bacia do Piranhas-Açu englo-
ba o encadeamento desse processo nas sub-bacias 
que a formam.  

Para facilitar a compreensão da simulação 
realizada, é mostrado a seguir o diagrama unifilar 
do trecho do rio Piranhas-Açu entre os açudes Co-
remas Mãe-D’água e Armando Ribeiro Gonçalves, 
com seus principais afluentes, açudes e postos de 
medição de vazão. 
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Figura 04- Diagrama unifilar dos principais afluentes, açudes e postos 

 
 

Estando o MODHISA calibrado para todas 
as sub-bacias (fechadas e livres), foi feita, inicialmen-
te, a validação do modelo, interligando os deflúvios 
gerados por ele, com os resultados dos balanços dos 
açudes, respeitando a seqüência do diagrama unifi-
lar mostrado, ou seja, a disposição dos açudes na 
rede fluvial. Utilizou-se para isso, a série de 10 anos 
de dados de precipitação dos postos pluviométricos 
(de 1994 a 2004); e o volume inicial dos açudes de 
janeiro de 1994. 

Quando o volume Vj gerado no açude era 

maior que o seu volume máximo, então:  
 

maxVVV jvert                                                    (4) 

 
onde: 

.vertV  é o volume vertido 

jV  é o volume gerado pelo balanço 

maxV  é o volume máximo do açude 

 

Havendo vertimento, esse volume era trans-
formado em vazão, e esta era somada à vazão gerada 
pelo MODHISA na bacia a jusante do açude. 

Porém, para se obter resultados mais consis-
tentes do ponto de vista prático, é necessário simular 
uma série de, pelo menos, 50 anos de dados, a fim 
de se construir curvas de permanência em pontos 
relevantes do rio, bem como as curvas de garantia 
dos açudes, avaliando assim, o real aporte hídrico da 
bacia no trecho estudado.  

Rio Piancó 

Rio Piranhas 

Rio Piranhas- Açu 

Rio do 
Peixe 

Rio Espinharas 

Rio Serido 

Riacho

Sao Bento 

Riacho 

Caiçara 

Rio Baião 

Rch. Escuro 

Riachos dos cavalos 
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Portanto, foi acrescentado ao modelo inte-
grado das sub-bacias mais 40 anos de dados da se-
guinte forma: a partir da série de 10 anos de precipi-
tação dos postos, gerou-se 40 anos de dados sintéti-
cos de chuva usando o Modelo Auto- Regressivo de 
1ª Ordem de Thomas-Fiering, em cada sub-bacia. 

A simulação final contou, portanto, com 50 
anos de dados, ou seja, 600 meses, a partir de janei-
ro de 1994, realizada através da interligação de vá-
rias planilhas (uma planilha para cada sub-bacia) 
com a ajuda da Visual Basic do Microsoft Excel para 
a execução de rotinas comuns a todas elas. 
 
 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

O resultado da calibração de algumas sub-
bacias é mostrado a seguir, juntamente com a preci-
pitação média no mesmo período da calibração: 
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Figura 05- Calibração da bacia do posto Serra Negra do 

Norte localizado no rio Espinharas (bacia livre) 
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Figura 06- Calibração da bacia do posto São Fernando 

localizado no rio Seridó (bacia livre) 
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Figura 07- Calibração da bacia do açude Bartolomeu I 

(bacia fechada) 
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Figura 08- Calibração da bacia do açude Cruzeta 

 

 
Verifica-se que, de modo geral, o MODHI-

SA representou bem os picos de vazão e de variação 
do volume dos açudes. Porém, superestimou alguns 
valores de deflúvio, em resposta a pequenos eventos 
ocorridos. Uma explicação para esse fato é a de não 
se conhecer as retiradas de água dessas sub-bacias, 
antes da chegada ao seu exutório. Todavia, o MO-
DHISA apresentou uma boa relação de causa e feito 
entre as precipitações e os deflúvio na bacia, ou seja, 
nem todo evento chuvoso resulta em um deflúvio 
capaz de variar de forma significativa o volume dos 
açudes; e o MODHISA mostrou-se eficiente quando 
foram comparados seus resultados com a variação 
positiva destes. 
 
Curvas de Permanência 

 
As curvas de permanência expressam a por-

centagem de tempo em que uma seção do rio per-
manece com vazão acima de um determinado valor . 
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Dessa forma, pode-se saber qual a vazão que o rio 
pode ofertar em diferentes frações tempo; quanto 
tempo ele passa seco (no caso de rios temporários); 
ou se ele atenderá bem a um incremento da de-
manda, por exemplo.  

Sendo assim, as curvas de permanência se-
rão muito úteis para a avaliação da disponibilidade 
hídrica do trecho do rio estudado, como também, 
para confrontar suas vazões disponíveis com as de-
mandas atuais e futuras da bacia. 

As curvas de permanência foram construí-
das nas principais confluências do rio Piranhas-Açu 
com seus afluentes, utilizando-se a série de vazões 
geradas na simulação integrada da bacia, conside-
rando a disposição dos açudes estudados. Para facili-
tar a compreensão da descrição dos pontos onde 
foram construídas as curvas, e da análise destas, é 
recomendável o acompanhamento pela Figura 02 
ou 04. 
 

 

Curva de Permanencia das vazoes do posto Aparecida
Dados de 1985 a 2002
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Figura 9 — Curva de Permanência com dados observados 

no rio Piranhas na confluência do rio do Peixe. 

 
 

A primeira seção analisada localiza-se na 
confluência do rio do Peixe com o rio Piranhas. 
Neste ponto, existe o posto de medição Aparecida, 
cuja curva de permanecia encontra-se na Figura 09. 
São dados da serie completa do posto desde 1985 a 
2002. 

A curva de permanência desta mesma bacia, 
construída com a série de vazão resultante da simu-
lação integrada do MODHISA, ou seja, levando em 
consideração os açudes e seus vertimentos, no perí-
odo de 50 anos simulados, e mostrada na Figura 10: 
 

Curva de Permanencia das vazoes mensais simuladas na secao de 
confluencia do rio do Peixe com o rio Piranhas

- Dados de 50 anos
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Figura 10 — Curva de permanência com dados sintéticos. 

 
 
 

Verifica-se que existe uma concordância 
quanto aos períodos de vazões nulas; e como era 
esperado, as vazões sintéticas são maiores que as ob-
servadas, quando comparada a mesma porcentagem 
de tempo. Uma provável justificativa é que o modelo 
pode ter simulado vertimentos dos açudes que na 
realidade não ocorreram, aumentando assim o de-
flúvio. E  é oportuno lembrar que não se conhece a 
retirada de água dessa bacia. 

Outra seção importante a ser analisada é a 
confluência do rio Piranhas com o rio Piancó. Este 
último apresenta o posto fluviométrico Pau Ferrado, 
imediatamente à jusante do açude Coremas-Mãe D’ 
água que pereniza o rio Piranhas-Açu até o açude 
Armando Ribeiro Gonçalves. Logo, é interessante 
mostrar a curva de permanência desse posto. Tam-
bém porque, a vazão liberada pelo açude Coremas-
Mãe D’ água é responsável pelo atendimento da 
demanda no trecho 1, já que os outros afluentes do 
rio Piancó nesse trecho são pequenos riachos tem-
porários. 

A demanda do trecho 1 foi calculada, em 
2003, e é da ordem de 1,156 m3/s, segundo cadastro 
de usuários. Estima-se que ela terá um incremento 
em 2010, e será da ordem de 2,16 m3/s. 

Na curva de permanência do posto Pau Fer-
rado (Figura 11) foram destacadas as garantias de 
atendimento a essas demandas. 

Nota-se que a vazão regularizada pelo açude 
Coremas-Mãe D’ água atende eficazmente a deman-
da do trecho 1. 
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Curva de Permanencia do Posto Pau Ferrado 
- Dados de 1966 a 2006

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

% de Permanencia

Demanda do trecho 

em 2003 = 1,156 m3/s
Garantia de 98,67%

Demanda do trecho 

em 2010 = 2,16 m3/s
Garantia de 96,75%

 
 

Figura 11 - Curva de permanência do posto Pau Ferrado. 

 
 

A vazão de contribuição do rio Piranhas ao 
rio Piancó pode ser medida pela diferença entre a 
vazão do posto Sitio Vassouras (localizado imedia-
tamente à jusante da confluência desses rios), e o 
posto Pau Ferrado. Caso o açude Coremas-Mãe D’ 
água interrompesse a liberação de água para jusan-
te, as demandas anteriormente comentadas sofreri-
am grande redução de garantia. O gráfico da Figura 
12 mostra a curva de permanência construída com a 
diferença entre as vazões dos postos, e a comprova-
ção da afirmação anterior. 
 

Curva de Permanencia das vazoes mensais afluentes ao rio Pianco- 
Dados da diferenca entre os postos no periodo de 1966 a 2006
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Figura 12 - curva de permanência construída com 

a diferença entre as vazões dos postos Sitio Vassouras 

e Pau Ferrado. 

 
A terceira seção analisada localiza-se no rio 

Piranhas-Açu, na divisa dos Estados da Paraíba e Rio 
Grande do Norte. Para tanto, foram construídas as 
curvas de permanência das vazões sintéticas dos 
principais afluentes do rio nesse trecho 2, que são: 

Riacho São Bento, Riacho Caiçara e Riacho dos Ca-
valos; utilizando as vazões geradas pelas bacias livres 
à jusante dos açudes que barram esses rios. A essas 
vazões foi somada a vazão do posto Sitio Vassouras, 
localizado no inicio desse trecho. O resultado da 
curva de permanência é mostrado na Figura 13, jun-
tamente com a curva de permanência das vazões do 
posto Sitio Vassouras, com a finalidade de visualizar 
o incremento no valor das vazões devido à contribu-
ição lateral desses afluentes. 
 

Curva de Permanencia das vazoes no trecho 2 do rio Piranhas-Acu
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Figura 13 — Curava de permanência no trecho 2 do rio 

Piranhas-Açu. 

 
Verifica-se que, novamente, a vazão do tre-

cho atende às demandas, segundo os dados do posto 
e segundo a soma destes com as vazões dos afluentes 
do trecho. O rio Piranhas-Açu é perenizado pelo 
açude Coremas Mãe-D’ água, mas caso não fosse, o 
aporte hídrico nesse trecho restringiria-se às vazões 
afluentes dos riachos temporários; logo, a garantia 
de atendimento às demandas diminuiu como mos-
tra o gráfico da Figura 14 a seguir. 
 

Curva de Permanencia das vazoes no trecho 2 do rio Piranhas-Acu
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Figura 14 — Curva de permanência no trecho 2 do rio 

Piranhas-Açu. 
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Na curva estão indicadas as demandas desse 
trecho 2, segundo o cadastro de usuários realizado 
em 2003, com suas respectivas garantias de atendi-
mento. 

A disponibilidade hídrica desse trecho, 
quando analisada unicamente pela contribuição dos 
deflúvios das bacias laterais, diminui. A curva de 
permanência das vazões sintéticas afluentes (em 
amarelo) mostra que em 15% do tempo a vazão a-
fluente ao rio Piranhas- Açu, no trecho 2, é nula. E 
que as demandas seriam atendidas com garantias de 
76 a 77%. Entretanto, assim como as demais curvas 
de permanência sintéticas, esta pode ter superesti-
mado a vazão, principalmente as grandes vazões. 

Após a divisa dos Estados, a contribuição ao 
rio Piranhas-Açu vem da bacia do rio Espinharas. A 
curva de permanência das vazões sintéticas nesse rio 
é mostrada na Figura 15, juntamente com a curva de 
permanência das vazões observadas no posto de Ser-
ra Negra do Norte. 

 
 

Curva de permanencia das vazoes mensais do rio Espinharas 
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Figura 15 - Curva de permanência do rio Espinharas no 

posto de Serra Negra do Norte 

 
 

Nota-se que o modelo subestimou o tempo 
em que o rio Espinharas permanece seco (segundo 
o modelo, o rio apresenta vazão nula em 50% do 
tempo; e segundo os dados do posto Serra Negra, o 
rio apresenta vazão nula em 64% do tempo). No 
entanto, para vazões superiores a 3 m3/s, a curva de 
permanência das vazões observadas se sobrepõem à 
curva das vazões sintéticas, diferindo dos resultados 
das outras curvas expostas até o momento. 
 

Curva de Permanencia das vazoes mensais na secao do rio Piranhas- Acu no 
Posto Jardim de Piranhas
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Figura 16 - Curva de permanência na seção do posto Jar-

dim de Piranhas. 

 
 

Logo após a confluência do rio Espinharas 
com o rio Piranhas-Açu existe o posto fluviométrico 
Jardim de Piranhas. Somando-se as vazões sintéticas 
das curvas de permanência do trecho 2 e as do rio 
Espinharas, tem-se a curva de permanência das va-
zões sintética na seção do posto Jardim de Piranhas. 
A comparação desta curva com a observada no posto 
e mostrada na Figura 16: 

Observa-se que as curvas quase se sobre-
põem para as vazões com até 80% de permanência. 
Igualmente ocorre para as vazões superiores a 60 
m3/s. Entretanto, o modelo praticamente duplica as 
vazões entre 5 a 60 m3/s. Provavelmente, o modelo 
superestimou as vazões do trecho 2, já que a do rio 
Espinharas ficaram abaixo da medida no posto de 
Serra Negra.  

O próximo trecho analisado é o trecho 3, 
cuja vazão corresponde àquela da seção do posto de 
Jardim de Piranhas, acrescida às vazões sintéticas dos 
principais afluentes do rio Piranhas-Açu nesse tre-
cho: Riacho Escuro, Rio Baião e Rio Seridó. Dentre 
esses, o rio Seridó merece destaque, pois, é o maior 
afluente do rio Piranhas- Açu. Sua curva de perma-
nência é mostrada na Figura 17: 

O rio Seridó permanece com vazão nula 
cerca de 33% do tempo segundo a curva das vazões 
sintéticas; e cerca de 26% do tempo segundo os da-
dos do posto São Fernando. A grande quantidade 
de grandes açudes que barram o rio e seus afluentes 
diminui sua disponibilidade hídrica, porém, por 
outro lado, são essenciais para o atendimento da 
demanda nessa região de baixa pluviosidade.  
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Curva de Permanencia das vazoes do rio Serido na secao do Posto Sao 
Fernando
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Figura 17 - Curva de permanência do rio Seridó em seu 

trecho final. 

 
 

Somando-se a essa curva, as vazões das cur-
vas dos outros dois afluentes e as vazões do posto 
Jardim de Piranhas, têm-se a curva de permanência 
ao final do trecho 3, que é mostrada na Figura 18, 
juntamente com as garantias de atendimento às de-
mandas nesse trecho. 
 

Curva de Permanencia das vazoes mensais ao final do trecho 3
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Figura 18 - curva de permanência ao final do trecho 3 do 

rio Piranhas-Açu. 

 

 

Os resultados expostos mostram que o rio 
Piranhas-Açu, nos trechos estudados, suporta as de-
mandas atuais que somam um total de 4,064 m3/s. 
Mas isso só é possível devido, principalmente, à va-
zão regularizada pelo açude Coremas-Mãe D’ água. 
Sem essa fonte firme de água, os resultados da simu-
lação indicam que haveria baixa eficiência no aten-
dimento às demandas.  
 

CONCLUSÕES 
 
 

O encadeamento da aplicação do MODHI-
SA nas sub-bacias juntamente com o balanço hídrico 
nos grandes açudes permitiu a construção de um 
modelo que mostra o efeito provocado pela precipi-
tação no armazenamento mensal de água nos açu-
des (se este irá verter ou não; ou quanto seu nível irá 
aumentar ou baixar), tendo como dados de entrada 
apenas a chuva medida nos postos e o volume inicial 
do açude.  

Além disso, essa simulação permitiu analisar 
valores de deflúvios mensais em seções ao longo do 
trecho do rio Piranhas - Açu e de seus afluentes. 

A avaliação da disponibilidade hídrica e da 
demanda hídrica nos três sub-trechos em que foi 
divido o rio Piranhas-Açu até o Açude Armando Ri-
beiro Gonçalves mostrou que, para as atuais vazões 
de água bruta captadas no rio, as garantias de aten-
dimento são elevadas, já que a porcentagem de 
permanência destas no trecho do rio é alta. 

Em síntese, o problema da escassez hídrica 
da bacia do rio Piranhas-Açu decorre da falta de 
infra-estrutura para encaminhar a água do rio para 
as localidades cujos açudes não são capazes de suprir 
a demanda na época da estiagem, como por exem-
plo, as cidades localizadas a margem esquerda do 
rio, como  Santa Cruz. 

A conscientização dos usuários para a pre-
servação das matas ciliares e da qualidade da água 
do rio, assim como a mobilização dos órgãos gesto-
res dos dois Estados para o controle da sua demanda 
hídrica é fundamental para conservação da vida des-
se manancial.  
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Evaluation of Water Availability and Water 
Demand in the Piranhas-Açu River Reach Between 
the Coremas-Mãe D’Água and Armando Ribeiro 
Gonçalves Dams 
 
ABSTRACT 
 

Piranhas-Açu River Basin is a federal basin 

located in the semiarid region of the Brazilian Northeast. 

Sixty per cent of its area is in the State of Paraiba, and 

40% in Rio Grande do Norte. The main river, the 

Piranhas-Açu, is a vital source for many socio-economic 

activities carried out along its course. The reach under 

study has several pipeline systems, irrigation projects, and 

supplies several towns along the rivers. All these activities 

require a large volume of water as compared to the scarcity 

of water in the semiarid region. Considering the importance 

of this water resource for the region and the need to 

implement appropriate management, this paper aims to 

survey the actual conditions of water supply in this part of 

the Piranhas-Açu by hydrologic modeling which include the 

provision of major dam contribution basins of the river, 

and their monthly water balance. The rainfall-runoff model 

applied to the sub-basins was the MODHISA-hydrological 

model for the Semi-Arid. The simulation of the 

transformation of mean precipitation that occurred in the 

sub-basin in inflows to the Piranhas-Açu generated 50 

years of synthetic flow data at relevant points of the 

Piranhas-Açu river and its tributaries enabling the 

construction of duration curves for flows along the reach 

studied. When we compare the available flows to the 

current and future demands for raw water intakes from the 

stretch, we observe that service is fully assured. It was also 

concluded that the MODHISA was very appropriate to the 

hydrological characteristics of the sub-basins of Piranhas-

Açu catchment. 

Key-words: Water availability, Demand, Modeling. 
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RESUMO 
 

Este trabalho, baseado em estudos teóricos e práticos sobre escoamentos em canais abertos, tem por objetivo determi-
nar o coeficiente de rugosidade ao escoamento (coeficiente de Manning), com a intenção de dar suporte a futuros trabalhos 
que o utilizarão tanto na seção transversal como ao longo do canal, em simulações de escoamentos não permanentes utili-
zando as equações de Saint-Venant. Para a caracterização da resistência na seção foram utilizados como base dados de al-
guns rios nos Estados Unidos, nos quais foram adimensionalizados. A partir destes foram construídas curvas que relacio-
nam a profundidade do escoamento com o coeficiente de Manning para o Rio Sapucaí no estado de Minas Gerais. Foi tam-
bém traçado o perfil longitudinal por meio de observações em campo. Estes dados são indispensáveis na calibração de modelos 
hidráulicos. Como resultado pode-se observar que o coeficiente de Manning calculado através da metodologia proposta se 
aproxima dos valores medidos em campo 
 

Palavras-chave: Coeficiente de Manning, Escoamento Uniforme, Canais Naturais. 

 

INTRODUÇÃO 
 
 

A definição do coeficiente de Manning (co-
eficiente de rugosidade do escoamento), proposto 
pelo engenheiro Irlandês Robert Manning em 1889, 
ainda hoje é de difícil definição para canais naturais 
em locais que não possuem medições de vazão ou 
com poucos estudos. O coeficiente de rugosidade 
do escoamento normalmente é definido, como for-
ma de simplificação, como único para uma deter-
minada seção de um canal. Mas como demonstrado 
por Chow (1959), este coeficiente varia na seção de 
acordo com o nível d’agua. Em aspectos gerais, 
quanto menor a profundidade d’água, maiores os 
efeitos das irregularidades do fundo do canal e, 
portanto maior o seu valor. Este artigo propõe uma 
metodologia para determinar o coeficiente de Man-

ning variando de acordo com a profundidade 
d’água na seção transversal. 

O levantamento do coeficiente de Manning 
(n) para o Rio Sapucaí-MG, para utilização, por 
exemplo, nas equações de Saint-Venant, reveste-se 
de grande importância para os cálculos hidrodinâ-
micos quando da propagação de eventos extremos 
de cheias. As comunidades circunvizinhas na Bacia 
do Alto Sapucaí poderão obter grandes benefícios se 
os resultados obtidos nos modelos hidrodinâmicos 
forem compatíveis aos dados levantados nas estações 
fluviométricas telemetrizadas instaladas na região.  

Por meio das caracterizações de rugosidade 
em campo, e também com base em dados de rios de 
outros países, foram construídas curvas que relacio-
nam profundidade e coeficiente de Manning ao 
longo de todo o Rio Sapucaí. Estas caracterizações 
do coeficiente de rugosidade de Manning, em fun-
ção tanto da profundidade da lâmina d’água, quan-
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to da rugosidade ao longo do canal, são indispensá-
veis para a calibração de um modelo hidráulico, que 
se baseia em equações hidrodinâmicas. 
 

CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 
 
 

A Bacia do Rio Sapucaí integra a bacia do 
Rio Grande, localizando-se na região Sudeste, atra-
vessando dois estados, São Paulo e Minas Gerais. O 
Rio Sapucaí nasce na Serra da Mantiqueira, na cida-
de de Campos de Jordão-SP, a uma altitude de 1650 
m, e deságua no Lago de Furnas a 780 m de atitude, 
e tem um comprimento aproximado de 343 km (34 
km dentro do Estado de São Paulo e 309 km em 
Minas Gerais). De sua nascente até a seção imedia-
tamente a jusante do Ribeirão Piranguçu, o rio per-
corre 66 km drenando uma área de 1.050 km2 — 
basicamente, esta é a área da bacia a montante da 
cidade de Itajubá-MG. Podemos observar na Figura 
1 um trecho rio Sapucaí já dentro deste munícipio. 
 

 
Figura 1 — Rio Sapucaí no município de Itajubá-MG 

 
 

O município de Itajubá (Coordenadas UTM 
453146.24 E; 7510834.60 N; Zona 23), localizado ao 
Sul do Estado de Minas Gerais, está inserido na pla-
nície de inundação do Rio Sapucaí, constituindo 
área susceptível aos eventos de cheias. A região onde 
se realizou o presente estudo localiza-se a montante 
do município de Itajubá, denominada Bacia do Alto 
Sapucaí. 
 
 

MÉTODO PARA A DETERMINAÇÃO DO 
COEFICIENTE DE MANNING AO 
LONGO DO CANAL 
 
 

A caracterização do coeficiente de Manning 
para a Bacia do Alto Sapucaí foi realizada com base 

no procedimento proposto por Cowan (1944) apud 
Chow (1959) por meio da Equação 1. 
 

n = (n0 + n1 + n2 + n3 + n4). m5     (1) 

 
Onde n0 é o valor básico de n para um canal 

reto, uniforme e liso, livre de materiais naturais 
envolvidos, n1 é o valor adicional a n0 para correção 
dos efeitos das irregularidades da superfície, n2 é um 

valor para variações na forma e tamanho do canal 
através da seção, n3 é o valor para obstruções, n4 é o 

valor para a vegetação e condições de escoamento, e 
m5 é um fator de correção das sinuosidades do canal.   

Os valores para a obtenção deste coeficien-
te, fornecidos por Chow (1959), encontram-se na 
Tabela 1. 
 

Tabela 1 — Valores para a computação do coeficiente de 

Manning (Chow 1959). 

 

Condições do Canal Valores 

Material 

Envolvido 

Terra 

n0 

0.020 

Rocha Cortada 0.025 

Cascalho Fino 0.024 

Cascalho Grosso 0.028 

Grau de 

Irregularidade 

Liso 

n1 

0.000 

Insignificante 0.005 

Moderado 0.010 

Severo 0.020 

Variações na 

seção transversal 

Gradual 

n2 

0.000 

Alternado Oca-

sionalmente 
0.005 

Alternado Fre-

qüentemente 
0.010-0.015 

Efeito Relativo 

das obstruções 

Desprezível 

n3 

0.000 

Insignificante 0.010-0.015 

Apreciável 0.020-0.030 

Severo 0.040-0.060 

Vegetação 

Baixa 

n4 

0.005-0.010 

Média 0.010-0.025 

Alta 0.025-0.050 

Muito Alta 0.050-0.100 

Grau de 

Sinuosidade 

Insignificante 

m5 

1.000 

Apreciável 1.150 

Severa 1.300 

 
 

O levantamento de dados para a determina-
ção do coeficiente de Manning ao longo do Rio 
Sapucaí abrangeu o trecho desde a sua cabeceira 
(Coordenadas UTM 450.000 E; 7.497.230 N; Zona 
23), localizada próxima ao município de Campos do 
Jordão — SP, estendendo-se até o município de Santa 
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DMP

h
DMP %

Rita do Sapucaí — MG (Coordenadas UTM 427.333 
E; 7.538.684 N; Zona 23). Perfazendo aproximada-
mente 83 km de trecho estudado, divididos em 36 
seções de coletas de dados, esse levantamento con-
sistiu da observação visual dos itens relacionados na 
tabela 1, onde também foi elaborado um acervo 
fotográfico que foi analisado posteriormente em 
laboratório. Os resultado dos sub-valores observados, 
que compõem o coeficiente de Manning, são apre-
sentados no Anexo 1.      
 
 

MÉTODO PARA GERAR A CURVA QUE 
RELACIONA O COEFICIENTE DE 
MANNING COM A PROFUNDIDADE 
DO CANAL 
 
 

A definição da variação transversal do coefi-
ciente de Manning em uma seção é de extrema 
importância para a calibração e utilização de mode-
los hidráulicos. Pode-se observar na figura 2 que este 
parâmetro pode atingir índices de 50% de variação 
entre os níveis de vazante e o nível de transborda-
mento do canal.  

Com o objetivo de se definir uma correlação 
entre o coeficiente de Manning e a profundidade 
utilizaram-se alguns dados apresentados por Chow 
(1959) e alguns conceitos apresentados por Christo-
foletti (1981). 

Neste estudo foram utilizados dados dos rios 
Mississippi-EUA, Tennessee-EUA e Irrawaddy-
Birmania (Figura 2) descritos por Chow (1959), que 
relacionam o coeficiente de Manning com o nível 
d’água. 
 

 
 

Figura 2 — Variação transversal do coeficiente de Manning 

nos Rios Mississipi (EUA), Tennessee (EUA) 

e Irrawaddy (Birmania). 

Fonte: Adaptado de Chow (1959) 

De acordo com Christofoletti (1981) o sím-
bolo “%DMP” refere-se a uma relação entre uma 
altura de lâmina d’água (h) e o valor corresponden-
te ao débito de margens plenas (DMP), ou seja, 
valor acima do qual haverá transbordamento para a 
planície de inundação (equação 2). O valor corres-
pondente a “%n” vazante representa a relação entre 
o valor de n para uma altura de lâmina d’água (n) e 
o valor de n máximo (nmax), ou seja, n de vazante 

(equação 3). 
 

   
                                                                                  (2) 
 

máxn

n
n %

    
                  (3) 

 
Por meio das equações (2 e 3) e juntamente 

com os dados referentes à variação transversal do 
coeficiente de Manning (figura 2) pode-se construir 
uma relação entre o “%DMP” e “%n” vazante e as-
sim obtendo-se também uma relação entre “n” e “h”. 
 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Curva que relaciona o coeficiente de Manning 

com a extensão do rio Sapucaí 

 
O levantamento de dados para a determina-

ção do coeficiente de Manning ao longo do Rio 
Sapucaí realizou-se desde a sua cabeceira, localizada 
próxima ao município de Campos do Jordão — SP, 
estendendo-se até o município de Santa Rita do 
Sapucaí — MG, contabilizando ao todo 36 trechos. 
Como o objeto de estudo é a influencia do rio na 
cidade de Itajubá–MG, por causa das enchentes, 
priorizou-se um maior detalhamento, considerando 
menores espaçamentos entre os trechos estudados 
até a jusante do rio no município. 

Conhecendo-se as distâncias entre cada se-
ção e os valores de coeficiente de Manning, deter-
minados para as calhas principal e secundária, cons-
truíram-se as curvas relacionando a variação do valor 
de n ao longo da extensão do Rio Sapucaí em estu-

do (Figura 3). Os dados são mostrados nas tabelas 2 
e 3 em anexo. 

Verifica-se que o valor de n para a calha se-
cundária é maior que o valor de n para a calha prin-

cipal devido às diferentes condições da superfície e 
principalmente das diferenças de densidade e tama-
nho entre as vegetações encontradas em cada calha. 
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Figura 3 - Curvas relacionando o valor de n com a 

extensão do Rio Sapucaí. 

 
 
Curva que relaciona o coeficiente de Manning 

com a profundidade do Rio Sapucaí 

 
Foram utilizados os dados referentes aos rios 

Mississippi-EUA, Tennessee-EUA e Irrawaddy-
Birmania (figura 2) e foi construída uma curva por 
meio das equações 2 e 3 e, posteriormente, definida 
uma equação relacionando o “%DMP” e “%n” va-
zante que é apresentado na Figura 4. 
 

 

 
 

Figura 4 — Adimensionalização dos dados dos Rios 

Mississipi (EUA), Tennessee (EUA) e 

Irrawaddy (Birmania). 

 
 

Baseando-se na equação do ajuste da curva 
da figura 4 podem-se extrapolar estas condições 
para outros rios. Esta metodologia foi utilizada para 
o Rio Sapucaí-MG e os valores obtidos para “n” fo-
ram comparados com dados medidos em campo. 
 

ESTUDO DE CASO: RIO SAPUCAÍ, SEÇÃO 
LOCALIZADA NA CAPTAÇÃO DE ÁGUA DA 
COPASA — ITAJUBÁ, MG 
 
 

A seção da captação da Copasa — Itaju-
bá/MG (figura 5) foi escolhida por já haver medi-
ções de vazão e ser uma seção de referência nos 
estudos de monitoramento de cheias para o muni-
cípio. A seção indicada na figura 3, e nas tabelas 2 e 

3 a seção copasa encontra-se no trecho n° 14.   
 

 
 

Figura 5 - Topobatimetria — Captação Copasa. 

 
 

A determinação do coeficiente de Manning 
para as diversas alturas de lâmina d’água para calha 
principal foi realizada tendo-se como dados os valo-
res do débito de margem plena (DMP) e do “n” de 
vazante. O valor do “DMP” não é de difícil obten-
ção, basta observar o nível de transbordamento do 
canal. Como podemos observar na figura 5 este 
valor é de 6,7 metros. Já a obtenção do “n” de vazan-
te não é tão simples, neste caso foi adotado o valor 
de 0,075. Este valor foi obtido calibrando-se a resul-
tados finais com medições de vazão existentes no 
canal (figura 6). 

Calcula-se primeiro o valor do “%DMP” a 
partir da equação 2 para os diferentes níveis da la-
mina d’água.  Em seguida o “%n” vazante, ao longo 

da seção transversal, é obtido utilizando-se a Equa-
ção 4, na qual foi obtida pela regressão apresentada 
na Figura 4. 
 
% n vazante = 0.274 x %DMP2 - 0.646 x %DMP + 1.017 (4) 

 
Obtêm-se por fim os valores do coeficiente 

de Manning em relação ao nível de lamina d’água 
por meio da equação 3, mostrado na Figura 6. 

Em resumo utilizando-se as Equações 2, 3 e 
4 construiu-se então a curva teórica, baseado no 
“%DMP” relacionado o coeficiente de Manning com 
nível d’água. Juntamente com esta curva, plotou-se 
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valores do coeficiente de Manning calculados por 
meio de medições de vazão em campo para a esta-
ção Captação Copasa (Figura 6). A metodologia não 
foi aplicada nas outras seções por não haverem me-
dições de vazão. 
  
 

 
 

Figura 6 — Comparação da curva de n calculado e medido 

para a calha principal do Rio Sapucaí-MG na estação 

Captação Copasa. 

 
 

CONCLUSÕES 
 
 

A grande dificuldade encontrada ao estimar 
as vazões volumétricas de cursos d’água naturais por 
meio de equações consiste em saber se os valores de 
coeficientes de resistência ao escoamento são aque-
les que realmente retratam o comportamento do 
escoamento. Em algumas estações fluviométricas 
utiliza-se a equação de Manning para extrapolar os 
cálculos de vazão para níveis d’água que não sejam o 
de escoamento normal. Contudo, a curva-chave 
obtida pode trazer resultados pouco representativos 
se considerarmos o coeficiente de Manning como 
sendo constante tanto na direção longitudinal, 
quanto na profundidade. 

O levantamento de dados em campo possi-
bilitou a determinação do coeficiente de Manning 
podendo-se conhecer o comportamento deste fator 
ao longo do rio Sapucaí, como visualizado na Figura 
2. 

Através da adimensionalização dos dados 
fornecidos por Chow (1959), foi possível a constru-
ção de uma curva relacionando % DMP e % n va-

zante, possibilitando a determinação de valores de 

coeficiente de Manning para diferentes alturas da 

lâmina d’água em diversas seções do rio Sapucaí 
/MG.  

Pode-se observar na figura 6 que o coefici-
ente de Manning calculado através da metodologia 
proposta se aproxima dos valores medidos em cam-
po. Propõe-se, então, que outros canais sejam estu-
dados, para que o método proposto seja validado. 

As medições de vazão realizadas na estação 
da Captação Copasa foram de fundamental impor-
tância para a calibração do coeficiente de Manning 
de vazante. Uma boa avaliação desta variável é indis-
pensável para a obtenção da relação (Cota x coefici-
ente de Manning) proposta nesta metodologia. Caso 
contrário este coeficiente poderia ter sido sub ou 
superestimado induzindo a um erro nos resultados 
finais. 
 Para a calha secundária e para a calha prin-
cipal das outras seções não foi aplicada, nem testada, 
esta metodologia por não haverem medições de 
vazão.  

O trabalho pode ter contribuição relevante, 
sendo indispensável para a calibração de um modelo 
hidráulico que se baseie nas equações de Saint-
Venant. 
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Methodology for the Characterization of the Varia-
tion of Manning’s Coefficient Along and in the 
Transversal Sections of the Channel — Case Study of 
Alto Sapucaí Basin, State of Minas Gerais 
 
ABSTRACT 
 

This work aims at providing a greater theoretical 

and practical foundation on uniform flow in open chan-

nels, as well as roughness coefficient for flow, in order to 

supply the variation of Manning’s coefficient for future 
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studies along and in the transversal sections of Sapucaí 

River in simulations of gradual varied non-permanent 

flow using Saint-Venant Equations. Data from some rivers 

in the United States were used to characterize resistance in 

the section. Based on these data, curves were built relating 

depth and Manning’s coefficient in Sapucaí River in the 

state of Minas Gerais. The longitudinal profile was also 

traced using field observations.  These data are essential for 

the calibration of hydraulic models. As a result we can 

observe that Manning’s coefficient calculated by the pro-

posed method approaches the values measured in the field. 

Key-words: Manning’s Coefficient, Uniform Flow, Open 

channels. 
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ANEXO 1 
 

Tabela 2 — Valores de n para a calha principal. 

 

Condições 

do Canal n0 n1 n2 n3 n4 m5 
Valor n 

(COWAN) 

Distância 

acumulada(m)
Trechos 

Partida 0,025 0 0 0,04 0,005 1 0,070 0,0 

1 0,025 0 0 0,04 0,005 1 0,070 2008,5 

2 0,02 0,005 0 0,01 0,005 1 0,040 3386,6 

3 0,02 0,005 0 0 0,005 1 0,030 3794,5 

4 0,02 0,005 0 0 0,005 1,15 0,035 4068,0 

5 0,02 0,005 0,005 0 0,005 1 0,035 4396,7 

6 0,02 0,005 0 0,01 0,01 1 0,045 6127,3 

7 0,02 0,005 0 0 0,01 1 0,035 7471,9 

8 0,02 0,005 0,005 0 0,01 1 0,040 9505,6 

9 0,02 0,005 0,01 0 0,01 1 0,045 11872,7 

10 0,02 0,01 0,005 0,01 0,005 1,15 0,058 14122,9 

11 0,02 0,005 0 0 0,01 1 0,035 15573,9 

12 0,02 0,005 0,005 0,02 0,005 1,15 0,063 17102,3 

13 0,02 0,005 0 0 0,01 1,3 0,046 18294,6 

14 0,02 0,005 0,005 0,01 0,02 1 0,060 19536,1 

15 0,02 0,005 0 0 0,005 1,15 0,035 20955,4 

16 0,02 0,005 0,01 0,01 0,01 1 0,055 23421,6 

17 0,02 0,005 0,005 0 0,01 1,15 0,046 24162,1 

18 0,02 0,005 0 0 0,01 1 0,035 26246,4 

19 0,02 0,005 0 0 0,005 1,15 0,035 28666,4 

20 0,02 0,005 0 0 0,005 1 0,030 29773,8 

21 0,02 0,005 0 0 0,005 1 0,030 31875,0 

22 0,02 0,005 0 0 0,005 1 0,030 33003,9 

23 0,02 0,005 0 0 0,005 1 0,030 33474,7 

24 0,02 0,005 0 0 0,005 1 0,030 33932,2 

25 0,02 0,005 0 0 0,01 1 0,035 36033,4 

26 0,02 0,005 0 0 0,01 1 0,035 38267,0 

27 0,02 0,005 0 0 0,005 1,3 0,039 40647,5 

28 0,02 0,005 0,005 0 0,005 1 0,035 41824,2 

29 0,02 0,005 0 0 0,01 1 0,035 43294,1 

30 0,02 0,005 0 0 0,01 1 0,035 44845,2 

31 0,02 0,005 0,005 0 0,005 1 0,035 46362,8 

32 0,02 0,005 0,005 0 0,01 1 0,040 47606,6 

33 0,02 0,005 0 0 0,005 1 0,030 51503,4 

34 0,02 0,005 0 0 0,01 1,15 0,040 53828,3 

35 0,02 0,005 0 0 0,025 1,15 0,058 62065,3 

36 0,02 0,005 0,005 0 0,025 1 0,055 82964,6 
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Tabela 3 — Valores de n para a calha secundária. 

 

Condições 

do Canal 

Trechos 

n0 n1 n2 n3 n4 m5 
Valor n 

(COWAN) 

Distância 

acumulada(m) 

Partida 0,02 0,005 0 0,04 0,1 1 0,165 0,0 

1 0,02 0,005 0 0,04 0,1 1 0,165 2008,5 

2 0,02 0,005 0 0,01 0,025 1 0,060 3386,6 

3 0,02 0,005 0 0 0,01 1 0,035 3794,5 

4 0,02 0,005 0 0 0,01 1,15 0,040 4068,0 

5 0,02 0,005 0,005 0 0,01 1 0,040 4396,7 

6 0,02 0,005 0 0,01 0,025 1 0,060 6127,3 

7 0,02 0,005 0 0 0,025 1 0,050 7471,9 

8 0,02 0,005 0,005 0 0,01 1 0,040 9505,6 

9 0,02 0,005 0,01 0 0,025 1 0,060 11872,7 

10 0,02 0,01 0,005 0,01 0,025 1,15 0,081 14122,9 

11 0,02 0,005 0 0 0,025 1 0,050 15573,9 

12 0,02 0,005 0,01 0,02 0,01 1,15 0,075 17102,3 

13 0,02 0,005 0 0 0,025 1,3 0,065 18294,6 

14 0,02 0,005 0,005 0,01 0,025 1 0,065 19536,1 

15 0,02 0,005 0 0 0,01 1,15 0,040 20955,4 

16 0,02 0,005 0,01 0,01 0,025 1 0,070 23421,6 

17 0,02 0,005 0,005 0 0,025 1,15 0,063 24162,1 

18 0,02 0,005 0 0 0,025 1 0,050 26246,4 

19 0,02 0,005 0 0 0,01 1,15 0,040 28666,4 

20 0,02 0,005 0 0 0,025 1 0,050 29773,8 

21 0,02 0,005 0 0 0,01 1 0,035 31875,0 

22 0,02 0,005 0 0 0,025 1 0,050 33003,9 

23 0,02 0,005 0 0 0,01 1 0,035 33474,7 

24 0,02 0,005 0 0 0,01 1 0,035 33932,2 

25 0,02 0,005 0 0 0,01 1 0,035 36033,4 

26 0,02 0,005 0 0 0,025 1 0,050 38267,0 

27 0,02 0,005 0 0 0,01 1,3 0,046 40647,5 

28 0,02 0,005 0,005 0 0,025 1 0,055 41824,2 

29 0,02 0,005 0 0 0,025 1 0,050 43294,1 

30 0,02 0,005 0 0 0,025 1 0,050 44845,2 

31 0,02 0,005 0,005 0 0,025 1 0,055 46362,8 

32 0,02 0,005 0,005 0 0,025 1 0,055 47606,6 

33 0,02 0,005 0 0 0,01 1 0,035 51503,4 

34 0,02 0,005 0 0 0,025 1,15 0,058 53828,3 

35 0,02 0,005 0 0 0,05 1,15 0,086 62065,3 

36 0,02 0,005 0,005 0 0,025 1 0,055 82964,6 
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RESUMO 
 

Em muitos estudos ambientais e de planejamento e gestão de recursos hídricos há a necessidade de se considerar cri-

térios com poucos dados ou cuja interpretação depende do conhecimento de especialistas. Por esse motivo, critérios incorporam 

a subjetividade, cuja representação por números escalares reduz sua tradução fidedigna. Critérios ambientais, sociais, cultu-

rais ou daqueles que dependem de uma estimativa ou previsão carregam graus de imprecisão, ou incerteza quanto ao seu real 

valor, mas que podem perfeitamente estar contidos em uma faixa de possibilidades, com diferentes faixas de valores ou proba-

bilidades. Essa graduação pode ser traduzida pelas funções de pertinência dos números fuzzy, o que poderá possibilitar uma 

melhor performance das análises multicriteriais nessas aplicações. Este trabalho propõe a incorporação da aritmética fuzzy em 

dois métodos multicriteriais muito utilizados em planejamento e gestão de recursos hídricos, os métodos “Compromise Pro-

gramming” (CP) e “Cooperative Game Theory” (CGT), que deram origem ao Fuzzy-CP e ao Fuzzy-CGT. A aritmética fuzzy 

adotada é aquela proposta para números fuzzy representados por funções de pertinência triangulares. Esses métodos adapta-

dos possibilitaram a adoção de critérios abstratos ou com melhor representação de seus possíveis intervalos de variação, con-

tribuindo para uma melhor interpretação do problema, como também do reconhecimento de sua fragilidade, mostrando-se 

viáveis para resolução de problemas dessa natureza. 

 

Palavras-chave: Planejamento de recursos hídricos, métodos multicriteriais fuzzy, análise multicriterial. 

 

INTRODUÇÃO  
 
 

As ferramentas de planejamento são desen-
volvidas na medida em que vão surgindo novas de-
mandas ou se as limitações das ferramentas disponí-
veis não mais podem ser aceitas, devido à necessida-
de de incrementar o processo decisório. 

No Brasil, até o final do século XX, por 
meio do Código da Águas de 1934, foi adotado o 
modelo burocrático de gerenciamento de recursos 
hídricos. Nessa época, excetuando-se o sertão nor-
destino, os recursos hídricos no Brasil eram abun-
dantes, em quantidade e em qualidade. As recentes 
descobertas dos processos de tratamentos químicos, 
para o período, davam a segurança de que qualquer 
água, não importando o quanto fosse poluída, po-
deria ser tratada. Essa falsa crença causou uma falta 
de compromisso com a preservação das áreas de 
mananciais, que de certa forma eram protegidas até 
então, heranças das “Ordenações Manoelinas e Al-
fonsinas” do período colonial.  

A análise benefício/custo foi uma das fer-
ramentas mais utilizadas em todos os tipos de análi-
ses de viabilidade econômica. Nos Estados Unidos, 
na década de 1930 no auge da grande depressão 
econômica, surgiu outro modelo de gerenciamento 
de recursos hídricos. O modelo econômico-
financeiro, aplicado no Vale do Rio Tennessee (TVA 
— Tennessee Valley Authority), que visava promover o 

desenvolvimento regional, fazendo uso de instru-
mentos econômicos e financeiros aplicados pelo 
poder público, na região mais carente e atrasada dos 
EUA. Objetivava acelerar a economia de uma região 
com os maiores índices de desemprego e de falta de 
qualificação profissional de todos os EUA. Esse mo-
delo foi adotado pelo governo brasileiro para a ba-
cia do rio São Francisco, por meio da CODEVASF 
(Companhia de desenvolvimento dos Vales do São 
Francisco e do Parnaíba). Nesse modelo a análise 
benefício/custo impera e tem a característica de, em 
pouco tempo, induzir o desenvolvimento econômi-
co. Deve ser utilizado em períodos curtos, pois pode 
levar à degradação ambiental se não existir legisla-
ção ambiental que imponha limites e restrições, 
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uma vez que seu objetivo prioritário é o crescimento 
econômico, em detrimento dos demais.  

Nesse modelo de gerenciamento já era re-
conhecida a limitação ou insuficiência dessa análise 
benefício/custo para decidir sobre investimento em 
infra-estrutura hidráulica que envolvesse milhões de 
reais e que podem causar grandes impactos, tanto 
positivos quanto negativos.  

Nas décadas que se sucederam à promulga-
ção do “Código das Águas” observou-se que a capa-
cidade de criação de novos compostos químicos era 
muito maior que a nossa capacidade de acompanhá-
los com novas técnicas de tratamento economica-
mente viáveis. Observou-se passivamente o aumento 
da poluição dos rios, como o discurso oficial de que 
esse era o preço a ser pago pelo desenvolvimento 
econômico do País.  

A avaliação de projetos de recursos hídricos, 
considerando apenas o critério econômico-
financeiro levou a diferentes graus de degradação 
do meio-ambiente, devido a carência de legislação 
ambiental, que teria a função de restringir e limitar 
ações que provocassem a degradação ambiental.  

O Brasil vive hoje outra realidade, a partir 
da publicação da Lei 9.433, de 8 de janeiro de 1997, 
conhecida como a Lei das Águas. O modelo de ge-
renciamento dos recursos hídricos passou a ser o 
Modelo Sistêmico de Integração Participativa 
(MSIP).  

Com a adoção do MSIP de gerenciamento, 
mudou-se o paradigma, e não mais se pode conside-
rar apenas um uso prioritário, avaliado por um úni-
co critério na análise de viabilização de projetos de 
infra-estrutura de recursos hídricos. A geração de 
energia elétrica deixou de ser o uso prioritário, co-
mo foi por mais de 60 anos. 

Um dos fundamentos básicos desta Lei trata 
da necessidade de ser proporcionado o uso múltiplo 
das águas, priorizando-se o consumo humano e a 
dessedentação de animais em caso de escassez. A 
água passou a ser uma commodity muito disputada, e 

necessária para todo o tipo de atividade antropogê-
nica. Por essas razões, é unânime o reconhecimento 
de que critérios ambientais, sociais e culturais devam 
ser considerados conjuntamente com os critérios 
econômicos para a tomada de decisão nesse novo 
paradigma. 

A análise multicriterial tem mostrado que é 
uma ferramenta poderosa na avaliação de projetos e 
seleção de cenários em diferentes fases do planeja-
mento, principalmente daqueles que envolvam múl-
tiplos decisores, ambiente e sociedade, requeridos 
pelo MSIP. 

No Brasil ainda é precário o reconhecimen-
to das possibilidades de associação, entre o planeja-
mento multicriterial e as valorações ambiental e 
social, sejam técnica e ambientalmente sustentáveis, 
para assegurar que a tomada de decisão sobre recur-
sos hídricos torne-se mais eficaz. Nos últimos anos, 
diversas pesquisas foram realizadas no sentido de 
aplicar a análise multicritério ao planejamento de 
recursos hídricos. Com isso, alguns estudos já vêm 
incorporando critérios sociais e ambientais às análi-
ses multicritério. 
 Muitos técnicos, no entanto, apesar de reco-
nhecerem a necessidade da incorporação de crité-
rios sociais e ambientais, admitem que essa incorpo-
ração não é tarefa fácil conforme apontam Jardim e 
Lanna (2003), Boclin e Mello (2006), Munier 
(2006).  
 As estimativas tradicionais de análises de Be-
nefício/Custo, que procuram incorporar alguns 
custos e benefícios indiretos, determinados por dife-
rentes métodos, tais como: DCEs (Discrete Choice 

Experiments), MAC (Método de Avaliação Contingen-

te), MPH (Método dos Preços Hedônicos), MCV 
(Método dos Custos de Viagem), e CR (Custo de 
Reconstrução), entre outros. Os tão conhecidos 
custos e/ou benefícios intangíveis, mostraram-se 
deficientes, e muitas vezes não passaram de estimati-
vas grosseiras. Estimativas essas geradoras das maio-
res críticas por parte do meio técnico, pois cada 
metodologia estima valores monetários diferentes 
para o mesmo indicador (Sharratt (1999), Munda 
(2008), Ergas e Robson (2009), Hoyos (2010), entre 
tantos outros), chegando a ser chamada, inclusive 
de técnica de adivinhação por Eustácio e Távora 
Júnior (1999). 
 Os critérios sociais e ambientais geralmente 
são de difícil representação matemática, pois, muitas 
vezes expressam apenas a subjetividade de seus ava-
liadores, e que variam de profissional para profissio-
nal, uma vez que as opiniões podem ser diversas, e 
as diferentes metodologias induzem a diferentes 
resultados.  
 A subjetividade não é vista com bons olhos no 
meio técnico para ser utilizada em análises de viabi-
lidade devido a sua natureza abstrata. É difícil ou 
mesmo impossível a representação matemática de 
algum objetivo considerado abstrato e, por conse-
quência, as técnicas de otimização não podem ser 
utilizadas para resolver esses problemas.  
 A matemática fuzzy, por sua vez, é capaz de 

representar a subjetividade, que alguns critérios 
sócio-ambientais possam apresentar, com maior 
propriedade que a matemática tradicional (Zuffo, 
2009). Um critério fuzzy define uma faixa de valores 



RBRH – Revista Brasileira de Recursos Hídricos Volume 16 n.4 ‐ Out/Dez 2011, 29‐40 

  31 

possíveis para um determinado critério difuso — não 
representa um número exato, mas um intervalo de 
números possíveis — definido por um valor mais 
provável e pelos seus limites de variação (função de 
pertinência). 
 A representação de alguns critérios subjetivos 
por meio de funções fuzzy, não garante por si só sua 

aplicação, há ainda a necessidade do desenvolvi-
mento de métodos multicriteriais capazes de traba-
lhar com essa nova definição de critérios e aritméti-
ca fuzzy.  

 O desenvolvimento dessas ferramentas ainda 
é necessário, uma vez que a própria matemática 
fuzzy não se encontra totalmente desenvolvida. As-

sim sendo, este artigo apresenta uma proposta de 
modificação de dois métodos multicriteriais bastante 
simples, baseados na distância da solução avaliada 
em relação à solução ideal, para permitir o cômputo 
com critérios representados por números fuzzy.  

 A aritmética fuzzy proposta por Dubois e Pra-
de (1978, 1979 e 1984) foi incorporada em dois 
métodos multicriteriais, o CP (Compromise Pro-
gramming) e o CGT (Cooperative Game Theory), 
dando origem a suas versões fuzzy. 
 
 

NÚMEROS FUZZY  TRIANGULARES 
 
 
 Nos métodos CP e CGT o desempenho de 
cada cenário para cada critério considerado é repre-
sentado por um número fuzzy. Isso porque, na maio-

ria dos casos, a entrada de dados pode não ser defi-
nida dentro de um grau razoável de precisão. Muitos 
dos critérios são avaliados de maneira a incorporar a 
subjetividade ou probabilidades, em que uma repre-
sentação estocástica pode representá-la (Zuffo, 
2001).  
 Os números fuzzy são apresentados de acordo 

com a proposta de Dubois e Prade (1978), da mes-
ma maneira que foram utilizados por Goumas e 
Lygerou (2000) e Zuffo (2009) na seguinte forma: 

 EDbamx ,, , em que os valores menores que 

 am   e maiores que  bm   não pertencem ao 

número fuzzy, e possuem a função de pertinência 

igual a zero   0xf . Para valores compreendidos 

entre  am   e  bm   em que a função de perti-

nência varia de grau e   10  xf , e para valor igual 

a m  a função de pertinência será máxima e   1xf . 

E e D representam os intervalos limítrofes, de “ m ”, 

esquerdo e direito, respectivamente.  
Essa representação de números fuzzy é a de 

forma triangular e, portanto, assumi-se uma variação 
linear em sua função de pertinência. No intervalo 

compreendido entre bmxam   existe uma 

variação gradual da função de pertinência de “x”, 

associada a um valor real compreendido entre 0 e 1. 
Por exemplo, assumindo-se funções lineares para E 
e D, representado pelo número fuzzy 

 2.0,4.0,6.0x , como representado graficamente 

na Figura 1 por um triângulo. 
 A função de pertinência de um determinado 
valor, dentro do intervalo desse número fuzzy pode 
ser determinada da seguinte maneira: o número 0.7 
possui uma de pertinência de 0.5, assim como para 
o número 0.4, em que a pertinência também cor-
responde a 0.5. 
 As operações básicas fuzzy utilizadas, neste 

artigo, são aquelas propostas por Dubois e Prade 
(1978, 1979 e 1988), e estão sumarizadas na Tabela 
1, segundo Dubois e Prade (1978, 1979 e 1984).  
 
 

 
 

Figura 1 - Representação gráfica do número fuzzy 

(0.6,0.4,0.2)ED para funções lineares E e D. 

 

 

Método - CP (Compromise Programming) 

 
 O método CP é um dos métodos multicriteri-
ais mais utilizados em razão de sua simplicidade 
matemática. Este método está baseado no conceito 
de distância métrica (Teorema de Pitágoras), entre 
dois pontos cujas coordenadas são conhecidas (Ze-
leny, 1982). O método procura minimizar a distân-
cia de todos os pontos factíveis avaliáveis, para um 
determinado ponto escolhido pelo DM (Decision 

Maker — Decisor ou Tomador de Decisão), chamado 

“ponto ideal”. Uma “solução ideal” é definida pela 

função objetivo    xfxf ii max*  . O vetor *f é a-

quele formado por todos os elementos máximos: 

),,,( **
2

*
1

*
nffff  .  

(1)
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Propõe-se a incorporação da matemática 
fuzzy no método CP, fazendo-se com que os parâme-

tros representados por números escalares sejam 
substituídos por números fuzzy triangulares e a e-

quação original é reescrita, conforme apresentado 
pela Equação (1).  
 

 

 
 
 
(1) 

 
Em que:  

i  pesos atribuídos subjetivamente pelo DM ou 

derivado de alguma estrutura de preferência; 

  EDwDwEwi iiwf ,,,  valor mínimo obtido pelo crité-

rio 
i  entre todas as alternativas, ou mínimo da escala; 

  EDxDxEi iixf ,,  valor do resultado da implementa-

ção da decisão x com respeito ao iésimo critério; 

  EDzDzEi iizf ,,*
 valor máximo obtido pelo crité-

rio i  entre todas as alternativas, ou máximo da esca-
la.  
 

Nesta proposta, os cálculos dos intervalos, 
esquerdo e direito, acompanham os cálculos dos 
números principais, respeitando-se a aritmética 
prevista na Tabela 1. 
 
 
Método CGT (Cooperative Game Theory) 

 
 

O método da Teoria dos Jogos Cooperativos 
também é um método baseado na distância a uma 
solução indesejada. Sua aplicação é bastante simples 
e por isso também muito utilizado em análises mul-
ticriteriais.  

O CGT ao invés de minimizar a distância de 
ponto ideal, a “melhor solução” é aquela que maxi-
miza a distância de algum ponto “status quo” de nível 

mínimo, em que a medida de distância utilizada é a 
geométrica (Gershon e Duckstein, 1983).  

Apresenta-se uma proposta de incorporação 
da metodologia fuzzy no método CGT similar àquela 
proposta pelo método Fuzzy-CP. Com a introdução 
de números fuzzy triangulares na estrutura do méto-

do CGT, a equação original pode ser reescrita na 
forma da expressão (2): 

     
in

i
EDzDzEiEDxDxEiEDsDsEs iizfiixfiixl







1

* ,,,,,,  
 
 

 
Em que: 

 

i  é o peso do iésimo critério;  

  LDzDzEi iizf ,,*  é o iésimo elemento do ponto “sta-

tus quo”;  

  EDxDxEi iixf ,,  é o resultado da implementação 

da decisão x com respeito ao iésimo critério; 
 
 Para ambos os métodos os critérios ambien-
tais e sociais foram descritos por números fuzzy. A 

performance final de cada alternativa, para cada um 
dos métodos, retornou uma distância também des-
crita por um número fuzzy.  

 Somente após sua transformação para um 
número escalar é que a comparação dos resultados e 
a determinação final se tornam possíveis.  
 Todos os critérios foram representados por 
números fuzzy, mesmo para os critérios que possuís-

sem intervalos limítrofes, esquerdos e direitos, iguais 
a zero.  
 A transformação fuzzy-escalar utilizada é aque-

la proposta por Yager (1981), que corresponde a 
projeção do centro do triângulo formado pelo nú-
mero fuzzy, conforme apresentado a seguir e  ilus-

trado pelas Figuras 2 e 3: 
 

   

   
5333,0

3

2,04,06,0*3
2,0;4,0;6,0

3

3
,,









F

bam
bamF

 

 
 

 
 

Figura 2 - Valor escalar do # fuzzy (0.6;0.4;0.2), 

(Yager, 1981). 

 

 

(2)

 
 






















n

i EDwDwEiwEDzDzEi
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Tabela 1 - Operações aritméticas para números fuzzy (m, a, b)ED: 

Fonte: Modificado de Goumas e Lygerou (2000). 

 

Adição      EDEDED dbcanmdcnbam  ,,,,,,  

Oposto negativo    EDED abmbam ,,,,   

Subtração      EDDEED cbdanmdcnbam  ,,,,,,  

Multiplicação por escalar      bnanmnnxbam ED ,,0,0,,,   

Multiplicação por fuzzy  
                       Para m>0 e n>0      EDEDED bndmancmmndcnbam  ,,,,,,  

                       Para m<0 e n>0      DEEDDE cmbndmanmndcnbam  ,,,,,,  

                       Para m<0 e n<0      DEEDED cmandmbnmndcnbam  ,,,,,,  

Inverso para (m>0)    DEED ambmmbam 2211 ,,,,    

  

 

 

 
 

Figura 3 - Comparação dos números fuzzy (0.6;0.4;0.2) e 

(0.2;0.1;0.7). 

 
 

DESCRIÇÃO DE CRITÉRIOS FUZZY 
 
 
 Os problemas de planejamento ambiental e 
de planejamento de recursos hídricos envolvem 
critérios que possuem definições aproximadas, base-
adas em estimativas.  

Muitas dessas estimativas são descritas por 
valores médios, ou baseados em projeções, probabi-
lidades ou tendências, que carregam diferentes 
graus de imprecisão. Nesses casos, os critérios são 
melhores representados por faixas prováveis de valo-
res, com valores de saturação correspondente a es-
timativa tradicional, mas com intervalos possíveis de 
variação para a direita e/ou para esquerda desse 
valor principal.  

A própria definição dos limites fiduciais em 
distribuições estatísticas descreve uma faixa de varia-
ção para o valor da estimativa. Esse valor poderá 

assumir qualquer valor real dentro desse intervalo 

com a mesma probabilidade em um intervalo 

 de confiabilidade. Nesse caso a representa-

ção do critério também é possível pela adoção de 
números fuzzy. 

 São vários os critérios que podem ser repre-
sentados por números fuzzy, mesmo os mais tradi-

cionalmente utilizados e considerados como estima-
tivas precisas. Os critérios que poderiam ser repre-
sentados por números fuzzy são de diferentes natu-

rezas e podemos citar alguns exemplos a seguir: 
 

1. Crescimento populacional- Diferentes pro-
jeções de crescimento populacional prove-
nientes de uma mesma amostra, o que difi-
culta a escolha de um valor, existirá sempre 
uma incerteza de qual estimativa é a mais 
indicada; 

2. Qualidade de água — estimada por meio de 
indicadores coletados com frequência mé-
dia bimestral e dependem das vazões dos 
cursos d’água. As classes de enquadramento 
são definidas por faixas e as linhas que as 
separam são tênues e não podem ser consi-
deradas como precisa, sendo, então, fuzzy; 

3. Disponibilidade hídrica — baseada em dados 
hidrológicos como curva de permanência 
proveniente de tratamento estatístico, o que 
também carrega certa imprecisão; 

4. Qualidade de vida — parâmetro bastante sub-
jetivo, baseado em um conjunto de outros 
indicadores cuja interpretação demanda 
subjetividade do analista; assim, sua defini-
ção carece de precisão matemática; 

5. Taxa de crescimento econômico — baseado 
em estimativas e indicadores econômicos. A 
realidade tem mostrado a fragilidade dessas 
estimativas, que são baseadas em premissas 
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básicas como taxas de juros fixas, previsão 
de investimentos, taxas de inflação previstas, 
que não são exatas; 

6. Geração de empregos ou renda — baseado 
em estatísticas de atividades potenciais e in-
dicadores econômicos, que também carre-
gam subjetividade nas estimativas; 

7. Análise benefício/custo — o mais tradicional 
de todos os critérios, também é determina-
do por análises e projeções que podem não 
ser realista, baseado em taxas de retorno, va-
lor presente líquido sobre as receitas, preços 
de insumos, custo de manutenção e opera-
ção, que podem variar muito. Muitas das 
hipóteses dos cálculos podem não se con-
cretizar plenamente, comprometendo o de-
sempenho do projeto em questão. 

 
 O que podemos concluir é que em boa parte 
dos critérios, que atualmente consideramos de natu-
reza exclusivamente técnica, carrega alguma subjeti-
vidade, pois são assumidas hipóteses baseadas em 
estimativas que não são exatas, mas valores médios 
com intervalos de variação, mesmo que pequenos. 
Uma ferramenta que permita incorporar a fragili-
dade dessas estimativas para os critérios vem a ser 
bastante útil.  
 

 

AVALIAÇÃO DE ALTERNATIVAS 
 
 

A avaliação dos métodos propostos Fuzzy-CP 
e Fuzzy-CGT, esses foram aplicados por meio de um 

estudo de caso. Optou-se por utilizar um estudo já 
realizado com análise multicriterial, o qual não ha-
via utilizado a abordagem fuzzy. Nesse caso, foi ne-

cessária a introdução de algumas modificações no 
estudo de caso original apresentado por Alves 
(2003).  

No estudo desenvolvido por Alves (2003) fo-
ram selecionados possíveis sítios para instalação de 
ETE. Com os seis sítios com os maiores potenciais, 
procurou-se analisar, em uma segunda fase, o con-
junto Sítio/Tecnologia que possibilitaria a seleção 
da alternativa de melhor compromisso. Analisou 
quatro tecnologias distintas de tratamento de esgo-
tos, o que possibilitou criar alguns planos de ação 
com a mesma tecnologia de tratamento, porém em 
sítios distintos. 

Os pesos atribuídos aos critérios também di-
ferem daqueles utilizados por Alves (2003), que 
utilizou valores médios obtidos de um questionário 
estruturado (DELPHI), e que possuíam pouca varia-

ção entre si. Na aplicação do método DELPHI não é 
raro na definição dos pesos, por meio de questioná-
rios aos especialistas, haver pouca diferença entres 
os critérios considerados como o de maior e o de 
menor pesos.  

As importâncias relativas entre os critérios 
vão sendo diminuídas, na medida em que, são des-
cartados os valores que estão fora do intervalo defi-
nido pelo 1º e 3º Quartis, aproximando todos os 
valores atribuídos aos critérios para uma mesma 
faixa. Esse pequeno range que resulta da aplicação 
do método DELPHI deturpa o real grau relativo de 
importância entre os critérios, pois na maioria das 
aplicações os valores máximos e mínimos acabam 
ficando em uma faixa de valores estreita compreen-
dida entre 7 e 9 (em uma escala de 1 a 10), com 
raras exceções.  

A partir dos valores dos pesos atribuídos no 
estudo de Alves (2003), procedeu-se a uma redefini-
ção dos pesos com a utilização da metodologia de 
determinação de pesos do método AHP (Analytic 

Hierarch Process), Saaty (1980). Trata-se de uma pe-

quena adaptação.  
Primeiramente, ordenam-se os critérios do 

maior para o menor, logo em seguida monta-se uma 
matriz n x n (critério x critério) e calculam-se as 
diferenças relativas entre o critério i com os demais, 
de menor importância, depois entre o critério i+1 

com os demais de menor importância, e assim suces-
sivamente.  

O passo seguinte é substituir essas diferen-
ças com os números que definem a escala de Saaty 
(1980) que varia de 1 a 9, montando-se uma matriz 
diagonal superior com essa escala. A partir daí defi-
ne-se os pesos pelo procedimento do método AHP, 
preenchendo a matriz inferior com o preenchimen-
to da coluna com o inverso dos valores da linha. O 
resultado é muito próximo àquele definido pela 
aplicação do método MACBETH (Bana e Costa e 
Vansnick, 1995 e 1997). 

Os resultados obtidos por este trabalho não 
poderão ser comparados com aqueles obtidos por 
Alves (2003), uma vez que possuem cenários de 
pesos diferentes, como também não adotou interva-
los fuzzy em sua matriz de avaliação, impossibilitan-

do uma comparação direta dos resultados. 
Os critérios analisados foram: 

 
1. Distância: Analisada pela distância entre os 

pontos de descarga dos coletores de esgotos 
nos cursos d’água e os sítios, adotado crité-
rio fuzzy uma vez que os custos são aproxi-

mados e, geralmente subestimados; 
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2. Altitude: Avaliado pela diferença entre a al-
titude dos pontos de descarga dos coletores 
de esgotos e a altitude média em cada sítio 
(visando evitar o bombeamento dos efluen-
tes a maiores alturas, para limitar o gasto 
com equipamentos de bombeamento, de 
condutos e de energia elétrica), adotado 
critério escalar; 

3. Declividade: Avaliado pela declividade mé-
dia em cada sítio (visando evitar grandes 
movimentos de terra como cortes e aterros, 
que alimentam os processos de erosão do 
solo e assoreamento de cursos d’água, além 
do aumento dos custos de implantação). 
Foram adotados critérios fuzzy, uma vez que 

os sítios não são planos, e possuem declivi-
dades de até 15%; 

4. Área: Analisado pelo requisito de área para 
tipo de tratamento de esgoto adotado nas 
alternativas (grandes áreas representam cus-
tos elevados de desapropriação, áreas pe-
quenas inviabilizam algumas tecnologias 
que demandam espaço físico), adotado cri-
tério escalar; 

5. Potência: Avaliado a partir de potência total 
instalada requerida pela operação para as 
tecnologias de tratamento adotado nas al-
ternativas. Adotado critério escalar; 

6. Custo de Implantação: Avaliado pelo custo 
de implantação de cada tecnologia adotado 
nas alternativas. Foi assumido como critério 
fuzzy, pois as estimativas de custo geralmente 

não são precisas, por não ser possível prever 
todas as necessidades específicas a serem 
encontradas em cada sítio, tais como: pro-
fundidade e resistência do solo, instabilida-
des, ou qualquer outro problema de deter-
minação sem prévios ensaios de campo e 
análises de laboratório; 

7. Custo de Operação e Manutenção: Avalia-
ção relativa entre as diversas tecnologias de 
tratamento, previsão de quantidade de in-
sumos, preços, variação de preços, etc., que 
não são fixos e não têm a mesma variação 
anual. Adotado critério fuzzy; 

8. Tempo Hidráulico de Detenção: Avaliado 
pelo tempo médio de detenção hidráulica 
de cada tecnologia de tratamento analisada, 
utiliza-se o tempo médio de percurso. Esti-
mativa de tempo pode ser considerada co-
mo critério fuzzy; 

9. Confiabilidade do Sistema: Avaliado de 
forma relativa entre as diversas tecnologias, 
Adotado critério fuzzy. 

10. Simplicidade de Operação e Manutenção: 
Avaliado de forma relativa entre as diversas 
tecnologias. Toda avaliação relativa baseada 
em estimativas não é fixa. Adotado como 
critério fuzzy; 

11. Quantidade de Lodo a ser Tratado: Analisa-
do por meio das quantidades de lodo a ser 
tratado. O volume de lodo produzido é um 
valor médio, depende das características do 
efluente, que variam de acordo com a loca-
lização, clima e classe social na qual é pro-
duzido. Estimativa, adotado critério fuzzy; 

12. Eficiência na Remoção (DBO, N, P e Coli-
formes): Avaliado de forma relativa entre as 
diferentes tecnologias de tratamento de es-
goto. Estimativa, adotado critério fuzzy; 

13. Qualidade de Água: Avaliado pela proximi-
dade do sítio (lançamento do efluente tra-
tado) em um ponto de qualidade inferior 
no curso d’água. Considerando o lançamen-
to em ponto do rio a montante da ETE, em 
que a poluição da água é pior que a do e-
fluente tratado.   Adotado critério fuzzy. 

14. Zoneamento Municipal: Avaliado pela res-
trição de implantação da ETE em determi-
nadas zonas municipais. Adotado critério 
escalar, pois utilizou-se o mapa de zonea-
mento da cidade, que define as zonas possí-
veis ou não para esta atividade. Definida por 
Lei municipal; 

15. Menor possibilidade de Problemas Ambien-
tais: Avaliado de forma relativa entre as dife-
rentes tecnologias, e considera expectativas 
de ocorrência e não é exata, é uma avalia-
ção subjetiva. Adotado como critério fuzzy. 

 
As alternativas foram: 

 

 Alternativa 1: Combina o sítio melhor classi-

ficado com a tecnologia de reatores anaeró-
bios.Requer uma área de 0,05 a 0,10 
m2/hab e para atender a população de pro-
jeto seria necessária uma área de 0,38 a 0,76 
ha; 

 Alternativa 2: Combina o segundo melhor 

sítio com a utilização da tecnologia de lodos 
ativados com aeração prolongada. Requer 
uma área de 0,25 a 0,35 m2/hab e para a-
tender a população seria necessária uma á-
rea de 1,91 a 2,67 ha; 

 Alternativa 3: Combina o terceiro melhor sí-

tio com a tecnologia de lagoa aerada facul-
tativa. Requer uma área de 0,25 a 0,5 
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m2/hab e, nesse caso, necessitaria de uma 
área compreendida entre 1,91 a 3,81 ha; 

 Alternativa 4: Combina o quarto melhor sí-

tio com a tecnologia de filtro biológico e 
baixa carga, que requer uma área de 0,2 a 
0,6 m2/hab. Para essa tecnologia a área ne-
cessária seria de 1,53 a 2,29 ha; 

 Alternativa 5: Combina o quinto melhor sí-

tio com a tecnologia de lagoa aerada de 
mistura completa. Requer uma área de 0,2 a 
0,5 m2/hab, e para atender a população a 
área requerida deve estar compreendida en-
tre 1,53 a 3,81 ha; 

 Alternativa 6: Adota o sexto melhor sítio 

combinado com a tecnologia de reatores 
anaeróbios e requer uma área de 0,05 a 0,10 
m2/hab, o que equivale a uma área de 0,38 
a 0,76 ha. 

 
Os intervalos fuzzy adotados variaram de 0 a 

25% da nota atribuída para cada uma das alternati-
vas, dependendo do critério. O Quadro 1 apresenta 
os valores para cada uma das alternativas, para cada 
um dos critérios considerados. As colunas represen-
tadas pelo símbolo “#” correspondem aos valores 
principais dos critérios, enquanto as colunas corres-
pondentes às letras “E” e “D”, apresentam os interva-
los, esquerdo e direito, do valor principal, que indi-
cam sua possibilidade de variação no intervalo defi-
nido por (# - E,  # + D). 

O escopo deste artigo é o de apresentar fer-
ramentas capazes de trabalhar com critérios que 
carregam certa subjetividade. O estudo de caso ori-
ginal, adotado para exemplificar os métodos propos-
tos, não foi originalmente definido como problema 
fuzzy. Assim sendo, para a validação dos métodos 
propostos, os intervalos dos valores fuzzy para alguns 

critérios foram definidos arbitrariamente. 
Apresenta-se, como exemplo de cálculo dos 

intervalos fuzzy, o critério 12 (Eficiência de Remo-

ção). Esse critério originalmente foi composto com 
4 indicadores (DBO, N, P e Coliformes) no trabalho 
de Alves (2003). Para ETEs constituídas por fossas 
sépticas seguidas de filtro anaeróbio, apresentam na 
literatura uma eficiência de remoção da ordem de 
80 a 85%, e os verificados nas ETEs estudadas uma 
variação entre 36 a 82% (Oliveira e Von Sperling, 
2005, pág. 354). Desta forma, pode-se adotar o valor 
médio da literatura como sendo o valor principal, e 
os intervalos fuzzy, como sendo o menor e a maior 

eficiência. Neste caso o valor da eficiência variou 
entre 36 a 85%, sendo o valor médio igual a 82,5%, 
não sendo um valor simétrico, tendendo muito mais 

a eficiência menores do que maiores. A partir dessa 
informação, utilizam-se as funções de valores para 
traduzir os valores das eficiências em valores dos 
critérios. Esse valor corresponde somente ao parâ-
metro DBO, os demais devem ser definidos para 
compor o valor final do critério, para cada uma das 
tecnologias. 

Para o critério de número 6 (custo de im-
plantação) utilizou-se um intervalo de 5 a 20% para 
maior, e 0% para menor, uma vez que em projetos 
de engenharia em geral não se observa o custo de 
uma obra sair mais barato que o previsto, mas sem-
pre mais caro. Desta forma, as ETEs com maiores 
tecnologias serão esperados maiores erros de estima-
tivas de custo, o que fará com que os intervalos fuzzy 

a esquerda serão maiores, como punição ao aumen-
to deste custo.  

Para verificar a coerência das respostas rea-
lizou-se uma análise de sensibilidade aos dados do 
problema, acrescentando-se ou subtraindo-se 10% 
do valor do peso do critério considerado como o 
mais importante, critério de número 12 (Eficiência 
de Remoção).  
 
 

RESULTADOS PARA OS DADOS FUZZY 
 
 

Os valores obtidos pela aplicação dos dois 
métodos fuzzy estão apresentados na Tabela 2. Nessa 

tabela, as performances das seis alternativas estão 
expressas de duas maneiras simultâneas: as colunas 
(b) e (g) apresentam o valor da distância, que cor-
respondem aos resultados das análises multicriteri-
ais, sem a consideração dos intervalos fuzzy, o que 

torna o problema escalar.  
As colunas (c) e (h) apresentam os interva-

los a esquerda, dos resultados escalares, da imple-
mentação do método multicriterial, para os núme-
ros principais, para cada uma das alternativas. As 
colunas (d) e (i) apresentam os intervalos direitos 
desses números principais.  

Os resultados da análise multicriterial, con-
siderando-se os intervalos fuzzy, são apresentados nas 

colunas (e) e (j), que representam as distâncias 
“defuzzificadas”. Essas foram obtidas pelas alternativas 

considerando-se os critérios representados por in-
tervalos fuzzy.  

A “defuzzificação” proposta por Yager (1981) 

retorna o mesmo valor do número principal caso os 
intervalos fuzzy sejam simétricos. Há na literatura 

diferentes propostas para a “escalarização” de nú-
meros fuzzy, que podem fornecer resultados diferen-

tes, mas possibilitam uma comparação escalar desses 
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números, não necessariamente com os mesmos valo-
res do principal fuzzy. 

Os mesmos parâmetros para os critérios ge-
neralizados e os mesmos pesos foram utilizados na 
aplicação dos métodos fuzzy (CP e CGT). Os resul-

tados líquidos e as classificações obtidas pela imple-
mentação dos intervalos fuzzy, também estão apre-

sentadas na Tabela 2, pelas colunas (a) e (f).  
Como mostrado na Tabela 2, as alternativas 

de melhores compromissos, definidas pelos métodos 
CGT e CP, em ambos os casos são, nesta ordem: 
 
 

 A alternativa de número 1, que possui avali-

ação máxima em 7 critérios, e; 

 A alternativa de número 3, com duas avalia-

ções máximas (critérios representados pela 
matriz de avaliação definida pelo Quadro 
1);  

 
 

As alternativas de números 6 e 4 possuem 
seis e quatro critérios com notas máximas, respecti-
vamente, mas no desempenho geral, perdem para a 
alternativa de número 3, que apresentou melhor 
performance. Para a alternativa de número 1, os 
critérios décimo primeiro e décimo quinto foram os 
que definiram sua posição, devido aos pesos desses 
critérios serem maiores em relação aos demais.  

Observa-se que a alternativa de número 2 foi 
classificada como a pior alternativa, mesmo possu-
indo o mesmo número de critérios com notas má-
ximas que a alternativa de número 3, porém, os dois 
critérios que obtiveram notas máximas, possuem 
pesos bem inferiores àqueles com notas máximas da 
alternativa 3, classificada em segunda posição. 

As Figuras 4 e 5 ilustram as distâncias fuzzy 

obtidas pelas alternativas pelos dois métodos multi-
critérios fuzzy aplicados, o Fuzzy-CP e o Fuzzy-CGT. 

Pode-se observar que a introdução de crité-
rios fuzzy não altera os valores das distâncias origi-

nais fornecidas pela aplicação do método multicrite-
rial, porém, após a “defuzzificação”, na ocorrência 
de grandes assimetrias, poderá haver alterações nas 
hierarquizações das alternativas. Existem algumas 
propostas de comparações diretas entre números 
fuzzy, mas ainda nenhuma consagrada. Em sua mai-

oria, essas propostas são aplicadas para alguns casos 
especiais. 

A adoção de critérios fuzzy, neste trabalho, 

não alterou a hierarquização das alternativas, mas 
alterou os valores das distâncias, calculadas pelos 
métodos, interferindo nas diferenças relativas entre 

essas distâncias, o que pode possibilitar a alteração 
das hierarquizações em outros estudos. 

Procurou-se então avaliar se as classificações 
seriam alteradas com um teste de sensibilidade. 
Nesse teste foram rodados mais dois cenários de 
pesos  atribuindo ± 10% ao critério de maior peso. 
Não foram observadas quaisquer alterações nas hie-
rarquizações, para nenhum dos dois métodos, ape-
nas alterações dos valores das distâncias dos méto-
dos. 

A escolha dos parâmetros expressa a prefe-
rência ou a opinião do decisor (DM), como previsto, 
influenciaram fortemente o resultado. 

Considerando que as opiniões de diferentes 
pessoas raramente coincidem, de uma maneira geral 
pode-se afirmar que não existirá uma única solução 
aceita por todos, com isso, os resultados obtidos por 
este trabalho devem ser vistos sob esta perspectiva. 

O método CGT mostrou-se mais sensível às 
variações devido à incorporação dos intervalos fuzzy 

que o método CP.  
 
 

 
 

Figura 4 - Comparação dos resultados a aplicação do 

método Fuzzy-CP  às 6 alternativas. 

 
 

 
 

Figura 5 - Comparação dos resultados a aplicação do 

método Fuzzy-CGT  às 6 alternativas. 
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Quadro 1 - Matriz de avaliação de cinco alternativas hipotéticas de um problema de planejamento. 

 

Crit Pesos Alternativa 01 Alternativa 02 Alternativa 03 Alternativa 04 Alternativa 05 Alternativa 06 

# E D # E D # E D # E D # E D # E D 

1 3.01 10.0 1.0 0.2 9.8 1.0 0.2 9.1 0.9 0.5 8.8 0.9 0.5 8.7 0.9 0.5 7.7 0.8 0.5 

2 2.77 7.3 0.0 0.0 6.1 0.0 0.0 4.7 0.0 0.0 4.7 0.0 0.0 4.2 0.0 0.0 8.1 0.0 0.0 

3 2.70 10.0 1.0 0.2 10.0 1.0 0.4 9.8 1.0 0.3 10.0 1.0 0.5 10.0 1.0 0.5 7.9 0.8 0.5 

4 3.22 10.0 0.0 0.0 6.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 7.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 10.0 0.0 0.0 

5 3.46 10.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 8.0 0.0 0.0 10.0 0.0 0.0 8.0 0.0 0.0 10.0 0.0 0.0 

6 4.53 8.0 1.6 0.0 4.0 0.4 0.0 9.0 0.45 0.0 3.0 0.3 0.0 9.0 1.35 0.0 8.0 1.6 0.0 

7 6.51 5.0 0.5 0.5 1.0 0.5 0.9 4.0 0.4 0.6 3.0 0.5 0.7 3.0 0.5 0.7 5.0 0.5 0.5 

8 2.87 10.0 1.0 0.4 10.0 1.0 0.5 3.0 0.5 0.7 10.0 1.0 0.5 5.0 0.5 0.5 10.0 1.0 0.5 

9 8.55 3.0 0.5 0.7 5.0 0.5 0.5 4.0 0.4 0.6 4.0 0.4 0.6 3.0 0.5 0.7 3.0 0.5 0.7 

10 3.82 4.0 0.4 0.6 2.0 0.5 0.8 4.0 0.4 0.6 3.0 0.5 0.7 3.0 0.5 0.7 4.0 0.4 0.6 

11 7.44 10.0 0.5 0.3 1.0 0.7 0.5 10.0 0.7 0.5 5.0 0.5 0.4 10.0 0.7 0.5 10.0 0.7 0.5 

12 10.00 6.0 1.5 0.3 8.0 2.0 0.4 10.0 2.5 0.5 10.0 2.5 0.5 10.0 2.5 0.5 6.0 1.5 0.3 

13 5.09 8.0 0.8 0.5 8.0 0.8 0.5 6.0 0.6 0.4 6.0 0.6 0.4 6.0 0.6 0.4 10.0 1.0 0.5 

14 3.79 5.0 0.0 0.0 7.0 0.0 0.0 7.0 0.0 0.0 7.0 0.0 0.0 7.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 

15 5.74 10.0 1.5 0.5 8.0 1.2 0.4 6.0 0.9 0.3 8.0 1.2 0.4 4.0 0.6 0.2 10.0 1.5 0.5 

 

 

Tabela 2 - Hierarquização das alternativas expressas como números fuzzy. 

 

Classifi-

cação 

Cooperative Game Theory (CGT) Compromise Programming (CP) 

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) 

Alter. (CGT   ,        E       ,           D) Defuzzificação Alter (CP        ,        E      ,           D) Defuzzifcação 

1a. 1 (3.486, 0.449, 0.248) 3.419 1 (0.322, 0.465, 0.476) 0.326 

2a. 3 (3.235, 0.354, 0.243) 3.198 3 (0.356, 0.416, 0.403) 0.352 

3a. 4 (3.112, 0.381, 0.259) 3.072 6 (0.392, 0.504, 0.516) 0.396 

4a. 6 (3.057, 0.401, 0.233) 3.001 4 (0.418, 0.443, 0.429) 0.413 

5a. 5 (2.757, 0.366, 0.260) 2.722 5 (0.478, 0.481, 0.484) 0.479 

6a. 2 (2.410, 0.525, 0.446) 2.383 2 (0.521, 0.454, 0.451) 0.520 

 
 

Esse comportamento pode ser esperado, 
uma vez que no método CGT a matemática envolvi-
da na agregação é a multiplicativa, enquanto que no 
método CP os intervalos fuzzy a agregação é a aditi-

va. As diferenças entre os resultados do método 
CGT, com ou sem dados fuzzy, são maiores se com-

parados com aqueles originados pelo método CP. 
A metodologia mostrou-se adequada para 

aplicações que envolvam critérios ambientais e soci-
ais e que carregam certa subjetividade e a sua repre-
sentação por meio de números fuzzy mostrou-se 

viável.  
Critérios que não sejam ambientais ou soci-

ais, mas que podem representar probabilidade ou 
algum tipo de subjetividade ou carregar alguma 
abstração também poderão ser descritos por núme-
ros fuzzy. Esses critérios são, então, representados 

por meio de intervalos de possibilidades, definidos 

por faixas que podem ser representadas pelos nú-
meros fuzzy.   

Esta possibilidade introduz novas informa-
ções ao processo de tomada de decisão, resultando 
em uma hierarquização mais científica para a consi-
deração da subjetividade, em que a imprecisão dos 
dados é então considerada e avaliada. 

Assim, a incorporação de aritmética fuzzy 

mostrou-se viável nos métodos CP e CGT, e a incor-
poração da matemática fuzzy em outros métodos 

multicriteriais também pode vir a ser viável. Contri-
buindo na construção de ferramentas que enrique-
çam o processo de tomada de decisão multicriterial 
e, qualquer tipo de planejamento, mas principal-
mente nos de planejamento ambiental e de recursos 
hídricos, por envolverem critérios ambientais e soci-
ais.  
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Observa-se, porém, que a adoção dos inter-
valos fuzzy deve ser realizada com o maior rigor 
científico possível. Isto porque, com a análise multi-
criterial fuzzy, as incertezas definidas pelos interva-
los (esquerdo e direito) dos números fuzzy serão 
somados, multiplicados, mas nunca subtraídos ou 
divididos. E no final do processo de cálculo esses 
intervalos terão crescido, pois representarão o acú-
mulo de todas as incertezas consideradas na valora-
ção dos critérios.  

Demonstra-se, desta forma, que é necessário 
refinar o processo de valoração dos critérios, dimi-
nuindo-se ao máximo a faixa dessas incertezas, para 
não comprometer os resultados finais, mas sim, me-
lhorar não só os resultados dos métodos, mas tam-
bém o processo de decisão. 

Recomenda-se, para futuros estudos a ado-
ção de outros métodos de comparação dos números 
fuzzy, sejam eles por meio da “defuzzificação”, ou 

por comparação direta entre esses números. 
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Use of Fuzzy Math in Multicriteria Methods to De-
scribe Subjective Criteria in Water Resources Plan-
ning  
 
ABSTRACT 
 

In many environmental and water resources 

planning and management studies it is necessary to use 

criteria with few data or whose interpretation relies on the 

knowledge of specialists. For this reason, criteria that are 

based on subjectivity and scalar numbers do not fully 

represent them. Social and environmental criteria are as-

sessed based on estimations or uncertainties; they can be 

better represented by a range of values. Fuzzy numbers better 

describe some social and environmental criteria, since they 

can easily incorporate subjectivity. In general, fuzzy sets 

allow the expression of values or set of values for the criteria 

in percentage or in a small range of possibilities and, also, 

allow incorporating the experts’ experience. This paper 

addresses the modification of two different multi-criteria 

methods know as “Cooperative Game Theory” (CGT) and 

“Compromise Programming” (CP), in order to work with 

fuzzy numbers. These methods were applied to selected sites 

and waste water treatment technology in the city of Pauli-

nia — SP, Brazil. Fifteen criteria were considered to analyze 

six alternatives. The proposed fuzzy incorporation of social, 

environmental and economical criteria proved feasible and 

reliable, improving the decision making process. 

Key-words: Water resources planning, fuzzy multicriteria 

methods, multicriteria analysis  
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RESUMO 
 

Os reservatórios em cascata, Divisa, Blang e Salto, integram o Sistema Salto de Hidrelétricas, localizado no muni-

cípio de São Francisco de Paula, Rio Grande do Sul (Brasil). A ocorrência de uma floração de algas tóxicas no verão de 

1999, originada no Blang, atingiu captações de água de seis municípios à jusante e demandou medidas especiais para o 

tratamento da água. Este fato motivou a investigação das possíveis fontes de nutrientes, especialmente o fósforo, identificado 

como nutriente limitante. Situados numa região de nascentes e clima subtropical úmido, esses reservatórios apresentaram 

características oligotróficas à mesotróficas no período compreendido entre 2001 e 2003. A investigação das possíveis causas 

para a fertilização das águas, levou em consideração fontes externas (principalmente difusas) e a fonte interna representada 

pelo sedimento de fundo, orgânico e rico em nutrientes. Elevadas concentrações de fósforo dissolvido no hipolímnio e a pre-

sença de fósforo disponível em excesso no sedimento de fundo, indicaram que esta poderia ser uma fonte significativa de 

nutrientes para a fertilização das águas. Como a referida floração ocorreu num período em que, normalmente, se desenvolve 

estratificação em corpos de água relativamente profundos, este trabalho teve como objetivos caracterizar a estratificação físico-

química da coluna de água e investigar a possibilidade de circulação da água hipolimnética na condição estratificada. Para 

tal, foram obtidos perfis verticais de parâmetros que indicam a ocorrência de estratificação da coluna de água (temperatura, 

oxigênio dissolvido, condutividade elétrica e potencial redox), teores de fósforo total dissolvido e turbidez, da superfície ao 

hipolímnio, além de clorofila-a na zona fótica. A possibilidade de circulação da água hipolimnética foi investigada através 

de batimetria e números adimensionais que refletem a estabilidade do corpo de água estratificado. Resultados indicam que, 

sob estratificação, a circulação da água hipolimnética dificilmente ocorreria, pois somente eventos climáticos extremos provo-

cariam ventos capazes de inverter a massa líquida. A circulação de águas metalimnéticas, contudo, seria uma possibilidade 

mais provável, já que ventos moderados poderiam induzir afloramento da termoclina. No entanto, a transferência de fósforo 

do hipolímnio para a coluna de água poderia ser desencadeada pela abertura de comportas de fundo do reservatório à mon-

tante, tendo em vista que o procedimento utilizado para regularização das vazões aumenta o risco de proliferação de algas 

nos reservatórios situados à jusante, especialmente se isto ocorrer em período de estiagem. 

 
Palavras-chave: limnologia física, reservatórios em cascata, fósforo, floração de algas. 

 

INTRODUÇÃO 
 
 

Do ponto de vista físico, a susceptibilidade 
do ecossistema aquático depende de como as subs-
tâncias são transportadas e distribuídas dentro do 
reservatório. Reservatórios represados em leito de 
rio são considerados como uma transição entre rios 
e lagos, pois apresentam características hidráulicas 
de ambos ambientes, lótico e lêntico. Nas proximi-
dades do barramento, se tornam mais parecidos 

com os lagos e sujeitos à mesma ação dos ventos, 
correntes de densidade e estratificação (Esteves, 
1998).  

Nos períodos de estratificação, um gradien-
te de densidades separa em camadas uma água su-
perficial mais quente e leve, sobreposta a outra mais 
fria e densa, o que confere estabilidade à massa 
líquida. Trocas verticais entre o hipolímnio e o epi-
límnio, são grandemente reduzidas e os principais 
movimentos são quase que inteiramente horizontais, 
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ao longo dos contornos de transição de densidade 
da água (Wüest & Lorke, 2003). 

O transporte vertical é facilitado próximo ao 
sedimento de fundo, em função das correntes de 
densidade e ondas superficiais, que possibilitam 
ressuspensão do sedimento e aumento da taxa de 
difusão de nutrientes dissolvidos para o hipolímnio. 
A transferência de nutrientes do hipolímnio para as 
camadas superiores da coluna da água é dificultada, 
em função da barreira física imposta pela diferença 
de densidades (Wüest & Lorke, op cit.). 

As condições meteorológicas podem deter-
minar a ocorrência de estratificação ou mistura, em 
um determinado intervalo de tempo. A magnitude 
da incidência do vento e a energia térmica que con-
fere energia potencial à superfície da coluna de 
água são importantes parâmetros no estudo da cir-
culação, indicando se a tendência da coluna de água 
é estratificar ou misturar (Imberger, 2001). 

Em regiões de clima subtropical, as baixas 
temperaturas do inverno resultam num regime de 
circulação caracterizado por mistura. Durante a 
primavera e o verão, a água superficial é aquecida, 
podendo desenvolver estratificação em reservatórios 
relativamente profundos (Wüest & Lorke, op cit.). 

No entanto, a estabilidade do corpo de água estrati-
ficado pode ser modificada por variações no fluxo 
de calor na superfície da água ou pela ação do ven-
to, por isso, as condições meteorológicas podem ser 
determinantes nos processos de transporte dentro 
do reservatório. 

Apesar da tendência de chuvas bem distri-
buídas ao longo do ano em regiões de clima subtro-
pical, fenômenos como o El Niño Oscilação Sul 
(ENOS) podem alterar o padrão de variabilidade da 
temperatura do ar e, principalmente, da precipita-
ção pluvial. O ENOS é um fenômeno de grande 
escala, caracterizado por anomalias no padrão de 
temperatura da superfície do Oceano Pacífico Tro-
pical, que ocorrem de forma simultânea com ano-
malias no padrão de pressão atmosférica. Na região 
sul do Brasil, a fase quente do ENOS (El Niño) pro-
voca chuva acima da média durante a primavera e 
início do verão, e a sua fase fria (La Niña) provoca 
estiagens nesse mesmo período (Grimm et al., 

1996a, b). 
Diferentemente dos lagos, os reservatórios 

são também influenciados pelo regime de operação 
das barragens, principalmente no que se refere à 
abertura de comportas de fundo. O procedimento 
pode ser frequente, já que se destina à regularização 
de vazões, ou esporádico, onde é razoável supor que 
o estoque de nutrientes aumente com o passar do 
tempo. A necessidade de regularização de vazões, 

nos períodos de déficit hídrico, normalmente acon-
tece no verão das regiões de clima subtropical, perí-
odo em que os reservatórios também se encontram 
mais propensos ao supercrescimento de algas e de 
plantas aquáticas (Wetzel, 1983; Straskraba & Tundi-
si, 2000). 

Os efeitos do regime hidrodinâmico dos e-
cossistemas aquáticos lênticos e a possibilidade de 
circulação da água hipolimnética podem ser investi-
gados através de números adimensionais, que carac-
terizam a estabilidade dinâmica do corpo de água 
estratificado e possibilitam a previsão de possíveis 
cenários (Imberger, 2001).  

Este trabalho teve como objetivo investigar a 
possibilidade de circulação da água hipolimnética 
num reservatório estratificado, tendo como base a 
batimetria e perfis de estratificação físico-química da 
coluna de água.  
 

MATERIAIS E MÉTODOS 
 

Área de Estudo 

 
Os reservatórios Divisa, Blang e Salto foram 

construídos em cascata, na década de 50, para gera-
ção de energia elétrica. Localizados na bacia hidro-
gráfica do rio Caí, município de São Francisco de 
Paula (RS), o Sistema Salto passou a ter importância 
estratégica também para regularização de vazões, 
desde que grande parte da vazão efluente passou a 
ser transposta para a bacia do rio dos Sinos (Franzen 
et al., 2004). Da Barragem do Salto, a água que sai 

pela descarga de fundo segue o curso do rio Santa 
Cruz, até ser lançada no rio Caí. E através de um 
conduto, parte da vazão efluente do Salto é trans-
posta para o vale do rio Santa Maria, no município 
de Canela (RS), e aproveitada nas usinas de Bugres 
e Canastra, sendo posteriormente lançada no rio 
Paranhãna, um dos principais afluentes do rio dos 
Sinos (Conte et al., 2000).  

  A bacia hidrográfica dos reservatórios do 
Sistema Salto, antes da transposição, compreende 
uma área de 52,5 km², situada em torno dos 800 
metros de altitude, numa região de clima subtropi-
cal úmido. Os usos do solo na bacia hidrográfica são 
representados por campo (74,5%), mata nativa 
(12,9%), florestamento (8,9%) e, em menor pro-
porção, agricultura (1,3%), ocupação urbana 
(0,5%) e água (1,9 %) (Franzen et al., 2004a). 

A Figura 1 apresenta a situação do Sistema 
Salto nas bacias hidrográficas dos rios Caí e Sinos, o 
contorno da bacia hidrográfica antes da 
transposição e a localização dos pontos de 
amostragem. 
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Figura 1 - Localização do Sistema Salto e pontos de amostragem. 

 
 

A ocorrência de uma floração de Cylindros-

permopsis raciborskii no verão/outono de 1999 nas 

bacias hidrográficas dos rios Caí e Sinos, originada 
no reservatório Blang, motivou a Companhia Rio-
grandense de Saneamento - CORSAN - a adotar 
medidas complementares ao tratamento de água 
convencional para garantir a qualidade da água 
tratada e evitar efeitos adversos à saúde pública 
(Conte et al., 2000). Ainda segundo esses autores, a 

floração estaria associada, provavelmente, ao baixo 
índice pluviométrico ocorrido nos anos de 1998 e 
1999, que teria ocasionado depleção do nível de 
água da barragem e aumento da concentração de 
nutrientes, e a elevação da temperatura seria res-
ponsável pelo desenvolvimento da floração. 

A referida estiagem foi atribuída ao fenô-
meno La Niña, que devido ao resfriamento anômalo 
das águas superficiais do Oceano Pacífico, provocou 
estiagem na região sul do Brasil na primavera e iní-
cio do verão do seu ano de início (1998), bem como 
no final do outono e inverno do ano seguinte 
(1999) (Fontana & Berlato, 1997). 

No período compreendido entre 2001 e 
2003, os reservatórios do Sistema Salto apresentaram 
características oligotróficas a mesotróficas, com bai-
xo crescimento fitoplanctônico e limitação da pro-

dutividade primária por fósforo (Carvalho et al., 

2003). 
 
Amostragem e qualidade da água  

 
A amostragem foi realizada em janeiro de 

2003 e consistiu de perfis verticais com medidas de 

0,5  0,5 m de parâmetros físico-químicos da coluna 
de água (temperatura, oxigênio dissolvido (OD), 
condutividade elétrica (CE), sólidos dissolvidos, pH 
e potencial redox (Eh)), através de sonda multi-
parâmetros Hydrolab (modelo Quanta), e coleta de 
água em garrafa Van Dorn para análises de fósforo 

total (PT), turbidez e clorofila-a, de 1  1 m, sendo 

que a clorofila-a foi analisada apenas na zona fótica. 
As amostras foram refrigeradas desde o momento da 
coleta até a realização das análises, seguindo as 
recomendações propostas em Standard (1999). 
 
Análises Químicas 

 
As análises de fósforo total em águas foram 

realizadas após digestão com persulfato de potássio 
em meio ácido e determinação por ácido ascórbico, 
através de leituras de absorbância em espectrofotô-
metro UV Varian (modelo Cary 1E). A turbidez foi 
determinada pelo método nefelométrico, através de 
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turbidímetro Micronal (modelo B250). A clorofila-a 
foi determinada após extração do pigmento em 
acetona 90%, de acordo com Standard (1999). 
 
Circulação da água hipolimnética 

 
O reservatório Divisa foi escolhido para in-

vestigar a possibilidade de circulação da água hipo-
limnética, em função de: i) ser o primeiro da série 
em cascata (o que exclui outras fontes que não as 
nascentes, bem como a descarga de fundo à mon-
tante); e ii) dispor de batimetria, necessária ao cál-
culo dos números adimensionais que refletem a 
estabilidade do corpo de água.  
 

N° de Burger (Si) 

 
 Demonstra a influência da rotação da Ter-
ra sobre a dinâmica dos movimentos da água, pre-
vendo a importância das correntes horizontais de 
larga-escala e dos giros induzidos pelo vento (Ante-
nucci & Imberger, 2001). Para valores de Si < 1, a 
rotação afeta a hidrodinâmica, enquanto que para Si 
> 1, a rotação não afeta a hidrodinâmica. 
 
 
 
 
Onde: Si - Número de Burger; ci - velocidade da fase 
da onda; L - largura do lago; e f - freqüência inercial 
na latitude do lago (constante). 
 

H

hhg
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Onde: g’ - gravidade reduzida; h1, h2 - profundidade 
da camada superior e inferior; e H - profundidade 
total. 
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Onde: 1, 2 - densidade média da água nas camadas 

superior e inferior; g - aceleração da gravidade.  
 
N° de Wedderburn (W) 

 
 Introduzido por Thompson & Imberger 
(1980), representa a força restauradora do centro 
volumétrico do lago, em relação ao distúrbio indu-
zido pelo vento. Se W > 1, não ocorre afloramento 
da termoclima e, se o vento é tal que W < 1, então a 
termoclina superficial pode aflorar na direção con-

trária a do vento e a água metalimnética pode ser 
trazida para a superfície (Imberger, 2001).  
 
 
 
 
 

Onde: g.’ - densidade diferencial através da termo-

clina; h — profundidade da termoclina; u* - velocida-
de friccional induzida pelo vento.  
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Onde: ar,  - densidade média do ar e da água; CD — 

coeficiente de resistência (constante); u - velocidade 
do vento. 
 
N° de Lago (LN) 

 
 Incorpora a variável batimetria irregular, 
conduzindo a uma previsão robusta a respeito do 
afloramento da água hipolimnética (Imberger & 
Patterson, 1990). Um valor de LN > 1, indica que há 
estabilidade da coluna de água, caso contrário, ven-
to e ondas podem causar a inversão da coluna de 
água.  
 

 

 
 
 
 
Onde: LN — Número de Lago; St — parâmetro de 
estabilidade; hT — altura do fundo do lago até a ter-
moclina; hv — altura do centro volumétrico do lago; 
As — área superficial. 
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Onde: z - altura da camada; (z) - densidade da água 
na camada; A(z) — área da camada; dz — variação de 

altura da camada. 
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RESULTADOS 
 

 

Estratificação da coluna de água 

 
A estratificação térmica do reservatório Divi-

sa divide a coluna de água em três camadas, uma 
superior com elevado gradiente de temperatura, 
uma intermediária onde a temperatura se mantém 
aproximadamente constante e a inferior, mais fria e 
densa, onde prevalecem condições anóxicas, con-
forme demonstram os perfis de OD e Eh, este últi-
mo, se tornando negativo em função da depleção do 
OD (Figuras 2, 3 e 4).  
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Figura 2 - Perfil de temperatura (T) da água na coluna 

de água do reservatório Divisa. 

 

 

Figura 3 - Perfil de oxigênio dissolvido (OD) na coluna 

de água do reservatório Divisa. 

 
 

Crescem com a profundidade, a condutivi-
dade elétrica, a turbidez e os teores de PT dissolvido 
(Figuras 5, 6 e 7). O pH se mostra mais elevado na 
superfície em função da produtividade fotossintética 
e no fundo em função da presença de MO, que 

confere resistência ao rebaixamento do pH (Figura 
8). 
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Figura 4 - Perfil de potencial redox (Eh) na coluna 

de água do reservatório Divisa. 
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Figura 5 - Perfil de condutividade elétrica na coluna 

de água do reservatório Divisa. 

 
 

0.0

3.0

6.0

9.0

12.0

15.0

18.0

0 20 40 60 80

Turbidez (UNT)

P
ro

fu
n

d
id

a
d

e
 (

m
)

 
 

Figura 6 - Perfil de turbidez na coluna de água do 

reservatório Divisa. 
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Figura 7 - Perfil de fósforo total dissolvido (PTD) na 

coluna de água do reservatório Divisa. 
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Figura 8 - Perfil de pH na coluna de água do reservatório 

Divisa. 

 
 

O Eh da coluna de água diminui com a pro-
fundidade, prevalecendo condições redutoras dos 
10 aos 18 metros, ou seja, em toda a parte inferior 
da coluna de água. A clorofila-a foi analisada somen-
te na zona fótica (onde atuam os efeitos da insola-
ção), na ocasião com 3 metros de profundidade, 
apresentava valores crescentes do pigmento. 

Os reservatórios do Sistema Salto demons-
traram concentrações de fósforo total em águas 

superficiais inferiores a 10 g.L-1, no período de 
2001 a 2003, condições essas praticamente limitantes 
com relação ao fósforo (Carvalho et al., 2003).  

 
Estimativas de circulação  

 
A possibilidade de transporte de fósforo do 

hipolímnio para as camadas superiores da coluna de 
água foi investigada a partir de números adimensio-
nais que classificam o regime hidrodinâmico, através 
de dados como batimetria, área superficial, morfo-

logia de fundo, volume do lago e perfis verticais de 
características físico-químicas da coluna de água.  

Na ocasião, os reservatórios se encontravam 
estratificados física e quimicamente, conforme de-
monstrado nas Figuras 2, 3 e 4. Devido à pouca pro-
fundidade e para efeito de simplificação, se conside-
ra estratificação em duas camadas, uma superior até 
a termoclina e outra inferior abaixo desta. 
 
Influência da rotação da Terra 

 
 A estimativa do Número de Burger (Si) no 
Divisa demonstrou que a rotação da Terra não afeta 
a dinâmica dos movimentos da água dentro do re-
servatório (Si= 1,15). As oscilações internas são ca-
racterísticas de seiches gravitacionais, ou oscilações 

rítmicas de curto período, análogas à oscilação livre 
da água numa bacia, que podem ser induzidas por 
uma grande variedade de causas, entre as quais o 
vento, tendo como força restauradora a ação da 
gravidade. 
 
Afloramento da água hipolimnética 

 

A incidência do vento sobre a superfície da 
água, em um corpo de água estratificado, faz com 
que a mesma se mova, num primeiro momento, na 
mesma direção. Esse movimento da água superficial 
sendo arrastada sobre os limites do corpo de água 
causa afundamento do nível de água a favor do ven-
to, e afloramento do contorno na direção contrária 
(Imberger, 2001).  

De acordo com a Tabela 1, para velocidades 
de vento entre 20 - 40 km.h-1, o  Número de Wed-
derburn (W >1) indica que o afloramento da termo-
clina (upwelling) não é provável. Neste caso, a estrati-

ficação de temperatura e densidade resultam em 
estabilidade da coluna de água, situação em que os 
movimentos induzidos pelo vento dificilmente se 
refletem para o interior do corpo de água estratifi-
cado. Entretanto, acima de 60 km.h-1 o afloramento 
da termoclina poderia ocorrer, trazendo a água 
metalimnética para a superfície. 
 

Tabela 1 - Números de Wedderburn (W) e de Lago (LN) 

calculados para previsão de cenários. 

 

Parâmetro 
u (km.h-1) 

20 40 60 250 

W 7,15 1,79 0,79 0,05 

LN 155,12 38,78 17,24 0,99 

Onde: u — velocidade do vento. 
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 A água metalimnética se situa abaixo da 
termoclina em posição superior à água hipolimnéti-
ca e pode ser muito rica em nutrientes, sendo muito 
comum o desenvolvimento do chamado ‘prato nítri-
co’ no metalímnio, devido à nitrificação ou desnitri-
ficação das populações bacterianas metabolicamente 
ativas (Jorgensen & Vollenweider, 2000). 
 O Número de Lago (LN) demonstra que, 
para as velocidades de vento usuais, a estratificação é 
forte e se sobrepõe à força do vento. Somente velo-
cidades extremas (acima de 250 km.h-1) (Tabela 1), 
sob vento suficientemente constante, poderiam 
causar inversão da massa líquida trazendo a água 
residente no hipolímnio à superfície na direção 
contrária a do vento (Imberger, 1998).  
 O transporte de sedimentos e nutrientes 
associados, do hipolímnio para as camadas superio-
res da coluna de água, seria improvável devido à 
estabilidade do corpo hídrico estratificado, a menos 
que sob velocidades de vento excepcionais. No en-
tanto, o número de Lago é comumente aplicado em 
lagos grandes, onde a rotação da Terra exerce influ-
ência sobre as massas de água. Sua aplicação em 
corpos de água pequenos, como é o caso do reserva-
tório Divisa, pode não ser apropriada, mas sugere 
que sob velocidades de vento atípicas, como no caso 
de ciclones extratropicais, a inversão da massa líqui-
da poderia ocorrer. 
 Vale mencionar que a região foi noticiada 
por danos sofridos com a passagem do ciclone extra-
tropical Catarina em 27/03/2004, que apresentou 
ventos de até 180 km.h-1, tendo sido também classifi-
cado como um furacão de categoria 2, já em fase 
final de desenvolvimento (INPE, 2006). 
 Em condições ambientais normais, a inver-
são da massa líquida estratificada seria improvável, 
apenas o afloramento da termoclina trazendo a água 
metalimnética,  que pode ser mais rica em nutrien-
tes do que a  água superficial, poderia ocorrer em 
situações de vento  moderado a forte  (acima de 60 
km.h-1). 
 Na floração ocorrida no verão de 1999, as 
condições ambientais de estiagem podem ter 
ocasionado elevação da concentração de nutrientes 
existentes no meio, porém, a fertilização das águas 
também poderia ter sido desencadeada pela 
abertura da comporta de fundo do reservatório 
Divisa, imediatamente à montante, cuja vazão de 
fundo, rica em nutrientes, poderia causar impacto 
ainda maior aportando diretamente a superfície do 
reservatório Blang sob efeito da estiagem. 
 

 

 

CONCLUSÕES 
 
 
 A ocorrência de estratificação físico-química 
da coluna de água em três camadas foi demonstrada 
através de perfis verticais de temperatura e 
parâmetros como OD, pH, CE e Eh. As 
concentrações de PT aumentaram com a 
profundidade, assim como a CE, a turbidez e a 
clorofila-a, que é maior no metalímnio do que no 
epilímnio. 
 A possibilidade de circulação da água 
metalimnética foi confirmada, porém, a inversão da 
massa líquida dificilmente ocorreria. Apenas em 
situações em que o vento fosse excepcionalmente 
forte e duradouro, como no caso da passagem de 
ciclones extratropicais severos, a fertilização da 
coluna de água poderia ser induzida pelo transporte 
de substâncias do hipolímnio. 
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Movement of Hypolimnetic Water in the Divisa 
Reservoir of the Salto System in Rio Grande do Sul, 
Brazil 
 
ABSTRACT 
 

The Divisa, Blang and Salto chain of reservoirs 

form the Salto System of hydroelectric plants, located in Sao 

Francisco de Paula, Rio Grande do Sul, Brazil. In the 

summer of 1999, a toxic algae bloom originated at Blang 

reservoir, contaminating the water supply reservoirs of six 

municipalities downstream and required special water 

treatment methods. This event led to the investigation of the 

possible sources of nutrients, particularly phosphorus, 

identified as the limiting nutrient. These reservoirs are 

located in a headwaters region with a humid subtropical 

climate, rural land use pattern and low demographic den-

sity. In the period between 2001 and 2003, monitoring 

demonstrated good water quality, with oligotrophic and 

mesotrophic characteristics. The investigation of the possible 

causes of water fertilization considered external sources 

(mainly non-point sources) and the internal source 

represented by the organic, nutrient-rich bottom sediment. 

The present work seeks to characterize the physical-chemical 

stratification of the water column and investigate the possi-

bility of hypolimnetic water circulation under stratified 

conditions. In order to carry out the study, vertical profiles 

of parameters that indicate the physical-chemical stratifica-

tion were obtained, such as temperature, dissolved oxygen 

and redox potential, in addition to total dissolved phospho-

rus and turbidity from the surface to the hypolimnion and 

chlorophyll-a in the photic zone. The circulation of hypo-

limnetic water was examined through bathymetry and 

dimensionless numbers that reflect the stability of the strati-

fied body of water. Results indicate that hypolimnetic water 

circulation is not likely to occur under stratification, be-

cause only extreme climate events could generate winds 

strong enough to invert the liquid mass. The circulation 

of metalimnetic waters is a more likely possibility, as mod-

erate winds could ascend the thermocline. However, the 

transfer of dissolved phosphorus from the hypolimnion to 

the reservoirs downstream could occur when the reservoir 

bottom gates are open to regulate discharges, which is a 

frequent occurrence during drought periods.  

Key-words: physical limnology, cascade reservoirs, phos-

phorus, algae bloom. 
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RESUMO 
 

Este trabalho apresenta um modelo de otimização multiobjetivo, baseado em programação linear, para o estudo in-

tegrado da operação de sistemas de reservatórios e perímetros irrigados, além de outros usos da água, estabelecendo a alocação 

ótima dos recursos naturais existentes (água e terras aptas ao plantio) para o planejamento e estabelecimento de políticas 

operacionais ótimas em bacias hidrográficas. Os múltiplos usos da água incluem o atendimento de demandas via reservató-

rios ou a fio d’água, como de irrigação ou de demandas urbanas, controle de cheias, regularização de vazões, prevenção 

contra as secas e volumes metas dos reservatórios. Aspectos econômicos e sociais, como a maximização da receita líquida e da 

geração de empregos oriunda da agricultura irrigada, são contemplados pelo modelo. As não-linearidades das funções objeti-

vo e dos processos representados por cada restrição foram implementadas através do uso combinado de técnicas matemáticas 

de linearizações. 

 
Palavras — chave: Recursos hídricos, otimização, programação linear, linearização. 

 

INTRODUÇÃO 
 
 

O planejamento e gerenciamento dos recur-
sos hídricos têm importância fundamental no esta-
belecimento de diretrizes e ações para o aproveita-
mento, controle e conservação desses recursos, 
principalmente em regiões onde há escassez hídrica.  

Por ser um problema de grande complexi-
dade, a alocação de água entre os usos múltiplos 
pode ser solucionada através de técnicas de análise 
de sistemas numa abordagem sistêmica e do uso de 
técnicas computacionais agregadas à modelagem 
matemática.  

A formulação matemática busca descrever a 
dinâmica do sistema pela utilização de vários tipos 
de equações matemáticas, geralmente recorrendo a 
equação do balanço hídrico, na forma de restrições 
de igualdade, que traduz o princípio de conservação 
da massa. Associados a essa dinâmica são incorpora-
das as expressões limitantes do sistema, normalmen-
te na forma de restrições de desigualdade (físicas, 
operacionais, condicionais, etc.), e as funções obje-
tivo, que estabelecem a forma de valoração dos re-
sultados do processo decisório. 

Quando existe o interesse em desenvolver 
um planejamento para valorar e procurar otimizar 
certos aspectos do processo decisório, devem-se 

aplicar técnicas de otimização. Uma técnica que 
merece destaque é a Programação Linear (PL), por 
determinar o ótimo global, se ele existir, além de ser 
uma técnica bem estabelecida para a qual há diver-
sos softwares disponíveis. Ela foi estabelecida por G. 
B. Dantzig em 1947, para resolver problemas de 
logística da Força Área Americana.  

A principal desvantagem da PL é a hipótese 
da linearidade das relações entre as variáveis. Po-
rém, sob certas hipóteses, problemas não-lineares 
podem ser linearizados utilizando-se de aproxima-
ções matemáticas ou de procedimentos iterativos. 
Entretanto, a maioria das metodologias existentes 
(Barbosa, 2002; Lanna, 1998) apenas linearizam a 
função objetivo do modelo. Normalmente as não-
linearidades intrínsecas aos processos de cada com-
ponente, representadas nas equações de restrição do 
modelo, como as curvas cota-área-volume, por e-
xemplo, não são consideradas no modelo (Hsu et 
al., 2008; Mousavi et al., 2004) ou são linearizadas 
com o uso de regressão linear simples (Sudha et al., 
2008; Diaz et al., 2000). Além do mais, muitos traba-
lhos utilizam apenas uma função objetivo (Sudha et 
al., 2008; Ahmed e Sarma, 2005; Curi et al., 2004) 
para analisar o sistema, não contemplando, simulta-
neamente, diferentes formas de avaliação do uso dos 
recursos hídricos durante um processo decisório. 
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Contudo, este trabalho apresenta um mode-
lo de otimização, baseado em programação linear, 
para prover o estudo da alocação ótima dos recursos 
naturais existentes (água e terras aptas ao plantio) 

entre os múltiplos usos de um sistema de recursos 
hídricos, quando operado de forma integrada, via 
uma análise multiobjetivo.  

Pretende-se estabelecer uma metodologia 
capaz de ser aplicado a sistemas de recursos hídri-
cos, com a possibilidade de uma representação mais 
detalhada do sistema, tendo em vista a escolha de 
políticas operacionais que possam melhorar de for-
ma sustentável, o uso da água e das áreas irrigadas 
em regiões com escassez hídrica, minimizando pro-
blemas peculiares de déficit hídrico e os conflitos de 
uso da água. 
 
 

MODELO DE OTIMIZAÇÃO 
 
 

O modelo proposto destina-se a otimizar os 
múltiplos usos de um sistema de recursos hídricos, 
com a implantação ou melhoramento da operação 
de um ou mais perímetros irrigados.  

A representação do sistema (Figura 1) é 
constituída por elementos artificiais, como nós e 
links, e naturais, descritos a seguir: 
 

 Nó: elemento artificial onde se interligam 

dois ou mais elementos do sistema. 

 Link: elemento artificial utilizado para re-

presentar uma ligação entre os elementos 
do sistema. Pode ser um trecho do rio, ca-
nal, adutora ou uma tomada d’água (estru-
tura hidráulica para derivar água para aten-
der alguma demanda hídrica, cuja vazão é 
independente da altura da coluna d'água na 
fonte). 

 Afluência: representa a vazão de entrada ao 

sistema oriunda de alguma fonte de água. 
Pode estar conectado a um nó ou a um re-
servatório. 

 Reservatório: elemento destinado a armaze-

nar água. Ele pode estar conectado a uma 
afluência, a um descarregador de fundo, a 
um vertedouro ou a tomadas d’água. 

 Vertedouro: canal artificial,conectado ao re-

servatório e a um nó do sistema, com a fina-
lidade de conduzir, de forma segura, o ex-
cesso de água armazenado no reservatório. 

 Descarregador de fundo: elemento utilizado 

para descarga de água de um reservatório, 

cuja vazão máxima é controlada pela dife-
rença entre o nível de água no reservatório 
e no leito do rio localizado em sua saída. Es-
tá conectado ao reservatório e a um nó do 
sistema. 

 Demanda: quantidade de água requerida por 

determinado usuário do sistema. Pode se 
conectar a um nó ou a um reservatório. 

 Perímetro irrigado: área destinada ao cultivo 

de culturas agrícolas com infra-estrutura e 
procedimentos capazes de permitir a aplica-
ção da água nas culturas agrícolas. Pode se 
conectar a um nó ou a um reservatório. 

 

 
 

Figura 1 — Componentes para representação do sistema 

 
 

As variáveis do modelo e as equações que 
regem o seu comportamento estão relacionadas com 
as informações obtidas dos elementos naturais (co-
mo aspectos hidroclimáticos, hidroagrícolas, etc.) e 
da infraestrutura (das demandas hídricas, das carac-
terísticas físicas dos componentes hidráulicos das 
estruturas de armazenamento e transporte de água) 
identificadas no sistema hídrico em estudo. A dinâ-
mica de operação do reservatório e dos nós é fun-
damentada na equação do balanço hídrico. A de-
manda hídrica de cada perímetro irrigado é deter-
minada com base na necessidade suplementar líqui-
da de irrigação, estabelecidas através do balanço 
hídrico no solo para as culturas selecionadas, estan-
do a área a ser plantada limitada pela disponibilida-
de de água e solo, além da sua prioridade de aten-
dimento. Também é levado em consideração os 
diferentes tipos de sistemas de irrigação, suas neces-
sidades de altura manométrica, as áreas a serem 

nó 

Demanda 2

Reservatório

Tomada d’água

Trecho de rio 

Perímetro Irrigado

Afluência 

vertedouro

nó 
Descarga de 

fundo 

Demanda 1 
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irrigadas para cada tipo de cultura agrícola, preço 
da água e de produção, os aspectos econômicos e a 
combinação ou variação nas fontes de bombeamen-
to e a quantidade de água captada. 

O modelo desenvolvido utiliza o Toolbox 
Optimization do software MATLAB 6.5 com o Mé-
todo do Ponto Interior para a busca da solução óti-
ma. A função objetivo é uma combinação linear das 
funções objetivo do problema, ou seja, utilizando o 
Método das Ponderações (Braga e Gobetti, 2002). 
Cada função objetivo é normalizada e as pondera-
ções são pesos atribuídos às funções para definir 
suas prioridades de atendimento. Tais funções estão 
sujeitas a inúmeras restrições, representadas por 
equações de natureza linear e não linear, que tradu-
zem, a nível mensal, as limitações físicas dos reserva-
tórios, perímetros irrigados e equipamentos hidráu-
licos, e limitações hidrológicas, legais, econômicas e 
sociais, inerentes aos sistemas de usos múltiplos. As 
não-linearidades das funções objetivo e dos proces-
sos representados em cada restrição foram imple-
mentadas através do uso combinado de técnicas 
matemáticas de linearizações, denominadas Artifício 
de Linearização por Segmentos (Lanna, 1998) e 
Programação Linear Seqüencial ou Sucessiva (Bar-
bosa, 2002). 

As equações matemáticas representativas das 
funções objetivo e restrições serão abordadas na 
seqüência.  
 
Função objetivo 

 
O modelo proposto apresenta 5 (cinco) 

funções objetivo, que serão tratadas a seguir.  
A Equação 1 representa a função objetivo 

destinada à minimização do déficit do atendimento 
das demandas nas tomadas d’água dos reservatórios 
e dos nós do sistema. 
 

 






 


t

2

dt

dtdt
d

Dt

QtDt
DTD     (1) 

 
sendo d a d-ézima tomada d’água do sistema; Dtdt a 
demanda requerida na tomada d’água d no mês t; e 
Qtdt o volume mensal destinado ao atendimento da 

demanda na tomada d’água d no mês t (Qtdt  Dtdt). 

Para que a Equação 1 possa ser utilizada em 
PL, optou-se por linearizá-la através do Artifício de 
Linearização por Segmentos, dividindo a vazão des-
tinada ao atendimento da demanda na tomada 
d’água, no mês t, em 4 segmentos iguais, como mos-
tra a Figura 2. 

Assim a função objetivo quadrática e o vo-
lume mensal destinado ao atendimento das tomadas 
d’água do sistema serão representados por: 
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dqtdq
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dt

dtdt qtt1
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1q
dqtdt qtQt       (3) 

 
sendo qtdqt os segmentos de volumes mensais desti-
nados ao atendimento da demanda na tomada 

d’água d no mês t, q = 1, …, 4; tdq a declividade do 

segmento de reta q da função objetivo destinada ao 
atendimento da demanda na tomada d’água d; qtdqt 
o incremento do volume mensal destinado ao aten-
dimento da demanda na tomada d’água d do trecho 
segmentado q, no mês t, limitado por: 
 

0  qtdqt  0,25  Dtdt     (4) 

 

Qt

D
T

D

Função Quadrática

Função Linearizada por Segmentos

 0                        0,25Dt                     0,5Dt                     0,75Dt                         Dt

1,00

0,56

0,25

0,06

qt1                            qt2                            qt3                          qt4                    

t1   

t2   

t3   

t4   

 
 

Figura 2 — Gráfico da função objetivo quadrática 

linearizada por segmentos da demanda 

de uma tomada d’água d para um mês t. 

 
 

O volume mensal defluente dos reservató-
rios permite a perenização ou regularização da va-
zão a jusante, assim como o atendimento das de-
mandas ecológicas ou outros usos da água. A Equa-
ção 5 representa a função objetivo que se destina a 
minimizar o déficit entre o volume defluente libera-
do pelo reservatório r no mês t (Qert) e a demanda 
mínima a ser mantida a jusante do reservatório r no 
mês t (Dert): 
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O volume meta se destina a manter o volu-

me de água do reservatório em certo nível para a-
tender certas demandas, como controle de cheias, 
recreação, piscicultura, ou geração de energia elé-
trica. O modelo tem como objetivo minimizar o 
déficit entre o volume de água do reservatório r no 
final do mês t (VRrt) e o volume meta estabelecido 
neste mês (VRmetart), representada na Equação 6: 
 

 






 


t

2

rt

rtrt
r

VRmeta

VRVRmeta
VM     (6) 

 
Logo a Equação 6 será linearizada através 

do Artifício de Linearização por Segmentos. Um 
possível exemplo de linearização da equação 6 é 
mostrado na Figura 3.  
 

VR

V
M Função Quadrática

Função Linearizada por Segmentos

VRm     VR1*                 VR2*                       VRmeta                          VRcap

vr1               vr2                           vr3                                 vr4                

VR1     

VR2     

VR3      

VR4   

 
 

Figura 3 — Exemplo de um gráfico da função objetivo 

quadrática linearizada por segmentos do volume 

meta de um reservatório r para um mês t. 

 
 

O volume morto, VRm, e a capacidade do 
reservatório, VRcap, assim como os volumes inter-
mediários, VR1* e VR2*, são volumes de controle 
(ou pontos de quebra) que devem ser definidos 
previamente. Cada trecho segmentado m do volume 
de água do reservatório r esta limitado pelos volu-
mes de controle.  

Assim a função objetivo quadrática para o 
volume meta e o volume de água do reservatório r, 
em um dado mês t, será representada por: 
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 ; m o segmento 

de cada trecho do volume de água do reservatório r 
no mês t, m = 1, …, nm, (nm = número de segmen-

tos do volume de água do reservatório); VRmt a 

declividade do segmento de reta m da função obje-
tivo do volume meta do reservatório r no mês t; vrmt 
o incremento do volume de água do reservatório r 
para o trecho segmentado m, no mês t. 

Os volumes VR1*, VR2, podem ser volumes 
físicos pré-estabelecidos, como volume corresponde 
a cota de entrada do descarregador de fundo ou da 
cota de entrada da tomada d’água, bem como pon-
tos da curva cota-área-volume. 

Outra função objetivo do modelo é a maxi-
mização da receita líquida (RL) oriunda da agricul-
tura irrigada, entendida como o resultado da dife-
rença entre a renda bruta total auferida com a ven-
da da safra agrícola e os respectivos custos de pro-
dução envolvidos, gerada pela escolha apropriada 
das áreas a serem irrigadas para cada tipo de cultura 
agrícola prevista nos perímetros irrigados.  

Portanto, a receita líquida de um perímetro 
irrigado k, em (R$/ano) é dada pela expressão: 
 

 
 


na

1n

nc

1j
kjnkjnkjnkjnk CbCaCpRbRL   (9) 

 
sendo n o ano, n = l, 2, ..., na, (na = número de a-
nos); j o tipo de cultura agrícola, j = l, 2, ..., nc, (nc = 
número de culturas); Rbkjn a renda bruta anual da 
cultura agrícola j no ano n no perímetro irrigado k; 
Cpkjn o custo de produção anual da cultura agrícola j 
no ano n no perímetro irrigado k; Cakjn o custo da 
água anual usada na cultura agrícola j no ano n no 
perímetro irrigado k; Cbkjn o custo anual de bombe-
amento de água para a cultura agrícola j no ano n 
no perímetro irrigado k;  

A renda bruta anual no perímetro irrigado k 
(Rbkjn), em R$/ano/cultura, pode ser estimada por: 
 

Rbkjn = Prod kjn  Prcjn  Ackjn              (10) 

 
sendo Prodkjn a produtividade da cultura agrícola j 
por unidade de área no perímetro irrigado k no ano 
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n; Prcjn é o preço atual de comercialização da cultu-
ra agrícola j no ano n e Ackjn é a área plantada com a 
cultura agrícola j no perímetro irrigado k no ano n. 

O custo de produção anual no perímetro ir-
rigado k (Cpkjn), em R$/ano/cultura, relativos aos 
gastos com insumos, mão de obra e máquinas, entre 
outros, pode ser dado por: 
 

Cpkjn = Cprodkjn  Ackjn               (11) 

 
sendo Cprodkjn o custo atual de produção por uni-
dade de área da cultura agrícola j referentes aos 
gastos relativos ao ano n no perímetro irrigado k. 

O custo da água anual, Cakjn (em 
R$/ano/cultura), captada para o perímetro irrigado 
k pode ser obtido pela expressão: 
 

 

 







121n12

11n12t
kjnkjtkkjn AcQirraPrCa              (12) 

 
sendo Prak é o preço da água por unidade de volu-
me destinado ao perímetro irrigado k e Qirrjkt é a 
lâmina mensal de água para a irrigação da cultura 
agrícola j no perímetro irrigado k durante o mês t, 
transformada em vazão por unidade de área forne-
cida pelo sistema, obtida por: 
 

  jkjkjt

kjt
kjt EapEsisLR1

Nl
Qirr


               (13) 

 
sendo Nlkjt a necessidade hídrica suplementar da 
cultura agrícola j no perímetro irrigado k durante o 
mês t; LRkft é a necessidade de lixiviação dos sais 
para a cultura agrícola j no mês t no perímetro irri-
gado k; Esiskj é a eficiência do sistema de distribui-
ção de água para cada cultura agrícola j no períme-
tro irrigado k e Eapj é a eficiência da aplicação da 
irrigação por cultura agrícola. 

A necessidade hídrica suplementar (Nlkjt) 
ou a lâmina de rega suplementar que a planta ne-
cessita, para cada intervalo de tempo do seu ciclo 
vegetativo, pode ser estimada por: 
 
Nlkjt = ETPkjt - Pekt - Gkjt - Wkt              (14) 
 
sendo Pekt a taxa de precipitação que infiltra no 
solo, que fica efetivamente a disposição das plantas 
no mês t no perímetro irrigado k; Gkjt é a dotação de 
água à zona radicular da cultura j durante o mês t 
por capilaridade que depende do tipo de solo e do 
nível do lençol freático no perímetro irrigado k e 
Wkt é a reserva de água no solo no inicio do mês t 

que depende da capacidade de armazenamento de 
água no solo na unidade de produção ou perímetro 
irrigado k. ETPkjt é a taxa de evapotranspiração po-
tencial da cultura agrícola j no perímetro irrigado k 
durante o mês t, que pode ser estimada, de forma 
aproximada, por: 
 

ETPkjt = kcjt  ET0kt               (15) 

 
sendo kcjt é o coeficiente de cultivo mensal da cultu-
ra agrícola j que reflete a sua necessidade hídrica no 
mês t e ET0kt é a taxa de evaporação de referência 
no mês t no perímetro irrigado k. 

O custo anual de bombeamento de água, 
Cbjn (em R$/ano/cultura) para as áreas irrigadas é 
obtido através da expressão: 
 

 

 
















121n12

11n12t k

kjt
kjn

b
Cb                (16) 

 

sendo bkjt = 0,02726  Prbk  Hkjt  Qirrkjt  Ackjn; Prbk 

o preço da energia elétrica (em R$/Kwh) para o 

perímetro irrigado k; Hkjt é a altura manométrica 

média (em metros de coluna de água), requerido 
pelo sistema de irrigação da cultura agrícola j e adu-

zido para o perímetro irrigado k no mês t e k é a 

eficiência do sistema de bombeamento do períme-
tro irrigado k. 

A maximização da mão-de-obra oriunda da 
atividade agrícola nos perímetros irrigados é outra 
função objetivo sujeita às mesmas restrições agro-
nômicas. A mão-de-obra total empregada MO (em 
diárias/ano) requerida nas unidades de produção 
ou perímetros é dada pela expressão: 
 


 


na

1n

nc

1j
kjnkjk AcHdcMO               (17) 

 
sendo Hdckj a mão-de-obra, por unidade de área, 
requerida pela cultura agrícola j no perímetro irri-
gado k; 

O modelo utiliza o Método das Ponderações 
para efetuar a análise multiobjetivo, sendo cada 
função objetivo, descrita anteriormente, normaliza-
da. Logo, a função objetivo do modelo é dada pela 
Equação 18. 
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sendo d, r e k, respectivamente, os índices para re-
presentar as demandas, os reservatórios e os períme-

tros irrigados e * o coeficiente de ponderação que 

mede a relativa importância ou prioridade de aten-

dimento entre as funções objetivo. Quando * = 0 a 

função objetivo não será considerada no processo 
de otimização. 
 
Equações de restrição 

 
Os reservatórios podem ser conectados a 

outros elementos do sistema como a nós, descargas 
de fundo, vertedouros e tomadas de água (Figura 
4), tendo o balanço hídrico, baseado no princípio 
de conservação da massa, expressa pela Equação 19. 

 

 
 

Figura 4 — Diagrama representando os componentes do 

reservatório avaliados pelo modelo. 
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(19) 

 
sendo s o índice que representa o s-ézimo nó do 
sistema; VRrt o volume do reservatório r no final do 
mês t; VRr(t — 1) o volume do reservatório r no inicio 
do mês t; Qart a volume afluente ao reservatório r 
durante o mês t; d(r) o índice que representa a d-
ézima tomada d’água do reservatório r; Qtd(r)t o d-
ézimo volume alocado para a tomada d’água do 
reservatório r no mês t; Qtfd(r)t o d-ézimo volume 
alocado para a tomada d’água de fundo do reserva-
tório r no mês t; Qfrt o volume liberado através da 
descarga de fundo do reservatório r durante o mês t; 
Qvrt o volume vertido do reservatório r durante o 
mês t; Prt o volume precipitado no reservatório r 
durante o mês t; Evrt o volume evaporado no reser-
vatório r durante o mês t e Qnct o volume afluente 
ao reservatório r oriundo de contribuições da c-

ézima calha (trecho) do rio a montante do reserva-
tório r no mês t.  

O volume precipitado e evaporado no reser-
vatório r em cada mês t é dado pelas equações: 
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sendo prt a taxa de precipitação para o reservatório r 
no mês t; ert a taxa de evaporação para o reservatório 
r no mês t; ARrt a área do espelho d’água do reserva-
tório r no final do mês t; ARr(t — 1) a área do espelho 
d’água do reservatório r no inicio do mês t. 

A área do espelho de água do reservatório é 
relacionada com o volume do reservatório através de 
segmentos de reta na curva área-volume de modo a 
obter um bom ajuste linear da mesma, como exem-
plificado na Figura 5.  
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A
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Curva Linearizada por Segmentos

  VRm            VR1*                            VR2*                   VRmeta               VRcap

vr1                          vr2                             vr3                         vr4         

1 

2 

3 
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Figura 5 — Exemplo de um gráfico da curva área-volume 

linearizada de um reservatório r. 

 
 

Assim a área do espelho d’água do reserva-
tório r no mês t (ARrt) será dada pela expressão: 
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1m
mrtmrrrt vrARmAR               (22) 

 
sendo, ARmr a área do espelho de água do reserva-
tório r correspondente ao volume morto do mesmo; 

mr coeficiente angular do segmento de reta m da 
curva área-volume do reservatório r. 

Os volumes de controle (ou pontos de que-
bra) utilizados devem ser os mesmos considerados 
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na linearização da Equação 6. Desse modo as Equa-
ções 7 e 22 terão os mesmos trechos segmentados m 
do volume de água do reservatório r (vrmrt).  

O volume a ser captado através das tomadas 
d’água está limitado pela sua capacidade máxima 
(Qtmaxd) e a cota de entrada do tubo da tomada 
d’água d no reservatório r (Htd(r)), escrito matemati-
camente pela expressão: 
 

0  Qtdt  Qtmaxd               (23) 

 

Qtd(r)t  0,  se  HRrt  Htrd(r)              (24) 

 
sendo HRrt a cota do nível d’água do reservatório r 
no mês t. 

Os volumes extravasados através dos verte-
douros são limitados de acordo com as equações 
abaixo: 
 

0  Qvrt  Qvmaxr               (25) 

 

Qvrt  0,  se  HRrt  Hvertr              (26) 
 
sendo Qvmaxr o volume mensal máximo vertido que 
é projetado para o reservatório r; Hvertr representa 
a cota da soleira do vertedor do reservatório r. 

O volume liberado através da descarga de 
fundo (Qfrt) do reservatório r em cada mês t está 
limitado pela cota de entrada da tubulação de des-
carga de fundo (Hfer) e pelo volume máximo que 
pode ser aduzida pela descarga de fundo em cada 
mês t (Qfmaxrt), matematicamente temos: 
 

0  Qfrt  Qfmaxrt               (27) 

 

Qfrt  0,  se  HRrt  Hfer               (28) 

 
O volume máximo que pode ser aduzido pe-

la descarga de fundo (Qfmaxrt) pode ser estimado 
pela equação abaixo, referida em DAEE (2005): 
 

 rrtrrrt HfsHRg2AfCfmaxQf               (29) 

 
sendo Cfr o coeficiente de vazão de descarga de 
fundo do reservatório r; Afr a área da seção transver-
sal do tubo de descarga de fundo do reservatório r e 
Hfsr a cota de jusante da geratriz inferior do tubo de 
descarga de fundo do reservatório r.  

A curva da vazão máxima aduzida por des-
carga de fundo em função do volume de água do 
reservatório é obtida com o auxilio da curva cota-
volume sendo a mesma linearizada através de seg-
mentos de reta, como exemplificado na Figura 6, na 

qual VR1* representa o volume correspondente a 
cota de entrada da tubulação de descarga de fundo 
(Hfer). Os volumes de controle (ou pontos de que-
bra) devem ser os mesmos que foram utilizados para 
a linearização da Equação 6. 

A vazão máxima aduzida pela descarga de 
fundo do reservatório r será dada pela expressão: 
 





nm

1m
mrtmrrt vrmaxQf               (30) 

 

sendo mr coeficiente angular do segmento de reta 

m da curva da vazão máxima aduzida pela descarga 
de fundo versus o volume de água do reservatório r. 
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Figura 6 — Exemplo de um gráfico da vazão máxima 

aduzida por descarga de fundo versus o volume 

de água do reservatório r. 

 
 

Na operação do reservatório, tem-se um vo-
lume final (VRt) e um volume inicial (VR(t — 1)) que 
resultarão em duas vazões máximas (Qfmaxt e Qf-
max(t — 1)) que poderão ser aduzidas pela descarga de 
fundo para um mês t. Para minimizar esse problema 
utilizou-se média destas duas vazões. 

O volume de água do reservatório r esta li-
mitado por: 
 

VRmr  VRrt  VRcapr               (31) 
 

A sustentabilidade hídrica do sistema pode 
ser garantida fazendo-se que o volume de água do 
reservatório no último mês de estudo seja igual ou 
superior ao volume inicial estabelecido para o mes-
mo. (Curi e Curi, 2001).  

Com relação à agricultura irrigada as restri-
ções físicas consideradas são as áreas a serem irriga-
das em cada perímetro irrigado, a vazão a ser capta-
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da para o perímetro irrigado e a não negatividade 
das variáveis de decisão. 

As limitações impostas pelas capacidades 
dos canais ou dos sistemas adutores, pelos quais a 
água será transportada até os respectivos perímetros 
irrigados, podem ser representadas por: 
 

ktkjn

nc

1j
kjt maxQtAcQirr 


              (32) 

 
sendo Qtmaxkt a capacidade de vazão do sistema de 
captação para o perímetro irrigado k no mês t. 

As restrições quanto ao limite máximo men-
sal de área que poderá ser plantada por perímetro 
em cada mês, pode ser obtida pela expressão: 
 

kt

nc

1j
jknkjt maxApAc 


              (33) 

 
sendo Apmaxkt o limite máximo da área total que 
poderá ser plantada no perímetro irrigado k no mês 
t. Sendo: 

kjt = 1, se a cultura agrícola j for plantada no mês t 

no perímetro irrigado k; 

kjt = 0, se a cultura agrícola j não for plantada no 

mês t no perímetro irrigado k. 
Com relação aos critérios agronômicos e de 

mercado, o conjunto de restrições se refere aos limi-
tes mínimos e máximos das áreas a serem plantadas 
com cada tipo de cultura plantada por perímetro 
irrigado, expressa por: 
 

Acminkjn  Ackjn  Acmaxkjn              (34) 
 
sendo Acminkjn a área mínima a ser plantada com a 
cultura agrícola j no perímetro irrigado k no ano n; 
Acmaxkjn a área máxima a ser plantada com a cultura 
agrícola j no perímetro irrigado k no ano n. 

Dentre os componentes do sistema hídrico 
estão as calhas dos rios cujas vazões podem estar 
limitadas por valores inferiores, indicando requeri-
mentos de regularizações e de vazões ecológicas 
para saneamento do rio, ou superiores, para o con-
trole de cheias, que podem ser descritas matemati-
camente por: 
 

Qnminct  Qnct  Qnmaxct              (35) 

 
sendo Qnminct a vazão mínima na c-ézima calha de 
rio no mês t; Qnmaxct é a vazão máxima na c-ézima 
calha de rio no mês t. 

Além destas restrições, o modelo promove, 
ainda, o balanço hídrico em cada nó do sistema s, 
através da seguinte expressão: 
 

 
i

ist
e

est QsaiQentra                (36) 

 
sendo Qentraent a e-ézima vazão de entrada no nó s, 
no mês t; Qsaiist a i-ézima vazão de saída do nó s, no 
mês t. 

As perdas por evaporação e a infiltração nos 
segmentos das calhas dos rios são avaliadas através 
de coeficientes de perda, que devem ser especifica-
dos para os segmentos e representam as frações dos 
fluxos que seriam perdidos durante o percurso nos 
segmentos das calhas dos rios. 
 
Processo iterativo de otimização e 

análise de convergência 

 
O Artifício de Linearização por Segmentos 

garante para a minimização de uma função convexa 
(caso da Equação 6) que os trechos segmentados da 
variável de decisão serão “percorridos” numa forma 
seqüencial, do primeiro ao último, atingindo a cada 
trecho percorrido o seu valor máximo. Porém, ob-
servou-se que, em certos casos, isso não ocorre.  Para 
a modelagem proposta, pode haver combinações 
dos valores dos trechos segmentados das relações 
cota x área x volume para os volumes de água arma-
zenados no reservatório em um mês t que resultem 
em um aumento do atendimento (de forma incorre-
ta) a uma demanda ou restrição imposta.  Isso ocor-
re devido ao caráter multiobjetivo do modelo, em 
que o atendimento de uma determinada demanda 
do sistema pode ter maior prioridade do que o vo-
lume meta do reservatório. Assim, por exemplo, 
quando o sistema estiver em um período crítico 
(como um ano seco ou no atendimento de uma 
demanda muito alta, por exemplo), para se garantir 
o atendimento das demandas com prioridade maior 
do que o volume meta do reservatório, o volume 
evaporado pode ser diminuído preenchendo os 
últimos trechos segmentados do volume de água 
armazenado no reservatório, para curva área-volume 
convexa.  Neste caso, as declividades dos últimos 
trechos segmentados são menores do que nos pri-
meiros trechos, o que resultará em um menor valor 
da área do espelho d’água do reservatório e, conse-
qüentemente, no volume evaporado, garantindo 
assim uma maior quantidade de água para o supri-
mento das demandas. 

Para contornar tal problema é utilizado um 
procedimento iterativo no uso da PL, denominado 
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Programação Linear Seqüencial (ou Sucessiva) onde 
a cada iteração os trechos segmentados do volume 
do reservatório são ajustados de modo a resultarem 
em um volume de água armazenado de forma corre-
ta.  

Para melhor explicar o procedimento, va-
mos supor que o volume meta de um reservatório 
em um mês qualquer seja 7,5, logo a função objetivo 
será: 
 








 


5,7

VR5,7
VM                (37) 

 

O volume de água do reservatório (VR) e a 
função objetivo linearizada (VM’) poderão ser obti-
dos através das expressões: 
 
VR = 0,5 + vr1 + vr2 + vr3 + vr4              (38) 
 

43

21

vr05,0vr06,0

vr16,0vr23,087,0'VM




              

(39) 

 

com 0  vr1  1,25; 0  vr2  2,25; 0  vr3  3,50 e 0  

vr4  3,00. 

Supondo que ao resolver o problema de o-
timização pela primeira vez (1ª iteração) com todas 
as restrições impostas, o volume de água do reserva-
tório VR seja igual a 6,0. Porém os valores dos tre-
chos segmentados foram: vr1 = 0; vr2 = 0; vr3 = 2,50; 
vr4 = 3,00 (os valores corretos seriam: vr1 = 1,25; vr2 
= 2,25; vr3 = 2,00; vr4 = 0). 

Os valores incorretos dos trechos segmenta-
dos resultam em valores incorretos da área do espe-
lho de água do reservatório e da vazão máxima que 
pode ser aduzida pela descarga de fundo, pois am-
bas as curvas são linearizadas com os mesmos tre-
chos segmentados utilizados na linearização da fun-
ção objetivo do volume meta do reservatório. 

O ajuste proposto para resolver tal incoe-
rência consiste em impor restrições, inicialmente 
com certa relaxação nos valores dos trechos segmen-
tados, para que, na próxima iteração, o valor do 
volume de água armazenado no reservatório seja 
próximo ao que foi obtido na iteração anterior  

Para o exemplo proposto, inicialmente será 
estabelecido que: vr1 = 1,25 (seu valor máximo) e vr4 
= 0. Os trechos segmentados vr2, vr3 continuam com 
suas restrições iniciais. Aplicando-se a PL novamente 
- 2ª iteração - podemos obter os seguintes valores: vr1 
= 1,25; vr2 = 0,45; vr3 = 3,5; vr4 = 0; resultando num 
volume de água do reservatório, ainda incorreto, de 
VR = 5,7.  

A Figura 7 mostra os valores do volume de 
água do reservatório entre a 1ª e a 2ª iteração e a 
restrição imposta aos trechos segmentados para a 2ª 
iteração. Nota-se que, tanto na 1ª iteração como na 
2ª iteração, o valor do volume de água do reservató-
rio permaneceu entre os valores de 4,00 e 7,50. Es-
pera-se que o valor ótimo do volume de água do 
reservatório esteja entre esses valores. Assim, na 
próxima iteração — 3ª iteração — será estabelecido 
que: vr1 = 1,25; vr2 = 2,25 (seus valores máximos) e 
vr4 = 0. O trecho segmentado vr3 continuará com sua 
restrição inicial.  

Logo, qualquer que seja o valor estabelecido 
para o trecho segmentado vr3, o valor do volume de 
água do reservatório VR, e, conseqüentemente, da 
função objetivo VM’, da área do espelho de água do 
reservatório e da vazão de descarga de fundo máxi-
ma serão determinados de forma correta, ou seja, 
qualquer valor que seja estabelecido no trecho seg-
mentado vr3, os seus trechos anteriores (vr1 e vr2) 
estão com seus valores máximos e seus trechos pos-
teriores (vr4) são nulos. 
 

 
 

Figura 7 — Valor do volume de água do reservatório e a 

representação restrição imposta aos trechos 

segmentados para a 2º iteração. 

 
 

Tem-se, na maioria das vezes, que logo na 
primeira iteração os valores de cada trecho segmen-
tado podem estar corretos, indicando assim a solu-
ção ótima do problema. Porém, quando isso não 
ocorre, para uma boa aceitação dos resultados, além 
da verificação dos valores dos trechos segmentados, 
é analisado o processo de convergência da função 
objetivo fo, que é avaliado através do cálculo do erro 
relativo (errofo), dado por:  
 

 

1ª iteração 

vr1        vr2                vr3                 vr4

0,5   1,75         4,00                   7,50           

VR = 6,00

1,25       vr2             vr3                    

2ª iteração 

VR = 5,70

Valores pré-estabelecidos 
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Figura 8 — Fluxograma do modelo de otimização. 
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                (40) 

 
onde, fol é o valor da função objetivo para a l-ézima 

iteração (l  2); tol é o nível de tolerância especifi-

cado para o sistema a ser otimizado. 
O fluxograma geral do modelo está apre-

sentado na Figura 8.  
 

 

CONCLUSÃO 
 
 

O trabalho apresentou o desenvolvimento 
de um modelo de otimização multiobjetivo para a 
operação integrada de reservatórios, rios e áreas 

irrigadas, utilizando a programação linear. O mode-
lo foi concebido em termos de componentes pré-
definidos como reservatórios, calhas de rios, de-
mandas mensais de água, perímetros irrigados, sis-
temas de bombeamento, culturas agrícolas e siste-
mas de irrigação. As funções objetivo e restrições 
conferem ao modelo o caráter desejado da genera-
lidade de sua aplicação, ou seja, facilidade de estabe-
lecimento de uma variedade de cenários climáticos, 
operacionais, agronômicos, ambientais, etc. As não-
linearidades foram representadas por segmentos de 
retas (através do Artifício de Linearização por Seg-
mentos) e a solução do problema fez uso de um 
processo iterativo (Programação Linear Seqüencial) 
até atingir uma convergência aceitável e pré-
definida. 
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O método proposto para a implementação 
das não-linearidades dos componentes do sistema, 
representadas nas equações de restrições do pro-
blema e das funções objetivo, permite, entre outras 
coisas, o uso da PL com todas as suas vantagens, 
consistência nos valores obtidos por causa da con-
vergência numérica e um tempo de processamento 
satisfatório para a obtenção de uma solução ótima. 

O modelo torna-se bastante útil para aplica-
ção em regiões de escassos recursos hídricos, como 
o semi-árido brasileiro, nas quais perímetros de irri-
gação de pequeno a médio porte são, em geral, 
alimentados por reservatórios de pequeno e médio 
portes e, portanto, mais sujeitos aos efeitos de varia-
ções climáticas. Advém daí, portanto, a extrema 
importância do planejamento e otimização conjunta 
da definição das áreas irrigadas e do uso da água do 
reservatório de forma a que o produtor não venha a 
ter sérios prejuízos em função do não atendimento 
da demanda hídrica das suas culturas irrigadas, 
principalmente as perenes. 
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A Multiobjective Optimization Model for Water 
Resource System Analysis: II Application  
 
ABSTRACT 
 

This work involves the application of a multiob-

jective optimization model, based on sequential linear pro-

gramming, to a two-reservoir system connected in series, 

and a 500 ha irrigated perimeter in the semiarid region of 

Paraiba state. The water demands considered include ur-

ban water supply, irrigation and river flow regulation 

downstream from the reservoirs.  The following objectives 

were considered to establish an optimal operation: to meet 

urban water supply demands, to regulate flow downstream 

from the reservoirs and establish target reservoir volumes of 

reservoir, as well as maximizing the labor required in agri-

culture and net profit. Scenarios with various priorities for 

different objects were created to evaluate the model response 

regarding to the consistency of results and required compu-

tation time. The results showed that the objectives were 

fulfilled in accordance with the assigned priorities and the 
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problem constraints were met. The computation time and 

the number of iterations can be considered satisfactory (19 

seconds and 5 iterations, in average, for a problem having  

3802 decision variables and 874 constraints when consi-

dering 9 year of system operation). The attained system 

operational results can provide support to the generation of 

operational rules for water allocation in order to meet the 

required demands, objectives and physical constraints.  

Key-words: Water Resource, optimization, linear program-

ming, linearization. 
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RESUMO 
 

O presente trabalho trata da aplicação de um modelo de otimização multiobjetivo, baseado em Programação Linear 

Sequencial, a um sistema constituído de dois reservatórios, ligados em série, e um perímetro irrigado de 500 ha situados no 

sertão do estado da Paraíba. As demandas hídricas consideradas dizem respeito ao abastecimento humano nas cidades, 

irrigação e perenização do rio a jusante dos reservatórios. Para a operação do sistema foram considerados os seguintes objeti-

vos: atendimento das demandas destinadas ao abastecimento urbano, da vazão destinada a perenização do rio e do volume 

meta dos reservatórios, assim como, a maximização da receita líquida e da mão-de-obra oriunda da atividade agrícola. Fo-

ram idealizados cenários, variando as prioridades de atendimentos dos objetivos, com o intuito de avaliar a resposta do 

modelo quanto à consistência dos resultados e ao tempo de processamento. Os resultados mostraram que os objetivos são 

atendidos considerando as prioridades de atendimento pré-estabelecidas (comprovando que o modelo efetua uma análise 

multiobjetivo) e com as restrições físicas dos componentes do sistema. O tempo de processamento e o tempo de processamento 

computacional para a obtenção da solução ótima foi considerado satisfatório (19 segundos e 5 iterações , em média, para 

resolver um problemas de 3.802 variáveis de decisão e 874 equações de restrições, quando considerado 9 anos de operação). 

Os resultados obtidos para a operação do sistema podem servir como subsídio na geração de regras operacionais para a aloca-

ção da água atendendo as demandas, os objetivos e as restrições físicas estabelecidas.  

 
Palavras — chave: Recursos hídricos, otimização, programação linear, linearização. 

 

INTRODUÇÃO 
 
 

Em regiões semi-áridas, como o Nordeste 
brasileiro, um dos grandes problemas é o atendi-
mento da população com água de boa qualidade, 
alimento e emprego. Essas regiões apresentam ca-
racterísticas climáticas bem definidas, como altas 
taxas de evaporação, chuvas bastante irregulares a 
nível espaço-temporal e baixos índices pluviométri-
cos, quando comparado com o resto do Brasil, con-
dicionando o desenvolvimento socioeconômico da 
região (Vieira, 1996).  

O planejamento do uso das águas dos ma-
nanciais existentes pode proporcionar um melhor 
aproveitamento, controle e conservação de suas 
águas, porém, o grande desafio deste planejamento 
está em ser capaz de atender as demandas dos múl-
tiplos usos de forma integrada e otimizada para todo 
o sistema. A sustentabilidade hídrica do sistema 
depende deste planejamento integrado eficiente e 
racional da alocação das disponibilidades hídricas 
entre os seus múltiplos usos. Métodos de otimização 

estão entre os instrumentos mais apropriados para 
efetuar tais análises. 

No artigo anterior foi apresentado um mo-
delo de otimização, baseado em Programação Line-
ar Sequencial, para ser uma ferramenta que visa o 
estudo da alocação ótima das disponibilidades hídri-
cas entre os múltiplos usos de sistemas de recursos 
hídricos, quando operados de forma integrada, via 
uma análise multiobjetivo.  

O objetivo deste trabalho é aplicar este mo-
delo a um sistema de recursos hídricos verificando 
sua adequação para aplicações práticas (facilidade 
no uso, tempo de processamento, etc), avaliando as 
alterações na resposta quanto às mudanças de prio-
ridade de atendimento dos objetivos. 
 
 

DESCRIÇÃO DO SISTEMA 
 
 

O modelo foi aplicado na sub-bacia do ria-
cho Santana, afluente do rio Piancó, localizado no 
sudoeste do estado da Paraíba entre as latitudes 
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7º30’ e 7º51’ Sul e as longitudes 38º7’ e 38º 22’ Oes-
te (Figura 1). A sub-bacia apresenta dois reservató-
rios em série, denominados Catolé I e Poço Redon-
do e um perímetro irrigado, em implantação a ju-
sante do reservatório Poço Redondo. As principais 
aglomerações urbanas são as cidades de Manaíra e 
Santana de Mangueira.  
 

Res. Catolé I

Rio
 P

ian
có

MANAÍRA

SANTANA
DE MANGUEIRA

Redondo
Res. Poço

 
 

Figura 1 — Sub-bacia do riacho Santana. 

 
A referida sub-bacia apresenta aspectos cli-

máticos, segundo a classificação de Köppen, do tipo 
Awig, - clima tropical úmido, com chuvas de verão-
outono, influenciado pela Frente de Convergência 
Intertropical -. A temperatura média anual é superi-
or a 27 ºC com uma amplitude térmica de 4 ºC. A 
umidade relativa do ar varia de 56% a 74%. A preci-
pitação média anual é de cerca 900 mm com evapo-
ração anual de cerca de 3.000 mm. O relevo é ondu-
lado com altitudes variando entre 400 e 800 m. Os 
tipos de solo predominantemente encontrados são, 
em ordem de abrangência, (SCIENTEC, 1997): 
Litossolos Eutróficos, Podzólicos Vermelho, Amare-
lo Eutróficos e Cambissolos Eutrofícos Latossólico. A 
vegetação natural é do tipo xerófito, pertencente ao 
bioma caatinga.  
 

DADOS DO SISTEMA 
 
Evaporação 

 
Para a estimativa da evaporação nos reserva-

tórios e da evapotranspiração do perímetro irrigado 

foram utilizados dados observados do tanque “Classe 
A” do posto Climatológico de Coremas. Os valores 
mensais do coeficiente de tanque kt foram estima-
dos por Oliveira et al. (2005) para a região do sertão 
paraibano (mais precisamente na cidade de Patos). 
Os dados de evaporação média mensal e do coefici-
ente tanque kt podem ser observados na Tabela 1. 
 

Tabela 1 — Dados de evaporação média mensal do tanque 

“Classe A” e do coeficiente kt. 

 

 Evap. (mm) kt 

Jan 272,3 0,77 

Fev 215,4 0,79 

Mar 204,1 0,78 

Abr 182,4 0,92 

Mai 183,1 0,93 

Jun 182,2 0,91 

Jul 219,9 0,80 

Ago 271,9 0,81 

Set 299,6 0,77 

Out 332,9 0,78 

Nov 319,0 0,76 

Dez 310,6 0,76 

 
 
Precipitação 

 
Para o cálculo da precipitação foram utili-

zados valores dos postos pluviométricos (Tabela 2) 
mais próximos dos reservatórios e o perímetro irri-
gado. 
 

Tabela 2 — Postos pluviométricos utilizados. 

 

 
Posto Utilizado 

Nome Código 

Res. Catolé I Manaíra 3853467 

Res. Poço Redondo 
Ibiara 3843919 

Perímetro Irrigado 

 
 
Vazões afluentes 

 
Os dados de vazões afluentes aos reservató-

rios foram obtidos do Plano Diretor de Recursos 
Hídricos da Bacia do Alto Piranhas e Piancó — PD-
RH/PB (SCIENTEC, 1997). A série sintética de 
vazões médias mensais foi gerada pelo o modelo 
hidrológico chuva x vazão MODHAC (Modelo Hi-
drológico Auto Calibrável), a partir de dados de 
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precipitação totais diários, com extensão de 57 anos 
(1933 a 1989). 
 
Dados dos reservatórios estudados 

 
Os dados das curvas cota-área-volume foram 

obtidos do Cadastro de Açude do Plano Diretor de 
Recursos Hídricos da Bacia do Alto Piranhas e Pian-
có — PDRH/PB (SCIENTEC, 1997).  

A Tabela 3 mostra o volume morto e a capa-
cidade máxima de armazenamento (volume máxi-
mo) dos reservatórios. 
 

Tabela 3 — Dados dos reservatórios estudados. 

 

Reservatório 
Volume (hm3) 

Máximo Morto 

Catolé I 10,50 0,50 

Poço Redondo 62,75 3,33 

 
 

A vazão máxima vertida projetada para cada 
reservatório foi determinada pela Equação (1) abai-
xo, referida em DAEE (2005): 
 

5,1
rrrr LvBvCv43,4maxQv     (1) 

 
sendo Cvr o coeficiente de descarga do vertedor do 
reservatório r; Bvr a largura de base do vertedor do 
reservatório r; Lvr a lâmina máxima d’água projeta-
da sobre a soleira do vertedor do reservatório r. 

Na Tabela 4 estão apresentados os dados 
dos vertedores e a cota de soleira (Hvert) de cada 
reservatório utilizado neste estudo. 
 

Tabela 4 — Características físicas dos vertedores dos 

reservatórios estudados. 

 

Reservatório Cv1 
Bv2 

(m) 

Lv2 

(m) 

Hvert2 

(m) 

Catolé I 0, 35 100 1,50 141,5 

Poço Redondo 0, 35 150 2,00 107,0 

Fonte: 1DAEE (2005) e 2PDRH/PB (SCIENTEC,1997) 

 
 

A Tabela 5 apresenta os dados do coeficien-
te de vazão de descarga de fundo (Cf), diâmetro da 
seção transversal (Df), da cota de jusante da geratriz 
inferior (Hfs) e da cota de entrada (Hfe) do tubo de 
descarga de fundo de cada reservatório utilizado 
neste estudo. 
 

Tabela 5 — Características físicas do tubo de descarga de 

fundo dos reservatórios estudados. 

 

Reservatório Cf1 Df2 

(mm) 

Hfs 

(m) 

Hfe 

(m) 

Catolé I 0,60 200 127 127 

Poço Redondo 0,60 500 88 88 

Fonte: 1DAEE (2005) e 2PDRH/PB (SCIENTEC,1997) 

 
 
Demandas hídricas 

 
Para a sub-bacia estudada foram considera-

das as demandas hídricas de abastecimento humano 
nas cidades, irrigação das culturas agrícolas no pe-
rímetro irrigado e perenização do rio a jusante dos 
reservatórios. A Figura 2 apresenta a caracterização 
hídrica do sistema. 

O reservatório Catolé I tem a finalidade de 
abastecimento da cidade de Manaíra, cuja demanda 
outorgada pela Agência Executiva de Gestão das 
Águas do Estado da Paraíba — AESA (2009) a Com-
panhia de Água e Esgoto da Paraíba — CAGEPA é de 
33,1 m3/h. O reservatório Poço Redondo abastece a 
cidade de Santana de Mangueira, com uma deman-
da outorgada a CAGEPA de 41,4 m3/h, e as deman-
das hídricas do Perímetro Irrigado Poço Redondo 
que possui uma área total de 500 ha.  

Para a avaliação das demandas hídricas de 
irrigação foi estabelecido, primeiramente, um plano 
de cultivo para o perímetro considerado no estudo. 
Segundo a COIPPI — Cooperativa Agropecuária dos 
Irrigantes do Projeto Piancó (Lima, 2004) as cultu-
ras agrícolas previstas a serem cultivadas no períme-
tro irrigado são: manga, coco, graviola, mamão, 
banana, melancia, melão, feijão, tomate, cultivadas 
na safra e entressafra e algodão cultivado na entres-
safra.  

Na Tabela 6 são apresentados dados carac-
terísticos das culturas agrícolas adotados neste estu-
do. Os valores da produtividade das culturas agríco-
las (Prod), custo de produção (Cprod) e mão-de-
obra requerida (Hdc) foram retirados MANUAL de 
ORÇAMENTO AGROPECUÁRIO do BANCO do 
NORDESTE S/A (2006). O preço médio de comer-
cialização (Prc), para o ano de 2010, foi obtido do 
Centro de Abastecimento Alimentar de Pernambuco 
— CEASA/PE (2011). Os valores dos custos de pro-
dução foram corrigidos de acordo com a inflação 
acumulada no período 2006-2010 (PORTAL BRA-
SIL, 2011). 

Os dados referentes ao sistema de irrigação 
(Tabela 7), sua eficiência de distribuição (Esis) e  
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n1 n2 

Ev1 

P1 

Qf1 

Qv1 

Qa1 
Qdef1 

Ev2 

P2 

Qf2 

Qv2 

Catolé I 

Manaíra 
Santana. de 
Mangueira 

Poço 
Redondo 

Qa2

Qt1 

Qt2 

Qt3 

Reservatório 

Área irrigada 

Adutora 

Trecho de rio 

Evtp 

Pp 

Qdef2

onde: Qa  = vazão afluente; Qt = tomadas d’água; Ev = evaporação no reservatório; P = precipitação no 
reservatório; Qf = vazão por descarga de fundo; Qv = vazão vertida; Qdef = vazão defluente; Pp = 
precipitação no perímetro irrigado; Evtp = evapotranspiração no perímetro irrigado. 

 
 

Figura 2 — Layout do sistema estudado 

 

 

Tabela 6 — Dados característicos das culturas. 

 

 

 

Culturas 

agrícolas 

Prod 

(kg/ha/ano) 

¹(fruto/ha/ano) 

Prc 

(R$/kg) 

¹(R$/fruto) 

Cprod 

(R$/ha/ano) 

Hdc 

(diárias/ha/ano) 

Sistema de 

irrigação 

Temporárias 

Algodão (es) 2.700 1,25 3.785 80 microaspersão 

Feijão (s) 
1.800 

3,00 
2.007 61 microaspersão 

Feijão (es) 3,20 

Melancia (s) 
25.000 

0,50 
4.564 115 gotejamento 

Melancia (es) 0,40 

Melão (s) 
15.000 

1,00 
6.436 137 gotejamento 

Melão (es) 0,85 

Tomate (s) 
40.000 

3,70 
7.978 252 microaspersão 

Tomate (es) 1,23 

Perenes e semi-perenes 

Mamão 15.000 0,88 5.288 161 gotejamento 

Banana 40.000 0,72 5.895 213 gotejamento 

Manga 15.000 0,96 4.749 161 gotejamento 

Coco verde¹ 40.000 0,88 3.831 120 gotejamento 

Graviola 7.000 2,40 4.941 180 gotejamento 

s — safra; es — entressafra 
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requerimento de pressão (H) estão de acordo com 

Doorenbos e Kassam (2000) e Gomes (1999). A 
eficiência de aplicação (Eap) segue a disposta na 
Resolução nº 687 da Agencia Nacional de Águas 
(ANA, 2004). 
 

Tabela 7 - Dados do sistema de irrigação aplicado 

para as culturas agrícolas. 

 

Sistema de irrigação Esis Eap H(mca) 

Microaspersão 0,90 0,85 20 

Gotejamento 0,90 0,90 10 

 
 

Assumiu-se que o preço da água bruta para 
irrigação é de R$ 36,00/1.000 m3 de água segundo 
estudos do Plano Estadual dos Recursos Hídricos do 
Estado da Paraíba - PERH/PB (TC/BR-COMCRE- 
MAT, 2006) e o preço de energia elétrica de R$ 
0,15959/kWh considerado a tarifa verde fora de 
ponta  segundo  dados  da concessionária local  
(ENERGISA, 2011). Estima-se que o sistema de 
bombeamento tenha uma eficiência de 75%. Para 
cada uma das culturas agrícolas acima citadas foi 
designada uma área máxima de cultivo de 80 hecta-
res. Não foram estabelecidas áreas mínimas para as 
culturas agrícolas, de forma que as que não dessem 
um retorno financeiro adequado pudessem ser ex-
cluídas da solução ótima.  

Para a determinação da necessidade de lixi-
viação dos sais (LRjkt) dissolvidos que se acumulam 
no solo cultivado utilizou as equações propostas por 
Rhoades e Merrill (1976) apud Gomes (1999): 
 

 Para irrigação por inundação ou aspersão 

de baixa freqüência: 
 

ktj

kt
jkt

CEaCE*5

CEa
LR


     (2) 

 

 Para irrigações de alta freqüência (goteja-
mento e microaspersão): 

 

j

kt
jkt

CE*5

CEa
LR       (3) 

 
onde, CEakt é a condutividade elétrica da água de 
irrigação aduzida para o perímetro irrigado k du-
rante o mês t (em dS/m), medida a 25 ºC; CEj é a 
condutividade elétrica do extrato de solo saturado 

(em dS/m) e que acarreta uma determinada redu-
ção no rendimento potencial da cultura j. 

Conforme sugerido por Ayers e Westcot 
(1985 apud Gomes 1999), escolhe-se o valor de CEj 
que acarreta uma redução 10% do rendimento po-
tencial da cultura j para a aplicação da Equação 2 e 
de 100% para a aplicação da Equação 3.  

A condutividade elétrica da água da sub-
bacia, segundo dados da SUDEMA (2009), é de 
cerca 0,55 dS/m. A condutividade elétrica do extra-
to de solo saturado que acarreta 100% de redução 
no rendimento potencial da cultura agrícola foi 
obtida de Ayers e Westcot (1999). 

Para a determinação da vazão defluente mí-
nima liberada pelos reservatórios para a perenização 
do rio a jusante dos mesmos utilizou o método pro-
posto por Garcia e Andreazza (2004), devido à capa-
cidade de manter o comportamento sazonal do 
curso d’água. Os valores das vazões afluentes máxi-
mas e mínimas para cada mês de cada reservatório 
estudado foram determinados segundo as recomen-
dações de Santos et al. (2006). Os valores dos coefi-
cientes de sustentabilidade máximos e mínimos 
utilizados foram 0,8 e 0,2 respectivamente. 
 
 

CENÁRIOS ESTUDADOS  
 
 

Para a operação do sistema foram conside-
rados os seguintes objetivos:  
 

 minimização do déficit do atendimento das 
demandas de abastecimento urbano; 

 minimização do déficit do atendimento do 
volume meta dos reservatórios; 

 minimização do déficit do atendimento da 
vazão defluente mínima dos reservatórios; 

 maximização da receita líquida oriunda da 
agricultura irrigada; 

 maximização da mão-de-obra oriunda da 
agricultura irrigada; 

 
Para permitir uma boa compreensão e avali-

ação do comportamento das respostas hídricas do 
modelo, quando submetido a mudanças de priori-
dade de atendimento dos objetivos, foram estabele-
cidos cenários que estão centrados em aspectos ope-
racionais do sistema. A Tabela 8 apresenta as priori-
dades de cada objetivo para cada cenário analisado, 
sendo o atendimento da demanda de abastecimento 
urbano sempre a 1ª prioridade em todos os cenários 
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e o volume meta dos reservatórios sempre a última 
prioridade.  
 
 

Tabela 8 — Prioridades dos objetivos do modelo 

em cada cenário. 

 

OBJETIVOS 
PRIORIDADES 

C1 C2 C3 C4 

Abastecimento Urbano 1º 1º 1º 1º 

Perenização do rio 2º 3º 4º 4º 

Receita líquida 3º 2º 2º 3º 

Mão-de-obra 3º 2º 3º 2º 

Volume meta 4º 4º 5º 5º 

 
 
sendo, C1 — cenário 1; C2 — cenário 2; C3 — cenário 
3; C4 — cenário 4; 

O coeficiente de ponderação para cada ob-
jetivo dependerá da prioridade de atendimento dos 
mesmos. Para a 1º prioridade:   = 104; 2º priorida-
de:   = 103; 3º prioridade:   = 102; 4º prioridade: 
  = 101; 5º prioridade:   = 100; 

 
 

CRITÉRIOS OPERACIONAIS 
 
 

Os critérios operacionais idealizados para 
todos os cenários observaram os seguintes pressu-
postos: 
 

 O período de estudo corresponde a 9 (no-
ve) anos, iniciando o processo de otimiza-
ção no mês de janeiro. 

 O volume inicial dos reservatórios foi esta-
belecido como sendo 60% da capacidade 
dos mesmos. 

 O volume do reservatório, ao final do perí-
odo de estudo de otimização, deve ser mai-
or ou igual ao volume inicial, garantindo a 
sustentabilidade hídrica das atividades eco-
nômicas; 

 O volume meta dos reservatórios, em todos 
os meses, foi considerado igual à capacidade 
dos mesmos; 

 As demandas de abastecimento urbano tive-
ram um aumento na vazão de 2,8% ao ano, 
segundo dados do Plano Diretor de Recur-
sos Hídricos da Bacia do Alto Piranhas e Pi-
ancó — PDRH/PB (SCIENTEC, 1997). 

 As capacidades das tomadas d’água destina-
da ao abastecimento humano foram consi-
deradas iguais as suas respectivas demandas. 
Quanto à capacidade do sistema adutor pa-
ra o perímetro irrigado considerou-se um 
sistema formado de 5 bombas com uma va-
zão de 1 m3/s trabalhando 20 horas por dia. 

 As perdas por evaporação e a infiltração em 
cada calha do rio foram consideradas da or-
dem de 10%. 

 
Para a operação do perímetro irrigado fo-

ram observados os seguintes pressupostos: 
 

 O calendário agrícola estabelecido para o 
perímetro irrigado é mantido invariável pa-
ra todos os cenários estudados; as culturas 
agrícolas permanentes estão consideradas 
em plena capacidade de produção; 

 Os custos de produção e os preços de co-
mercialização das culturas agrícolas tiveram 
um reajuste anual de 5%; 

 No cálculo das demandas de irrigação con-
siderou-se não existir dotação por capilari-
dade na zona radicular das plantas;  

 
 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
 

Os resultados foram obtidos via um compu-
tador de processador DualCore Intel Core 2 Duo 
2.00 GHz com 2 Gigabytes de memória RAM. Para 
os 9 anos de operação foram consideradas 3.802 
variáveis de decisão e 440 equações de restrições de 
igualdade e 434 equações de restrições de desigual-
dade. 

A Tabela 9 apresenta os valores de cada fun-
ção objetivo e o tempo de processamento para os 
cenários propostos onde, DTD1 e DTD2 - minimiza-
ção do déficit do atendimento das demandas de 
abastecimento urbano da cidade de Manaíra e de 
Santana de Mangueira, respectivamente; VE1 E VE2 
- minimização do déficit entre a vazão defluente e a 
vazão defluente mínima do reservatório Catolé I e 
Poço Redondo, respectivamente; VM1 e VM2 - mi-
nimização do déficit entre o volume de água e o 
volume meta do reservatório Catolé I e Poço Re-
dondo, respectivamente; RL - maximização da recei-
ta líquida oriunda da agricultura irrigada; MO - 
maximização da mão-de-obra oriunda da agricultura 
irrigada; 
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Tabela 9 — Valores das funções objetivos e o tempo 

de processamento para cada cenário. 

 

OBJETIVO C1 C2 C3 C4 

MIN DTD1 0,00 0,00 0,00 0,00 

MIN DTD2 0,00 0,00 0,00 0,00 

MIN VE1 0,38 0,38 0,41 0,41 

MIN VE2 0,29 0,36 0,40 0,39 

MIN VM1 0,16 0,16 0,17 0,17 

MIN VM2 0,18 0,19 0,19 0,19 

MAX RL 0,75 0,80 0,85 0,79 

MAX MO 0,57 0,69 0,62 0,70 

Tempo (s) 9 12 19 15 

Iterações  5 5 6 7 

 
 

Tem-se que o tempo de processamento para 
se obter uma solução ótima e o número de itera-
ções, para todos os cenários, é considerado satisfató-
rio para o sistema em questão, tendo em média 14 
segundos e 6 iterações. 

Para todos os cenários as demandas estabe-
lecidas para o abastecimento urbano são atendidas 
sem apresentarem falhas (déficit igual a zero). Ob-
serva-se que os melhores valores das funções objetivo 
RL, MO, VE1 e VE2 são nos cenários onde tais obje-
tivos têm maior prioridade de atendimento eviden-
ciando a capacidade do modelo em realizar a análise 
multiobjetivo. 

A área alocada para as culturas agrícolas em 
cada cenário pode ser observada na Tabela 10 abai-
xo.  

Nota-se que as áreas das culturas agrícolas 
são alocadas de acordo com os objetivos estabeleci-
dos para cada cenário. De modo que, para o cenário 
3 estão alocadas as áreas das culturas agrícolas que 
proporcionam maior receita líquida enquanto que 
no cenário 4 estão aquelas que resultam em maior 
mão-de-obra. Porém, observa-se que algumas cultu-
ras agrícolas atendem aos dois objetivos simultane-
amente, como, por exemplo, o tomate que apresen-
ta uma boa lucratividade gerando um maior número 
de emprego (comparado com outras culturas). 
Quando não há preferência por nenhum desses 
objetivos (cenário C2), as áreas das culturas agríco-
las são alocadas de modo a atender aos dois objeti-
vos ao mesmo tempo, podendo ocasionar numa 
redução nos valores da receita líquida e/ou da mão-
de-obra, comparada com as situações onde esses 
objetivos tenham prioridade maior (ver Tabela 8). 
Para o cenário 1 tem-se a menor quantidade de área 
alocada, pois nesse caso a perenização do rio a ju-

sante dos reservatórios tem maior prioridade de 
atendimento. 
 

Tabela 10 — Área alocada (ha) das culturas agrícolas 

para cada cenário. 

 

Culturas agrícolas  C1 C2 C3 C4 

feijão (s) 80,0 80,0 80,0 80,0 

tomate (s) 80,0 80,0 80,0 80,0 

melancia (s) 80,0 80,0 80,0 80,0 

melão (s) 80,0 80,0 80,0 80,0 

algodão (es) 0,0 80,0 0,0 80,0 

feijão (es) 0,0 80,0 0,0 80,0 

tomate (es) 80,0 80,0 80,0 80,0 

melancia (es) 80,0 80,0 80,0 80,0 

melão (es) 80,0 80,0 80,0 80,0 

mamão 0,0 0,0 0,0 3,3 

banana 42,3 80,0 35,1 80,0 

manga 0,0 0,0 0,0 0,0 

coco verde 0,0 2,1 80,0 0,0 

graviola 0,0 0,0 0,0 0,0 

TOTAL 602 802 675 803 

 

 

Tabela 11 - Vazões médias mensais (L/s) aduzidas 

para o perímetro. 

 

 C1 C2 C3 C4 

Janeiro 8,43 17,32 58,66 17.39 

Fevereiro 2,73 5,62 19,54 5.56 

Março 3,75 4,81 16,17 4.72 

Abril 6,72 8,86 26,25 9.41 

Maio 19,72 28,68 58,03 29.85 

Junho 21,06 41,21 68,27 42.67 

Julho 28,36 55,14 78,92 56.75 

Agosto 48,32 93,48 116,54 95.56 

Setembro 58,22 111,03 129,26 113.1 

Outubro 116,85 200,74 198,82 203.1 

Novembro 213,60 340,50 290,20 342.6 

Dezembro 35,26 68,86 109,54 69.92 

Média 46,92 81,35 97,52 82.56 

Máximo 338,51 600,39 422,61 602,8 

 
 

A Figura 3 mostra que a vazão destinada ao 
suprimento hídrico do perímetro irrigado é variável 
ao longo do tempo, tendo um comportamento típi-
co, com os menores valores na estação chuvosa (fe-
vereiro a abril) e os maiores na estação seca (agosto 
a novembro) para os anos nos quais o índice pluvi-
ométrico é baixo. Como se observa na Tabela 11, o 
cenário 3 tem o maior volume aduzido de água para  
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Figura 3 — Vazões aduzidas para o perímetro irrigado para todos os cenários. 
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Figura 4 — Vazões defluentes dos reservatórios para a perenização do rio para todos os cenários. 

 

 

o perímetro devido à maior área alocada para cultu-
ras agrícolas perenes, que requerem um maior su-
primento hídrico ao longo do ano. No entanto, os 
maiores picos de vazão aconteceram no cenário 4, 
pois neste caso são cultivadas nas culturas agrícolas 
na entressafra.  

A Figura 4 apresenta as vazões defluentes 
dos reservatórios responsáveis pela perenização rio a 
jusante dos mesmos. Observa-se que essa demanda 
não é plenamente atendida pelo reservatório Catolé 
I na estação chuvosa devido à maior demanda desse 
período e ao limite superior de vazão de descarga de 
fundo máxima do mesmo. O  reservatório  Poço  Re- 
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Tabela 12 — Volume evaporado, vazão de descarga de fundo e vazão vertida média dos reservatórios. 

 

Reservatório 
Evaporação (106 m3/ano) 

Vazão de descarga de fundo

(m3/s/ano) 

Vazão vertida 

(m3/s/ano) 

C1 C2 C3 C4 C1 C2 C3 C4 C1 C2 C3 C4 

Catole I 0,24 0,24 0,24 0,24 0,05 0,05 0,06 0,06 0,08 0,08 0,08 0,08 

Poço Redondo 0,96 0,95 0,94 0,95 0,20 0,19 0,18 0,19 0,10 0,08 0,07 0,08 
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Figura 5 — Volume de água dos reservatórios estudados para todos os cenários. 

 
 
dondo, por apresentar uma maior estrutura física, 
não apresenta restrição quanto ao atendimento 
dessa demanda. Entretanto no 9º ano (ano com o 
índice pluviométrico baixo, bem abaixo da média) 
tal demanda apresenta falhas de atendimento para 
todos os cenários por causa da maior prioridade da 
demanda de abastecimento urbano, sendo que no 
cenário 4 o déficit hídrico é total. 

A Figura 5 mostra o comportamento do vo-
lume de água dos reservatórios para todos os cená-
rios. Observa-se um comportamento característico 
para todos os cenários, diminuição entre agosto a 
dezembro (meses com menores vazões afluentes) 

aumentando na estação chuvosa (entre fevereiro a 
maio). Não há mudança significativa do volume de 
água dos reservatórios entre os cenários, fato tam-
bém observado na objetivos têm ultima prioridade 
de atendimento em todos os cenários. Os volumes 
finais dos reservatórios são iguais aos volumes inici-
ais propostos em todos os cenários garantindo assim 
a sustentabilidade hídrica das demandas.  

Os volumes evaporados médios anuais, a va-
zão de descarga de fundo e as vazões vertidas médias 
dos reservatórios podem ser observadas na Tabela 
12. Praticamente, para todos os cenários, os volumes 
evaporados são similares, pois ele é função da área 
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do espelho d’água do reservatório e, conseqüente-
mente, do volume de água. As vazões vertidas pelos 
reservatórios ocorrem geralmente nos meses de 
abril e maio, podendo também ocorrer em março 
ou junho. O valor máximo observado, para todos os 
cenários, foi de 1,35 m3/s para o reservatório Catolé 
I e 4,28 m3/s para o reservatório Poço Redondo, 
ambas ocorridas em maio do 1º ano. 
 
 

CONCLUSÃO 
 
 

Os resultados mostraram que os objetivos 
são atendidos de acordo com as prioridades de a-
tendimento pré-estabelecidas comprovando que 
modelo efetua uma análise multiobjetivo. 

O tempo de processamento e o número de 
iterações para a obtenção da solução ótima foi con-
siderado satisfatório. Para o referido sistema, com 
horizonte operacional de 9 anos foram necessários 
cerca de 14 segundos e 6 iterações. Com relação ao 
perímetro irrigado, as culturas agrícolas foram sele-
cionadas de acordo com as prioridades específicas 
de cada cenário. Observa-se que houve alocação de 
áreas para as culturas agrícolas sazonais (destaque 
para o tomate, melancia e melão) e a banana em 
todos os cenários. 

Os resultados obtidos para a operação do 
sistema podem servir como subsídio na geração de 
regras operacionais para a alocação da água entre os 
múltiplos usuários do sistema considerando os obje-
tivos e as restrições físicas estabelecidas. 
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A Multiobjective Optimization Model for Water 
Resource System Analysis: II Application  
 
ABSTRACT 
 

This work involves the application of a multiob-

jective optimization model based on sequential linear pro-

gramming to a two-reservoir system connected in sequence 

and a 500 ha irrigated perimeter, located in the semiarid 

region of Paraiba state. The water demands are for urban 

water supply, irrigation and the regulation of river flow 

downstream from the reservoirs.  The following objectives 

were considered to establish an optimal operation: to meet 

the water demands for urban supply, regulated flow down-

stream from the reservoirs and the reservoir target volumes, 

as well as maximizing net profit and manpower from agri-

cultural activity. Scenarios that vary the priorities of differ-

ent objectives were created in order to evaluate the model 

response regarding the consistency of results and required 

computation time.  The results have shown that the objec-

tives were fulfilled in accordance with the assigned priori-

ties and the problem constraints were met. The computation 

time and the number of iterations can be considered satis-

factory (19 seconds and 5 iterations, on average, for a 

problem having  3802 decision variables and 874 con-

straints when considering 9 years of system operation). The 

results attained for system operation can support the gener-

ation of operational rules for water allocation in order to 

meet the required demands, objectives and physical con-

straints.  

Key-words: Water Resources, optimization, linear pro-

gramming, linearization. 

 

 

 

 



RBRH – Revista Brasileira de Recursos Hídricos Volume 16 n.4 - Out/Dez 2011, 73-82 

 73 

Um Modelo de Outorga para Bacias Controladas por Reservatórios: 
1 - Desenvolvimento do Modelo que Contempla Demandas Múltiplas 

e Variáveis Mensalmente 
 

Wilson Fadlo Curi; Alcigeimes Batista Celeste; 

Rosires Catão Curi; Andréa Carla Lima Rodrigues 

Centro de Tecnologia e Recursos Naturais CTRN — UFCG 

wfcuri@yahoo.com.br, geimes@yahoo.com, rosirescuri@yahoo.com.br, acarlalima@yahoo.com.br 

 

Recebido: 12/11/10 - revisado: 22/05/10 - aceito: 04/10/11 

 

RESUMO 
 

  A outorga, um importante instrumento previsto na Lei 9.433./97 e em leis estaduais específicas, é de fundamental 

importância para o gerenciamento dos recursos hídricos, pois assegura os direitos de acesso e uso quantitativo e qualitativo 

da água. Vários métodos, principalmente aqueles baseados em vazão referencial, têm sido desenvolvidos, aprimorados e utili-

zados para a aplicação deste instrumento em bacias hidrográficas.  Vazões regularizadas têm sido usadas como vazões refe-

renciais no processo de outorga em bacias controladas por reservatórios.  No entanto, para se obter maior eficiência na aloca-

ção quantitativa da água entre os usuários d'água em bacias controladas por reservatórios, com especial atenção à região 

semi-árida nordestina, os métodos apresentados na literatura não consideram, de forma simultânea, a variabilidade, a 

confiabilidade, a localização e a prioridade no atendimento das demandas hídricas e a sua disponibilidade e dinâmica 

hídrica espacial.  Portanto, um modelo de otimização que contemplasse tais requerimentos num processo de outorga, baseado 

em programação linear, foi desenvolvido e apresentou resultados satisfatórios quando aplicado em uma bacia controlada por 

reservatórios.     

 

Palavras-chave: Outorga, modelo, otimização, programação linear 

 

INTRODUÇÃO 
 
 

Um dos grandes entraves com relação ao 
processo de outorga de direito de uso de água é 
quantificar a vazão máxima a ser liberada para os 
usuários. Muitos estados brasileiros ainda não pos-
suem legislação específica de outorga que estabeleça 
critérios para determinação dessa vazão e nos esta-
dos em que existe legislação, unanimemente, são 
utilizados os critérios baseados em vazões de refe-
rência tais como a Q7,10 (média das vazões de sete 

dias consecutivos de estiagem com período de re-
torno de 10 anos), as Q85, Q90 e Q95 (vazões com pro-

babilidade de superação de 85%, 90% e 95%, res-
pectivamente), e a QR90 (vazão regularizada com 

90% de garantia). Normalmente nesses critérios são 
estabelecidos percentuais da vazão de referência que 
serão disponibilizados para outorga. 

Cruz e Tucci (2005) propuseram um mode-
lo de simulação e otimização que considera o balan-
ço hídrico em diferentes seções de uma bacia hidro-
gráfica e a alocação de água se dá em termos da 

prioridade de atendimento às demandas. As vazões 
disponibilizadas em cada seção tiveram como base a 
vazão de referência com 95% de permanência.  
Após a otimização da alocação da água, um modelo 
de simulação foi executado para verificação do a-
tendimento. 

Segundo Ribeiro (2000), o uso da vazão de 
referência aumenta a confiabilidade de atendimen-
to, pois diminui a ocorrência de falhas.  Porém, este 
procedimento limita o crescimento dos sistemas de 
uso da água já que, em grande parte do tempo, as 
vazões  superam a vazão de referência. 

Silva e Lanna (1997) analisaram critérios de 
outorga na bacia do Rio Branco — BA e concluíram 
que o critério de outorga, utilizando vazão de refe-
rência, adotado pelo Estado é insuficiente para a-
tender todas as demandas da bacia. 

Diante deste problema, alguns trabalhos 
vêm sendo desenvolvidos com o intuito de minimi-
zar as perdas geradas pela não utilização dos exce-
dentes hídricos nos meses em que a vazão for supe-
rior à vazão de referência. Um estudo realizado por 
Câmara e Lanna (2002) na bacia do rio Gramame — 
PB estabeleceu dois valores diferenciados de vazão 
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máxima outorgável, um para o período chuvoso e 
outro para o período seco, levando em consideração 
as séries de vazões de cada período. Entretanto, de 
acordo com os autores, este critério, apesar de mos-
trar-se mais eficiente que o critério de uso de uma 
única vazão de referência, só pode ser utilizado em 
regiões com estações secas e chuvosas bem defini-
das, sendo necessária uma análise prévia da periodi-
cidade das chuvas. 

Outra alternativa, também analisada por 
Câmara e Lanna (2002) na bacia do rio Gramame — 
PB, foi a outorga baseada em valores de vazão refe-
rencial mensal. Igualmente ao critério anterior, este 
critério tem o objetivo de incrementar a vazão alo-
cada aos usos da água, sendo, neste caso, a vazão de 
referência modificada para cada mês do ano e obti-
da através da curva de permanência mensal das sé-
ries de vazões naturais. Concluíram que o processo 
de outorga torna-se mais complexo e de difícil fisca-
lização; no entanto, não necessita de estações seca e 
chuvosa bem definidas para permitir um maior uso 
da disponibilidade hídrica. 

Ribeiro e Lanna (2003) propuseram um 
modelo de outorga, baseado em vazões de referên-
cia máxima outorgável, para vazões de captação e 
diluição.  Este modelo foi aplicado à bacia do rio 
Pirapama, PE. 

Ainda com base na vazão de referência, Me-
deiros e Naghettini (2001) propuseram e avaliaram 
a utilização de um fator de correção anual para as 
vazões de referências com o intuito de aumentar a 
alocação de água nos chuvosos e, conseqüentemen-
te, expandir as atividades dos usuários em anos com 
maiores ofertas hídricas. Porém, o método mostrou-
se restrito a bacias com rede de estações fluviométri-
cas densas que assegurem a determinação das vazões 
médias nos trechos de controle e sua aplicação em 
anos secos, caracterizados por situação de raciona-
mento hídrico. 

Além de modelos baseados em vazão de re-
ferência, outros utilizando quantidade de falhas pré-
determinadas também têm sido estudados e apre-
sentados na literatura. Dentro desta linha, destaca-se 
o trabalho proposto por Pereira (1996) que apre-
senta uma metodologia de critério de outorga com 
diversos níveis de prioridades relativas, através da 
qual os usos menos prioritários deverão cessar sem-
pre que ocorrerem falhas de suprimento em usos de 
maior prioridade. Este método, ao invés de fixar 
uma vazão de referência, fixa a quantidade de falhas 
de atendimento para cada nível de prioridade. Neste 
caso, o usuário ao receber o direito de uso da água 
fica ciente do risco de não suprimento da sua de-
manda. Foi constatado que, apesar de necessitar de 

um melhor aparelhamento do sistema de gerencia-
mento de recursos hídricos, o método apresenta a 
vantagem econômica e social de aumentar o uso da 
água disponível, ampliando o valor total da vazão 
outorgável. 

Outro trabalho interessante ainda na linha 
de quantidade de falhas pré-determinadas foi pro-
posto por Pereira e Lanna (1996). Neste caso estabe-
lece-se que o abastecimento público e a vazão ecoló-
gica são os usos prioritários. A vazão excedente ao 
atendimento a essas demandas prioritárias é distri-
buída entre aquelas de prioridade inferior. Assim 
sendo, igualmente ao caso anterior, se ocorrerem 
falhas de atendimento, os usos menos prioritários 
serão primeiramente atingidos. Esse critério é co-
nhecido como critério da vazão excedente. Porém, 
apesar de aumentar a vazão disponível para outorga, 
esse método tem a desvantagem de ter implementa-
ção complexa, pois necessita de um freqüente moni-
toramento quantitativo dos pontos de controle du-
rante os períodos de escassez de água quando algu-
mas outorgas estiverem suspensas. 

Diante do exposto, observa-se atualmente na 
literatura duas linhas distintas de critérios estudados 
para quantificação da vazão a outorgar nas bacias 
hidrográficas do Brasil: critérios baseados em vazão 
de referência e critérios baseados em quantidade de 
falhas pré-estabelecidas. 

A principal crítica existente a respeito do 
critério de vazão de referência, em bacias onde a 
demanda é maior que a oferta, está na questão da 
subutilização da água nos meses em que a vazão 
natural supera a vazão fixada. As principais vanta-
gens desse critério são a confiabilidade de atendi-
mento e a simplicidade de aplicação dessa metodo-
logia. É importante ressaltar que, em regiões semi-
áridas, a questão da confiabilidade de atendimento 
torna-se um ponto bastante relevante, pois a falta de 
recurso hídrico por alguns meses pode implicar em 
situações de grandes prejuízos econômicos e sociais, 
como por exemplo, perda de culturas na irrigação. 
Convencer um irrigante que ele terá mais vazão, 
porém não terá grande segurança que esta mesma 
vazão estará disponível para ele na maior parte do 
tempo, não é tarefa fácil. 

Por outro lado, observando os estudos base-
ados no critério de quantidade de falhas pré-
estabelecidas, nota-se que, apesar da vantagem de 
maior alocação de água aos usos, a metodologia 
apresenta desvantagens de diminuição de confiabi-
lidade do atendimento e complexidade de imple-
mentação, necessitando de melhor aparelhamento 
do sistema de gerenciamento e de maior freqüência 
de monitoramento dos pontos de controle, o que 
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implica em maior demanda de profissionais qualifi-
cados. 

Diante do exposto, a situação aparentemen-
te ideal seria uma metodologia que unisse a confia-
bilidade e simplicidade encontradas no critério de 
vazão referencial com a utilização das vazões exce-
dentes sugeridas no critério de falhas pré-
determinadas. Porém, até o momento, não são en-
contrados na literatura trabalhos nesta linha. 

Neste estudo pretende-se criar uma metodo-
logia inovadora onde seja possível atender deman-
das com vazões fixas ou variáveis, em sub-bacias de 
contribuição delimitadas por reservatórios, com 
confiabilidade de atendimento que dependa da 
prioridade de atendimento ao usuário e da sua loca-
lização na bacia hidrográfica e  da situação e dinâ-
mica hídrica do manancial. 

Deve-se ressaltar, no entanto, que não existe 
uma metodologia consagrada que possa ser utilizada 
unanimemente em todos os sistemas hídricos prin-
cipalmente porque cada sistema possui suas próprias 
particularidades e a escolha de uma metodologia 
depende, dentre outros fatores, das características 
da região, sejam essas físicas, econômicas ou sociais. 
Portanto, a pesquisa aqui apresentada tem o intuito 
principal de contribuir através de avanços significa-
tivos com o desenvolvimento de novos horizontes no 
que diz respeito ao estabelecimento de critérios de 
determinação de vazões máximas outorgáveis para 
trechos de rios barrados por reservatórios. 
 
 
 

TENTATIVAS DE USO DE MODELOS 
DE SIMULAÇÃO PARA REPRESENTAR 
O PROCESSO DE OUTORGA 
 
 

A revisão de literatura mostra a existência 
de vários modelos para o estudo da outorga em 
bacias hidrográficas. Todavia, a grande maioria dos 
modelos utilizados como suporte para o processo de 
emissão de outorgas no Brasil baseia-se em técnicas 
de simulação. Essas técnicas, apesar de utilizadas em 
vários casos, não são universalmente aplicadas a 
todas as situações que podem ocorrer em se tratan-
do de outorga de uso de água. Especificamente, 
para este trabalho, não foi possível a escolha de um 
modelo já existente, portanto, o desafio maior do 
estudo tornou-se criar um modelo de outorga que 
atenda às sub-bacias controladas por reservatórios e 
que possua um grau aceitável de complexidade para 
não torná-lo inviável em sua implantação. 

O estudo de caso utilizado nesta pesquisa é 
a sua aplicação ao sistema de usuários e reservatórios 
da bacia do rio Piancó — PB, descrito no artigo asso-
ciado, a segunda parte publicada nesta edição.   
Buscou-se criar um modelo que se adequasse às 
características do sistema e descrevesse situações que 
pudessem servir de suporte para uma política de 
gestão na bacia.  

Até a obtenção do resultado final do mode-
lo de outorga, muitas tentativas utilizando modelos e 
critérios de outorga já existentes na literatura foram 
feitas com o intuito de atingir os objetivos propostos 
neste estudo. Algumas dessas tentativas e as razões 
pelas quais não foi possível o uso de cada uma delas 
serão brevemente descritas a seguir. 

Inicialmente buscou-se, para representação 
do processo de outorga, um modelo de simulação. 
Escolheu-se o Acquanet, que é um modelo de rede 
de fluxo desenvolvido pelo LabSid da Escola Poli-
técnica da USP e baseado no MODSIMP32, progra-
ma criado por John Labadie na Colorado State Uni-
versity (Labadie et al., 1984 e Azevedo et al., 1997). 
O Acquanet foi escolhido por que, a primeira vista, 
apresentava características satisfatórias para a reali-
zação do estudo, poderia efetuar cálculos de manei-
ra seqüencial no tempo, através de simulações con-
tínuas ou considerando um horizonte de simulação, 
e atribuir prioridades a demandas.  Além disso, os 
reservatórios do sistema estudado poderiam ser 
trabalhados isoladamente ou de maneira integrada.  

Através do Acquanet pôde-se testar alguns 
critérios para estabelecimento da vazão máxima 
outorgável: critério baseado em vazão regularizada 
(classificado como estático, onde os valores das va-
zões são pré-fixados e obtidos através de séries histó-
ricas) e critério baseado em quantidade de falhas 
pré-estabelecidas (classificado como dinâmico, onde 
a alocação da água é otimizada, tentando-se evitar 
que, em épocas do ano com maior disponibilidade 
hídrica, restrições ao usuário sejam impostas).  
 
O modelo de simulação utilizando 

vazão regularizável 

 
Testou-se, através do uso do Acquanet, o cri-

tério de outorga utilizando vazão regularizada com 
90% de garantia. Porém, o modelo impedia que a 
análise de mais de um pedido de outorga fosse reali-
zada para um mesmo reservatório, pois, apesar do 
Acquanet trabalhar com prioridade de atendimento, 
não assegurava que as garantias de atendimento às 
demandas mais prioritárias fossem mantidas cons-
tantes e, portanto, não conseguia convergir para 
uma solução viável. 
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Para entender melhor, imagine que um u-
suário recebeu autorização de outorga de direito de 
uso de uma certa quantidade de água com uma 
garantia de 90%. Outras demandas mais recentes 
(posteriores a esta), que por ventura venham a ser 
concedidas, deveriam, primeiro, respeitar o atendi-
mento da demanda anteriormente outorgada sem 
comprometê-la. Em outras palavras, a cada nova 
demanda inserida no modelo, uma nova análise dos 
pedidos anteriores deve ser feita para todo o hori-
zonte de planejamento e só deve ser alocada a água 
(caso existir) para essa nova demanda se não houver 
comprometimento dos pedidos de outorga já con-
cedidos (anteriores), salvo se essa nova demanda for 
prioritária em relação as já autorizadas.  No entanto, 
isso não ocorre e a principal razão está no fato do 
modelo de simulação ser míope, ou seja, faz a aloca-
ção de água para o instante de tempo t em termos 
das condições do sistema no final do instante t-1. 

Portanto, com a entrada de um novo pedido de 
outorga (visto, no Acquanet, como uma nova de-
manda), mesmo com uma prioridade menor, num 
mês que possui disponibilidade de água nos reserva-
tórios, o mesmo supre todos os requerimentos de 
outorga, o que pode prejudicar o atendimento de 
outorgas já concedidas em meses subseqüentes (ou 
seja, provoca diminuição da confiabilidade no aten-
dimento de outorgas já concedidas devido a falta de 
uma previsão de transferências intra ou inter-
anuais). 

A princípio, imaginou-se que as limitações 
estariam no Acquanet e tentou-se, ao longo desse 
estudo, “driblar”, de várias maneiras, o problema, 
mas a simulação conseguia realizar com sucesso 
apenas a primeira interação. Optou-se, então, por 
criar um modelo de simulação em linguagem Ma-
tlab e após a elaboração de algumas versões que não 
atendiam aos requerimentos impostos concluiu-se 
que esse estudo não é possível de se realizar através 
apenas de um modelo de simulação.  
 
Modelo de simulação utilizando vazão excedente 

 
Uma segunda tentativa realizada para este 

estudo baseava-se no critério dinâmico de quantida-
de de falhas pré-determinadas, proposto por Pereira 
e Lanna (1996), onde a vazão excedente do atendi-
mento das demandas prioritárias era distribuída 
entre aquelas de prioridade inferior. Este método, 
ao invés de fixar uma vazão de referência, fixa a 
quantidade de falhas de atendimento para cada 
nível de prioridade. Neste caso, o usuário ao receber 
o direito de uso da água fica ciente do risco de não 
suprimento da sua demanda e, caso ocorressem 

falhas de atendimento, os usos menos prioritários 
seriam primeiramente atingidos. Porém, essa meto-
dologia, também, mostrou-se falha porque, para a 
bacia estudada, os valores representativos da vazão 
excedente eram muito pequenos (devido a própria 
natureza de acumulação do reservatório para trans-
ferências intra e inter-anuais no atendimento as 
demandas outorgadas, o que reduz a variabilidade 
das vazões outorgáveis, ou seja, vazões excedentes), 
o que inviabilizava o uso do modelo. 
 
 

 
 
 
Modelo de simulação utilizando vazão 

regularizada e excedente 

 
 

Outra tentativa considerava a junção dos cri-
térios estático e dinâmico. Tentou-se criar um mode-
lo em ambiente Matlab onde um valor fixo era esta-
belecido para a outorga a partir da série histórica de 
afluências do reservatório e baseado na vazão regu-
larizada com 90% de garantia (critério estático). No 
entanto, era calculada uma vazão excedente para ser 
liberada em cada mês a novos usuários (critério 
dinâmico). Esse excedente poderia ser variável mês 
a mês, porém deveria ser limitado, para não com-
prometer as demandas prioritárias. Para isso, fixava-
se as vazões já outorgadas a cada mês e decidia-se o 
que mais poderia se outorgar nos outros meses com 
uma determinada garantia. Essa metodologia tam-
bém não apresentou resultados satisfatórios, porque, 
igualmente ao caso anterior, para a bacia do rio 
Piancó as vazões excedentes eram muito pequenas. 

Além disso, as duas metodologias citadas a-
cima eram realizadas através de simulações que, 
também, apresentavam as limitações mencionadas 
anteriormente. 

Portanto, após várias tentativas, pôde-se 
concluir que a utilização de modelos de simulação 

 

Sub-bacia 1 Sub-bacia 2 

Demanda D11 

Demanda D22 

Demanda D21 

Demanda D12 
 

 

Figura 1 — Esquema das sub-bacias de contribuição 

delimitadas por reservatórios 
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para representar o processo de outorga aqui estuda-
do não era adequada. 

Apesar dos modelos de simulação descreve-
rem a operação de sistemas ao longo do tempo e do 
espaço e de fornecer informações que permitam a 
avaliação de comportamento desses sistemas, esses 
modelos são limitados pela dificuldade de gerar 
soluções ótimas onde as decisões tomadas no instan-
te t estão relacionadas com as do instante t+n, para 
qualquer t e n cujos valores caiam no intervalo de 
tempo em estudo. Partindo desse pressuposto, con-
siderou-se a possibilidade de trabalhar com um mo-
delo de otimização, cujos detalhes serão descritos a 
seguir. 
 
 

MODELO LINEAR DE OTIMIZAÇÃO PARA 
AVALIAÇÃO DE PEDIDOS DE OUTORGA 
 
 

Como mostrado anteriormente, nenhum 
dos modelos descritos foi capaz de resolver satisfato-
riamente o processo de outorga no sistema estuda-
do. Para o desenvolvimento do modelo de outorga 
apresentado neste trabalho, alguns pontos relevan-
tes foram intensamente discutidos e considerados 
com base para sua elaboração: 
 
 

1. A outorga deve ser realizada a partir da sub-
bacia de contribuição do reservatório como 
mostrado na Figura 1. 

2. O requerimento mensal de vazão para ou-
torga, para cada usuário, pode ser variado, 
ou seja, pode ser solicitada uma vazão dife-
rente para cada mês.  As vantagens para este 
tipo de modelagem são: 

 Trabalhar apenas com outorgas de 
vazões constantes, mês a mês, limita o 
número de usuários com direito a ou-
torga, principalmente para aqueles 
que têm diferentes demandas men-
sais (como, por exemplo, irrigação), 
pois, caso o usuário não necessite de 
determinada quantidade de água em 
um dado mês, esta não poderá ser a-
locada para um outro usuário, não fa-
zendo melhor uso da capacidade do 
reservatório de transferir intra e inter-
anualmente água para o atendimento 
das demandas.  

 Se a cobrança pelo uso da água, em 

um futuro próximo, levar em consi-

deração o pagamento, pelos usuários, 
pela vazão outorgada, mas não utili-
zada (modelo inibidor de se pedir ou-
torga sem haver real demanda, o que 
propicia um aumento no atendimen-
to de novos usuários), não haverá 
uma reação no sentido da implanta-
ção do modelo aqui proposto (permi-
te vazões variáveis).  Mesmo quando 
aplicado o sistema tradicional de ou-
torga (vazões constantes), este mode-
lo pode se adequar a esta situação, 
por permitir ter vazões mensais i-
guais.  

 
 

1. Admite-se que a concessão de outorgas pode 
ser realizada via um processo seqüencial 
temporal, ou seja, alguns usuários já detêm 
a outorga (em termos quantitativo e de con-
fiabilidade no atendimento) enquanto no-
vos usuários estão com processos de solicita-
ção. Esta é uma forma de retratar a realida-
de dos pedidos de outorga. 

2. Caso a demanda hídrica relativa ao reserva-
tório seja superior à oferta, pode-se procu-
rar o(s) reservatório(s) imediatamente a 
montante e realizar um estudo para saber se 
existe possibilidade de uma possível transfe-
rência de água. Se, ainda assim, não for pos-
sível, pode-se trabalhar com a possibilidade 
de utilização de água de reservatórios pró-
ximos ao reservatório com déficit. 

 
 

O modelo de outorga proposto neste estudo 
tem, como importante característica, o fato de ser 
aplicado em bacias controladas por reservatórios. 
Por ser um modelo linear de otimização, o estudo 
da alocação e da garantia de atendimento para uma 
nova demanda é realizado para toda a série conside-
rada e a alocação de água para uma nova demanda 
só é feita caso exista a alocação de água para as de-
mandas anteriores mantendo-se suas confiabilida-
des.  Isso é conseguido via um sistema de priorização 
de atendimento. 
 
 
Fundamentos teóricos e implementação do modelo 

 
Para avaliar a garantia de atendimento de 

um reservatório a uma determinada demanda, o 
procedimento a ser empregado deve simular a ope-
ração do sistema perante um cenário de vazões aflu-
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entes1 ao longo de um horizonte operacional. Esta 
simulação deve ser baseada na política de operação 
padrão (SOP, do inglês standard operating policy), que 

prioriza a liberação de água para uso imediato (Ce-
leste e Billib, 2009; Celeste et al. 2008; Draper e 
Lund, 2004; Hashimoto et al., 1982). A SOP é a 
política ótima quando o objetivo é minimizar o défi-
cit total ao longo do horizonte de operação, ou seja, 
é a regra que fornece a maior confiabilidade e, con-
seqüentemente, melhor garantia de atendimento. 
Entretanto, uma vez que a SOP não retém água para 
uso futuro, poderá causar períodos de déficits graves 
durante as secas. Isso significa que a SOP, embora 
maximize a confiabilidade, produz grande vulnera-
bilidade. Em tais casos, os operadores preferem 
restringir a liberação imediata de água, a fim de 

conservá-la e atenuar potenciais falhas futuras de 
abastecimento humano. Isto é conhecido como 
hedging (proteção) e pode ser obtido a partir de 

regras de operação derivadas, por exemplo, por 
meio de técnicas de otimização. 

Em um estudo de avaliação de pedidos de 
outorga, a garantia de atendimento para o pedido 
prioritário (P1) poderia ser determinada usando a 
SOP normalmente. Porém, no evento de haver um 
segundo pedido (P2, menos prioritário), o uso da 
SOP seria inapropriado. Isso porque, para manter a 
garantia já determinada para o P1, as liberações do 
reservatório para este pedido, em cada período de 
tempo, durante todo o horizonte do cenário em-
pregado, devem estar asseguradas. Acontece que, 
como um modelo de simulação é “míope”, não seria 
possível determinar a vazão de alocação atual para o 
P2 assegurando todas as vazões alocadas para P1 nos 
futuros períodos, já que o modelo considera apenas 
o período atual em cada iteração. Isso se torna mais 
complexo quando as demandas são variáveis no 
tempo. 

Um modelo de otimização poderia lidar 
com todos os períodos de tempo simultaneamente. 
Partindo deste princípio, é possível construir um 
modelo de otimização que “imite” o processo de 
simulação da SOP, mas que possa, no entanto, 
assegurar a alocação de todas as vazões necessárias 
para manter a garantia dos pedidos anteriores. 

Para promover uma maior confiabilidade de 
atendimento às demandas, a SOP tenta alocar, du-
rante cada período de tempo t, simulados seqüenci-
almente, o máximo volume de água R(t) que possa 
atender a demanda D(t) do período atual t, sem se 

                                                 
1 A garantia encontrada serve apenas para este cenário. As incer-
tezas poderiam ser incorporadas com o uso de vários cenários e 
construindo a distribuição de freqüência das garantias. 

preocupar com os períodos posteriores 
( Ntt ,,2,1  ; onde N é o horizonte de opera-

ção). 
Portanto, na SOP, o período atual sempre 

tem prioridade quando da alocação da água dispo-
nível2. Mas isto é equivalente a dizer que o objetivo 
operacional é maximizar uma função “Z” do tipo: 

 
 

  



N

t

tRtZ
1

1 )()(  (1) 

 
 

na qual )()2()1( 111 N   , ou seja, a priori-

dade de alocação no período 1, )1(1 , é maior do 

que a prioridade no período 2, )2(1 , que, por sua 

vez, é maior do que a do período 3, )3(1 , e assim 

por diante. N é o horizonte de operação. 
A liberação R(t) deve ser, obviamente, me-

nor ou igual à demanda D(t) e deve obedecer a 

equação do balanço hídrico do sistema, descrita a 
seguir, mantendo o armazenamento S(t) em cada 
período dentro dos limites de volume morto3 (Sdead) 
e máximo (Smax): 
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na qual I(t) é o volume afluente, E(t) é o volume 
evaporado e Sp(t) é o volume que eventualmente 
verterá do reservatório no período t. Quando t = 1, 
S(t-1) é igual a S0, o volume inicial no reservatório. 

Q(t) armazena a soma dos valores das aloca-

ções já outorgadas para os pedidos avaliados anteri-
ormente ao atual. Dessa forma, estes valores e, con-
seqüentemente, as garantias dos pedidos anteriores 
ficam assegurados. É preciso observar que, da forma 
como o modelo é construído, a mesma série de a-
fluências de tamanho N deve ser usada na avaliação 

de todos os pedidos. A cada nova outorga, a confia-
bilidade de atendimento do novo usuário pode ser 
menor, mas os usuários anteriores mantém suas 
garantias. Ao final, todos os pedidos de outorga são 

                                                 
2 Visto, também, que a SOP não realiza hedging para atender 
períodos futuros. 
3 Na verdade, o limite de volume morto pode ser violado pela 
SOP quando, por exemplo, o volume inicial já estiver no morto e 
não houver afluência, o que faz com que o volume final seja 
menor do que o morto em conseqüência da evaporação. 
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analisados seqüencialmente, como mostra a Figura 
3. 
 

 
 

Como o modelo é implementado em Ma-
tlab, que trabalha apenas com problemas de mini-
mização, a formulação torna-se: 
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As Equações 4, 5, 6 e 7 tratam, respectiva-

mente, de restrições quanto ao balanço hídrico no 
reservatório, do atendimento às demandas, da capa-
cidade volumétrica e volumes operacionais mínimos 
e do vertimento. 

Uma forma de incorporar a evaporação é 
através da linearização da curva área-volume do 
reservatório, mostrada na Figura 2, escrevendo E(t) 

como uma função do armazenamento médio no 
início e final do intervalo de tempo atual: 
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em que e0(t) é a perda fixa por evaporação e e(t) é a 

perda por evaporação por unidade de volume dadas 
por: 
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onde a0 é a área na reta de regressão corresponden-

te a Sdead,  é a declividade da reta, e (t) é lâmina de 
evaporação no tempo t. 

Substituindo E(t) da Equação (2) pela ex-

pressão em ((8)) fornece a seguinte forma linear da 
equação da continuidade: 

 

 

)()()(

)()1(
2

)(
1)(

2

)(
1

0 tSptRte

tItS
te

tS
te







 



 

 (11) 

 
De acordo com Celeste e Billib (2009), para 

evitar que o modelo gere vertimentos quando o 
armazenamento no reservatório estiver abaixo da 
sua capacidade, deve-se introduzir uma variável adi-

cional de déficit, (t), definida neste caso pela ex-

pressão: 
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Notar o uso da demanda D(t) no quarto 

termo do lado esquerdo da expressão. Este lado 
esquerdo nada mais é do que o armazenamento 
final quando vertimento ocorre, que é igual ao vo-
lume máximo, como indicado pelo lado direito da 
expressão. Por definição, quando há vertimento 

Sp(t), o déficit (t) é zero e vice-versa. Isso significa 

que o lado esquerdo da Equação (12) ainda é igual 
a Smax mesmo se não houver vertimento. Para im-

plementar isso no modelo, um outro objetivo deve 
ser minimizar a soma do vertimento e déficit (Celes-
te e Billib, 2009). 

Levando-se todos os fatores acima em consi-
deração, o modelo final torna-se um problema de 
programação linear com a seguinte formulação: 
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Figura 2 — Linearização da curva área-volume 
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Figura 3 — Fluxograma do modelo de outorga 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Processo Interativo de 
Avaliação de pedidos 

p = número total 
de pedidos? 

Fim 

Cálculo dos parâmetros de evaporação 
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p
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no qual 2 é a prioridade para minimizar a soma do 

vertimento e déficit (menor do que 1(N)). Como 

mencionado acima, o segundo termo da função 
objetivo Erro! Fonte de referência não encontrada. 
juntamente com a restrição (14) são apenas artifí-
cios para que o modelo não forneça vertimentos 
quando o armazenamento for menor do que o vo-
lume máximo do reservatório. 

O fluxograma de aplicação do modelo de 
otimização para a avaliação de uma série de pedidos 
de outorga é apresentado na Figura 3. 
 

 

CONCLUSÃO 
 
 

Foi apresentado, neste artigo, um modelo 
de outorga para bacias hidrográficas controladas 
por reservatórios que leva em consideração: 
 

 a inclusão de demandas de água variáveis no 
tempo, que, provavelmente, permitirá ele-
var o número de outorgas para os múltiplos 
usos da água; 

 a alocação da água em função da ordem de 

prioridade, possibilitando a minimização de 
conflitos de uso; 

 o estabelecimento da confiabilidade de a-

tendimento para cada pedido de outorga; 

 a adequação da disponibilidade local à de-
manda local de água, através da análise do 
processo de outorga por sub-bacias de con-
tribuição, de acordo com sua dinâmica 
temporal; e 

 a possibilidade de análise de pedidos de ou-

torga na forma incremental, sem compro-
meter as outorgas já concedidas.  

 
Estas características só puderam ser obtidas 

com o desenvolvimento de um modelo de otimiza-
ção aonde o atendimento às demandas de água no 
mês t dependem do atendimento às demandas no 
mês t+n, sendo que o intervalo de tempo entre t e 
t+n esteja dentro dos limites estabelecidos para es-
tudo. Desta forma, é construído um sistema de e-
quações que atuam como restrições e são resolvidas, 
simultaneamente, para satisfazer todos os requeri-
mentos do problema. Para as outorgas já concedi-
das, os valores alocados são automaticamente des-
contados da disponibilidade hídrica, deixando o 
programa otimizar apenas o possível excedente 
hídrico, mantendo, assim, a confiabilidade na qual 
foi previamente outorgada. 

A metodologia apresentada tem facilidade 
para ser aplicada à grandes quantidades de dados, 
ou grandes sistemas, mesmo tendo em seu bojo um 
processo de otimização, que, em geral, é realizado 
para um número reduzido de anos (otimiza a aloca-
ção de água para cada usuário, independentemente, 
ou um grupo de usuários segundo uma ordem de 
prioridade de atendimento).  Isso permite aumentar 
o grau de confiabilidade no atendimento às vazões 
outorgadas, através da possibilidade de um aumento 
na série temporal de dados utilizados para análise e, 
conseqüentemente, a inclusão de uma maior quan-
tidade de eventos extremos. 
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A Model of Water Rights Concessions for Reservoir-
Controlled Basins: 1. Development of the Model 
That Covers Multiple Demands and Monthly Va-
riables 
 
ABSTRACT 
 

 Water rights permits are important water resource 

management instruments, as they assure the qualitative 

and quantitative control of water uses, as well as users’ 

access to water. Water rights in Brazil are ruled by Law 

9.433/97, specific state laws and decrees. For the Piancó 

river basin, located in the semiarid inland region (Sertão) 

of  Paraiba State with the largest water reservoir capacity of 

the state, the water rights process is more complex due to the 

current water use conflicts. Therefore, this study concerns 

the development of a linear optimization model to work 

with this kind of problem, as it deals with the possibility of 

water rights concession or not through the use of reservoir 

sub-basin concepts. It may also be done together with 

monthly variable flows concession requests, which seems to 

be more appropriate to water uses in this basin. The appli-

cation of this model to Piancó river basin has generated 

coherent results and may be applied to other basins con-

trolled by reservoirs. The study has also shown that approx-

imately 30% of Coremas-Mãe D’Água upstream reservoirs 

are not able to work with the demands of water rights con-

cession as they cannot fulfill the requirement of 90% for 

reliability as ruled by State Decree 19.260.  

Key-words: Management, Water rights, Model. 
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RESUMO 
 
  O instrumento de outorga é de fundamental importância para o gerenciamento dos recursos hídricos, pois assegura 

o controle quantitativo e qualitativo dos usos da água, bem como os direitos de acesso ao recurso. No Brasil, a outorga está 

prevista na Lei 9.433/97, nas leis estaduais específicas de gestão de recursos hídricos e em decretos. Particularmente para a 

Bacia do Rio Piancó, situada na Paraíba, e detentora da maior reserva hídrica do estado formada pelo sistema de reservató-

rios Coremas e Mãe D’Água, o processo de outorga é bastante complexo, devido à grande quantidade de conflitos existentes e 

a construção, ao longo dos anos, de outros reservatórios a montante do sistema Coremas — Mãe D’Água, que reduzem seve-

ramente sua vazão afluente. Diante do exposto, este estudo propõe a aplicação de um modelo linear de otimização diferencia-

do para analisar a possibilidade de concessão ou não de vazão para outorga por meio do conceito de sub-bacias de contribui-

ções individuais por reservatório.  Foi considerado tanto os pedidos de outorgas com vazões constantes quanto variáveis 

mensalmente, sendo, portanto, mais adequado para retratar as características das demandas hídricas da bacia. As análises 

indicaram que o modelo de outorga apresentou resultados coerentes, podendo ser utilizado em outras bacias com reservatórios. 

O estudo mostrou, também, que aproximadamente 30% dos reservatórios à montante do Sistema Coremas-Mãe D’Água não 

são capazes de atender todas as outorgas a que estão destinados de forma que possam garantir um atendimento contínuo em 

pelo menos 90% do tempo, de acordo com o exigido no Decreto Estadual nº 19.260/97. 

 
Palavras-chave: Gerenciamento, Outorga de uso da água, modelo de outorga 

 

INTRODUÇÃO 
 
 

No Brasil, entre as ações estabelecidas para 
enfatizar a importância da água e assegurar a prote-
ção desse recurso, está a criação da Lei no 9.433 de 8 
de janeiro de 1997 que instituiu a Política Nacional 
de Recursos Hídricos e criou o Sistema Nacional de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos. Tendo em 
vista que a água é um bem de domínio público e um 
recurso natural limitado, a Política Nacional de 
Recursos Hídricos objetiva assegurar, à atual e às 
futuras gerações, a necessária disponibilidade de 
água, em padrões de qualidade adequados aos res-
pectivos usos; a utilização racional e integrada dos 
recursos hídricos visando o desenvolvimento susten-
tável; e a proteção e defesa contra eventos hidroló-
gicos críticos de origem natural ou decorrente do 
uso inadequado dos recursos naturais. Dentre os 
instrumentos previstos na Política Nacional pode-se 
destacar a outorga de direito de uso da água como 

importante ferramenta de suporte à gestão e ao 
gerenciamento de recursos hídricos.  
  No Estado da Paraíba, a outorga de direito 
de uso dos recursos hídricos é citada na Lei nº 
6.308, de 02 de julho de 1996, que objetiva assegurar 
o uso integrado e racional dos recursos hídricos, 
para a promoção do desenvolvimento e do bem 
estar da população do Estado e é regulamentada por 
meio do Decreto nº 19.260, de 31 de outubro de 
1997.  Particularmente para a Bacia do Rio Piancó, 
alvo deste estudo, situada no sertão paraibano, o 
processo de outorga é bastante complexo devido aos 
conflitos de uso e a disponibilidade hídrica.  
  A pesquisa aqui apresentada tem o intuito 
de testar um modelo de alocação de água e estudar 
como poderia se dar, de forma otimizada, o proces-
so de outorga na Bacia do Rio Piancó, levando em 
consideração as necessidades e localização de seus 
diversos usuários, suas prioridades de atendimento e 
a capacidade de oferta e renovação de suas fontes 
naturais. 
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Figura 1 — Localização da Bacia do Rio Piancó 

 

 
 

Figura 2 - Sistema de reservatórios com suas demandas e pontos de controle para outorga na Bacia do Rio Piancó 

 

 

ESTUDO SOBRE OUTORGA DE USO DA ÁGUA 

 
  Segundo Pires (1996), somente através da 
outorga pode-se alcançar quase todos os objetivos 
fundamentais e específicos do gerenciamento. Em-

bora seja um instrumento regulatório, a outorga tem 
o poder de aplicar, dentro de si, outros instrumen-
tos como, por exemplo, o econômico, por meio da 
cobrança; inclusive pelo volume de água outorgado, 
mas não utilizado; e o zoneamento de regiões de 

Pirrig3 
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proteção permanente, onde quase ou nenhum tipo 
de uso pode ser outorgado.  

Segundo Harris et al. (2000), a aplicação do 

critério de vazão de referência é o procedimento 
adequado para a proteção dos rios, pois as alocações 
para derivações são geralmente feitas a partir de 
uma vazão de base de pequeno risco. A vantagem de 
usar vazões de estiagem está na obtenção de maiores 
garantias para a não ocorrência de falhas de aten-
dimento. Medeiros e Maghettini (2001) propuseram 
e avaliaram a utilização de um fator de correção 
anual (FC) para a vazão outorgada, em função da 
variação de vazão ao final da estação chuvosa de 
cada ano. Maia et al. (2005) realizaram um estudo da 

vazão outorgável na Bacia Hidrográfica do Alto Sa-
pucaí-MG, através do uso de um fator de correção 
de sazonalidade mensal. Lobo et al. (2005) estuda-

ram a determinação de vazões mínimas de referên-
cia para processos de outorga de uso de água basea-
da em equações de regionalização de vazões míni-
mas do tipo Q7,10. Santana et al. (2005) avaliaram 

métodos para determinação da disponibilidade 
hídrica para fins de outorga no triângulo mineiro. A 
metodologia proposta baseava-se nos estudos de 
regionalização de vazões e avaliações hidrométricas 
locais em períodos de vazões críticas.  
  As principais vantagens do uso do critério 
baseado em vazões de referência são a confiabilida-
de de atendimento e a simplicidade de aplicação 
dessa metodologia, mas não maximizam o uso da 
água. É importante ressaltar que, em regiões semi-
áridas, a confiabilidade do atendimento às deman-
das e a maximização do uso da água tornam-se bas-
tante relevantes. Assim sendo, o presente estudo 
pretende contribuir para o desenvolvimento de uma 
metodologia de apoio à outorga dos direitos de uso 
da água, tendo como base a otimização da alocação 
de água. 
 

 

ÁREA DE ESTUDO  
 

Caracterização da bacia hidrográfica 

 
A Bacia do Rio Piancó compõe, juntamente 

com mais sete sub-bacias, a Bacia do Rio Piranhas, 
também conhecida por Piranhas-Açu. Está localiza-
da no extremo sudoeste do Estado da Paraíba entre 

as latitudes 6 43’ 51’’ e 7 58’ 15’’ Sul e entre as 

longitudes 37 27’ 41’’ e 38 42’ 49’’ Oeste. Limita-se 

com as Bacias do Alto e Médio Piranhas ao norte, 
com o Estado de Pernambuco ao sul, com a Bacia 
do Rio Espinharas a leste e com o Estado do Ceará a 

oeste. A bacia possui área de 9.228 km2 e  o com-
primento do Rio Piancó, principal curso d’água, 
tem 208 km, a partir da sua nascente, na Serra do 
Umbuzeiro, no município de Santa Inês, até o exu-
tório da bacia no município de Pombal, aonde de-
ságua no rio Piranhas. 
 

 

Tabela 1 — Classificação dos açudes da Bacia do Piancó 

 
 

Reservatórios Classificação 
Capacidade 

(hm3) 

Coremas-Mãe D'Água 

Grande porte 

1358 

S. Nova Olinda 97,49 

Cach. dos Cegos 80,00 

Jenipapeiro 

Médio porte 

70,76 

Poço Redondo 62,75 

Canoas 45,56 

Bruscas 38,21 

Condado 35,02 

Santa Inês 26,12 

Piranhas 25,70 

Queimadas 15,63 

Garra 15,44 

Timbaúba 15,44 

Bom Jesus 14,64 

Serra Vermelha I 11,80 

Cachoeira dosAlves 10,61 

Catolé 10,50 

Vazante 9,09 

Tavares 

Pequeno 

porte 

6,47 

Vidéo 6,04 

Jatobá II 4,62 

Boq. dos Cochos 4,20 

Frutuosos II 3,52 

Emas 2,01 

Glória 1,35 

(Fonte: SCIENTEC, 1997) 

 

 

Reservatórios existentes  

 
 
  A bacia do Rio Piancó possui a maior reser-
va hídrica do Estado da Paraíba formada pelos re-
servatórios Coremas e Mãe D’Água, que foram cons-
truídos com proximidade suficiente para serem 
interligados por meio de um canal para formar um 
lago único, com superfície líquida máxima de 
115,6x106 m2. Os açudes Coremas e Mãe D’Água 
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barram, respectivamente, os rios Piancó e Aguiar. Os 
reservatórios estão interligados entre si por meio de 
um canal vertedor de cota 237 m, com capacidade 
máxima de transposição de 12 m3/s e juntos somam 
uma capacidade máxima de acumulação de 1,358 
bilhões de metros cúbicos e uma bacia hidrográfica 
de 8.700,34 km2 (Lima, 2004).  
  A montante do sistema Coremas-Mãe 
D’Água existem três rios principais, conforme mos-
trado na Figura 2: o rio Aguiar (contendo 2 reserva-
tórios), o rio Piancó (contendo 15 reservatórios) e o 
rio Emas (contendo 7 reservatórios), totalizando 24 
reservatórios de pequeno, médio e grande portes. 
Além dessas, não se pode esquecer a contribuição 
formada pelas áreas não controladas por reservató-
rios. A Tabela 1 apresenta a descrição dos açudes, a 
classificação por tamanho e suas capacidades volu-
métricas máximas (Cmax). 
 

 

COLETA DE DADOS 
 

 

Dados de evaporação 
 
 
  Os valores de evaporação média mensal e 
anual extraídos do Posto de Coremas, através de 
dados de evaporímetros do tipo tanque classe A são 
mostrados na Tabela 2, e demonstram que a taxa de 
evaporação na Bacia do Piancó é bastante alta, supe-
rando 2.900 mm por ano. 
 
 

Tabela 2 — Evaporação média mensal (mm) 

do Posto de Coremas 

 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul 

272,3 215,4 204,1 182,4 183,1 182,2 219,9

Ago Set Out Nov Dez Anual 

271,9 299,6 332,9 319,0 310,6 2993,4 

        Fonte: PDRH/PB — SCIENTEC (1997) 

 

 

Dados de precipitação 

 
 

A Bacia Hidrográfica do Rio Piancó possui 
precipitação média anual de 821 mm, tendo, nos 
meses de fevereiro, março e abril precipitação em 
torno de 493 mm, cerca de 60% da média anual. A 
Tabela 3 mostra os valores médios de precipitação 
mensal e anual coletados do posto de Coremas. 

Tabela 3 — Precipitações médias mensais e anual (mm) 

no Posto de Coremas 

 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul 

85 143 235 171 69 31 11 

Ago Set Out Nov Dez Anual 

   5 2 12 24 31 821 

        Fonte: Lima (2004) 

 

 

Dados de vazões afluentes 

 
  Os dados de fluviometria relativos aos aflu-
xos aos reservatórios a montante do sistema Core-
mas-Mãe D’Água correspondem a séries de 53 anos 
de vazões sintéticas (de 1933 a 1989), geradas a par-
tir de dados de três estações fluviométricas, e foram 
obtidos do Plano Estadual de Recursos Hídricos 
(SCIENTEC, 1997) e de Lima, 2004.  
 

 

Dados de demandas outorgadas a montante 

do sistema Coremas-Mãe D’Água 

 
  A montante do sistema Coremas-Mãe 
D’Água são observadas três demandas passíveis de 
outorga: abastecimento urbano, irrigação e piscicul-
tura. Dezesseis reservatórios possuem pedidos de 
outorgas destinadas ao abastecimento urbano. Para 
este estudo foram consideradas como atuais as de-
mandas de cada reservatório, com base nos dados da 
Agência Executiva de Gestão das Águas do Estado da 
Paraíba — AESA/PB projetada para o ano de 2007. A 
Tabela 4 traz os valores das outorgas concedidas 
para abastecimento urbano em cada reservatório. 
Essas demandas foram consideradas constantes, ou 
seja, distribuídas igualmente para todos os meses do 
ano.  
  Com relação às demandas de irrigação con-
sideraram-se dois tipos de pedidos de outorga: a 
outorga para irrigação difusa e as outorgas para 
perímetro irrigado. As outorgas aqui chamadas de 
difusas correspondem àqueles pedidos para peque-
nas áreas irrigadas distribuídas ao longo da bacia, e 
as outorgas para os perímetros irrigados são aquelas 
que abrangem grandes áreas de cultivo. Para as cul-
turas difusas, foram utilizados dados dos pedidos de 
outorga a partir do ano 2000 obtidos por meio da 
AESA/PB, levando em consideração que pedidos 
mais antigos tem prioridade de atendimento em 
relação a pedidos mais recentes e que as demandas 
para irrigação de culturas permanentes também 
teriam prioridade sobre aqueles pedidos para irriga-
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ção de culturas temporárias, desde que feitos na 
mesma data. 
 

Tabela 4 - Outorgas concedidas para abastecimento 

urbano por reservatório 

 

Fonte 

Hídrica 

Município 

Abastecido 

Vazão 

outorgada 

(2002) 

Q(m3/s) 

Projeção 

da Vazão 

outorgada 

(2007) 

Q(m3/s) 

Boqueirão 

dos Cochos 
Iguaracy 

 

0,009 0,010 

Frutuoso II Aguiar 0,005 0,005 

Piranhas Ibiara 0,005 0,005 

Serra 

Vermelha I 
Conceição 

0,031 0,031 

Poço 

Redondo 

Santana de 

Mangueira 

 

0,003 

 

0,003 

Catolé Manaíra 0,011 0,011 

Cachoeira 

dos Alves 
Itaporanga 

 

0,044 0,047 

Bruscas Curral 

Vellho 

 

0,002 0,002 

Saco N. 

Olinda 

Nova Olin-

da 

0,007 

0,007 

Jatobá II Princesa 

Isabel 

 

0,046 0,046 

Queimadas Santana 

dos Garro-

tes 

 

0,007 

0,007 

Emas Emas 0,004 0,004 

Cachoeira 

dos Cegos 
Catingueira 

 

0,004 0,004 

Jenipapeiro Olho DÁ-

gua 

0,006 

0,006 

Bom Jesus Água Bran-

ca 

0,006 

0,006 

Glória Juru 0,009 0,009 

Total 0,199 0,201 

 
A Tabela 5 traz o detalhamento dos pedidos 

de outorga para irrigação difusa nos reservatórios a 
montante do sistema Coremas-Mãe D’Água. 

Por não se dispor de dados com relação a ir-
rigação dos grande perímetros, utilizou-se, como 
base para este estudo, o trabalho realizado por Lima 
(2004), no qual foram considerados três perímetros 
irrigados a montante dos reservatórios Coremas e 
Mãe D’Água: Bruscas (500 ha), Gravatá (934 ha) e 
Poço Redondo (500 ha), totalizando aproximada-
mente 2000 ha. Lima (2004) considerou a distribui-
ção das áreas dos perímetros irrigados como sendo 

70% para culturas perenes e 30% para culturas sa-
zonais (temporárias). As demandas hídricas mensais 
dos perímetros irrigados a montante dos reservató-
rios Coremas e Mãe D’Água e utilizadas para este 
estudo, como demandas outorgadas atuais, estão 
mostradas na Tabela 6. 
 
 

Tabela 5 - Outorgas concedidas para irrigação difusa 

por reservatório 

 

Fonte Hídrica Município 
Vazão 

Q(m³/s) 

Vazante Diamante 0,0039 

Cach. dos Cegos Catingueira 0,0039 

Cach. dos Cegos Catingueira 0,0022 

Cach. dos Cegos Catingueira 0,0058 

Bruscas Curral Velho 0,0011 

Vidéo Conceição 0,0042 

Vidéo Conceição 0,0042 

Vidéo Conceição 0,0042 

Timbaúba Jurú 0,0028 

Timbaúba Jurú 0,0069 

Timbaúba Jurú 0,0064 

Timbaúba Jurú 0,0083 

Timbaúba Jurú 0,0086 

Timbaúba Jurú 0,0033 

Timbaúba Jurú 0,0089 

Timbaúba Jurú 0,0022 

Timbaúba Jurú 0,0131 

Timbaúba Jurú 0,0086 

Timbaúba Jurú 0,0067 

Timbaúba Jurú 0,0086 

Timbaúba Jurú 0,0086 

Timbaúba Jurú 0,0103 

Timbaúba Jurú 0,0067 

Timbaúba Jurú 0,0064 

Timbaúba Jurú 0,0081 

Timbaúba Jurú 0,0047 

Timbaúba Jurú 0,0067 

Timbaúba Jurú 0,0086 

Timbaúba Jurú 0,0028 

Timbaúba Jurú 0,0075 

Timbaúba Jurú 0,0089 

Timbaúba Jurú 0,0025 

Timbaúba Jurú 0,0092 

Timbaúba Jurú 0,0086 

      Fonte: Agência Executiva de Gestão das Águas do Est. Paraíba 

 



Um Modelo de Outorga para Bacias Controladas Por Reservatórios: 2 – Aplicação do Modelo na Bacia Hidrográfica do Rio Piancó-PB 

 

 88 

As demandas hídricas destinadas à piscicul-
tura nos reservatórios a montante do sistema Core-
mas-Mãe D’Água foram obtidas por meio de dados 
da AESA/PB, e estão detalhadas na Tabela 7. Se-
gundo informações obtidas na AESA/PB, a emissão 
de outorga de água para piscicultura na Bacia do 
Piancó tem sido realizada com cautela, levando-se 
em consideração, na análise de pedidos de outorga, 
a questão da qualidade da água. Igualmente à irri-
gação, foram utilizados dados de outorga para pisci-
cultura a partir do ano 2000, também priorizando 
pedidos mais antigos em detrimento de pedidos 
mais recentes. 

 
 

Tabela 6 — Demandas mensais dos perímetros irrigados 

à montante do sistema Coremas-Mãe d’Água 

 
 

Meses 
Tipo de 

Cultura 

Demandas por Perímetro 

Irrigado (m3/s) 

Poço 
Redon-
do 

Brus-
cas 

Grava-
tá 

Jan 
Perene 0,1995 0,147 0,2737 

Sazonal 0,000 0,000 0,000 

Fev 
Perene 0,1295 0,000 0,000 

Sazonal 0,0555 0,000 0,000 

Mar 
Perene 0,000 0,000 0,000 

Sazonal 0,000 0,000 0,000 

Abr 
Perene 0,0658 0,0854 0,1589 

Sazonal 0,0282 0,0366 0,0681 

Mai 
Perene 0,1197 0,1099 0,2058 

Sazonal 0,0513 0,0471 0,0882 

Jun 
Perene 0,1358 0,0903 0,168 

Sazonal 0,0582 0,0387 0,072 

Jul 
Perene 0,161 0,2002 0,3738 

Sazonal 0,069 0,0858 0,1602 

Ago 
Perene 0,2044 0,2751 0,5145 

Sazonal 0,0876 0,1179 0,2205 

Set 
Perene 0,2254 0,2639 0,4928 

Sazonal 0,0966 0,1131 0,2112 

Out 
Perene 0,2499 0,2856 0,3234 

Sazonal 0,1071 0,1224 0,1386 

Nov 
Perene 0,2219 0,1855 0,3465 

Sazonal 0,0951 0,0795 0,1485 

Dez 
Perene 0,2051 0,0826 0,154 

Sazonal 0,0879 0,0354 0,066 

Vazão média 

(m3/s) 0,221 0,200 0,349 

 

 

Tabela 7 — Demandas mensais para piscicultura 

a montante de Coremas-Mãe d’Água 

 

Fonte Hídrica Município 
Consumo 

(m³/s) 

Barr. Saco/Canoa Nova Olinda 0,0233 

Açude Queimadas St. Garrotes 0,0144 

Aç. Frutuosos II Aguiar 0,2400 

Cachoeira dos Alves Itaporanga 0,0172 

Açude Condado Conceição 0,0010 

Açude Condado Condado 0,0010 

 

 
MODELO UTILIZADO NO ESTUDO 
 
 
 Tendo como objetivo desse trabalho a análise 
do processo de outorga na Bacia do Rio Piancó, 
buscou-se criar um modelo que se adequasse às ca-
racterísticas do sistema. Para tanto, optou-se pelo 
uso de um modelo linear de otimização. Assim sen-
do, o estudo da garantia de atendimento de uma 
dada demanda é realizado para toda as séries de 
vazões consideradas, e a alocação de água, para uma 
segunda demanda, só é feita caso exista a garantia 
de atendimento da demanda anterior, criando um 
sistema de priorização de atendimento. 
 O modelo baseia-se na otimização de uma 
função objetivo, sujeita a restrições, que incluem as 
equações mensais do balanço hídrico, e tem como 
resposta a garantia de atendimento às demandas 
solicitadas. A partir dessa garantia, pode-se analisar a 
viabilidade de concessão da outorga de água para o 
usuário.  
 A fundamentação teórica do modelo está 
detalhada no artigo associado, parte 1 publicada 
nesta edição. 
 Considerou-se, para entrada de dados no 
modelo, um volume mínimo equivalente a 10% do 
volume máximo e um volume inicial igual a 50% do 
volume máximo em cada reservatório. 
 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 

Para permitir uma análise mais detalhada, 
os reservatórios foram divididos por tipo de uso, ou 
seja, reservatórios com apenas abastecimento urba-
no, com abastecimento urbano e outros usos e sem 
abastecimento urbano.  Numa primeira etapa, veri-
ficou-se se a contribuição de afluxos de cada sub-
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bacia, delimitada pela área não controlada, ao reser-
vatório atende às demandas de outorga localizadas 
em sua 'dominialidade' espacial.  Numa segunda 
etapa verifica-se se o excedente hídrico de cada sub-
bacia poderá ser utilizado no atendimento à pedidos 
de outorga a jusante, caso os pedidos de outorga 
sejam superiores à disponibilidade hídrica resultan-
te da contribuição das sub-bacias.   
 

Reservatórios destinados a abastecimento urbano 

 
  Dos vinte e quatro reservatórios analisados a 
montante do sistema Coremas-Mãe D’Água, apenas 
nove possuem outorga exclusivamente para atender 
a demanda de abastecimento urbano. São eles: Serra 
Vermelha I, Piranhas, Catolé, Jatobá II, Boqueirão 
dos Cochos, Emas, Jenipapeiro, Bom Jesus e Glória. 
Na Tabela 8 são mostradas as demandas médias e os 
resultados (após a utilização do modelo de outorga) 
obtidos para a garantia média de atendimento de 
cada reservatório.  
 

Tabela 8 - Demandas médias e garantia de atendimento 

dos reservatórios destinados apenas ao abastecimento 

urbano 

 

Reservatórios 

Demandas 

Médias 

(m3/s) 

Garantia de 

Atend. (%) 

Serra 
Vermelha I 

0,031 97,01 

Piranhas 0,005 100,00 

Catolé 0,011 0,00 

Jatobá II 0,046 97,80 

Boq. Dos 
Cochos 

0,010 100,00 

Emas 0,004 98,11 

Jenipapeiro 0,006 100,00 

Bom Jesus 0,006 100,00 

Glória 0,009 100,00 

 
 
  De acordo com a Tabela 8, apenas o reserva-
tório de Catolé apresenta problemas, visto que, nes-
te reservatório, a demanda não possui nenhuma 
garantia de atendimento. Para todos os demais, a 
garantia de atendimento à demanda de abasteci-
mento urbano, considerada como prioritária, é 
sempre superior aos 90% exigidos pelo Decreto 
Estadual nº 19.260/97 que regulamenta a outorga 
de uso da água no Estado da Paraíba. 

  A Figura 3 apresenta o comportamento 
hídrico do reservatório Serra Vermelha I, ao longo 
dos meses, simultaneamente às retiradas para aten-
der as demandas de abastecimento urbano. No grá-
fico de armazenamento são mostrados o volume 
morto (representado pela linha pontilhada), a capa-
cidade máxima (indicada pela linha tracejada), e o 
volume armazenado ao longo do tempo (área deli-
mitada por linha cheia e preenchida pela cor cinza) 
e, no gráfico de atendimento à demanda, são apre-
sentadas as alocações mensais de água (representa-
das pela área limitada por linha cheia e totalmente 
preenchida pela cor cinza se a demanda for atendi-
da em 100% do tempo ou com alguns espaços sem 
preenchimento caso ocorram falhas). 
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Figura 3 - Comportamento do Reservatório Serra 

Vermelha I, ao longo do tempo, para atendimento 

à demanda de abastecimento urbano 

 
 
  De acordo com a Figura 3, observa-se que, 
na maior parte do tempo, a alocação da demanda é 
realizada com sucesso. Apenas em um pequeno 
período, ao longo da série, percebe-se a ocorrência 
de falhas. Esse período corresponde exatamente aos 
meses em que ocorre uma queda considerável do 
armazenamento de água devido a diminuição da 
vazão afluente ao reservatório mostrada pela Figura 
4 (próximo ao mês 300), provavelmente decorrente 
de um período prolongado de estiagem. Neste perí-
odo, o reservatório atinge o volume morto, retrata-
do no gráfico de atendimento à demanda pelas 
falhas de preenchimento a partir do mês 300. Deve-
se observar que, ao atingir o volume morto, a quali-
dade da água poderá ser alterada, impossibilitando, 
inclusive, sua utilização para abastecimento urbano. 



Um Modelo de Outorga para Bacias Controladas Por Reservatórios: 2 – Aplicação do Modelo na Bacia Hidrográfica do Rio Piancó-PB 

 

 90 

À medida que o reservatório recebe água e se recu-
pera, o atendimento à demanda é novamente satis-
feito. 
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Figura 4 — Vazões afluentes ao reservatório Serra 

Vermelha I corresponde a uma série de 53 anos. 

 

 

Reservatórios destinados a abastecimento 

urbano e outros usos 

 

 Dentro da classificação de reservatórios desti-
nados a usos prioritários e não prioritários, encon-
tram-se os reservatórios Poço Redondo, Bruscas, 
Cachoeira dos Alves, Saco de Nova Olinda, Queima-
das, Frutuosos II e Cachoeira dos Cegos, que aten-
dem à demanda de abastecimento urbano e outras 
demandas não prioritárias, como irrigação e pisci-
cultura. Para os reservatórios com demanda de irri-
gação, as culturas perenes e sazonais foram analisa-
das separadamente, como duas demandas distintas, 
sendo o atendimento as culturas perenes prioritário 
ao das culturas sazonais. Nesta análise, a ordem de 
prioridade considerada foi: abastecimento urbano, 
irrigação de culturas perenes, irrigação de culturas 
sazonais, irrigação difusa e piscicultura. 

A Tabela 9 apresenta os pedidos de outorga 
para cada reservatório, bem como as demandas 
médias requeridas para outorga e a garantia global 
de atendimento a essas demandas obtidos através do 
modelo de outorga proposto.  

Observa-se que todos os reservatórios deste 
grupo atendem satisfatoriamente às demandas de 
abastecimento urbano. Esta afirmação é comprova-
da pela garantia de atendimento superior a 90% 
para todos os reservatórios. A partir da segunda 
demanda, percebe-se que alguns reservatórios redu-
zem a capacidade de atendimento. São eles: Cacho-
eira dos Alves, com 86,64% para piscicultura e Fru-
tuosos, com apenas 5,82% de garantia de atendi-
mento, também, para piscicultura. Para esses reser-
vatórios, caso existissem mais demandas a serem 
atendidas, o que não afetaria a confiabilidade das 
outorgas já concedidas, certamente não teriam ga-

rantias aceitáveis a não ser se houvesse um exceden-
te hídrico de outras sub-bacias a sua montante que 
pudesse ser transferido. O reservatórios Poço Re-
dondo apresenta problema de atendimento a partir 
da terceira demanda (86%) referente à irrigação 
sazonal. 
 

Tabela 9 - Demandas médias e garantia de atendimento 

dos reservatórios destinados a abastecimento urbano e 

outros usos 

 

Reserv. 

Dados de 

outorga 

Demandas 

Médias 

(m3/s) 

Garantia 

de 

Atend. 

(%) 

Poço 

Redondo 

Abastecimento 0,0030 100 

Irrigação Pere-

ne P.Redondo 

0,1598 96,54 

Irrigação Sazo-

nal P.Redondo 

0,0614 86,00 

Bruscas 

Abastecimento 0,0020 100 

IrrigaçãoPerene 

Bruscas 

0,1438 100 

Irrigação Sazo-

nal. Bruscas 

0,0564 100 

Irrigação Difusa 0,0011 100 

Cach. Dos 

Alves 

Abastecimento 0,0470 97,96 

Piscicultura 0,0172 86,64 

Saco de N. 

Olinda 

Abastecimento 0,0070 100 

Irrigação Pere-

ne Gravatá 

0,1255 100 

Irrigação Sazo-

nal Gravatá 

0,0489 100 

Piscicultura 0,0117 100 

Queimadas 
Abastecimento 0,0070 100 

Piscicultura 0,0144 100 

Frutuosos 

II 

Abastecimento 0,0050 100 

Piscicultura 0,2400 5,82 

Cach. Dos 

Cegos 

Abastecimento 0,0040 100 

Irrigação Difusa 0,0039 100 

Irrigação Difusa 0,0022 100 

Irrigação Difusa 0,0058 100 

 
 

A Figura 5 mostra o comportamento do re-
servatório Poço Redondo ao atender a demanda 
prioritária de abastecimento urbano. Nota-se, pela 
figura, que o volume de água armazenado no reser-
vatório é sempre próximo da sua capacidade e, con-
seqüentemente, suficiente para atender com garan-
tia de 100% a essa demanda.  
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Figura 5 - Comportamento do Reservatório Poço 

Redondo, ao longo do tempo, para atendimento 

à demanda de abastecimento urbano. 

 
 

O reservatório também atende satisfatoria-
mente à segunda demanda, sem comprometer a 
confiabilidade da primeira, que corresponde à irri-
gação das culturas perenes do perímetro Poço Re-
dondo (Figura 6), com garantia de 96,54%. Como a 
demanda para irrigação é variável mês a mês, exis-
tindo inclusive meses com valores nulos, o gráfico de 
atendimento a essa demanda torna-se oscilante. 
  Comparando o volume armazenado no 
reservatório nos pedidos de outorga para abasteci-
mento urbano e irrigação de culturas perenes (Figu-
ras 5 e 6), nota-se uma queda razoável desse volume, 
ficando, em determinado período de tempo (após 
os meses 100 e 300 - Figura 6), para o atendimento 
do segundo pedido, próximo ao mínimo. Esse fato 
se dá porque a demanda para irrigação é bem maior 
que a demanda para abastecimento urbano. Devido 
a essa diminuição de volume, a irrigação das cultu-
ras sazonais do perímetro Poço Redondo, represen-
tada pela Figura 7, fica comprometida. Observa-se, 
pela figura, que o reservatório atende a essa deman-
da com uma garantia de 86%, pouco inferior ao 
nível de garantia aceitável (90%), que corresponde, 
proporcionalmente em termos de área, a irrigação 
de 129 ha, ou seja, 21 ha a menos que a área do 
plantio (150 ha). Logo, o reservatório Poço Redon-
do, com a capacidade atual, não é capaz de atender 
a todas as suas demandas de maneira satisfatória a 
não ser que houvesse transferência de água do Açu-
de Catolé, a montante, que também apresenta défi-
cit hídrico. 
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Figura 6 - Comportamento do Reservatório Poço 

Redondo, ao longo do tempo, para atendimento 

à demanda de irrigação de culturas perenes. 
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Figura 7 - Comportamento do Reservatório Poço 

Redondo, ao longo do tempo, para atendimento 

à demanda de irrigação de culturas sazonais. 

 

 

Reservatórios destinados a outros usos 

 

  Os reservatórios Condado, Vazante, Vidéo, 
Canoas e Timbaúba encontram-se dentro dessa ca-
tegoria, tendo basicamente, como demandas, a irri-
gação e a piscicultura. Para essa análise, considerou-
se a seguinte ordem de prioridade de atendimento 
às demandas: irrigação de perímetros (culturas pe-
renes), irrigação de perímetros (culturas sazonais), 
irrigação difusa (por data de requerimento) e pisci-
cultura (por data de requerimento). A Tabela 10 
traz a descrição dos pedidos de outorga por reserva-
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tório assim como as demandas médias requeridas 
para cada pedido e a garantia média de atendimen-
to a essas demandas.  
 

Tabela 10 - Demandas médias e garantia de atendimento 

dos reservatórios destinados outros usos. 

 

Reserv. 

Dados de 

outorga 

(usos) 

Demandas 

Médias 

(m3/s) 

Garantia de 

Atend.(%) 

Condado 
Piscicultura 0,0010 100 

Piscicultura 0,0010 100 

Vazante Irrig. Difusa 0,0039 100 

Video 

Irrig. Difusa 0,0042 99,84 

Irrig. Difusa 0,0042 84,75 

Irrig. Difusa 0,0042 44,65 

Canoas 

Irrig. Perene 

Gravatá  

0,1255 99,84 

Irrig. Sazonal 

Gravatá  

0,0489 96,07 

Piscicultura 0,01165 94,81 

Timbaúba 

Irrig. Difusa 0,0028 100 

Irrig. Difusa 0,0069 100 

Irrig. Difusa 0,0064 100 

Irrig. Difusa 0,0083 98,74 

Irrig. Difusa 0,0086 16,98 

Irrig. Difusa 0,0033 6,60 

Irrig. Difusa 0,0089 4,87 

Irrig. Difusa 0,0022 1,41 

Irrig. Difusa 0,0131 0,00 

Irrig. Difusa 0,0086 0,00 

Irrig. Difusa 0,0067 0,00 

Irrig. Difusa 0,0086 0,00 

Irrig. Difusa 0,0086 0,00 

Irrig. Difusa 0,0103 0,00 

Irrig. Difusa 0,0067 0,00 

Irrig. Difusa 0,0064 0,00 

Irrig. Difusa 0,0081 0,00 

Irrig. Difusa 0,0047 0,00 

Irrig. Difusa 0,0067 0,00 

Irrig. Difusa 0,0086 0,00 

Irrig. Difusa 0,0086 0,00 

Irrig. Difusa 0,0028 0,00 

Irrig. Difusa 0,0075 0,00 

Irrig. Difusa 0,0089 0,00 

Irrig. Difusa 0,0025 0,00 

Irrig. Difusa 0,0092 0,00 

Irrig. Difusa 0,0086 0,00 

 
  De acordo com a tabela, todos os reservató-
rios deste grupo atendem, com garantia satisfatória, 
o primeiro pedido de outorga. Com exceção de 

Vidéo (com 84,75% e 44,65%), os outros reservató-
rios com mais de uma demanda garantem, adequa-
damente, os pedidos com segunda e terceira priori-
dades de outorga. No reservatório Timbaúba, as 
falhas de atendimento iniciam-se a partir da quinta 
demanda.  
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Figura 8 - Comportamento do Reservatório Vidéo, 

ao longo do tempo, para atendimento à demanda 

de irrigação difusa (Pedido 1). 

 
 As Figuras 8 a 10 mostram o volume armaze-
nado no reservatório de Vidéo e o atendimento aos 
três primeiros pedidos de outorga, todos de irriga-
ção difusa, a ele dirigidos. A primeira demanda (Fi-
gura 8) é atendida satisfatoriamente, porém com 
um pequeno percentual de falhas no final do perío-
do observado (próximo ao mês 600), gerando uma 
garantia de 99,84%. 
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Figura 9 - Comportamento do Reservatório Vidéo, 

ao longo do tempo, para atendimento à demanda 

de irrigação difusa (Pedido 2). 
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Para a segunda demanda (Figura 9), as fa-
lhas são mais freqüentes, em conseqüência da dimi-
nuição do volume armazenado, que já era baixo 
após o atendimento da primeira demanda. Neste 
caso, o reservatório não consegue gerar uma garan-
tia superior a 90% como deveria, ficando em torno 
de 85%. Por fim, o último pedido de outorga (Figu-
ra 10) fica bastante comprometido, tendo garantia 
de apenas 44,65%, pois o volume armazenado no 
reservatório chega, por várias vezes ao longo dos 
meses, a atingir o mínimo operacional estabelecido. 
Logo, o reservatório Vidéo (com capacidade de 6,04 
hm3) não consegue atender a todas as demandas. 
Percebe-se na Figura 10 a existência de falhas (entre 
os meses 50 a 200) mesmo havendo água armazena-
da no reservatório. Isso se dá porque o modelo ava-
lia os pedidos de outorga, sempre deixando um 
volume para as demandas já atendidas. O armaze-
namento deste volume de água é necessário para 
garantir o atendimento das demandas mais prioritá-
rias. Então, neste caso, o volume existente no reser-
vatório tem, como destino, o atendimento à deman-
da ao primeiro e segundo pedidos, prioritários em 
relação ao terceiro pedido, em meses posteriores, 
garantindo assim seu atendimento. 
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Figura 10 - Comportamento do Reservatório Vidéo, 

ao longo do tempo, para atendimento à demanda 

de irrigação difusa (Pedido 3). 

 

 

CONCLUSÕES 
 

 

 Após todas as análises realizadas e expostas no 
presente estudo, pode-se concluir que o modelo de 
outorga aqui proposto apresentou resultados coe-
rentes para a Bacia Hidrográfica do Rio Piancó, não 

sendo encontrados empecilhos para que ele seja 
utilizado em outras bacias, desde que controladas 
por reservatórios. O modelo mostrou um bom de-
sempenho realizando as otimizações em curto espa-
ço de tempo apesar de ter sido rodado para séries 
longas de vazões com até 53 anos. 
  Dos vinte e um reservatórios analisados, 
pelo menos seis deles, correspondendo a 28,6% do 
total de reservatórios, não se mostraram capazes de 
atender todas as outorgas a que estavam destinados 
de forma que pudessem garantir um atendimento 
contínuo em pelo menos 90% do tempo de acordo 
com o exigido no Decreto Estadual nº 19.260, que 
regulamenta a outorga de uso da água na Paraíba. 
Como a bacia é formada por um sistema extrema-
mente complexo, com uma grande quantidade de 
reservatórios a montante do Coremas-Mãe D’Água, 
torna-se impraticável a concessão de novas outorgas 
e/ou a renovação das outorgas atuais sem que haja 
um comprometimento do sistema. 
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A Model for Watersheds Grant Controlled 
Reservoirs: 2 - Application of the Model River Basin 
Piancó — PB 
 
ABSTRACT 
 

The instrument of grant is of fundamental 

importance for the management of water resources, it 

ensures the quantitative and qualitative control of water 

use and access rights to the resource. In Brazil, the grant is 

provided for in Law 9433/97, specific state laws on water 

resources management and decrees. Particularly for Piancó 

River Basin, located in Paraiba, and holds the largest 

reserves of the state formed by the water system of reservoirs 

Coremas Water and Mother, the granting process is very 

complex due to the large amount of conflicts and 

construction, over the years, other reservoirs upstream 

system Coremas - Mother Water, which severely reduces their 

influent flow. Given the above, this study proposes the 

application of a linear optimization model to analyze the 

different possibility of granting or not granting to flow 

through the concept of sub-basins of individual 

contributions by the reservoir. It was considered both 

requests for grants with constant flow and variable 

monthly, and is therefore more appropriate to portray the 

characteristics of the basin water demands. Analyses 

indicated that the model presented awards consistent results 

and can be used in other basins with reservoirs. The study 

also showed that approximately 30% of reservoirs 

upstream of the System Water-Mother Coremas are not able 

to meet all the grants that are intended to enable them to 

ensure a continuum of care in at least 90% of the time 

according to the requirement of State Decree 19.260/97. 

Key-words: Management, Grant of water use, model grant 
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RESUMO 
 

Esta revisão de literatura efetua uma compilação de diversos estudos que investigaram os potenciais impactos de sis-

temas estáticos de esgotamento sanitário na contaminação da água subterrânea, principalmente por nitrato e organismos 

patogênicos. Algumas conexões claras foram relatadas em diversos estudos, mas o grau e o impacto de tais contaminações 

foram pouco esclarecidos. A extensão da contaminação é extremamente variável e pode ser função das condições do solo, tipo 

de sistema de tratamento, taxas de aplicação de esgoto, características do aquífero e profundidade do nível d´água. Conse-

quentemente, o projeto, a construção e a manutenção adequada destes sistemas são cruciais para uma operação sustentável e 

bem sucedida. As evidências de contaminações de aquíferos parecem ser baseadas mais no aumento do número de sistemas 

estáticos em todo o mundo do que nos problemas efetivamente observados e que sejam diretamente associados a este tipo de 

tecnologia. 

 

Palavras-chave: Sistemas estáticos de esgotamento, água subterrânea, contaminação, organismos patogênicos, nitrato. 

 

INTRODUÇÃO 
 
 

Aproximadamente 1,1 bilhão de pessoas 
permanece sem acesso a fontes seguras de água e 
cerca de 2,4 bilhões, quase metade da população 
mundial, não possuem nenhum tipo de serviço de 
esgotamento sanitário, apesar dos enormes avanços 
observados no século anterior. Como consequência, 
2,2 milhões de pessoas em países em desenvolvimen-
to, a maioria crianças, morrem todo ano de doenças 
associadas a precárias condições de saneamento 
básico (WHO/UNICEF, 2005).  

Uma disposição adequada de dejetos é de 
suma importância para a saúde e o bem-estar de 
todos os seres humanos, envolvendo também aspec-
tos sociais e ambientais. Existe um grande número 
de doenças relacionadas com fezes humanas infec-
tadas por bactérias, vírus, protozoários e helmintos. 
As maiores incidências, geralmente relatadas, dizem 
respeito a infecções intestinais e infestações por 
helmintos, incluindo cólera, febres tifóide e parati-
fóide, diarréia, esquistossomose, entre outras 
(WHO, 1992, Argoss, 2001).  

Além do conteúdo patogênico, a composi-
ção química dos esgotos também deve ser conside-

rada devido ao seu efeito sobre a saúde da popula-
ção. O número de componentes a serem monitora-
dos (por exemplo, metais pesados, compostos orgâ-
nicos, detergentes, etc.) é maior em áreas urbanas 
industrializadas do que em áreas rurais. No entanto, 
a concentração de nitrato (NO3

-) é importante em 
todas as áreas, devido à possibilidade de sua acumu-
lação em águas superficiais e subterrâneas, seu efeito 
na saúde humana (metahemoglobinemia em lacten-
tes e alguns tipos de câncer) e no equilíbrio ecológi-
co de águas receptoras de efluentes. Embora a mai-
or fonte antrópica de contaminação por nitrato 
esteja associada aos fertilizantes nitrogenados em 
áreas rurais, a falta de serviços adequados de esgo-
tamento sanitário pode contribuir e, em casos ex-
cepcionais, se constituir no maior fator de elevação 
de concentrações de nitrato, principalmente em 
águas subterrâneas (WHO, 1992; Harman et al., 
1996; Dillon et al., 2000; Steffy e Kilham, 2004). 

Tais aspectos têm motivado um grande nú-
mero de pesquisas sobre a contaminação de águas 
subterrâneas por sistemas estáticos de tratamento de 
esgotos domésticos, principalmente aqueles que 
possuem uma etapa de disposição no solo como 
parte integrante do processo. Os riscos têm aumen-
tado devido à crescente utilização destes sistemas, e 
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também devido à sua inadequada manutenção, 
principalmente em países em desenvolvimento. No 
entanto, mesmo países desenvolvidos fazem uso 
deste tipo de sistema de tratamento e disposição de 
esgotos. 

Beal et al. (2005) comentam que mais de um 

milhão de residências (mais de dois milhões e seis-
centas mil pessoas) na Austrália utilizam sistemas 
estáticos e que nos Estados Unidos o número é su-
perior a 60 milhões de pessoas. Relatam ainda que, 
na atualidade, em alguns países em desenvolvimento 
o percentual chega a atingir 100%. 

Neste cenário, o presente trabalho objetiva 
apresentar uma compilação de diversos estudos que 
investigaram os potenciais impactos de sistemas 
estáticos de esgotamento sanitário na água subterrâ-
nea, principalmente por nitrato e organismos pato-
gênicos. Foi feita a opção de se sintetizar os estudos 
na forma de quadros-resumo, que são consolidados, 
comentados e representam a maior parte deste tra-
balho. 
 
 

SISTEMAS ESTÁTICOS DE ESGOTAMENTO  
 
 

Os sistemas estáticos podem ser constituídos 
por opções de baixo custo, tais como várias formas 
de fossas (seca e absorvente, dentre outras), ou op-
ções de custo mais alto, como tanques sépticos. Os 
sistemas que utilizam a disposição local dos dejetos 
podem ser classificados ainda quanto à ausência ou 
à presença de transporte hídrico. Assim, a fossa seca 
faria parte do primeiro grupo, exigindo solução 
independente para a disposição das águas servidas, 
enquanto a fossa séptica, que prevê o transporte 
hídrico dos dejetos, faria parte do segundo (Heller e 
Chernicharo, 1996). 

Para cada comunidade, deve ser escolhida a 
opção mais factível e conveniente para fornecer a 
proteção necessária à saúde e ao meio ambiente. 
Para a seleção da opção mais apropriada, uma am-
pla análise deve ser efetuada, considerando fatores 
como custo, aceitação cultural, simplicidade de pro-
jeto e construção, operação e manutenção, assim 
como disponibilidade local de materiais e tecnologi-
as. Além dos aspectos construtivos e operacionais, 
cabe também salientar os aspectos hidrogeológicos 
tais como tipo de aquífero, profundidade do nível 
d´água, litologia, espessura da zona não-saturada, 
entre outros (WHO, 1992, Franceys et al., 1992; Cot-

ton e Saywell, 1998).  
Nos sistemas estáticos de esgotamento, em 

geral, os esgotos são tratados primariamente na 

própria fossa, via sedimentação e digestão anaeró-
bia. Em seguida, o efluente é infiltrado no solo cir-
cunvizinho, que é utilizado como meio de tratamen-
to e de dispersão. Neste tipo de sistema de tratamen-
to são utilizados processos biogeoquímicos naturais, 
que ocorrem no solo para assimilar os vários poluen-
tes infiltrados. A sua vantagem em relação a outros 
métodos é a relativa simplicidade, baixo custo e, se 
construídos apropriadamente, sua capacidade de 
tratamento. As desvantagens estão relacionadas à 
variabilidade e heterogeneidade inerente ao solo e 
aos processos biogeoquímicos. Diferentemente das 
estações de tratamento de esgotos, que empregam, 
em geral, processos que podem ser controlados ou 
regulados diretamente após a instalação do sistema, 
a operação dos sistemas estáticos não permite inter-
venções. Consequentemente, um projeto e uma 
construção apropriados são cruciais e devem ser 
baseados em conhecimento prévio das condições do 
local e do solo, para uma operação sustentável e 
bem sucedida destes sistemas (Day, 2004; Beal et al., 
2005b, Murray et al., 2007, Katz e Griffin, 2008). 

 
 

POTENCIAIS IMPACTOS DE SISTEMAS 
ESTÁTICOS NA ÁGUA SUBTERRÂNEA 
 
 

O líquido que percola das fossas para o solo 
contém um grande número de microrganismos de 
origem fecal (podendo incluir patogênicos), nitro-
gênio (convertido a nitrato no solo) e outros sais. 
Como consequência, a água subterrânea que recebe 
o percolado das fossas poderá se tornar contamina-
da, com potenciais problemas caso essa água venha 
a ser usada diretamente para abastecimento público 
ou domiciliar. Também, caso haja problemas de 
subpressão nas redes de abastecimento de água 
devido a intermitências no abastecimento, poderá 
haver entrada de água subterrânea contaminada na 
rede, podendo comprometer a qualidade da água 
fornecida à população.  

Com relação à poluição química, esta se es-
tende muito além daquela provocada por microrga-
nismos. Quando existe grande densidade de fossas e 
de tanques sépticos, as concentrações de nitrato 
podem atingir valores muito acima daquele reco-
mendado pela Organização Mundial da Saúde 
(OMS) e pela Portaria 518/2004 do Ministério da 
Saúde para águas potáveis (10 mgN/L). As reações 
de formação do nitrato ocorrem em meio aeróbio, 
sendo observados, primeiramente, os processos de 
fixação do nitrogênio orgânico e posterior conver-
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são deste a amônio (amonificação). Este, através das 
reações de nitrificação é convertido a nitrito e, a 
seguir, a nitrato.  

Geralmente, é necessário avaliar os riscos de 
contaminação e o nível de degradação aceitável na 
qualidade da água. Em alguns casos, a contaminação 
de águas subterrâneas por sistemas estáticos pode 
não ser ameaça para a saúde porque outras fontes 
de abastecimento são utilizadas, ou quando a efici-
ência de filtração do solo é suficiente para eliminar 
os microrganismos patogênicos. 

A literatura sobre poluição de água subter-
rânea, em geral, relata que se existirem dois metros 
ou mais de areia ou terra entre o fundo de uma 
fossa ou campos de infiltração e a água subterrânea, 
virtualmente todas as bactérias, vírus e outros orga-
nismos fecais são removidos (USEPA, 1977; Gonda, 
1985; Alhajjar et al., 1988, Chidavaenzi et al., 2000; 
Lipp et al., 2001; Howard et al, 2006a). Considerando 

uma distância segura entre a localização de uma 
fossa e de poços de abastecimento, os autores aler-
tam, principalmente, para a importância da perme-
abilidade do solo, sendo reportados valores que 
variaram de seis a 22,5m (Gonda, 1985; Lipp et al., 
2001, Pang et al., 2003). No entanto, Vaughn et al. 

(1983) criticam a adoção indiscriminada de critérios 
fixos, sugerindo que as distâncias devem ser estabe-
lecidas com base nas condições hidrogeológicas 
locais (como profundidade do nível d´água, nature-
za da zona não-saturada) e na carga hidráulica apli-
cada na fossa. Tal recomendação é corroborada pela 
pesquisa desenvolvida por Yates et al. (1986) que, 

utilizando uma técnica geoestatística para calcular as 
distâncias entre poços de abastecimento e fontes de 
contaminação por vírus, chegaram a valores com-
preendidos entre 15 e 150m, em função do gradien-
te hidráulico e da condutividade hidráulica observa-
dos na área de estudo. Howard et al. (2006b) tam-

bém relatam estudos efetuados na África do Sul, 
onde foram propostos procedimentos para estabele-
cer tais distâncias em função da avaliação de risco de 
contaminação, considerando a localização e tipo do 
aquífero, o uso proposto para a água subterrânea, a 
presença de fossas já existentes e a evidência de 
contaminação. Os autores mencionam, ainda, outro 
trabalho efetuado para estimar o risco de poluição, 
que propõe levar em conta o tempo de locomoção 
dos microrganismos, o balanço de massa para nitra-
to e, ainda, utilizar uma abordagem probabilística 
para avaliar se a contaminação excederá certos pa-
drões especificados. 
 
 
 

Impactos ambientais e na saúde humana 

decorrentes de fontes de nitrogênio associadas 

aos sistemas de esgotamento estático  

 
 

A sensibilidade dos consumidores de água 
contendo nitrato com relação à metahemoglobine-
mia parece estar relacionada ao pH estomacal das 
crianças (igual ou maior do que 4). Nestas condi-
ções as bactérias redutoras de nitrato se desenvol-
vem no intestino delgado, reduzindo o nitrato a 
nitrito, que é absorvido pela corrente sanguínea, 
convertendo a hemoglobina a metahemoglobina. O 
pigmento alterado, não transportando com eficiên-
cia o oxigênio, provoca a asfixia (Gonda, 1985).  

Tanto falhas hidráulicas quanto de trata-
mento podem ocorrer a partir de uma má operação 
de sistemas estáticos de tratamento de esgotos. As 
falhas hidráulicas (sobrecarga) ocorrem quando as 
taxas de infiltração através do biofilme são excedidas 
pelas taxas de aplicação do efluente da fossa, ou 
seja, quando o solo que circunvizinha o sistema não 
consegue absorver o líquido tão rapidamente quan-
to este é gerado, resultando em descarga de efluente 
na superfície do solo. Estudos têm mostrado que tal 
problema é relativamente comum em sistemas anti-
gos e/ou mal operados (Geary e Whitehead, 2001; 
Hogye et al., 2001; Lipp et al., 2001; Day, 2004).  

As falhas de tratamento são menos óbvias e 
são fortemente associadas aos processos biogeoquí-
micos do solo. Um nível d´água raso e/ou um subso-
lo saturado podem resultar em um efluente tratado 
inadequadamente, entrando em contato com a água 
subterrânea. O tempo de detenção hidráulica curto 
e as condições aeróbias reduzidas que ocorrem nes-
tas circunstâncias impedem um tratamento adequa-
do do efluente antes do contato com a água subter-
rânea. As duas formas de falha podem resultar em 
contaminação de águas superficiais e subterrâneas, 
conforme relato apresentado em diversos estudos 
efetuados e apresentados no Quadro 1. 

Como observado em grande parte das pes-
quisas efetuadas, o nitrato tem sido reportado como 
o contaminante mais encontrado, em elevadas con-
centrações, em águas subterrâneas e associado a 
sistemas estáticos (Harman et al., 1996; Steffy e Ki-

lham, 2004). No entanto, existem poucos registros 
de toxicidade por nitrato associados a tais sistemas. 
L'Hirondel e L'Hirondel (2002), apud Beal et al. 

(2005), efetuaram uma análise crítica da evidência 
de metahemoglobinemia induzida por águas de 
poços. Eles concluíram que existe uma baixa corre-
lação entre altas concentrações de nitrato em águas 
de poços e ocorrência de metahemoglobinemia  
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Quadro 1 — Síntese de pesquisas que investigaram a contaminação de águas subterrâneas, por nitrato, a partir de sistemas 

com disposição no solo 

 

Referência Síntese da pesquisa 
Impactos relacionados com o sistema estático de 

tratamento 

Harman et 

al., 1996 

Cerca de 400 amostras de águas subterrâneas de um aquí-

fero livre usadas para delinear a pluma de um efluente de 

um TAS de 44 anos, instalado em uma escola em Ontário, 

Canadá.  

Os traçadores de brometo (Br-) indicaram um 

tempo de detenção do efluente de uma a duas 

semanas no solo não saturado do TAS (1,6 m). 

Tempo suficiente para oxidar todo o N a NO3
- e 

reduzir as concentrações efluentes de PO4
3- de 9 

para 1-2 mg/L.O estudo não indicou eutrofização 

prévia ou existente na região. Os autores concluí-

ram que as concentrações de nitrato em toda a 

extensão da pluma (110 m) estavam acima dos 

padrões de potabilidade. Outra conclusão aponta-

da foi a de que os sistemas sépticos constituíam a 

principal fonte de contaminação por nitrato de 

cerca de 30% dos poços privados, contaminados.  

Arnade, 

1999 

Estudo da correlação sazonal entre concentrações de 

coliformes fecais (CF), N-NO3
- e PP-O4

3- medidas em 

poços de abastecimento e a presença de tanques sépticos, 

em Palm Beach, Flórida, EUA. 

Os resultados indicaram que as concentrações de 

CF, NO3
- e PO4

3- foram maiores na estação chuvosa, 

devido provavelmente, à posição do nível d´água 

(raso), ao tipo de solo e à ausência de manutenção 

dos TS. Os autores atribuíram este comportamento 

também aos processos de diluição. 

Dillon et al., 

2000 

Traçadores usados em esgotos efluentes de TAS em aquí-

fero com intrusão salina de Florida Keys, EUA. Encontra-

do rápido caminho horizontal e vertical da pluma.  

Taxas de transporte e direção podem diferir devi-

do a mudanças na geologia local e influência das 

marés. A eutrofização na área foi estudada. Contri-

buição parcial dos sistemas de disposição local de 

esgotos, mas não foram estimadas as cargas de 

outras áreas.  

Whitehead e 

Geary, 2000 

Estudo sobre aspectos geotécnicos de solos que recebem 

efluentes de sistemas estáticos na Austrália. Em nove 

localidades, a análise da água subterrânea de poços rasos 

mostrou elevados níveis de NO3
-
..  

Autores concluíram haver risco potencial de con-

taminação quando houver 15 ou mais sistemas 

estáticos/km2 em uma região. Estudo não reportou 

eutrofização da área em estudo. 

Varnier e 

Hirata, 2002 

Analisada a contaminação, por nitrato, nas águas subter-

râneas (aquífero livre e raso) por um TS localizado no 

Parque Ecológico do Tietê, São Paulo, por meio de 68 

poços de monitoramento com até 5,0 m de profundida-

de.  

O estudo indicou contaminação por nitrato prove-

niente do sistema de fossa séptica com valores 

acima do limite de 45 mg/L NO3
-. O estudo não 

indicou eutrofização prévia ou existente na região. 

Os autores identificaram ainda que as concentra-

ções de nitrato, assim como demais parâmetros 

físico-químicos variavam, sazonal e espacialmente, 

em decorrência dos efeitos da rápida recarga e 

heterogeneidade do aquífero. 

Day, 2004 

Analisados critérios para projeto e implantação (tipos de 

solo, material utilizado, distância de corpos d’água, etc.) e 

eficiência em mais de 1100 TAS, New York, EUA. Foi 

usado sistema de informação geográfica (SIG) como 

ferramenta de apoio. 

Vários TAS situados em solos inadequados apresen-

taram problemas operacionais. Outros TAS eram 

antigos ou foram utilizados além de sua capacida-

de. Não foi verificada contaminação por P devido, 

principalmente, às grandes distâncias observadas 

das águas superficiais.  
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Quadro 1 — Síntese de pesquisas que investigaram a contaminação de águas subterrâneas, por nitrato, a partir de sistemas com 

disposição no solo (continuação) 

 

Referência Síntese da pesquisa 
Impactos relacionados com o sistema estático de 

tratamento 

Faye et al., 

2004 

Comparados dados de qualidade de água de 56 poços, 

características dos aquíferos, tipos de solos e usos da terra 

na cidade de Dakar, no Senegal, para avaliar a vulnerabi-

lidade da qualidade da água subterrânea. 

A contaminação por nitrato em algumas regiões foi 

consequência de fontes pontuais originadas de 

tanques sépticos mal construídos na área. Em ou-

tras partes do aquífero, elevadas concentrações de 

NO3
- foram atribuídas à atividade agrícola. 

Jin et al., 

2004 

Fontes de NO3
- em aquíferos rasos em 21 áreas urbanas 

de Hangzhou, China foram investigadas usando técnicas 

químicas e isotópicas. Quatro análises mensais de Na+, 

Ca2+, K+, Mg2+, NH4
+, NO2

-, NO3
-, Cl- e SO4

2- foram efetua-

das entre novembro/2001 e fevereiro/2002.  

Os estudos indicaram a presença de diferentes 

fontes antrópicas de contaminação por nitrato. Em 

áreas residenciais, a fonte predominante de nitrato 

foi o esgoto doméstico, mas apenas dois poços 

mostraram a influência de efluentes de tanques 

sépticos. 

Carroll et al., 

2006 

Proposição de uma abordagem integrada de risco para 

avaliar os perigos associados a sistemas estáticos de trata-

mento, em particular TS. É apresentado um estudo de 

caso efetuado para uma região do estado de Queensland, 

Austrália, que possui cerca de 15.000 TS. 

Os riscos ambientais e de saúde pública identifica-

dos foram, na maioria, decorrentes da utilização de 

solos inapropriados, o que resultou em um aumen-

to de falhas nos sistemas e subsequente contamina-

ção de fontes de água. 

Choi et al., 

2006 

Coletadas amostras mensais de água subterrânea em 12 

poços situados em áreas rurais da Coréia (1997 — 1999), 

ao longo de três anos, com o objetivo de examinar os 

efeitos de diferentes usos da terra na contaminação por 

NO3
-, considerando a concentração deste contaminante e 

valores de 15N. 

Contaminação por nitrato observada continuará a 

se espalhar enquanto práticas agrícolas adotadas na 

região se mantiverem. Na área residencial a maior 

fonte de contaminação foi atribuída aos efluentes 

de tanques sépticos ou vazamentos em redes de 

coleta, mas estudos complementares seriam neces-

sários para confirmação. 

Cole et al., 

2006 

Estudo mediu as concentrações de N e valores de 15N em 

águas infiltradas em três lagoas e seis estuários em Cape 

Cod, Massachusetts, EUA, para avaliar como eles variavam 

com os diferentes tipos de uso da terra. 

As concentrações de nitrato e os valores de 15N na 

água subterrânea foram muito variados e maiores 

em bacias mais populosas. Os maiores contribuin-

tes de nitrogênio foram identificados como os 

efluentes de TS. 

Al-

Khashman, 

2007 

Estudo avaliou a qualidade físico-química da água subter-

rânea da região de Petra, Jordânia, durante três anos 

(setembro/2002 a setembro/2005). Foram analisados: 

condutividade elétrica, oxigênio dissolvido, pH, Ca2+, 

Mg2+, K+, Na+, Cl−, NO3
−, HCO3

−, SO4
− 2, PO4

− 3 e F−. 

Os constituintes inorgânicos da água foram influ-

enciados por fontes naturais e antrópicas e indica-

ram que algumas amostras estavam fortemente 

poluídas com NO3
− e SO4

 2-. Possíveis fontes de 

poluição seriam atividades agrícolas e percolação 

de fossas e TS. 

Corniello et 

al., 2007 

Estudo avaliou o risco de contaminação por NO3
- em um 

aquífero no sul da Itália, quanto ao uso da terra, desen-

volvimento urbano e características do aquífero. Foi utili-

zado o SIG para traçar mapas de risco de contaminação 

por nitrato e efetuada correlação com a concentração de 

nitrato do aquífero. 

Os resultados mostraram que as fontes de nitrato 

na água subterrânea não eram apenas de práticas 

agrícolas e criação intensiva de gado, mas também 

de vazamentos de redes coletoras de esgoto e de 

efluentes de tanques sépticos antigos. 

Jalali, 2007 

Foram coletadas 69 amostras para identificar processos de 

contaminação de água subterrânea em uma região oci-

dental do Irã, que possui características hidrogeoquímicas 

complexas. A água subterrânea é utilizada para abasteci-

mento e para fins domésticos, industriais e, principalmen-

te, agrícolas. 

As concentrações de nitrato de 17 amostras (26%) 

foram maiores que o valor das diretrizes da OMS. A 

água subterrânea parece ter sido poluída pela 

aplicação de fertilizantes, práticas de irrigação, 

solubilidade de minerais e contribuição de esgotos 

domésticos advindos de tanques sépticos. 

Nota: TAS: Sistema de tanque séptico seguido de absorção no solo; TS: tanque séptico 
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infantil. Elevadas concentrações de nitrato em águas 
de poços têm sido associadas a privadas e fossas ab-
sorventes, mas existem poucos estudos correlacio-
nando sistemas estáticos convencionais à metahe-
moglobinemia. Os autores recomendam que, mes-
mo que existam evidências de associação de elevadas 
concentrações de nitrato em águas subterrâneas e 
efluentes de sistemas estáticos, a suposição de que 
tais concentrações causam problemas para a saúde 
humana não pode ser automática e existem poucas 
evidências científicas para dar suporte a tais conclu-
sões. 
 
 
Impactos na saúde humana decorrentes 

de organismos patogênicos associados aos sistemas 

de esgotamento estático 

 
 

O Quadro 2 apresenta resultados de diver-
sos estudos sobre a contaminação microbiológica 
decorrente de sistemas de esgotamento estático, 
principalmente em águas subterrâneas, e seu impac-
to na saúde humana. Grande parte dos estudos utili-
za indicadores de contaminação fecal, como os coli-
formes termotolerantes (CF) e estreptococos fecais 
(EF), visando com isso inferir sobre a eventual pre-
sença de vírus e bactérias patogênicas. As doenças 
mais comumente relatadas nos trabalhos consulta-
dos foram as diarréias viral e bacteriana, enteroviro-
ses infecciosas, febre tifoide e outras de característi-
cas similares. 

A preocupação com a contaminação micro-
biológica por sistemas estáticos de tratamento, prin-
cipalmente em águas subterrâneas, tem crescido 
muito nos últimos anos. No entanto, van Cuyk e 
Siegrist (2001) sugerem que esta preocupação está 
baseada mais no aumento do número de sistemas 
estáticos utilizados em todo o mundo do que nos 
problemas efetivamente observados. Nos locais onde 
foram verificadas associações entre doenças de vei-
culação hídrica e sistemas estáticos de tratamento, 
estes eram simples e mal operados (Lipp et al., 2001; 
Bopp et al., 2003, Meeroff et al., 2008). Os impactos 

cumulativos do aporte de organismos patogênicos 
sobre a saúde humana não têm sido adequadamente 
investigados e/ou reportados devido a dificuldades 
econômicas e logísticas para este tipo de pesquisa, 
mas modelos mais complexos de qualidade das á-
guas, alguns baseados em análise de risco, têm se 
mostrado ferramentas úteis e utilizados por vários 
pesquisadores (Tong e Chen, 2002; Carroll et al., 
2006, Corniello et al., 2007).  

 

DENSIDADE DE SISTEMAS ESTÁTICOS 
 
 

Um fator essencial para um gerenciamento 
sustentável de sistemas estáticos de tratamento de 
esgotos é a existência de área suficiente para a assi-
milação e redução da poluição. À medida que cresce 
o número de unidades descentralizadas de esgota-
mento por fossa/infiltração, maior é o potencial 
para impactos adversos na água subterrânea, tais 
como contaminação cumulativa da qualidade da 
água (nitrato) e elevação do nível d´água dos aquí-
feros (Siegrist et al., 2000). A distância entre unida-

des deve ser suficiente para permitir a assimilação 
dos efluentes pelo solo. No entanto, a determinação 
específica das distâncias mínimas e da densidade 
máxima é naturalmente dificultada pelas diferenças 
existentes em cada local, em função das característi-
cas do solo e do esgoto aplicado. As pesquisas efetu-
adas sugerem o já esperado fato de que uma maior 
densidade de sistemas estáticos acarreta um aumen-
to na carga poluidora de nitratos e organismos pa-
togênicos recebida pela água subterrânea (Tuthill et 
al., 1998; Geary e Whitehead, 2001; Lipp et al., 2001; 
Borchardt et al., 2003; Pradhan et al., 2004). Assim, a 

determinação do valor da densidade de sistemas 
estáticos que seja sustentável é um fator crítico, ape-
sar da dificuldade inerente a seu estabelecimento.  

A despeito das dificuldades comentadas, al-
gumas tentativas de quantificação da densidade 
máxima recomendada têm sido efetuadas por diver-
sos pesquisadores (Yates et al., 1986; Geary e Gard-

ner, 1998; Jelliffe, 1999; Geary e Whitehead, 2001). 
Uma densidade maior que 15 sistemas/km2 foi re-
portada como insustentável, baseada em um estudo 
efetuado nos Estados Unidos pela EPA em 1977 e 
citada por Yates (1985). Neste tipo de estudo, foram 
consideradas as taxas de percolação e a capacidade 
de absorção do solo. No entanto, Whitehead et al. 

(2001) comentam que tal suposição foi baseada em 
um número insuficiente de dados. Jelliffe (1999) 
sugere que as distâncias recomendadas devem variar 
com o tipo de solo e com os padrões de qualidade 
da água subterrânea, e propõe um modelo biofísico 
para calcular uma área suficiente para a assimilação 
dos nutrientes. Uma síntese de alguns tamanhos 
mínimos e densidades recomendadas na literatura 
para os sistemas centralizados de tratamento foi 
elaborada por Beal et al. (2005b) e é reproduzida no 

Quadro 3.  
A Norma Brasileira (NBR 13969/97) estabe-

lece que o número máximo de sistemas compostos 
por tanque séptico e vala de infiltração deve ser 
limitada a 10 unidades/ha (= 1000 unidades/km2)  
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Quadro 2 — Síntese de pesquisas que investigaram contaminação de águas subterrâneas, por organismos patogênicos, a 

partir de sistemas com disposição no solo 

 

Referência Síntese da pesquisa 
Impactos relacionados com o sistema estático de 

tratamento 

Alhajjar et al., 1988 

Avaliado o potencial de contaminação de amos-

tras de água subterrânea por efluentes de 17 TS 

no centro-sul de Wisconsin, EUA. Foram utiliza-

dos indicadores químicos (Cl, condutividade 

elétrica) e biológicos (coliformes totais — CT, 

coliformes termotolerantes — CF e estreptococos 

fecais — EF), além de poliovírus introduzidos em 

um dos sistemas. 

Os parâmetros biológicos (CT, CF e EF) foram 

retidos pelo solo, mas os poliovírus foram detecta-

dos nas águas subterrâneas, mesmo com o bom 

funcionamento do tanque séptico. Resultados 

mostram que CT, CF e EF não são bons indicado-

res da presença dos vírus. 

DeBorde et al., 

1998 

Estudada a presença de vírus em águas subterrâ-

neas devido a um TAS em Montana, EUA, utili-

zando Br- e colífagos como traçadores. Somente 

baixos níveis de colífagos foram detectados. 

Vírus encontrados em dois dos oito efluentes de 

tanques sépticos estudados. Critérios de desinfec-

ção natural de águas subterrâneas não seriam atin-

gidos neste aquífero usando a distância de 30,5 m 

do TAS, constante na legislação do estado. 

Tuthill et al., 1998 

Pesquisa em Maryland, EUA. 832 poços de abas-

tecimento foram analisados quanto à presença de 

CF e nitrato, entre 1983 e 1991.  

Contaminação fecal e por nitrato foi maior quando 

a distância entre o poço e o sistema de tratamento 

e entre o fundo da fossa e o nível da água subter-

rânea diminuíam. 

Harrison et al, 

2000 

Avaliada a qualidade da água entre 0,3 e 0,9 m de 

profundidade, abaixo de três TS instalados em 

solos de alta permeabilidade em Pierce County, 

Washington -EUA, onde existe grande densidade 

de sistemas. Foram analisados os parâmetros: CF, 

NO2
-, NO3

-, NH4
+ e NTK (N orgânico + N amonia-

cal). 

Nestas profundidades, os efluentes dos tanques 

sépticos não atendem aos padrões de qualidade de 

água do estado, considerando todos os parâmetros. 

O autor sugere a implantação de filtros de areia 

como pós-tratamento para amenizar o problema.  

Lipp et al., 2001 

Análise do impacto de grande densidade de sis-

temas estáticos na contaminação fecal de águas 

na costa da Flórida, EUA. Análises multivariadas 

para verificação dos riscos indicaram a relação 

entre alta densidade de sistemas com a poluição.  

Enteroviroses infecciosas detectadas ao longo da 

baía em estudo parecem estar associadas à presen-

ça de sistemas estáticos de tratamento, mas não foi 

possível uma conclusão definitiva. 

Nicosia et al., 2001 

Dois estudos experimentais em Tampa, Flórida, 

EUA, avaliaram a remoção de bacteriófagos após 

0,6 m de distância das células de infiltração (pa-

drões do Estado para efluentes de sistemas estáti-

cos) de elevadas e pequenas doses de efluentes de 

um TS. 

Resultados indicaram que os padrões da Flórida, de 

0,6 m entre o fundo de um campo de infiltração e 

o nível d´água, podem não permitir suficiente 

remoção dos vírus, principalmente no período 

chuvoso. 

Bopp et al., 2003 

Estudo em New York, EUA. Investigada a maior 

ocorrência de E. coli O157:H7 e C. jejuni, associa-

da à veiculação hídrica, já reportada no País. 775 

pacientes foram internados com diarréia. Os 

espécimes isolados sugeriram infecção por con-

taminação da água. 

Abastecimento por água subterrânea perto de TAS. 

Testes com infiltração de corantes usados aponta-

ram possível conexão com um poço. A causa direta 

pelo TAS não foi completamente determinada, 

mas provável. 

Borchardt et al., 

2003 

Estudo observacional em Wisconsin, EUA. Anali-

sada a associação entre densidade de tanques 

sépticos e diarréia viral e bacteriana em crianças 

da região.  

Autores sugeriram que alguns casos de diarréias de 

etiologia desconhecida estavam associadas à inges-

tão de água de poços com contaminação fecal. Mas 

várias limitações metodológicas do estudo são 

apontadas pelos autores. 
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Quadro 2 — Síntese de pesquisas que investigaram contaminação de águas subterrâneas, por organismos patogênicos, a 

partir de sistemas com disposição no solo (continuação) 

 

Referência Síntese da pesquisa 
Impactos relacionados com o sistema estático de 

tratamento 

Kelsey et al, 2004 

Estudo em Carolina do Sul, EUA, num período 

de 10 anos. Análises de regressão indicaram cor-

relação entre proximidade de áreas com TAS e 

contaminação fecal. Foi utilizado SIG para avaliar 

a associação entre uso da terra e presença de CF 

no estuário. 

Apesar da correlação observada, pesquisas indica-

ram que a poluição fecal não tinha origem huma-

na. Parece ter havido coincidência entre proximi-

dade dos TAS e contaminação. 

Carroll e Goonetil-

leke, 2005 

Análise de componentes principais foi usada para 

avaliar dados químicos e microbiológicos de água 

subterrânea em região de alta densidade de tan-

ques sépticos (290 sistemas/km2) no estado de 

Queensland, Austrália. O desempenho dos TS era 

muito variável, com alguns sistemas superando 30 

anos de idade e com baixos níveis de manuten-

ção. 

Alta densidade de sistemas pode impactar significa-

tivamente águas subterrâneas, considerando os 

níveis de coliformes termotolerantes e nutrientes 

(N e P) medidos. Papel importante é desempe-

nhado pelas chuvas, que carreiam os poluentes 

durante a recarga do aquífero. Autores alertam 

para a necessidade de tratamento da água antes do 

consumo. 

Ejechi et al., 2007 

Foram analisados parâmetros físico-químicos 

(pH, sólidos dissolvidos, OD, condutividade elé-

trica e temperatura) e biológicos (CT e CF) de 22 

poços rasos em uma região produtora de petróleo 

da Nigéria para investigar possíveis causas de 

doenças de veiculação hídrica, como diarréia e 

febre tifóide. 

Foram detectados CF em 4 e 14 poços rasos nas 

estações seca e chuvosa, respectivamente. O au-

mento significativo de CF durante as chuvas ocor-

reu em poços rasos construídos próximos a tanques 

sépticos e que não seguiam as normas de segurança 

recomendadas. 

Murray et al., 2007 

Estudo utilizou traçador em efluentes de TS para 

acompanhar o fluxo das águas subterrâneas em 

um aquífero cárstico do Texas, EUA. Amostras 

foram coletadas em 11 poços da região. Na área 

estudada existem 8,7 tanques sépticos/ha, o que 

excede as recomendações da USEPA de 0,5 sis-

tema/ha. 

Maior intensidade dos traçadores detectada a su-

deste da área de localização dos tanques sépticos. A 

estrutura geológica e as características de recarga 

do aquífero influenciam mais a direção do fluxo do 

efluente nas águas subterrâneas do que o gradiente 

hidráulico. Nenhuma associação com problemas 

de saúde. 

Katz e Griffin, 

2008 

Nutrientes, isótopos estáveis, 64 compostos orgâ-

nicos de esgotos, 16 compostos farmacêuticos e 

indicadores microbiológicos foram usados para 

avaliar o impacto de 9,5 milhões de L/d de eflu-

entes domésticos em uma área de 960 km2, na 

qualidade da água subterrânea no norte da Flóri-

da, EUA. 

Água subterrânea com grande vulnerabilidade à 

contaminação superficial e subsuperficial por múl-

tiplas fontes, incluindo TS, disposição no solo e 

fertilizantes. Nenhuma associação com problemas 

de saúde da população. 

Meeroff et al., 2008 

Duas regiões residenciais vizinhas na costa da 

Flórida, EUA, uma conectada a um sistema cen-

tralizado de tratamento de esgoto e outra que 

utilizava sistema estático, foram comparadas para 

quantificar a poluição originada de TS. No perío-

do de 2004-2007, 66 amostras foram coletadas e 

analisadas considerando os parâmetros: colifor-

mes totais, E. coli, Enterococcus, pH, temperatura, 

salinidade, OD, NO3
- e DQO. 

Período chuvoso: qualidade da água foi impactada 

pelos efluentes dos TS, quanto aos indicadores 

microbiológicos e nitrato. Período seco: níveis 

equivalentes de nutrientes e indicadores patogêni-

cos observados nas duas regiões. A área conectada 

ao sistema centralizado mostrou quase o mesmo 

nível de poluição nos períodos seco e chuvoso. 

Nota: TAS: Sistema de tanque séptico seguido de absorção no solo; TS: tanque séptico 
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Quadro 3 — Síntese de pesquisas que reportam área média por sistema e densidade mínima sustentável 

para sistemas centralizados 

 

Área média 

abrangida por 

cada sistema (m2) 

Densidade de 

Sistemas 

(por km2) 

Comentários Referência 

65.000 15 

Densidade de tanques sépticos acima deste valor 

representa região com potencial problema de 

contaminação de águas subterrâneas 

USEPA, 1977; Geary e Whitehe-

ad, 2001 

2.000 — 4.000 250 - 500 

Modelamento simplificado mostrou aumento da 

concentração de N abaixo de TAS, quando a 

densidade média aumentava. 

Perkins, 1984, apud Beal et al., 

2005b. 

 

1.000 — 12.000 85 — 1.000 
Faixa de densidades onde a contaminação da 

água subterrânea foi reportada 
Yates et al, 1986 

10.000 100 

Exemplo de densidade para sistemas não centra-

lizados baseada na capacidade assimilativa de 

poluentes mínima (N, P, organismos patogêni-

cos) 

Jelliffe, 1999 

2.000 — 4.000 250 - 500 

Baseado nas cargas de aplicação média de nutri-

entes e hidráulica dos sistemas centralizados e 

nas distâncias mínimas para remoção de patogê-

nicos. 

Geary e Gardner, 1998 

50.000 — 100.000 10 - 20 
Recomendado para áreas ambientalmente sensí-

veis em termos de N e P. 

Gerritse, 2002, apud Beal et al., 

2005b 

 

Fonte: Beal et al., 2005b 

Área média (m2/unidade) = 1.000.000 (m2/km2) / densidade (unidades/km2) 

 
 
para evitar a contaminação do aquífero por nitratos, 
vírus e outros microrganismos patogênicos, valor 
este superior aos listados no Quadro 3. Os autores 
do presente trabalho não tiveram acesso aos docu-
mentos e metodologia que conduziram a tal valor. 
No entanto, como em todas as normas brasileiras, os 
valores recomendados refletem um consenso obtido 
pelos participantes do grupo de trabalho, sendo 
posteriormente disponibilizados para comentários, 
durante o período da versão do projeto de Norma. 
A Norma estabelece ainda os fatores determinantes 
para o projeto e a utilização do sistema, que abran-
gem as características do solo, a distância mínima 
entre o nível de fundo da unidade de infiltração e a 
superfície do aquífero, a manutenção da condição 
aeróbia na vala, a distância mínima do poço de cap-
tação de água, o processo construtivo, a alternância 
do uso e o índice pluviométrico. 
 

CONCLUSÕES 
 

Algumas conexões claras entre sistemas está-
ticos de tratamento e contaminação de águas super-
ficiais e subterrâneas por nutrientes foram efetuadas 

(Quadro 1). Todos estes estudos encontraram al-
guma ligação causal entre poluição de águas subter-
râneas e sistemas estáticos de tratamento de esgotos, 
principalmente com a infiltração de efluentes de 
tanques sépticos. No entanto, o grau e o impacto de 
tais contaminações são ainda pouco esclarecidos. A 
extensão da contaminação é, também, extremamen-
te variável e pode ser função de vários fatores, tais 
como: tipo de solo e profundidade da camada não 
saturada pelo esgoto, qualidade da água subterrâ-
nea, número de sistemas de tratamento e disposição 
na área e distância destes à água subterrânea, velo-
cidade de escoamento no subsolo, fatores climáticos 
e sazonais, assim como idade e qualidade do projeto 
dos sistemas de tratamento e disposição. 

A preocupação com a contaminação micro-
biológica por sistemas estáticos de tratamento, prin-
cipalmente em águas subterrâneas, é ainda maior e 
tem crescido muito nos últimos anos. No entanto, 
esta preocupação parece ser baseada mais no au-
mento do número de sistemas estáticos utilizados 
em todo o mundo do que nos problemas efetiva-
mente observados. A grande diversidade nos pa-
drões de projeto e construção, a dificuldade de mo-
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nitoramento dos sistemas e as incidências isoladas 
de contaminação de água subterrânea contribuem 
para aumentar a preocupação com a sua utilização. 
No entanto, nos locais onde foram verificadas asso-
ciações entre doenças de veiculação hídrica e siste-
mas estáticos de tratamento, estes eram simples e 
mal operados (Quadro 2). Os impactos cumulativos 
ao longo do tempo e a efetiva influência dos orga-
nismos realmente patogênicos não têm sido ade-
quadamente investigados e/ou reportados devido a 
dificuldades econômicas e logísticas nas determina-
ções de campo e nas técnicas laboratoriais de enu-
meração das espécies de organismos patogênicos, 
principalmente em países em desenvolvimento. No 
entanto, observa-se que modelos de escoamento e 
de qualidade das águas subterrâneas têm se mostra-
do ferramentas úteis e vêm sendo utilizados cada vez 
mais por diversos pesquisadores em todo o mundo.  

Diversos autores ressaltam, ainda, que a con-
taminação pode ocorrer tanto em locais que utili-
zam sistemas centralizados quanto descentralizados 
de tratamento de esgotos. Grande parte dos países 
desenvolvidos que utilizam, predominantemente, os 
sistemas dinâmicos, também enfrentam tais proble-
mas, uma vez que estes também podem estar associ-
ados a problemas ambientais e de saúde pública. 
Algumas situações usualmente relatadas incluem (a) 
sistemas de coleta incompletos ou inadequados, (b) 
linhas de interceptação insuficientes e sem interliga-
ção com a estação de tratamento de esgotos, (c) 
tratamento de esgotos incompleto ou ineficiente, 
(d) tratamento de esgotos insuficiente em termos 
das demandas do corpo d´água receptor em função 
de sua classe de enquadramento, (e) tratamento de 
esgotos sem desinfecção e (e) gerenciamento ina-
dequado do lodo produzido. 
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Potential Impacts of On-Site Sewerage Systems on 
Groundwater - Review of Literature 
 
ABSTRACT 
 

This review of literature compiles several studies 

investigating the potential impacts of on-site sewerage 

systems on groundwater contamination, mainly by nitrates 

and pathogens. Some clear connections have been reported 

in several studies, but the degree and impact of such 

contamination are poorly understood. The extent of 

contamination is extremely variable and may be a function 

of soil conditions, type of treatment system, wastewater 

loading rates, aquifer characteristics and water level. 

Consequently, the design, construction and proper 

maintenance of these systems are crucial to a successful and 

sustainable operation. Evidence of aquifer contamination 

seem to be based more on the increasing number of on-site 

systems worldwide than on the problems actually observed 

that are directly associated with this type of technology. 

Key-words: On-site sewage systems, groundwater, contami-

nation, pathogenic organisms, nitrate. 
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RESUMO 
 

A Equação de Richards é uma equação diferencial parcial parabólica não-linear que governa o processo de infiltra-

ção de água no solo. Uma solução analítica é utilizada para avaliar a acurácia e desempenho da solução da equação pelo 

método de volumes finitos. As condições de contorno utilizadas são potencial capilar prescrito constante no bordo inferior e 

fluxo prescrito constante no contorno superior. Foram simulados nove casos variando o refinamento da malha no tempo e no 

espaço. A evolução temporal dos erros apresenta um comportamento similar a um processo advectivo-difusivo, propagando o 

erro na direção do fluxo e atenuando-o com o avanço do tempo. Os erros são tão menores e a conservação de massa é tão 

melhor quanto maior o refinamento no tempo e, são pouco dependentes do refinamento no espaço. Da mesma forma é o com-

portamento do erro de variáveis secundárias. 

 

Palavras-chave: volumes finitos; equação de Richards; solução analítica; erros numéricos. 

 

INTRODUÇÃO 
 
 

A infiltração e movimento de água no solo 
são importantes para solucionar problemas práticos 
em áreas como hidrologia, ciência dos solos, irriga-
ção e drenagem, gestão de recursos naturais e ou-
tros (Ross, 1990). Para isto, faz-se uso de soluções 
analíticas ou numéricas da Equação de Richards 
(Richards, 1931) que governa o escoamento transi-
ente da água em solos, ou até modelos empíricos 
(Chow; Maidment; Mays, 1988). 

As soluções analíticas da Equação de Ri-
chards são comumente usadas para avaliar e compa-
rar o desempenho e a acurácia de esquemas numé-
ricos (Ross; Parlange, 1994). As soluções analíticas 
da equação diferencial também oferecem informa-
ções importantes sobre a física do fenômeno e per-
mitem identificar a relação e dependência do resul-
tado com as variáveis. Em contrapartida, métodos 
numéricos, que podem ser ferramentas poderosas 
para resolver problemas complexos e não-lineares, 
usualmente não fornecem informações suficientes 
sobre a solução (Menziani; Pugnaghi; Vincenzi, 
2006). 

Todavia, soluções analíticas da Equação de 
Richards são poucas e difíceis de obter. A maioria 
delas deriva de linearizações da equação, baseadas 
em considerações a respeito da difusividade da água 

no solo e da dependência da condutividade hidráu-
lica com o teor de umidade do solo (Basha, 2000). 
As considerações mais comuns são: a dependência 
exponencial da condutividade hidráulica com o po-
tencial capilar e a difusividade da água no solo cons-
tante ou proporcional ao inverso do teor de umida-
de.  

Dada a raridade de soluções analíticas da 
equação de Richards e a grande amplitude de apli-
cações em diversas áreas da ciência o objetivo deste 
trabalho é avaliar o desempenho de esquemas nu-
méricos para solucionar a Equação de Richards sob 
a condição de fluxo na superfície. 

Os resultados do esquema numérico de vo-
lumes finitos são confrontados com uma solução 
analítica desenvolvida por Mannich (2008), a partir 
da qual são avaliados os erros numéricos.  

Escolheu-se estudar a solução da equação 
de Richards com o método dos volumes finitos, pois 
há pouca literatura a respeito, e soluções numéricas 
com os métodos de diferenças finitas e elementos 
finitos já foram amplamente estudadas e apresentam 
grandes erros de balanço de massa, principalmente 
em malhas mais grosseiras (Celia et al., 1990). 

Este artigo está organizado em 4 sessões: a-
presentação da solução analítica, descrição do es-
quema numérico, avaliação dos erros numéricos e 
desempenho do método, conclusões das análises. 
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SOLUÇÃO ANALÍTICA 
 
 
 

A Equação de Richards, que governa o es-
coamento não-saturado vertical 1-D é dada por: 
 

       
  

    

*
*

* * *

z
K

z z t
 (1) 

 
onde z* [L] é a coordenada vertical, positiva no sen-
tido de baixo para cima, K* [L/T] é a condutividade 
hidráulica não saturada que é função do potencial 

capilar  [L],  [L3/L3] é a umidade, e t* [T] repre-
senta o tempo. 

A dependência da condutividade hidráulica 
e da umidade com relação ao potencial capilar são 
dadas, respectivamente, pelas seguintes relações 
constitutivas (sendo a primeira proposta por Gard-
ner (1958)): 
 

* SK K e  (2) 

 

        r S r e  (3) 

 
onde KS [L/T] é a condutividade hidráulica satura-

da, r [L3/L3] é a de umidade residual, S [L3/L3] é 

a umidade de saturação, e  [1/L] é o parâmetro 
que avalia a pressão de entrada de ar e que repre-
senta a taxa de redução da condutividade hidráulica 

e da umidade para  cada vez menor. 
As condições de contorno aplicadas são po-

tencial capilar prescrito 0 no bordo inferior da ca-
mada de solo, z* = 0, e fluxo prescrito constante qB

* 
na superfície do solo, z* = L*.  

A condição inicial é a distribuição do po-
tencial capilar correspondente a solução estacioná-
ria da equação (1) sob a mesma condição de poten-

cial capilar prescrito 0 no bordo inferior e fluxo 
prescrito qA

* na superfície, a qual é dada por (Man-
nich, 2008): 
 

         
0 z

A A

1
z,0 ln q q e e  (4) 

 
 

Mannich (2008) obteve uma solução analí-
tica para estas condições, linearizando a equação (1) 
através das equações (2) e (3), a qual é solucionada 
pela transformação de Laplace fornecendo: 
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O valor de n é obtido através da n-ésima ra-
iz positiva da equação característica: 
 

    n ntan L 2 0  (6) 

 
Por conveniência foram definidos alguns 

parâmetros adimensionais: 
 

  *z z    tal que     *L L  (7) 

 

     S * S rt K t  (8) 

 

 *
A A Sq q K    e    *

B B Sq q K  (9) 

 
A vazão específica de descarga a uma de-

terminada altura z da camada de solo para qualquer 
tempo é obtida pela expressão: 
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(10)

 

 
A solução analítica apresentada foi também 

obtida por Srivastava e Yeh (1991), a qual é uma 
particularização da solução desenvolvida por Man-
nich (2008), cuja condição de contorno superior 
contempla um fluxo transiente. 
 
 

SOLUÇÃO NUMÉRICA 
 
 

A discretização da equação (1) pelo método 
dos volumes finitos é realizada por meio da integra-
ção em volumes de controles elementares e interpo-
lação. O resultado é uma equação algébrica. 

A equação (1) é escrita em função de duas 

variáveis  e , portanto, tanto para soluções analíti-
cas quanto numéricas é necessário uma equação 
que relacione ambas, neste trabalho dada pela e-
quação (3). Para facilitar a solução numérica é pre-
ciso escrevê-la em função de uma das variáveis. A 
forma mais comum é deixá-la em função apenas da 

variável  (Célia; Bouloutas; Zarba, 1990): 



RBRH – Revista Brasileira de Recursos Hídricos Volume 16 n.4 - Out/Dez 2011, 109-118 
 

 111 

     
    

      

z
K C

z z t
 (11) 

 

  
     
 S rC e  (12) 

 
Milly (1988) mostrou que resolver a equa-

ção (11) (base-) gera maiores erros na conservação 

de massa devido a avaliação do termo C(). No en-
tanto, Rathfelder e Abriola (1994) afirmam que 
bons resultados no balanço de massa podem ser ob-
tidos através de uma discretização apropriada do 

termo C(). Segundo Hills et al. (1989) o maior 
benefício de resolver a equação de Richards na base-
θ é que as funções hidráulicas do solo geralmente 
apresentam menor não linearidade em relação à 

equação na base-. Todavia na base- a aplicação 
não possui problemas em solos em camadas, nos 

quais  é contínua na interface enquanto θ não é 
(Brunone et al., 2003), e apesar de ser não conserva-
tivo (Zaidel; Russo, 1992) a forma usualmente mais 

utilizada é a base- (Hills et al., 1989).  
Os métodos numéricos sofrem com pro-

blemas de erros numéricos e conservação de massa. 
A solução da equação de Richards na forma mista 
não produz erros de conservação de massa, todavia 
boa conservação de massa não garante bons resulta-
dos numéricos. Em vista disso é mais comum resol-

ver a equação na base- (Célia; Bouloutas; Zarba, 
1990). 

Isto posto, a equação de Richards será resol-

vida na base- pois futuramente pretende-se esten-
der o modelo desenvolvido também para solos em 
diversas camadas homogêneas. 
 
Volumes finitos 

 
A equação (11) foi discretizada em volumes 

finitos com formulação implícita, na qual o valor da 
variável que entra no cálculo do fluxo difusivo é to-
mado como a média aritmética do valor da variável 
no início e no fim do intervalo de tempo, notada-
mente conhecido como método de Crank-Nicolson. 
A interpolação do termo difusivo foi aproximada 
como uma função linear de diferenças centrais en-
tre os pontos nodais (Maliska, 2005). A equação re-
sultante apresenta a forma (Mannich, 2008): 
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e K foi calculado através da média geométrica dada 
por: 
 

 n n n
i 1 2 i i 1K K K  (18) 

 
Haverkamp e Vauclin (1979) avaliaram a so-

lução por diferenças finitas utilizando diversas fun-
ções para avaliar a condutividade hidráulica na in-
terface entre os nós concluindo que a função com 
melhor desempenho é a média geométrica. 

O índice i representa o espaço e n o tempo. 
As equações de (14) a (17) valem apenas para os 
nós internos, i=2,N-1. No método dos volumes fini-
tos só há volumes dentro das fronteiras e a condição 
de contorno inferior é um potencial capilar cons-

tante 0, que se dá na face do volume adjacente à 
fronteira. Desta forma a condição na fronteira infe-
rior, i=1, utilizando um volume fictício, na forma da 
equação (13) altera os parâmetros: 
 

Wa 0  (19) 

 

P Ea a 1    (20) 

 

P 0b    (21) 

 
Para a condição de contorno superior, i=N, 

o fluxo conhecido atravessa a face do volume adja-
cente à fronteira. Utilizando um volume fictício na 
fronteira, os parâmetros apresentam a forma: 
 

P Wa a 1   (22) 

 

Ea 0  (23) 
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 (24) 

 
A condição inicial foi tomada como a solu-

ção do estado estacionário, assim como na solução 
analítica. As equações anteriores podem ser facil-
mente simplificadas para o caso estacionário. 

A Figura 1 apresenta um esquema do pro-
blema resolvido pelo método de volumes finitos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 1 — Esquema do método dos volumes finitos. 

 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 

A avaliação do desempenho computacional 
e da acurácia do método dos volumes finitos foi rea-
lizada confrontando seus resultados com a solução 
analítica apresentada. Foram simulados 9 casos, va-
riando o refinamento da malha de acordo com a 
Tabela 1. 
 

Tabela 1 — Numeração dos casos simulados 

 
  dz (m) 
  0,1 0,01 0,001

dt 
(hr) 

1 1 2 3
0,1 4 5 6
0,01 7 8 9

 
 

Para a simulação foi considerado um solo 
hipotético com características próximas de solos 
arenosos, para os quais a equação (3) pode ser apli-

cada. Os parâmetros adotados foram S = 0,5, 

r = 0,1,  = 10 m-1, KS = 3,0x10-6 m/s, 0 = 0 (lençol 
freático em z=0), L* = 1 m (altura da coluna de so-

lo), qA
* = 3,0x10-7 m/s e qB

* = 2,5x10-6 m/s. A dura-
ção da simulação foi de 100 horas, tempo para o 
qual a solução alcançou o estado estacionário. Na 
determinação da solução analítica o somatório das 
equações (5) e (11) foram realizadas até a conver-
gência com erro inferior a 1x10-10 e a busca das raí-
zes da equação (6) foi realizada por um método 
combinado de bisseção e Newton-Raphson também 
com erro de 1x10-10 (Mannich, 2008). 
 
Balanço de massa 

 
O balanço de massa (BM) do método nu-

mérico é definido como a razão entre o volume de 
água acumulada e o fluxo líquido entre as faces do 
domínio (Célia; Bouloutas; Zarba, 1990). Esta defi-
nição é matematicamente expressa como: 
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BM z K
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 (25) 

 
A Figura 2 apresenta a variação do balanço 

de massa com o tempo no início da simulação. Ob-
serva-se que o comportamento do BM é indepen-
dente do refinamento no espaço, exceto por pe-
quenas diferenças imperceptíveis graficamente. E 
quão mais refinada a malha no tempo, melhor o BM 
e, mais rapidamente converge para a unidade, o que 
indica conservação de massa. O mesmo não ocorre 
para o caso das diferenças finitas, na qual o BM con-
verge mais lentamente para 1 e é maior ou menor 
do que 1, ou seja, ora produz massa, ora consome, 
dependendo do refinamento da malha (Mannich, 
2008). 
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Figura 2 — Balanço de massa 
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Figura 3 — Comparação analítico — numérico. A — caso 1. B casos 2 e 3. C casos 4 e 7. 

D casos 5,6,8, e 9. (─────) Solução Analítica; (──♦──) Volumes Finitos. 

 

 

Erros numéricos 

 
Os erros numéricos são oriundos do méto-

do de aproximação numérica, do refinamento da 
malha e de procedimentos iterativos no processo de 
cálculo. O erro relativo é definido como: 
 

  
 



j j
j i i
i j

i

 (26) 

 

onde,  e  representam, respectivamente, os valo-
res das soluções analítica e numérica no ponto cor-
respondente do tempo e espaço. 

A Figura 3 apresenta a comparação gráfica 

dos resultados analíticos () e numéricos () dos 
casos simulados em alguns instantes de tempo. A 
Figura 4 ilustra a evolução do erro relativo, dado 
pela equação (26), nos mesmos instantes de tempo. 
O instante de tempo é dado em horas e indicado ao 
lado de cada curva. 
 

A B

C D
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Figura 4 — Evolução temporal dos erros dos casos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

representados na ordem por A, B, C, D, E, F, G, H. 
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Observa-se que para o caso 1 (Figura 3A e 
4A) o esquema de volumes finitos fornece majorita-
riamente valores ligeiramente à esquerda da curva 
analítica, ou seja, valores menores (mais negativos) 

de  do que a solução analítica para uma mesma 
profundidade, z*. Observa-se o mesmo comporta-
mento para os casos 2 e 3 (Figura 3B, 4B e 4C). Para 
os casos 4 e 7 (Figura 3C, 4D e 4G) o valor numérico 
ora assume valores maiores ora menores do que a 
solução analítica, de forma que o erro relativo é ora 
positivo, ora negativo. Para os casos 5, 6, 8 e 9 (Figu-
ra 3D) o erro é pequeno e o resultado numérico 
sobrepõem-se à curva analítica, graficamente.  

A partir da Figura 4 observa-se que a evolu-
ção temporal do erro é semelhante à propagação de 
um hidrograma num canal, um fenômeno difusivo-
advectivo.  

Nos primeiros instantes de tempo os erros 
são maiores junto ao bordo superior, reduzindo-se 
com o avanço do tempo e se sendo propagado na 
direção da base da coluna de solo. Isso pode ser vi-
sualizado pelo avanço do valor máximo do erro em 
cada instante de tempo. Dessa forma o erro apresen-
ta um caráter cinemático devido à propagação e 
difusivo devido à sua atenuação conforme o avanço 
no tempo. Estes comportamentos também são ob-
servados na análise do erro absoluto (numerador da 
equação (26)) e no método das diferenças finitas, 
porém em magnitudes distintas (Mannich, 2008).  

A análise conjunta das Figuras 3 e 4 corres-
pondentes a um mesmo caso permitem observar 
que a propagação do erro acompanha o avanço da 
frente de molhamento na coluna do solo. À medida 
que a água infiltra, a umidade aumenta, e o poten-
cial capilar também (torna-se menos negativo). No 
início da simulação os erros próximos à base do solo 
são pequenos. No entanto, conforme o avanço da 
água infiltrada, atingindo a base do solo, os erros 
aumentam. No caso do método das diferenças fini-
tas a aplicação da condição de contorno inferior 
pode se dar exatamente sobre o contorno, e os erros 
são consequentemente menores nesta região (Man-
nich, 2008). 
 
Erros gerais 

 
A Figura 5 apresenta o erro relativo médio 

ao longo do espaço em alguns tempos avaliados, o 
qual é dado pela expressão: 
 

 N
j j j
i i i

i 1

1
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       (26) 
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Figura 5 — Evolução temporal do erro relativo 

médio ao longo do espaço 

 

 
Observa-se pela Figura 5 que o erro para 

uma mesma discretização no tempo tende ao mes-
mo valor quando o tempo simulado tende a um no-
vo estado estacionário.  

A Figura 6 ilustra o erro relativo de cada si-
mulação. O método dos volumes finitos apresenta 
um erro decrescente com o refinamento da malha 
tanto no tempo quanto no espaço. No entanto, o 
refinamento no tempo garante maior redução do 
erro do que o refinamento no espaço, para o qual a 
partir de um certo incremento de espaço passa a 
não reduzir o erro significativamente como se ob-
serva na Figura 6. E para o caso 9 o erro é pratica-
mente zero. 
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Figura 6 — Avaliação dos erros médios quadráticos 

com o refinamento da malha 
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Erros de variáveis secundárias 

 
Muitas vezes na engenharia, variáveis se-

cundárias são o foco de interesses na solução de e-
quações diferenciais, calculadas a partir da solução 
numérica. Estudamos o caso do fluxo de água na 
camada inferior do solo, z = 0, para o qual também 
há solução analítica dada pela equação (10) fazendo 
z = 0. A Figura 7 ilustra a taxa de infiltração constan-
te e a descarga em z = 0, a qual é crescente até atin-
gir um valor constante e igual ao valor da infiltração, 
caracterizando o novo estado estacionário, no qual o 
fluxo que entra é igual ao que sai. 

Conhecido o potencial capilar em cada 
ponto no espaço e no tempo, pode-se calcular o flu-
xo numa determinada elevação e confrontá-la com a 
solução analítica. As Figuras 8 e 9 apresentam a vari-
ação do erro relativo entre a solução analítica e o 
cálculo do fluxo em z = 0. O erro relativo é calcula-
do por: 
 

    j j j j
i i i iq q  (27) 

 

onde, q é a solução analítica e  é o fluxo calculado 
numericamente através de: 
 




   
   

  

j j
j j i i 1
i i 1 2K 1

z
 (28) 

 
O erro do fluxo para o método de volumes 

finitos apresenta um comportamento similar em 
cada refinamento no espaço. Na Figura 8 a evolução 
temporal do erro do fluxo apresenta o mesmo com-
portamento para dz = 0,1 m, alterando em valor 
conforme o refinamento temporal. Inicialmente o 
resultado numérico fornece valores cada vez maio-
res que o analítico, posteriormente valores cada vez 
menores e depois tende a fornecer resultados mais 
próximos do analítico, ao mesmo tempo em que a 
solução tende ao novo estado estacionário.  

Na Figura 9, que apresenta a evolução do 
erro do fluxo para dz = 0,01 m e dz = 0,001 m, o er-
ro máximo é da mesma ordem de grandeza que pa-
ra dz = 0,1 m e o comportamento é similar. Todavia, 
os valores negativos alcançados são muito pequenos 
e graficamente imperceptíveis na escala apresenta-
da. O valor numérico é predominantemente menor 
do que o analítico, apresentando erro com um cres-
cimento rápido e posteriormente uma redução ex-
ponencial tendendo ao erro nulo, quando a solução 
também tende ao estado estacionário.  
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Figura 7 — Infiltração e descarga em z = 0 
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Figura 8 — Erros no cálculo do fluxo na base para 

dz = 0,1 m. 

 
 

O erro médio relativo em módulo para esta 
variável secundária é dado pela expressão: 
 



 
   

j jT
i i

j
j 1 i

q1

T q
 (29) 

 
A Figura 10 ilustra a variação do erro médio 

relativo do fluxo na base da coluna de solo em fun-
ção do refinamento da malha numérica. Observa-se 
que para dz = 0,1 m o erro é similar e independente 
de dt. Reduzindo-se dz o erro também reduz, mas é 
limitado ao refinamento no espaço. Novamente a 
conclusão que se chega é que o erro é mais influen-
ciado pelo refinamento temporal do que espacial. 
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Figura 9 — Erros no cálculo do fluxo na base para 

dz = 0,01 m e dz = 0,001 m 
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Figura 10 — Erro médio relativo do fluxo em z = 0 

 
 

CONCLUSÕES 
 
 

O método dos volumes finitos é eficiente na 
solução da equação de Richards, comparado com a 
solução analítica. Os erros numéricos diminuem 
conforme o avanço do cálculo no tempo, tanto os 
erros da variável dependente quanto das variáveis 
secundárias, calculadas a partir daquela. Os erros 
apresentam redução mais significativa com o refi-
namento no tempo do que no espaço.  

O balanço de massa do sistema também é 
mais sensível às mudanças no passo de tempo do 
que no de espaço, tendendo mais rapidamente à 
unidade (que indica conservação total) quanto me-
nor o passo de tempo. Mannich (2008) comparou o 
balanço de massa pelo método dos volumes finitos e 
das diferenças finitas, demonstrando que o primeiro 
é muito mais eficiente na conservação da massa e 
menos variável em relação ao refinamento da ma-
lha. 

O tempo de processamento varia de acordo 
com a configuração da máquina e o refinamento da 
malha. Mannich (2008) comparou os resultados do 
tempo de processamento do método dos volumes 
finitos com o método das diferenças finitas, para um 
mesmo refinamento, sendo o método dos volumes 
finitos sempre superior em tempo de processamen-
to, especialmente nos casos 4, 7 e 8. 

Os erros seriam menores caso fosse solucio-
nada numericamente a equação (1) linearizada a-
través das equações (2) e (3). A solução da equação 
linearizada elimina o problema do cálculo da con-
dutividade hidráulica na interface entre os volumes 
de controle, reduzindo a não linearidade. Esta aná-
lise será objeto de um próximo estudo. 
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Numerical Errors of the Richards Equation Using 
the Finite Volumes Method 
 
ABSTRACT 

 

The Richards equation is a non-linear partial 

differential equation that governs the process of infiltration 

and flow in unsaturated soils. An analytical solution is 

used to evaluate the accuracy and performance of the equa-

tion solution using the finite volumes method. The lower 

boundary condition is a prescribed pressure head and the 

upper boundary condition is a constant flow rate. Nine 

cases were simulated by varying the mesh refinement in 

time and space. The temporal evolution of the errors be-

haves similarly to an advective-diffusive process, propagat-

ing the error in the direction of flow and attenuating it as 

time advances. Errors and mass conservation are indepen-

dent of the space grid and are much improved when reduc-

ing the time step. The behavior of secondary variables error 

is the same. 

Key-words: Finite volumes; Richards equation; analytic 

solution; numerical errors. 
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RESUMO 
 

Bacias hidrográficas com usos muito intensos de água e com a presença de muitos reservatórios pequenos, sobre os 

quais não se dispõem de informações completas, são bastante comuns no Brasil. As séries hidrológicas em postos fluviométri-

cos nestas bacias normalmente estão bastante afetadas pelas atividades humanas. Um modelo hidrológico pode permitir 

analisar mais detalhadamente bacias com estas características, procurando identificar os impactos da irrigação e da regula-

rização sobre a disponibilidade de água. Este artigo apresenta uma aplicação do modelo MGB-IPH à bacia do rio Quaraí, 

situado na região de fronteira entre o Brasil e o Uruguai. Para esta aplicação foram realizadas três modificações importantes 

no modelo: discretização da bacia em pequenas sub-bacias em lugar da tradicional discretização em células quadradas; simu-

lação de um grande número de pequenos reservatórios; e simulação explícita e individual de lavouras de arroz irrigadas. O 

modelo hidrológico foi calibrado considerando a influência de retiradas de água para irrigação e da presença de reservató-

rios. Posteriormente o modelo foi aplicado considerando um cenário natural — sem a presença dos açudes e das retiradas de 

água — e outros cenários, procurando isolar as influências dos reservatórios e das retiradas de água. Os resultados mostram 

que a demanda de água supera a disponibilidade na bacia, e que as retiradas de água diretamente dos rios tem um impacto 

maior do que a retirada de água dos açudes na disponibilidade hídrica de forma geral. 

  

Palavras-chave: irrigação, reservatórios, modelo hidrológico, bacia do rio Quaraí 

 

INTRODUÇÃO 
 

 

Uma situação frequentemente encontrada 
na gestão de recursos hídricos é a comparação entre 
disponibilidade e demanda de água em uma bacia 
hidrográfica. A demanda é calculada de acordo com 
os usos atuais e futuros da água. A disponibilidade é 
a oferta de água proporcionada pela bacia, que de-
pende de suas características naturais e do clima da 
região, e pode ser alterada pela criação de reservató-
rios ou pela transposição de água de bacias vizinhas. 

Modelos hidrológicos do tipo chuva-vazão 
são ferramentas úteis na análise da disponibilidade 
de água em bacias hidrográficas. Uma dificuldade 
importante na aplicação deste tipo de modelos é a 
necessidade de definir valores de parâmetros do 
modelo com base em séries observadas de chuva e 
de vazão. Este processo é denominado de calibração 
do modelo hidrológico, e pode ser realizado utili-

zando procedimento manual ou automático (Tucci, 
2005). 

Em bacias com usos intensos da água, como 
significativas retiradas de vazão diretamente dos rios 
ou grandes alterações do regime hidrológico devidas 
à presença de reservatórios, as séries de dados de 
vazão utilizadas na calibração dos modelos hidroló-
gicos e na avaliação da disponibilidade hídrica po-
dem estar influenciadas pelas atividades humanas 
(Silans et al., 2000; Cruz e Silveira, 2007).  

Em geral, os modelos hidrológicos do tipo 
chuva-vazão são calibrados desconsiderando os usos 
da água ou tentando evitar a influência das retiradas 
da água e dos reservatórios, através da escolha de 
períodos de dados mais antigos, em que a influência 
pode ser considerada menor. Porém, quando os 
usos da água ou a influência dos reservatórios não 
podem ser desprezados, as séries devem ser naturali-
zadas. Isto significa que a influência das retiradas de 
água e da operação dos reservatórios deve ser elimi-
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nada através de correções nos dados (Collischonn et 
al., 2007a).  

Quando os dados sobre os reservatórios são 
desconhecidos, a renaturalização das séries de vazão 
torna-se extremamente complexa. Bacias com um 
grande número de reservatórios pequenos, sobre os 
quais se desconhecem as características fundamen-
tais, como o volume, são bastante comuns no Brasil 
(Campos et al., 2000). Um estudo recente, baseado 
em imagens de satélite CBERS, permitiu identificar 
mais de 4000 reservatórios com área inundada supe-
rior a 20 ha somente na região Nordeste (Martins et 
al., 2007).  

Bacias em que o uso intensivo de água para 
irrigação é tão longo quanto as próprias séries hi-
drológicas também são muito comuns. Na região Sul 
do Brasil, a atividade agrícola que apresenta o maior 
consumo de água é a cultura de arroz irrigado. Esta 
cultura, presente na região desde o início do século 
XX, apresenta uma demanda muito grande de água 
que, em geral, não pode ser suprida apenas pela 
vazão dos rios durante os meses de primavera-verão, 
que é a época da atividade. Atualmente, a área irri-
gada com arroz no Rio Grande do Sul oscila em 
torno de um milhão de hectares. Ao longo dos últi-
mos 100 anos foram construídos milhares de pe-
quenos reservatórios para garantir o suprimento de 
água para irrigação. Estes reservatórios, que rece-
bem o nome local de açudes, foram construídos, 
muitas vezes, pelos próprios proprietários das terras, 
e estão localizados, em geral, inteiramente no inte-
rior de suas propriedades. 

Um grande número de açudes, ainda que 
pequenos, podem causar um impacto hidrológico 
significativo (Campos et al., 2000). Existem diversas 
tentativas de levar em conta estes reservatórios em 
modelos hidrológicos chuva-vazão (Silans et al., 
2000; Güntner et al., 2004; Payan et al., 2008). Um 
problema freqüentemente enfrentado quando os 
reservatórios são incluídos nos modelos hidrológicos 
é que não existem informações detalhadas sobre as 
relações cota-área-volume, nem sobre as estruturas 
hidráulicas de saída d’água dos reservatórios. Uma 
alternativa possível é a utilização de uma relação 
estatística entre área superficial máxima e volume, 
uma vez que a área superficial pode ser estimada, 
com razoável precisão, a partir de imagens de satéli-
te. Um exemplo é apresentado por Sawunyama et al. 
(2006), que usaram uma relação estatística entre 
área superficial e volume para estimar capacidade 
de armazenamento de aproximadamente 1000 re-
servatórios no Zimbábue (África). 

Neste trabalho apresenta-se uma aplicação 
de um modelo hidrológico chuva-vazão em uma 

bacia com intensivo uso de água para irrigação, e 
com presença de centenas de pequenos reservató-
rios. O modelo aplicado é o MGB-IPH (Collischonn 
e Tucci, 2001), incluindo as seguintes adaptações 
para esta aplicação: 
 

 A bacia foi dividida em mini-bacias, em lu-

gar das células quadradas normalmente uti-
lizadas. 

 Todos os reservatórios com mais de três hec-

tares de área superficial máxima foram in-
cluídos individualmente na simulação. 

 As lavouras de arroz com mais de 10 hecta-

res foram incluídas explicitamente e indivi-
dualmente no modelo. 

 As demandas de água para estas lavouras fo-
ram incluídas explicitamente no modelo. 

 
O modelo hidrológico foi calibrado com ba-

se em dados fluviométricos de um período em que 
já existia grande uso de água para irrigação e em 
que a maioria dos açudes já estava presente. Posteri-
ormente o modelo foi aplicado em cenários repre-
sentando a situação natural, sem retiradas de água e 
sem a presença de açudes; a situação atual, com 
retiradas e com açudes; e outras situações. 

Um aspecto importante do trabalho é que a 
demanda de água para irrigação do arroz foi calcu-
lada com base em estimativas de balanço hídrico das 
lavouras, com intervalo de tempo diário. Como a 
água da chuva foi considerada no balanço, a de-
manda de irrigação foi variável, de acordo com a 
pluviosidade de cada ano, representando de modo 
mais fidedigno o manejo da irrigação. 
 
 

ÁREA DE ESTUDO 
 

 

A bacia do rio Quaraí possui cerca de 14.800 
km2 e localiza-se na fronteira entre o sul do Brasil e 
a região nordeste do Uruguai (entre 57o36’W 
31o05’S e 55o38’W 29o51’S). O rio Quaraí é tributá-
rio do rio Uruguai e faz parte da bacia do rio da 
Prata. A bacia caracteriza-se por possuir solos rasos e 
pela predominância de vegetação rasteira de cam-
pos. A figura 1 apresenta a bacia do rio Quaraí, as 
principais cidades e o relevo. 

A bacia do rio Quaraí não tem uma sazona-
lidade hidrológica bem definida, com precipitações 
relativamente bem distribuídas ao longo do ano. Em 
geral, os meses de verão (dezembro a fevereiro), 
que coincidem com o período de cultivo do arroz, 
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tendem a ser um pouco mais secos, porém mesmo 
nestes meses podem ocorrer precipitações médias 
elevadas. 

Atualmente, os problemas relacionados a 
recursos hídricos da bacia são as freqüentes inunda-
ções, principalmente nas áreas urbanas ribeirinhas 
ao rio Quaraí, contaminação das águas por lança-
mento de esgoto doméstico e conflitos pelo uso da 
água. A escassez hídrica ocorre porque a vazão de 
base é muito baixa e porque a demanda d’água para 
irrigação de lavouras de arroz é muito alta. A figura 
2 mostra a bacia do Quaraí e a localização das diver-
sas lavouras de arroz e pequenos açudes que são 
utilizados para armazenar água para irrigação (Sche- 
ttini et al., 2007).  
 

 
 

Figura 1 - Bacia do rio Quaraí compartilhada entre 

Brasil e Uruguai, principais cidades e relevo. 

 

Na região ilustrada na figura 1, a fronteira 
entre o Brasil e o Uruguai é definida pelo curso do 
próprio rio Quaraí. Observa-se pela figura 2 que a 
presença de lavouras de arroz é mais concentrada na 
parte norte da bacia, que corresponde ao Brasil, e 
que estas lavouras também estão localizadas predo-
minantemente a jusante das cidades de Quaraí e 
Artigas. 
 

 

METODOLOGIA 
 
 

Para apoiar a análise da hidrologia da bacia 
do rio Quaraí, foi desenvolvido um modelo hidroló-
gico distribuído, baseado no modelo MGB-IPH 
(Collischonn e Tucci, 2001; Collischonn et al., 
2007b). 

O modelo MGB-IPH foi modificado para u-
tilizar uma discretização da bacia em pequenas sub-
bacias em lugar da tradicional discretização em célu-
las quadradas, de forma semelhante à utilizada por 
Collischonn et al. (2007a) em uma aplicação anteri-
or no rio Caí (RS). Adicionalmente, o modelo foi 
adaptado para permitir a inclusão de um grande 
número de pequenos reservatórios presentes nesta 
bacia, situação comum em bacias do sul do Brasil 
nas quais existe o cultivo de arroz irrigado. Final-
mente, o modelo foi modificado para representar de 
forma explícita e individual todas as lavouras de 
arroz irrigadas com mais de 10 hectares identifica-
das por imagens de satélite. 

O modelo foi aplicado considerando cená-
rios, de forma a permitir avaliar os efeitos individu-
ais da presença dos reservatórios, da retirada de 
vazão dos rios, e da existência ou não de vazão de 
retorno.  

Na sequência, são descritas brevemente a 
versão do modelo MGB-IPH utilizada e a forma 
adotada para representar os reservatórios (açudes) e 
lavouras de arroz no modelo. 
 
 

O MODELO MGB-IPH 
 
 

O modelo MGB-IPH é um modelo hidroló-
gico distribuído desenvolvido para grandes bacias e 
está descrito detalhadamente em publicações ante-
riores (Collischonn e Tucci, 2001; Collischonn et al., 
2007b). 

O modelo é composto dos seguintes módu-
los: balanço de água no solo; evapotranspiração; 
escoamentos superficial, sub-superficial e subterrâ-
neo na célula; e escoamento na rede de drenagem. 

O balanço de água no solo é realizado utili-
zando uma metodologia baseada na geração de 
escoamento superficial por excesso de capacidade 
de armazenamento, porém com uma relação pro-
babilística entre a umidade do solo e a fração de 
área de solo saturada. Já a propagação pela rede de 
drenagem é modelada através do método de Mus-
kingun-Cunge. 

O modelo possui um algoritmo de otimiza-
ção multiobjetivo, no qual se busca maximizar os 
seguintes coeficientes de eficiência ou funções-
objetivo: Coeficiente de Nash-Suttcliffe, coeficiente 
de Nash do logaritmo das vazões e erro de volume.  

Na versão atual do MGB-IPH, a bacia hidro-
gráfica é dividida em unidades menores denomina-
das mini-bacias, obtidas a partir do modelo digital 
de elevação (MDE), como descrito a seguir.  
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Figura 2 - Bacia do rio Quaraí com localização das lavouras de arroz irrigado e dos açudes. 

 

 

Discretização da bacia 

 
Em geral, em simulações com o modelo 

MGB-IPH, a bacia hidrográfica é subdividida em 
células quadradas de várias dezenas de km2. Esta 
discretização em células quadradas tem algumas 
desvantagens importantes: 
 

1. exige a utilização de métodos complexos 
para extrair informações de topologia (liga-
ção entre as células) (Paz et al., 2006); 

2. as ligações entre células geram uma rede de 
drenagem fictícia, que guarda pouca seme-
lhança com a rede de drenagem real; 

3. exige a utilização de métodos complexos 
para obter características físicas dos trechos 
de rios (Paz e Collischonn, 2007); 

4. as áreas de drenagem não são muito bem 
representadas, especialmente no caso das 
pequenas bacias de cabeceira. 

 
Em função destas dificuldades, optou-se pe-

la discretização da bacia em pequenas bacias meno-
res, aqui denominadas minibacias. Para isto, adotou-
se, tanto quanto possível, o método de discretização 
utilizado no conjunto de ferramentas Arc-Hydro ou 
Hydro Tools (Maidment, 2002). 

O ArcHydro pode ser entendido tanto como 
um conjunto de ferramentas, quanto como uma 
estrutura de dados projetada para armazenar e rela-

cionar entre si conjuntos de dados geográficos utili-
zados na área de recursos hídricos. A estrutura de 
dados ArcHydro é definida utilizando classes de 
objetos, em que os objetos de uma dada classe pos-
suem propriedades ou atributos em comum, e obje-
tos de classes diferentes podem ser relacionados 
através de atributos em comum (Maidment, 2002).  

A estrutura de dados ArcHydro é utilizada 
para automatizar os processos de extração de infor-
mação e preparação de dados para modelagem em 
diversos modelos hidrológicos, como os modelos 
desenvolvidos pelo Corpo de Engenheiros do Exér-
cito dos Estados Unidos (HEC, 2001; HEC, 2003) e 
pelo modelo SWAT (Olivera et al., 2006). 

Uma seqüência típica de utilização das fer-
ramentas ArcHydro inicia com um Modelo Digital 
de Elevação (MDE), a partir do qual são obtidas 
informações como direções de escoamento, área de 
drenagem, rede de drenagem, definição de trechos 
de rios e definição de bacias hidrográficas. No caso 
específico da aplicação do MGB-IPH, foi utilizado o 
MDE do Shuttle Radar Topography Mission (S-
RTM), um levantamento topográfico realizado por 
radar com resolução espacial de 90m (Rabus et al., 
2003; Sun et al., 2003), conforme apresentado na 
figura 1. A bacia do rio Quaraí foi discretizada em 
mini-bacias, denominadas “catchments” no jargão 
utilizado no conjunto de ferramentas do Arc-Hydro. 
Procurou-se definir como exutórios destas mini-
bacias as principais confluências de cursos de água e 
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os reservatórios com mais de 3 ha de área inundada. 
Como resultado, a bacia do rio Quaraí foi dividida 
em 1156 mini-bacias, com área de drenagem sempre 
inferior a 100 km2 (figura 3). 
 

 
 

Figura 3 - Discretização da bacia do rio Quaraí 

em mini-bacias. 

 
 
Simulação de balanço hídrico nos reservatórios 

 
No modelo de simulação hidrológica, op-

tou-se por uma representação individualizada de 
cada um dos reservatórios da bacia. Para isso foram 
identificados todos os reservatórios no interior da 
bacia com área inundada máxima no período ante-
rior à irrigação superior a 3 hectares a partir de 
imagens de satélite. A imagem utilizada na identifi-
cação da área inundada foi do período de inverno, 
de forma a garantir que os reservatórios estivessem 
próximos da capacidade máxima de armazenamen-
to. Considerou-se que os reservatórios com área 
inundada máxima inferior a 3 ha não têm influência 
significativa no ciclo hidrológico da bacia. Foram 
identificados 402 reservatórios na bacia, com áreas 
inundadas entre 3 e 1000 ha, aproximadamente. A 
mediana das áreas inundadas é de 23,6 ha, mostran-
do que a grande maioria dos reservatórios inunda 
áreas relativamente pequenas.  

Para cada reservatório foi calculada a área 
da bacia de drenagem, com base no modelo digital 
de elevação do SRTM (Rabus et al., 2003; Sun et al., 
2003), e em técnicas automáticas de extração de 
direções de fluxo e rede de drenagem encontradas 
em sistemas de informação geográfica.  

As bacias de drenagem a estes reservatórios 
têm áreas entre 100 ha e 100 km2, com área media-
na de 3,6 km2. A figura 4 apresenta a relação entre 

área de drenagem e área inundada dos reservatórios 
identificados nas imagens de satélite. 
 

 
 

Figura 4 - Relação entre área da bacia de drenagem e área 

inundada dos 402 açudes identificados a partir 

de imagens de satélite, na bacia do rio Quaraí. 

 
 

Na figura 5, os açudes existentes foram or-
denados de acordo com área de drenagem, e a área 
inundada foi acumulada, de forma a demonstrar 
cumulativamente o porte das áreas de drenagem 
barradas. O total da área inundada pelos açudes na 
bacia do rio Quaraí supera 16 mil hectares, como 
pode ser visto na figura 5. Neste gráfico é possível 
observar ainda que a maior parte dos açudes da 
bacia está localizada em bacias com áreas de drena-
gem relativamente pequenas. Por exemplo, os açu-
des cujas bacias drenam menos do que 20 km2 têm 
uma área inundada total de 12 mil hectares. 

 

 
 

Figura 5 - Relação entre área da bacia de drenagem e área 

inundada acumulada dos açudes identificados a partir de 

imagens de satélite na bacia do rio Quaraí. 
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Embora seja relativamente fácil identificar 
os reservatórios nas imagens de satélite, e seja possí-
vel calcular a sua área inundada, praticamente não 
existem dados das características mais importantes 
do reservatório sob o ponto de vista da hidrologia: 
os volumes ou as relações cota-área-volume. Para 
apenas 108 dos 402 reservatórios identificados foi 
possível obter informações sobre o volume máximo. 
Grande parte dos reservatórios com este tipo de 
informação foi encontrada na porção uruguaia da 
bacia, através de um trabalho de cooperação com a 
Dirección Nacional de Hidrografia (DNH) do Uru-
guai (Schettini et al., 2007). 

Para contornar a ausência de informação 
sobre os volumes dos reservatórios, foi criada uma 
equação de regressão linear entre os dados de área e 
de volume máximo dos 108 reservatórios com in-
formações disponíveis. A figura 6 apresenta a rela-
ção entre área superficial e volume máximo do açu-
de (pontos) e a equação de regressão linear ajustada 
(linha). Observa-se que há uma grande dispersão 
dos pontos, especialmente no caso dos maiores re-
servatórios.  
 

 
 

Figura 6 - Ajuste linear entre volume e área superficial de 

açudes cadastrados junto ao DRH-RS e à DNH. 

 
 

Foi adotado o ajuste linear pelo fato de este 
modelo apresentar o melhor coeficiente de regres-
são, considerando que a regressão deveria passar 
pela origem para evitar volumes negativos ou espú-
rios. Para se ter uma idéia da variação abrangida 
pelo ajuste, cabe ressaltar que a adoção desta regres-
são para estimativa de volumes armazenados repre-
sentou uma extrapolação de até 42% acima do mai-
or volume cadastrado, e de 17% abaixo do menor 
volume cadastrado. 

No modelo hidrológico cada um dos 402 
açudes foi simulado de forma individual. Os açudes 
foram representados por uma equação de balanço 

hídrico considerando entrada de água da chuva e da 
vazão afluente e saída de água da retirada para irri-
gação, vertimento e evaporação. Não foram incluí-
dos descarregadores de fundo, ou outro tipo de 
estrutura que permita manter vazões a jusante dife-
rentes da retirada para irrigação quando o açude 
não estiver vertendo, porque são raramente utiliza-
das na região.  

A figura 7 abaixo apresenta os detalhes do 
balanço hídrico de um açude, em que as entradas 
de água são a vazão afluente (Qi) e a precipitação 
direta (P), e as saídas de água são devidas à evapora-
ção (E), ao vertimento (Qv) e às demandas para 
irrigação (Qd).  
 

 
 

Figura 7 - Esquema de variáveis que atuam no balanço 

hídrico de um açude. 

 
 

Para cada intervalo de tempo, a equação de 
balanço hídrico é aplicada obtendo o volume ao 
final do intervalo de tempo (VR2), a partir do volu-
me inicial (VR1) e dos fluxos de entrada e saída 
durante o intervalo de tempo. Uma primeira estima-
tiva para o volume final (VR2’) é obtida pela equa-
ção que segue: 

 

  tQiEPAVRRV 12   (1) 

 
onde VR2, VR1, VR2’, são volumes em m3; A é a área 
superficial em m2; P é a altura precipitada sobre o 
reservatório em um dia em m; E é a altura de evapo-
ração ao longo de um dia em m; Qi é a vazão de 

entrada em m3.s-1; e t é número de segundos de um 

dia. 
Caso o valor de VR2’ seja maior que o volu-

me máximo do reservatório, o excesso de volume 
deve ser vertido, caso contrário o volume final desta 
primeira estimativa é adotado, isto é: 

 
VR2 = VR2’        quando    VR2’ < Vmax,  
VR2 = Vmax     quando     VR2’ > Vmax (2) 
 

Neste último caso a vazão média vertida du-
rante o intervalo de tempo é calculada por: 
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t

maxVRV
Qv

2




  (3) 

 
Considerou-se que a área da superfície do 

reservatório é uma função linear do volume, isto é: 
 

maxV

VR
maxAA 1  (4) 

 
A área máxima de cada um dos açudes foi 

obtida a partir da digitalização de imagens de satéli-
te. Os volumes máximos foram obtidos a partir de 
dados de cadastro dos açudes (quando disponíveis) 
ou a partir da reta de regressão descrita na figura 6. 
 
Simulação de balanço hídrico nas lavouras de arroz 

 
As 477 lavouras de arroz identificadas foram 

consideradas explicitamente na aplicação do mode-
lo hidrológico MGB na bacia do rio Quaraí. Para 
representar o balanço hídrico no interior de cada 
área plantada com arroz foi utilizado um equacio-
namento semelhante ao utilizado para representar 
os reservatórios. 

Inicialmente as lavouras de arroz foram i-
dentificadas a partir de uma classificação de imagens 
do satélite CBERS de duas datas diferentes: uma 
correspondendo ao período de preparo do solo e 
outra correspondendo ao período de irrigação. Os 
detalhes sobre esta classificação estão descritos em 
Collischonn e Collischonn (2009). 

As lavouras de arroz foram identificadas por 
um código e cada lavoura foi conectada a uma fonte 
de água, que podia ser um açude ou um trecho de 
rio associado a uma minibacia do modelo. Esta co-
nexão foi feita com base em imagens de satélite, de 
acordo com o tamanho das lavouras e com a proxi-
midade entre estas e as fontes de água. Combina-
ções de fontes também foram consideradas, de for-
ma que era permitido a uma mesma lavoura retirar 
água de até 4 açudes e de um trecho de rio. Neste 
caso, as fontes foram ordenadas hierarquicamente, 
de forma que a lavoura só passa a retirar água de 
uma determinada fonte quando a fonte anterior 
tiver se esgotado (açude seco). Com isto, se preten-
deu representar o fato de que os irrigantes podem 
demandar água do açude do vizinho ou de um tre-
cho de rio próximo quando seu próprio açude se 
esgota, o que de fato pode ocorrer nesta bacia, de 
acordo com informações coletadas em campo (I-
PH/DNH, 2008). Por fim, em alguns casos, o açude-
fonte identificado se encontrava fora da bacia, o que 
ocorreu no caso de lavouras muito próximas ao 

divisor de águas, situação em que se considerou 
disponibilidade hídrica infinita, para simplificar a 
análise. 

O método de irrigação utilizado na região, à 
época do estudo, era unicamente o de inundação. 
Por este método, uma lâmina de água de espessura 
variável entre 5 e 10 cm é mantida sobre a lavoura, 
com o uso de pequenos cordões de terra, denomi-
nados de taipas, que contornam os quadros da la-
voura. No caso de uma precipitação excessiva, a 
água pode galgar as taipas e sair dos quadros. Nestes 
casos, as taipas podem romper-se, drenando aciden-
talmente a lavoura. A irrigação pode ser realizada 
com circulação de água entre os quadros ou com a 
lâmina estagnada, devendo sempre repor as perdas 
por evapotranspiração e por percolação. Também 
pode ser verificada a utilização da água drenada por 
um quadro ou por um conjunto de quadros para a 
irrigação de outras áreas, em um processo de recu-
peração da água no sistema de drenagem. 

 

 
 

 

 

Figura 8 - Representação gráfica simplificada do balanço 

hídrico de áreas de lavoura de arroz, identificando os 

fluxos de água devidos à precipitação (P), irrigação (Irr), 

evapotranspiração (ET), drenagem através do solo (Di), 

drenagem por cima ou através das taipas durante períodos 

chuvosos (Dv). 

 
 

O balanço hídrico de uma área de lavoura 
está representado na figura 8. A lavoura pode rece-
ber água da chuva (P) ou água do sistema de irriga-
ção (Irr). A água armazenada na lavoura pode ser 
perdida para a atmosfera por evapotranspiração 
(ET), ou drenada através do solo (Di). Em períodos 
muito chuvosos, o excesso de água recebido em uma 
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lavoura é perdido por galgamento sobre as taipas 
(Dv).  

Considerou-se que, durante o ciclo de irri-
gação, cada uma das lavouras seja operada com o 
objetivo de manter uma lâmina mínima de água 
(Hmin). Também foi estabelecido um limite de uma 
lâmina máxima (Hmax) de água, que não poderia 
ser superado mesmo em situações de muita chuva. 

A equação utilizada para representar o ba-
lanço hídrico em cada uma das lavouras de arroz 
representadas no modelo é: 

 
H2 = H1 + P — ET + Irr — Di — Dv (5) 
 
onde H2 é o nível da água na lavoura ao final do 
intervalo de tempo (mm) e H1 é o nível da água no 
início do intervalo de tempo (mm). P é a lâmina de 
chuva ocorrida durante o dia (mm); ET é a evapo-
transpiração ao longo do dia (mm); Irr é a lâmina 
irrigada (mm); Di é a perda de água da lavoura atra-
vés de infiltração para o solo (mm); e Dv é a perda 
por galgamento das taipas. 

O valor de P é obtido através de interpola-
ção dos dados de precipitação observada nos postos 
pluviométricos mais próximos, utilizando a metodo-
logia descrita em Collischonn (2001).  

O valor de ET é obtido pela equação de 
Penman-Monteith considerando a resistência super-
ficial igual a zero. Esta evapotranspiração é denomi-
nada ET0. Este valor ainda é corrigido pela equação 
abaixo, de acordo com Beirsdorf e Mota (1976), 
apud Mota (2000), para considerar a transpiração da 

planta: 
 
ET = 0,91.ET0 + 1,84 (6) 
 
em que ET e ET0 têm unidades de mm (ou mm por 
dia), assim como a constante 1,84.  

As perdas de água são calculadas a partir do 
nível da água em cada lavoura, no início do interva-
lo de tempo (H1), de acordo com as equações que 
seguem: 
 
Di = Perdmin           quando      H1 > Hmin 

min

1
min H

H
PerdDi    quando H1 < Hmin  (7) 

 
e 
 

   
 minmax

min1
minmax

HH

HH
PerdPerdDv




  

 

quando H1 ≥ Hmin 

Dv = 0 quando H1 < Hmin (8) 
 
onde Perdmax e Perdmin são parâmetros que repre-
sentam, respectivamente, as perdas que ocorrem 
quando o nível da água na lavoura é a mínima ne-
cessária (Hmin) e quando o nível é máximo (Hmax). 
Os valores adotados para estes parâmetros foram 
baseados em recomendações técnicas para o cultivo 
do arroz na região Sul (SOSBAI, 2005) e aparecem 
na Tabela 1. 

A lâmina irrigada a cada dia varia com a é-
poca do ano e com as chuvas. O valor de Irr é calcu-
lado de tal forma que ao final do intervalo de tempo 
H2 seja exatamente igual a Hmin. Em dias sem chuva, 
a irrigação apenas compensa a evapotranspiração e 
as perdas por infiltração, ou seja, em dias sem chuva 
Irr é igual à soma de ET e Di. Em dias chuvosos, a 
precipitação pode preencher parcial ou completa-
mente a irrigação. Neste caso, Irr pode ser igual a 
zero. 

O objetivo da irrigação é manter o nível da 
água na lavoura igual a Hmin durante todo o período 
de cultivo. O valor Hmax, por outro lado, representa 
um nível máximo que não pode ser ultrapassado. Se, 
ao final do intervalo de tempo, o nível H2 for maior 
do que Hmax, o valor de H2 é reduzido para Hmax e o 
excesso é somado a Dv, na forma de perdas adicio-
nais. 

 

Tabela 1 - Valores dos parâmetros utilizados na 

representação das lavouras de arroz. 

 

Parâme-
tro 

Valor 
adotado 

Descrição 

Hmin 50 mm Nível mínimo que deve ser 
mantido na lavoura 

Hmax 100 mm Nível máximo que pode 
ocorrer na lavoura 

Perdmin 1 mm/dia Perdas por infiltração quan-
do o nível na lavoura é igual 
a Hmin 

Perdmax 45 
mm/dia 

Perdas por vertimento e 
rompimento de taipas 
quando o nível da água é 
igual a Hmax 

 
 

Considerou-se para as simulações que o pe-
ríodo de cultivo do arroz é de 100 dias, e que o iní-
cio do período de irrigação ocorre entre outubro e 
novembro. Cada lavoura pode ter um dia diferente 
de início de irrigação, de acordo com uma distribui-
ção estatística do tipo uniforme, centrada no dia 1º 
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de novembro com variação de 15 dias para mais e 
para menos. Isto significa que algumas lavouras ini-
ciam o período de irrigação no dia 17de outubro, 
outras no dia 16 de novembro, e outras em cada um 
dos dias do período de 17 de outubro a 16 de no-
vembro, com igual probabilidade.  

O final do período de irrigação ocorre entre 
janeiro e fevereiro, quando são completados os 100 
dias para cada uma das lavouras.  
 

 

APLICAÇÃO 
 

 

O modelo hidrológico foi aplicado conside-
rando diferentes cenários de uso da água e de pre-
sença ou ausência dos reservatórios. 

O primeiro cenário corresponde à situação 
atual, utilizada para a calibração. Neste cenário fo-
ram consideradas as retiradas de água, o armazena-
mento de água nos açudes e o retorno de parte da 
água da irrigação de volta para a rede de drenagem. 

O segundo cenário corresponde à situação 
considerada original na bacia, sem a presença de 
reservatórios e sem os usos da água para irrigação de 
arroz. As vazões geradas pelo modelo neste cenário 
podem ser consideradas as vazões naturais da bacia, 
conforme discutido no início do artigo. 

O terceiro cenário foi idealizado para avali-
ar a influência que a simples presença dos açudes 
exerce sobre o regime hidrológico da bacia. Para 
isto, foram incluídos os reservatórios na simulação, 
mas não foram consideradas as retiradas de água 
para irrigação.  

No quarto cenário foram incluídas as retira-
das de água dos reservatórios, mas não foram inclu-
ídas as retiradas de água dos rios. O objetivo deste 
cenário foi verificar separadamente o impacto da 
retirada de água dos rios e dos açudes sobre a dis-
ponibilidade de água nos rios. 

O quinto cenário é igual ao primeiro, exce-
to pela ausência de retorno de água da irrigação. O 
objetivo deste cenário foi avaliar o quanto a água de 
retorno da irrigação afeta a disponibilidade de água 
na bacia. 
 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Cenário 1: Calibração do modelo 

 
O modelo foi calibrado de forma a obter o 

ajuste dos hidrogramas e da curva chave no posto 

fluviométrico de Artigas (Uruguai), vizinha à cidade 
brasileira de Quaraí, cujos dados foram obtidos 
através do projeto Twinlatin (IPH/DNH, 2008). 
Considerando que tanto os açudes como o uso da 
água para irrigação de arroz existem há muito tem-
po na bacia, o modelo foi calibrado considerando os 
usos da água para irrigação e os açudes existentes.  

O procedimento de calibração do modelo 
chuva-vazão teve 3 etapas: 1) atribuição de valor 
inicial dos parâmetros, a partir do ajuste de bacias 
vizinhas já calibradas (Collischonn et al. 2007b); 2) 
ajustamento manual dos parâmetros mais sensíveis; 
3) ajuste fino através de um procedimento de cali-
bração multobjetivo. 

Os resultados da calibração podem ser ob-
servados na figura 9, que apresenta os hidrogramas 
observado e calculado em Quaraí/Artigas, durante o 
primeiro semestre do ano de 1982. 
 

 
 

Figura 9 - Hidrogramas calculado (cinza) e observado 

(preto) em Quaraí/Artigas, durante o período de 

calibração do modelo hidrológico. 

 
 

Pode-se observar que o ajuste dos hidro-
gramas é relativamente bom, embora alguns picos 
tenham sido subestimados e outros superestimados.  
Um aspecto que se destaca nos hidrogramas do rio 
Quaraí, são as vazões mínimas, cujos valores são 
muito baixos (menos de 0,2 L.s-1.km-2).  

A figura 10 apresenta os hidrogramas obser-
vado e calculado no período de 1994 a 1995, com o 
eixo vertical em escala logarítmica, destacando as 
vazões mínimas. 

Observa-se que as vazões simuladas acom-
panham o comportamento geral das vazões obser-
vadas, com mínimas mais elevadas durante o inver-
no e mais baixas durante o verão. Observa-se, inclu-
sive, que as vazões observadas tendem a zero no final 
do período, quando se inicia um período de falhas 
de observação. Complementarmente, a figura 11 
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mostra o ajuste em termos da curva de permanência 
observada em Artigas e da curva obtida dos dados 
calculados no mesmo local. 
 

 
 

Figura 10 - Hidrogramas observado (preto) e calculado 

(cinza) do rio Quaraí em Artigas/Quaraí no período de 

1994 a 1995 (em escala vertical logarítmica para 

destacar vazões mínimas). 

 
 

 
 

Figura 11 - Curvas de permanência calculada e observada 

em Quaraí/Artigas, no período de 1980 a 2004. 

 
 

A verificação do modelo foi realizada utili-
zando dados de uma estação fluviométrica que não 
foram considerados no momento da calibração. Os 
dados utilizados vêm da estação Javier de Viana, 
localizado no Arroio Tres Cruces, afluente do rio 
Quaraí em território uruguaio. A área de drenagem 
no local da estação fluviométrica é de 580 km2. 

Os hidrogramas calculado e observado no 
Arroio Tres Cruces durante o ano de 1995 são apre-
sentados na figura 12. Observa-se que os maiores 
picos de cheia são superestimados pelo modelo, 
porém visualmente os hidrogramas apresentam, em 
geral, uma boa concordância. 
 

 
 

Figura 12 - Hidrogramas observado (linha preta) e 

calculado (linha cinza) na estação Javier de Viana 

no Arroio Tres Cruces, afluente do rio Quaraí. 

 
 

A figura 13 apresenta uma comparação dos 
hidrogramas do Arroio Tres Cruces durante o ano 
de 1998, utilizando uma escala logarítmica para 
destacar as vazões mais baixas. Observa-se que o 
modelo é capaz de gerar vazões mínimas bastante 
próximas das observadas.  

Com base nestes resultados considerou-se 
que o modelo MGB-IPH pode ser utilizado para 
gerar séries de vazões em locais não monitorados.  
 

 
 

Figura 13 - Hidrogramas observado (linha preta) e 

calculado (linha cinza) na estação Javier de Viana 

no Arroio Três Cruces, afluente do rio Quaraí. 

 
 

As estimativas de necessidade hídrica das 
plantações de arroz irrigado por inundação são 
muito variáveis, dependendo do tipo de manejo, das 
perdas por retorno e das características do solo e do 
clima da região. Forgiarini et al. (2008) sugerem 

valores de consumo de 8.500 a 10.500 m3.ha-1.ano-1 
para o cultivo de arroz no Rio Grande do Sul, sendo 
que este valor pode variar de acordo com o tipo de 
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manejo, das perdas por retorno e das características 
do solo e do clima da região.  

Na calibração do modelo MGB-IPH para a 
bacia do rio Quaraí, as demandas de água para irri-
gação foram incluídas, porém as demandas foram 
calculadas internamente ao próprio modelo, procu-
rando satisfazer a necessidade de manter uma lâmi-
na de água mínima ao longo do ciclo de cultivo, 
conforme descrito anteriormente. Como resultado, 
a demanda calculada foi diferente em cada  ano e 
em cada lavoura. O valor total variou entre pouco 
menos de 10.000 e pouco  mais de 16.000 m3.ha-1. 
ciclo-1. A demanda de irrigação é maior nos anos em 
que chove menos e um pouco menor quando chove 
mais, porque o consumo total de água corresponde 
à demanda satisfeita por irrigação somada à chuva 
que atinge diretamente a lavoura.. A demanda de 
água satisfeita apenas pela irrigação, que é suple-
mentar à chuva, variou em torno de 8000 m3.ha-

1.ciclo-1. Este valor é próximo, porém um pouco 
inferior aos valores encontrados em  Forgiarini et al. 
(2008), o que leva a crer que as perdas de água ado-
tadas na modelagem estão sendo subestimadas. 

Os resultados do modelo no cenário 1 tam-
bém indicam que ocorrem freqüentes situações de 
escassez na bacia, em que a demanda de diversas 
áreas agrícolas não pode ser atendida. Isto ocorre 
quando o trecho de rio ou o açude de onde é reti-
rada a água encontra-se seco. Para cada uma das 477 
lavouras, foi computado o número de dias ao longo 
dos períodos de cultivo em que houve déficit hídri-
co, ou seja, a necessidade de irrigação para manter a 
lâmina mínima não foi atendida. Em 186 lavouras 
ocorreu déficit de atendimento de irrigação em 
mais de 600 dias ao longo dos 27 anos de simulação, 
condição esta considerada mais crítica. 
 
 
Cenário 2: Vazões naturais 

 
 

O cenário de vazões naturais foi obtido a 
partir de uma simulação sem a presença dos açudes 
e das retiradas de água para irrigação. A figura 14 
apresenta as curvas de permanência do rio Quaraí 
junto à cidade de Quaraí nos cenários 1 e 2, e a 
figura 15 apresenta as curvas de permanência no 
exutório da bacia, referentes ao período de 1980 a 
2006. Observa-se que as vazões são mais altas no 
cenário de vazões naturais (cenário 2) do que no 
cenário atual (cenário 1), como era esperado. Na 
seção transversal do rio junto à cidade de Quaraí, 
por exemplo, a vazão Q90 passa de 1,2 m3.s-1 (cenário 
1) para 1,4 m3.s-1 (cenário 2), e na foz a vazão Q90 

passa de 2,9 m3.s-1  (cenário 1) para 8,0  m3.s-1 (cená-
rio 1). 

A diferença de vazão entre os cenários é 
maior no exutório da bacia do que na seção locali-
zada junto à cidade de Quaraí. Isto ocorre porque a 
maior parte das demandas está concentrada a jusan-
te da cidade de Quaraí.  
 
 

 
 

Figura 14 - Curvas de permanência de vazões do rio Qua-

raí junto à cidade de Quaraí, no cenário 1 (situação atual, 

com açudes e retiradas de água) e cenário 2 (vazão natu-

ral, sem açudes e sem retiradas de água). 

 
 

 
 

Figura 15 - Curvas de permanência de vazões do rio Qua-

raí na foz, em Barra do Quaraí, no cenário 1 (situação 

atual, com açudes e retiradas de água) e cenário 2 (vazão 

natural, sem açudes e sem retiradas de água). 

 
 
 

Observa-se na figura 15 que o rio Quaraí 
chega a secar (valores menores do que 0,1 m3.s-1) em 
alguns casos no cenário 1, e que a vazão Q95 é prati-
camente zero (0,2 m3.s-1), enquanto a vazão natural 
na mesma situação é de 4,9 m3.s-1. 
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Cenário 3: Influência dos Açudes 

 
 

O cenário 3 é baseado no cenário 2, porém 
inclui os açudes, ou reservatórios, na simulação. 
Entretanto, não são consideradas as retiradas de 
água tanto dos açudes como dos trechos de rio. Este 
cenário corresponderia à disponibilidade hídrica 
atual da bacia, dada a infraestrutura de armazena-
mento instalada na bacia. O resultado pode ser ob-
servado nas curvas de permanência apresentadas na 
figura 16, que mostra as curvas de permanência do 
rio Quaraí na sua foz, em Barra do Quaraí, no perí-
odo de 1980 a 2006. Percebe-se que a vazão Q90 é 
reduzida de cerca de 8,0 m3.s-1 (cenário 2) para 
6,2 m3.s-1 (cenário 3). 

À primeira vista o resultado apresentado na 
figura 16 parece contraditório, uma vez que a inclu-
são de reservatórios deveria aumentar a regulariza-
ção de vazões, com conseqüente aumento de vazões 
mínimas, como a Q90. Entretanto, na simulação do 
cenário 3, considerou-se que não há vazão de saída 
dos reservatórios a não ser que o volume máximo 
tenha sido atingido. Assim, a influência destes reser-
vatórios restringe-se a aumentar o consumo de água 
por evaporação, o que explica a redução nas vazões 
mínimas. 
 
 

 
 

Figura 16 - Curvas de permanência de vazões do rio Qua-

raí na foz, em Barra do Quaraí, no cenário 2 (vazão natu-

ral, sem açudes e sem retiradas de água) e no cenário 3 

(com a presença de açudes, mas sem retiradas de água). 

 
 
Cenário 4: Retirada de água dos açudes 

 
O cenário 4 é semelhante ao cenário 3, po-

rém foram incluídas as retiradas de água dos reser-
vatórios. A diferença entre o cenário 4 e o cenário 1 
é que no cenário 4 não existem as demandas que 

retiram água diretamente dos trechos de rio. O ob-
jetivo deste cenário foi verificar separadamente o 
impacto da retirada de água dos rios e dos açudes 
sobre a disponibilidade de água nos rios. 

Os resultados deste cenário indicam que 
praticamente não há alteração da curva de perma-
nência entre o cenário 3 e o cenário 4. A vazão Q90 
na foz do rio Quaraí passa de 6,44 m3.s-1 no cenário 

3 para 6,20 m3.s-1 no cenário 4. Isto significa que a 

influência da retirada de água dos açudes sobre as 
vazões mínimas é menos impactante que a própria 
presença dos açudes na bacia. Embora este resulta-
do seja bastante intuitivo, entende-se que o modelo 
desenvolvido é uma ferramenta que permite quanti-
ficar este efeito 

É claro que estes resultados devem ser in-
terpretados com cuidado, já que se referem ao mo-
delo desenvolvido na bacia do Quaraí, e não a me-
dições específicas no campo.  
 
 
Cenário 5: Influência da vazão de retorno 

 
O quinto cenário é igual ao primeiro, exce-

to pela ausência de retorno de água da irrigação. O 
objetivo deste cenário foi avaliar o quanto a vazão de 
retorno da irrigação afeta a disponibilidade de água 
na bacia. No modelo hidrológico, a vazão de retorno 
surge porque as perdas, cujos parâmetros são descri-
tos na tabela 1, produzem um retorno de água para 
o sistema de drenagem da bacia. 

Os resultados mostram que não existe dife-
rença significativa entre as curvas de permanência 
dos cenários 1 e 5. A vazão Q90, por exemplo, é de 
3,2 m3.s-1 no cenário 1 (que considera o retorno da 
água das lavouras) e de 3,1 m3.s-1 no cenário 5 (que 
não considera o retorno da água das lavouras).  

Este resultado é, de certa forma, surpreen-
dente, uma vez que existem cerca de 700 km2 de 
plantações de arroz na bacia. Considerando perdas 
de 1 mm por dia nesta área, conforme o parâmetro 
de perdas utilizado (tabela 1), e considerando que 
as perdas atingiriam a rede de drenagem, o retorno 
da água representaria um aumento de 8,1 m3.s-1 na 
foz do rio Quaraí. 

A pequena diferença entre as vazões dos ce-
nários 1 e 5 pode ser explicada pelo fato da vazão de 
retorno estar sendo reutilizada nas lavouras locali-
zadas a jusante das áreas onde é gerada, ou então 
acaba sendo perdida por evaporação no solo ou em 
reservatórios a jusante, dado que o balanço entre 
precipitação e evaporação na época do cultivo é 
predominantemente deficitário. 
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CONCLUSÕES 
 
 

Neste artigo foi apresentado um modelo hi-
drológico da bacia do rio Quaraí, na fronteira do 
Brasil com o Uruguai, desenvolvido com o foco es-
pecífico de analisar os impactos do intenso uso da 
água para irrigação de arroz e da presença de cen-
tenas de pequenos reservatórios sobre os quais exis-
tem poucas informações. 

O modelo MGB-IPH foi adaptado para estas 
simulações, tendo sido adotada uma metodologia de 
divisão da bacia em mini-bacias. Esta forma de dis-
cretização da bacia mostrou ter vantagens em rela-
ção à discretização tradicional, baseada em células 
regulares quadradas. 

Reservatórios e lavouras de cultivo de arroz 
foram incluídos no modelo e representados de for-
ma explícita e individual nas simulações.  

Foram simulados cenários com diferentes 
graus de consumo de água e de intervenção humana 
no ciclo hidrológico.  

As vazões naturais da bacia foram obtidas a-
través da simulação com o modelo hidrológico sem 
considerar as influências humanas de retirada de 
água ou presença de açudes.  

Os resultados indicam que a bacia do rio 
Quaraí tem demanda de água superior à disponibi-
lidade, mesmo considerando a existência de muitos 
reservatórios. As vazões do rio Quaraí se aproximam 
de zero freqüentemente, e sua Q95 é reduzida de 4,9 
para 0,2 m3.s-1 do cenário 2 (natural) para o cenário 
1 (atual), mostrando que o conjunto de reservató-
rios e a demanda intensa acarretam uma redução 
superior a 95% nas vazões de estiagem. Na prática, 
isto significa que alguns trechos do rio estão secan-
do com alguma freqüência, o que não ocorre no 
cenário natural. É possível que o conflito entre de-
manda e oferta de água na bacia do rio Quaraí seja 
atenuado pela existência de um longo trecho final 
do rio em que ocorre remanso por parte do rio U-
ruguai, sendo que as demandas de água localizadas 
neste trecho estão, na verdade, utilizando água do 
rio Uruguai. 

Foram identificados mais de 400 reservató-
rios com mais de 3 ha de área superficial na bacia. 
Estes reservatórios não são operados com descarre-
gadores de fundo ou com algum outro mecanismo 
que permita regularizar a vazão. Em conseqüência, a 
simples presença destes açudes, localizados nas ca-
beceiras dos afluentes, implica numa redução da 
vazão do rio porque parte da água é consumida pela 
evaporação. A retirada de água para irrigação a par-
tir dos açudes não afeta muito mais as vazões do rio 

Quaraí do que a presença dos reservatórios em si. 
Por outro lado, a inclusão das retiradas de água 
diretamente a partir dos trechos de rio é que causa 
uma grande diminuição na disponibilidade de água 
para jusante. Estes resultados, embora intutivos, são 
importantes porque o modelo se constitui numa 
ferramenta para sua quantificação efetiva, permitin-
do avaliar o impacto de novas infra-estruturas de 
armazenamento na hidrologia da bacia. 

Cabe destacar a importância destes reserva-
tórios para a garantia de suprimento de água para 
irrigação de arroz. Atualmente são cultivados cerca 
de 72.000 ha de arroz na bacia do Quaraí, sendo 
48.000 no Brasil e 24.000 em território uruguaio. Na 
hipótese de não-existência  deste conjunto de infra-
estruturas de armazenamento, e supondo um con-
sumo  específico relativamente baixo (cerca de 1 
L.s.-1 ha-1), seria possível cultivar apenas cerca de 
4.900 ha, desde que totalmente utilizada a vazão 
natural de estiagem de 4,9 m3.s-1. No entanto, como 
demonstrado na comparação entre os cenários 2 e 
3, os reservatórios causam uma diminuição das va-
zões de estiagem nos rios principais, aumentando os 
riscos de falta de água para irrigantes e demais usuá-
rios que dependem unicamente destes mananciais.  
Dito de outra forma, pelos cenários 2 e 3, apenas os 
irrigantes que possuem reservatórios têm um maior 
nível de garantia de atendimento das necessidades 
hídricas de suas lavouras. 

A análise do efeito das vazões de retorno das 
lavouras sobre a disponibilidade não foi conclusiva, 
porque o retorno das lavouras de montante apenas 
serviu para reduzir o déficit nas lavouras de jusante, 
não alterando a vazão disponível no rio Quaraí. O 
modelo adotado para representar as perdas da irri-
gação e as vazões de retorno poderia ser aprimorado 
através do monitoramento completo do balanço 
hídrico de uma lavoura na região. No entanto, dado 
o pequeno efeito sobre a hidrologia da bacia como 
um todo, este aprimoramento provavelmente não 
alteraria muito as conclusões obtidas. 
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Hydrological Modeling of a Basin With Intensive 
Water Use: The Case of Quaraí River in Brazil 
 
ABSTRACT 
 

Often information about small intensively used 

river basins and small reservoirs is incomplete in Brazil. 

The hydrological series from rivergaging stations in these 

basins are usually heavily affected by human activities. A 

hydrological model can allow a more detailed analysis of 

basins with these characteristics seeking to identify the 

impacts of irrigation and regulation of on water availabili-

ty. This article presents an application of the MGB-IPH 

model to the Quaraí river basin on the border between Bra-

zil and Uruguay. For this application, three important 

modifications were performed in the model: discretization of 
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the basin into small sub-basins, instead of the traditional 

discretization into square cells; simulation of a large num-

ber of small reservoirs; and explicit and individual simula-

tion of irrigated rice crops. The hydrological model was 

calibrated taking into account the influence of water re-

trieval for irrigation and the presence of reservoirs. Later 

the model was applied considering a natural scenario — 

without the presence of the small dams and water retrieval 

— and other scenarios attempting to isolate the influence of 

reservoirs and water retrieval; The results show that water 

demand is greater than its availability in the basin, and 

that water retrieval directly from rivers has a greater impact 

than the retrieval of water from the small dams in water 

availability in general.  

Key-words: irrigation, reservoirs, hydrological model, Qua-

raí river basin. 
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RESUMO 
 

Os objetivos do presente trabalho são apresentar uma breve revisão sobre técnicas utilizadas na geração de campos 

aleatórios de condutividade hidráulica (K) e desenvolver um estudo de caso hipotético de simulação estocástica do fluxo e 

transporte de contaminantes em um meio poroso saturado, utilizando o método de simulação gaussiana sequencial (SGS) 

para gerar os campos aleatórios de K com a finalidade de representar a incerteza e a variabilidade espacial da condutividade 

hidráulica. A estrutura espacial da condutividade hidráulica é descrita por três modelos distintos de variabilidade espacial, 

representados por variogramas teóricos do tipo gaussiano, exponencial e esférico. O estudo de caso hipotético constituiu-se da 

propagação de uma pluma de contaminação a partir de uma área contaminada por benzeno de dimensões 80 m x 80 m e 

concentração de 200 ppb sobre uma área de estudo de 2 km x 1 km, considerando-se um horizonte de 30 anos. Os resultados 

obtidos para o estudo de caso hipotético mostraram uma maior dispersão da pluma de contaminação para as simulações a 

partir dos modelos gaussiano e exponencial em comparação às simulações do modelo esférico. São apresentadas também dis-

tribuições amostrais de frequência acumulada de concentrações de benzeno para um receptor hipotético, localizado dentro da 

área de estudo, destacando-se a frequência na qual um valor limite de concentração adotado (10 ppb) é superado. 

 

Palavras-chave: fluxo, transporte, meio poroso, simulação estocástica, simulação gaussiana sequencial. 

 

INTRODUÇÃO 
 
 

Uma das principais características do pro-
blema da contaminação da água subterrânea, em 
comparação à contaminação das águas de superfí-
cie, reside na dificuldade da detecção e no tempo e 
recursos necessários para a sua remediação. 

A tomada de decisão sobre a necessidade de 
remediação exige, em grande parte dos casos, a 
modelagem e simulação do fluxo e transporte de 
contaminantes com os objetivos de auxiliar no pro-
cesso decisório e de fornecer informações que aju-
dem na concepção do sistema de remediação. Como 
ocorre em diversas áreas dos recursos hídricos, duas 
abordagens distintas podem ser utilizadas: determi-
nística ou estocástica. 

A abordagem determinística, via de regra, 
envolve um processo de calibração dos modelos de 
fluxo e transporte, a partir de dados observados em 

campo, produzindo uma solução única para o pro-
blema. Já na abordagem estocástica, os dados obser-
vados em campo são utilizados para definir um pa-
drão estatístico para as variáveis dos modelos de 
fluxo e transporte. 

A abordagem estocástica se baseia na obten-
ção de várias soluções equiprováveis para o proble-
ma, a partir do uso de alguma técnica de simulação 
estocástica. Portanto, uma diferença fundamental 
entre as duas abordagens é a de que a estocástica 
não fornece uma solução única, mas sim um conjun-
to de soluções. Como consequência, esta abordagem 
tem sido preferida quando existe a necessidade de 
representação das incertezas em relação às variáveis 
que caracterizam o problema em análise. 

No caso da contaminação da água subterrâ-
nea é importante reconhecer as incertezas associa-
das a diferentes fatores, relacionados tanto ao meio 
físico, quanto ao contaminante. Um aspecto bastan-
te importante refere-se à variabilidade espacial e à 
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incerteza associadas à condutividade hidráulica (K), 
parâmetro fundamental para a determinação da 
solução do problema de fluxo e, por consequência, 
do problema de transporte de contaminantes em 
meio poroso. 

Na abordagem determinística, o conjunto 
de valores observados de K pode ser utilizado para 
definir um valor único, característico para todo o 
aqüífero, usando alguma técnica de transferência de 
escala. Já na abordagem estocástica, esse mesmo 
conjunto de valores de K pode ser utilizado para 
definir a estrutura espacial da condutividade hidráu-
lica para área de estudo, permitindo representar a 
sua variabilidade espacial por meio de campos alea-
tórios. Esta última abordagem é explorada no pre-
sente artigo que tem por objetivos apresentar uma 
breve revisão sobre técnicas utilizadas na geração de 
campos aleatórios de condutividade hidráulica (K) e 
desenvolver um estudo de caso hipotético de simu-
lação estocástica do fluxo e transporte de contami-
nantes em um meio poroso saturado, utilizando o 
método de simulação gaussiana sequencial (SGS) 
para gerar os campos aleatórios de K.  
 

 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 
 

O conceito de simulação estocástica é apre-
sentado a seguir, de modo formal, baseado no traba-
lho de Deutsch e Journel (1998). 

Considere a distribuição de um (ou mais) 
atributo(s) Z(x) sobre um campo A qualquer com x 

 A. Por simulação estocástica, entende-se o proces-

so de construir modelos alternativos igualmente 
prováveis de alta resolução da distribuição espacial 
de Z(x). Cada realização de Z(x) é representada 

pelo sobrescrito l da seguinte forma: {z(l)(x), x  A }. 

A simulação é dita condicional (ou condi-
cionada) se as realizações resultantes representarem 
valores observados em diferentes localizações, ou 
seja (Deutsch e Journel, 1998): 
 

)x(Z)x(z )l(
  , para qualquer l 

 

onde Z(x) representa o valor do atributo Z(x) ob-

servado na localização x. 

Mantoglou e Wilson (1982) destacam que 
técnicas de simulação de campos aleatórios multi-
dimensionais têm aplicações importantes em hidro-
logia e que uma das razões para a geração destes 
campos é fornecer campos de dados de entrada ou 
de parâmetros para a simulação de Monte Carlo de 

processos físicos. Os campos simulados são usados 
em modelos determinísticos de simulação hidroló-
gica para se obter múltiplas realizações de resulta-
dos. A partir destas realizações, estatísticas dos resul-
tados podem ser calculadas e relacionadas às estatís-
ticas dos dados de entrada ou dos parâmetros (Man-
toglou e Wilson, 1982). 

Tompson et al. (1989) destacam que técni-

cas numéricas para gerar realizações de campos 
aleatórios espacialmente correlacionados são fre-
quentemente utilizadas para definir conjuntos de 
quantidades físicas altamente variáveis em modelos 
estocásticos de sistemas naturalmente heterogêneos. 

Wen e Kung (1993) classificam os métodos 
de geração de campos aleatórios de condutividade 
hidráulica espacialmente correlacionados, de acor-
do com dois tipos genéricos de abordagens geosta-
tísticas: métodos paramétricos e não paramétricos. 
São citados como exemplos de métodos paramétri-
cos: método espectral, método da matriz de covari-
ância, método do vizinho mais próximo, método das 
bandas rotativas e método de simulação gaussiana 
sequencial (SGS). Como exemplo de método não 
paramétrico, Wen e Kung (1993) citam o método de 
simulação de indicadores sequencial (SIS). 

Wen e Gómez-Hernández (1998) classificam 
os métodos de geração de campos aleatórios em 
métodos multigaussianos e não multigaussianos. Em 
comparação ao trabalho de Wen e Kung (1993), os 
métodos multigaussianos e não multigaussianos 
corresponderiam respectivamente aos métodos pa-
ramétricos e não paramétricos. 

A diferença básica entre os dois tipos de a-
bordagem refere-se ao fato de que os métodos mul-
tigaussianos procuram reproduzir a média e a vari-
ância da distribuição teórica usada para representar 
a variabilidade espacial de um determinado atributo 
do solo. Já os métodos não multigaussianos procu-
ram reproduzir indicadores, aqui entendidos sim-
plesmente como percentis da distribuição teórica 
usada na representação de um determinado atributo 
do solo. 

Vários estudos procuram comparar o de-
sempenho dos métodos multigaussianos e dos mé-
todos não multigaussianos na representação da vari-
abilidade espacial da condutividade hidraúlica, ci-
tando-se os trabalhos de Wen e Kung (1993), Gó-
mez-Hernández e Wen (1998), Wen e Goméz-
Hernández (1998) e Zinn e Harvey (2003). Lee et al. 

(2007) apresentam uma extensa relação de estudos 
realizados e que procuram comparar o desempenho 
das técnicas multigaussianas e não multigaussianas. 

A partir dos estudos citados no parágrafo 
anterior, pode-se destacar que a maior vantagem dos 
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modelos multigaussianos é a sua relativa simplicida-
de, quando comparados aos modelos não multigaus-
sianos. Verifica-se ainda que a maior crítica aos mo-
delos multigaussianos é a de que eles não conse-
guem reproduzir estruturas de solo, onde são en-
contradas regiões bem definidas de baixa ou alta 
condutividade hidráulica, uma vez que a correlação 
espacial de valores extremos de condutividade hi-
dráulica para este tipo de modelos é relativamente 
pequena. 
 
Princípio da simulação sequencial 

 
As técnicas de simulação sequencial são u-

sadas para produzir simulações condicionais (ou 
condicionadas) de campos aleatórios de grandezas 
(ou atributos) relacionados aos problemas de fluxo 
e transporte em meio poroso. 

O princípio da simulação sequencial, pro-
posto por Johnson (1987), parte da idéia básica de 
que n eventos dependentes Ai, i = 1, ..., n, podem ser 

simulados sequencialmente, usando a seguinte ex-
pressão (Dowd, 1992): 
 
     

   112

2n211n1n21nn21

AP . AAP                            

A,,A,AAP . A,,A,AAPA,,A,AP



 

 
De modo simples, a simulação sequencial 

consiste em condicionar a estimativa de uma gran-
deza em uma posição x a toda informação disponí-
vel na vizinhança de x, incluindo valores observados 
e também valores previamente simulados. A aborda-
gem sequencial é apresentada formalmente a seguir, 
a partir do trabalho de Deutsch e Journel (1998). 

Considere a distribuição conjunta de N vari-
áveis aleatórias Zi com N possivelmente muito gran-
de e o condicionamento destas N variáveis por um 
conjunto de n dados de qualquer tipo, simbolizado 

pela notação (n). A correspondente distribuição 

de probabilidade condicional acumulada multivari-
ada das N variáveis aleatórias é representada por 
(Deutsch e Journel, 1998): 
 

 )n(  N,... ,1i,zZ P))n(  z ..., ,z(F iiN1)N(   (1) 

 
Segundo Deutsch e Journel (1998), aplica-

ções sucessivas do conceito de probabilidade condi-
cional mostram que uma realização das N variáveis 
aleatórias Zi pode ser obtida da distribuição de pro-
babilidade condicional acumulada, dada pela Equa-
ção 1, em N passos sucessivos, cada qual envolvendo 
uma distribuição de probabilidade condicional a-
cumulada univariada com um nível crescente de 

condicionamento, usando-se o seguinte procedi-
mento: 
 

 Passo 1: Determinar uma realização z1
(l) da 

distribuição de probabilidade condicional 
acumulada univariada de Z1 dado o conjun-
to de dados originais (n). O valor de z1

(l) as-

sim obtido é então considerado um dado 
condicionante para as realizações subse-
quentes. Deste modo, o conjunto de infor-
mações (n) é atualizado para um novo con-

junto (n+1) = (n)  {Z1 = z1
(l)}; 

 Passo 2: Determinar uma realização z2
(l) da 

distribuição de probabilidade condicional 
acumulada univariada de Z2 dado o conjun-
to de dados (n+1) e atualizar o conjunto de 

informações para (n+2) = (n+1)  {Z2 = z2
(l)}; 

 Passo 3: Considerar sequencialmente todas 

as N variáveis aleatórias Zi. 
 

O princípio de simulação sequencial inde-
pende do algoritmo ou modelo utilizado para obter 
a série de distribuições de probabilidade condicio-
nal acumulada univariada (Deutsch e Journel, 
1998).  

Goovaerts (2001) destaca que duas grandes 
classes de algoritmos de simulação sequencial po-
dem ser estabelecidas: uma classe definida pelo uso 
do método de simulação gaussiana sequencial (SGS) 
e outra classe definida pela utilização do método de 
simulação de indicadores sequencial (SIS). 

Uma questão relacionada à simulação esto-
cástica, ainda segundo Goovaerts (2001), é a escolha 
entre uma abordagem multigaussiana ou não multi-
gaussiana. O referido autor ressalta que não existe 
uma resposta direta para esta questão e que os usuá-
rios devem ter em mente que o modelo multigaussi-
ano não permite uma correlação espacial significati-
va de valores extremos (altos ou baixos), o que pode 
ser não desejável (não conservador) para a aplicação 
de interesse. 
 
Método de simulação gaussiana sequencial 

 
A implantação do princípio de simulação 

sequencial, sob a hipótese de uma função aleatória 
multigaussiana, define a chamada simulação gaussi-
ana sequencial (Goovaerts, 1997). 

O método de simulação gaussiana sequenci-
al (SGS), apresentado por Isaaks (1990), é segundo 
Koltermann e Gorelick (1996), o mais poderoso dos 
algoritmos gaussianos de geração de campos aleató-
rios. Os referidos autores destacam o fato de que o 
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SGS, por definição, gera simulações condicionais 
(ou condicionadas). Marsily et al. (1998) destacam o 

SGS como sendo provavelmente o método mais 
simples de ser utilizado.  

Uma descrição do método de simulação 
gaussiana sequencial (SGS) pode ser encontrada 
em, por exemplo, Goovaerts (1997) e Deutsch e 
Journel (1998). 

Deutsch e Journel (1998) apresentam uma 
série de programas computacionais aplicados à si-
mulação estocástica, entre eles, o programa sgsim 

que usa o método de simulação gaussiana sequenci-
al (SGS) para a geração de campos aleatórios bidi-
mensionais ou tridimensionais para malhas regula-
res e que foi utilizado no presente trabalho para a 
geração dos campos aleatórios de K.  

No contexto deste trabalho, o método de 
Monte Carlo é associado ao método de simulação 
gaussiana sequencial (SGS) para a produção de 
diversas realizações de campos aleatórios de K para 
caracterizar a incerteza associada aos problemas de 
fluxo e transporte em meio poroso em função da 
variabilidade espacial e da amostragem fragmentada 
da condutividade hidráulica. 

Existem inúmeros trabalhos na literatura 
técnica que utilizam ou comparam o SGS a outros 
métodos para a geração de campos aleatórios. Como 
exemplos, podem ser citados os trabalhos de Dowd 
(1992), Wen e Kung (1993), Koltermann e Gorelick 
(1996), Gómez-Hernández (1998), Wen e Gómez-
Hernández (1998), Goovaerts (2001), Zhang e Pin-
der (2003), Zinn e Harvey (2003), Ballio e Guadag-
nini (2004) e Lee et al. (2007).  

 
 
 

METODOLOGIA 
 
 

A metodologia adotada consistiu basicamen-
te em explorar um estudo de caso hipotético de 
contaminação residual em um aquífero freático sem 
a presença de contaminantes em fase livre. 
 
 
Área de estudo 

 
A área de estudo hipotética correspondeu a 

um aquífero freático (livre) com forma retangular, 
cujas dimensões são apresentadas na Figura 1. A 
área sombreada na Figura 1 representa a área con-
taminada. 
 

 

 

2 km

1 km 80 m 

460 m 

460 m 80 m 

 
 

Figura 1 - representação esquemática da área de estudo 

 
 

Dados básicos para a modelagem do fluxo 

e transporte do contaminante 

 
As condições de contorno adotadas para o 

problema de fluxo foram cargas hidráulicas constan-
tes de 10 m e 9 m respectivamente nas bordas es-
querda e direita (fronteiras oeste e leste) da área de 
estudo. Assumiu-se também uma recarga de 260 
mm/ano para a área de estudo. 

Já para o problema de transporte, adotou-se, 
por hipótese, a presença do contaminante benzeno 
com uma concentração de 0,2 mg/L (200 ppb) na 
fonte de contaminação. Para efeito de comparação, 
a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Uni-
dos (U. S. Enviromental Protection Agency — USEPA) 

sugere concentrações de benzeno variando entre 1 
ppb e 10 ppb para um nível de risco à saúde huma-
na de 10-6, que representa um caso adicional de 
câncer para uma população de um milhão de pesso-
as expostas (USEPA, 2000). O Ministério da Habita-
ção, Planejamento Espacial e Meio Ambiente (Minis-

try of Housing, Spatial Planning and Environment - 

VROM) da Holanda adota 30 ppb como um valor de 
intervenção para o benzeno na água subterrânea 
(VROM, 2000). Como um exemplo no Brasil, a 
Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambien-
tal (CETESB) do estado de São Paulo sugere 5 ppb 
como um valor orientador para intervenção nas 
águas subterrâneas (Casarini et al., 2001). 

A Tabela 1 apresenta algumas informações 
básicas utilizadas para a modelagem dos problemas 
de fluxo e transporte. As informações relacionadas 
especificamente ao benzeno foram obtidas a partir 
de Montgomery e Welton (1991).  

Os valores de K usados no presente trabalho 
foram extraídos de Houston e Braun (2004) e foram 
considerados como ocorrendo na área de estudo 
hipotética. As condutividades hidráulicas variaram 
entre 7,06 x 10-7 m/s (0,06 m/dia) e 7,07 x 10-4 m/s 
(61,0 m/dia), apresentando portanto uma variação 
de 3 ordens de grandeza (potência de 10). A média 
geométrica das condutividades hidráulicas resultou 
em 3,04 x 10-5 m/s (2,63 m/dia) e as distâncias entre 
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os pontos de amostragem de K variaram entre apro-
ximadamente 150 m a 3800 m, com uma distância 
média de 1627 m. 
 

Tabela 1 - Informações básicas para o estudo de caso 

 

Propriedade Unidade Valor 

densidade das partícu-
las 

g/cm3 2,65 

densidade do solo g/cm3 1,46 

porosidade adim. 0,45 

porosidade efetiva adim. 0,25 

fração de carbono 
orgânico 

% 0,6 

coeficiente de partição 
entre octanol e água 
(log KOW) 

adim. 2,13 

coeficiente de difusão 
molecular do contami-
nante na fase aquosa 
(Dm) 

m2/dia 9,42 x 10-5 

 
 
 
Geração dos campos aleatórios de K 

 
Os campos aleatórios de K foram gerados 

sob a hipótese de heterogeneidade e isotropia, ou 
seja, os valores de condutividade hidráulica (K) nas 
direções x e y variaram em cada ponto da área de 

estudo (heterogeneidade), mas eram iguais entre si 
em todos os pontos da área de estudo (isotropia). A 
hipótese de isotropia foi adotada em razão dos da-
dos extraídos de Houston e Braun (2004) não per-
mitirem uma análise mais aprofundada quanto à 
anisotropia do meio poroso em relação à condutivi-
dade hidráulica. 

O procedimento utilizado para a geração 
dos campos aleatórios de condutividade hidráulica 
(K) seguiu procedimento que caracteriza o método 
da simulação gaussiana sequencial (SGS), conforme 
apresentado em Deutsch e Journel (1998). Como se 
trata de um estudo de caso hipotético, alguns passos 
do referido procedimento não foram necessários, 
uma vez que os variogramas amostrais foram defini-
dos hipoteticamente, embora baseados nos valores 
de K extraídos de Houston e Braun (2004).  

Para a representação da variabilidade espa-
cial da condutividade hidráulica foram definidos 
três diferentes modelos espaciais (variogramas), a 
saber: gaussiano, exponencial e esférico. Adotou-se 
ainda a hipótese de que a condutividade hidráulica 
segue uma distribuição lognormal. 

O modelo computacional sgsim foi utilizado 

para gerar realizações equiprováveis de campos alea-
tórios da variável normal padronizada z. A definição 

e o formato dos dados de entrada do referido mode-
lo podem ser obtidos a partir de Deutsch e Journel 
(1998). Aqui são destacados, como dados de entra-
da, principalmente: o número de simulações, a de-
finição da malha a ser simulada e o modelo teórico 
de variograma. Adotou-se uma malha regular de 50 

células x 50 células com discretizações x e y, i-

guais a 40 m e 20 m, respectivamente. 
Foram gerados campos de condutividade 

hidráulica para os três modelos distintos de vario-
grama: gaussiano, exponencial e esférico. Estes três 
modelos são ditos estacionários. Fisicamente, se uma 
função aleatória Z(x) é dita estacionária, significa 
que o fenômeno é homogêneo no espaço e, por 
assim dizer, se repete em todo o espaço (Chilès e 
Delfiner, 1999). Foram adotados os mesmos valores 
dos parâmetros efeito-pepita, patamar e amplitude 
para os três modelos de variogramas teóricos, iguais 
respectivamente a 0, 1 e 500. A Figura 2 mostra uma 
comparação dos variogramas teóricos adotados para 
a geração dos campos aleatórios de K.  

Verifica-se, a partir da Figura 2, que o mode-
lo exponencial tende a representar melhor a variabi-
lidade em pequena escala por apresentar maiores 
ordenadas do variograma para pequenas distâncias, 
enquanto o modelo gaussiano tende a representar 
melhor a variabilidade em grande escala por apre-
sentar maiores ordenadas para distâncias maiores. 
 

 
 

Figura 2 - Comparação dos modelos teóricos 

de variograma 

 
 
Modelagem do fluxo e do tranporte no meio 

poroso saturado 

 
O problema de fluxo foi modelado conside-

rando-se regime permanente, uma hipótese razoável 
para estudos de avaliação de contaminação para 
horizonte de tempo da ordem de 20 a 30 anos. A 
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contaminação da água subterrânea se dá suposta-
mente pela presença do contaminante benzeno, que 
possui uma alta solubilidade em água. 

Adotou-se, por hipótese, fluxo bidimensio-
nal (plano horizontal) e transporte tridimensional 
com a contaminação residual presente ao longo de 
metade da espessura do aquífero. 

O modelo computacional utilizado para a 
análise do problema de fluxo foi o modelo FLUX-
SAT, que trata do fluxo permanente tridimensional 
em meio poroso saturado, cuja concepção é apre-
sentada em Gomes (2008). O modelo FLUXSAT 
resolve numericamente a equação a seguir que des-
creve o fluxo permanente em meio poroso saturado 
não homogêneo e anisotrópico. 
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onde: K = condutividade hidráulica [LT-1]; 
 h = carga hidráulica [L]; 
 x, y e z = direção dos eixos coordenados. 
 

Duas hipóteses importantes relacionadas à 
Equação 2 são a densidade da água constante e o 
alinhamento dos eixos coordenados x, y e z com as 

direções principais do tensor da condutividade hi-
dráulica (Gomes, 2008). 

O modelo FLUXSAT, apresentado em Go-
mes (2008), foi baseado principalmente no trabalho 
de McDonald e Harbaugh (1988) que descreve um 
modelo computacional de fluxo transiente tridi-
mensional em meio poroso saturado, baseado em 
um esquema de diferenças finitas. O referido traba-
lho representa a base do modelo computacional 
MODFLOW, provavelmente o mais popular dos 
modelos computacionais de fluxo em meio poroso 
saturado. 

Destaca-se que o modelo FLUXSAT foi de-
senvolvido para possibilitar a execução de várias 
simulações consecutivas sem a interferência do usu-
ário, a partir de diferentes campos de condutividade 
hidráulica (K). No presente trabalho, foram realiza-
das 200 simulações de fluxo, a partir dos campos de 
condutividade hidráulica gerados. 

O modelo computacional utilizado para a 
análise do problema de transporte foi o modelo 
TRANSPSAT, que trata do transporte tridimensional 
em meio poroso saturado sob regime de fluxo per-
manente, cuja concepção é apresentada em Gomes 
(2008). O referido modelo computacional considera 
os seguintes processos básicos no transporte de con-
taminantes em meio poroso saturado: advecção, 

dispersão hidrodinâmica (dispersão + difusão mole-
cular) e sorção (hipóteses de substância conservati-
va, equilíbrio local e sorção linear), segundo a equa-
ção a seguir (Gomes, 2008):  
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onde:  C = concentração do contaminante dissolvi-
do na água subterrânea [ML-3]; 
 xi = distância ao longo do respectivo eixo 
coordenado xi [L]; 
 Dij = coeficiente de dispersão hidrodinâmica 
[L2T-1]; 
 qe = fluxo volumétrico de fonte/sumidouro 
externos por unidade de volume do aqüífero [T-1]; 
 Ce = concentração de contaminante dissol-
vido em fonte/sumidouro externos [ML-3]; 

 e = porosidade efetiva [adimensional]; 

 Rvv i
*
i  ; 

 vi = velocidade média na escala do poro na 
direção do eixo coordenado xi [LT-1]; 
 R = coeficiente de retardo [adimensional]; 
 t = tempo [T]. 
 

A Equação 3 pode ser obtida a partir de 
Zheng (1990), sob a hipótese do contaminante ser 
uma substância conservativa.  

O desenvolvimento do modelo TRANSPSAT 
foi baseado principalmente no trabalho de Zheng 
(1990) que descreve um modelo computacional de 
transporte tridimensional para a simulação dos pro-
cessos de dispersão, advecção e reações químicas de 
contaminantes dissolvidos em meio poroso saturado 
sob regime transiente. O referido trabalho represen-
ta a base do modelo computacional MT3D, um dos 
mais populares modelos computacionais de trans-
porte em meio poroso saturado. O método numéri-
co utilizado para a solução da equação do transporte 
é o método das características modificado (MMOC). 

O modelo TRANSPSAT permite a execução 
de várias simulações consecutivas sem a interferên-
cia do usuário, a partir dos campos de velocidades e 
cargas hidráulicas, gerados pelo modelo FLUXSAT 
para os diferentes campos de condutividade hidráu-
lica. No presente trabalho foram realizadas 200 si-
mulações de transporte, a partir dos campos de 
velocidade e de cargas hidráulicas gerados pelo 
modelo FLUXSAT. 

Portanto, o fluxo e o transporte de conta-
minantes em meio poroso saturado foram modela-
dos utilizando-se o equacionamento usual dos mo 
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Campo 37 — modelo gaussiano  Campo 37 — modelo exponencial Campo 37 — modelo esférico 

 
Campo 183 — modelo gaussiano  Campo 183 — modelo exponencial Campo 183 — modelo esférico  

 

Figura 3 - Exemplos de campos aleatórios gerados para o logaritmo da condutividade hidráulica (K em m/s) 

 
 

 

 modelo gaussiano modelo exponencial modelo esférico  
 

Figura 4 - Comparação entre os variogramas teóricos e alguns variogramas simulados (campos 9, 69, 71, 149 e 176) 

 
 
delos determinísticos. O componente estocástico foi 
inserido pela resolução do mesmo problema diver-
sas vezes, onde, em cada solução, adotava-se um 
campo diferente de condutividade hidráulica para a 
área de estudo.  

Embora outros parâmetros relativos ao fluxo 
e transporte de contaminantes também pudessem 
considerados como aleatórios, adotou-se, no presen-
te trabalho, apenas a condutividade hidráulica como 
variável aleatória. Mesmo assim, do ponto de vista 
do transporte de contaminantes em meio poroso 
saturado, tal procedimento implica em conferir um 
caráter estocástico aos termos advectivo e dispersivo 
da equação de transporte, uma vez que cada solução 
do problema de fluxo gera um campo de velocida-
des distinto que é utilizado na solução do problema 
de transporte. 
 
 

RESULTADOS E ANÁLISE 

 
Geração dos campos aleatórios 

 
Os campos aleatórios de K, como mencio-

nado anteriormente, foram gerados utilizando-se o 
método da simulação gaussiana sequencial e consi-
derando-se os variogramas apresentados na Figura 2. 
A Figura 3 apresenta uma exemplo de realização de 
dois campos aleatórios de condutividade hidráulica 
para os modelos gaussiano, exponencial e esférico. 

Considerando-se os dados extraídos de 
Houston e Braun (2004), a média e o desvio-padrão 
dos logaritmos dos valores observados de condutivi-
dade hidráulica (log K) resultaram em -4,5 e 0,80, 
respectivamente. A média de (log K) para os campos 
gerados pelos modelos gaussiano, exponencial e 
esférico resultaram respectivamente em -4,6; -4,7 e -
4,8. Já os desvios-padrão de (log K) resultaram em  
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modelo gaussiano modelo exponencial modelo esférico  
 

Figura 5 - Valores médios dos níveis simulados do lençol freático (em m) 

 
 
0,66; 0,67 e 0,61, respectivamente, para os modelos 
gaussiano, exponencial e esférico. Verifica-se por-
tanto que o processo de geração resultou em valores 
médios de (log K) um pouco inferiores aos observa-
dos e com uma menor dispersão. 

A Figura 4 apresenta um comparação entre 
os variogramas teóricos utilizados para a geração dos 
campos aleatórios e os variogramas obtidos a partir 
dos valores de condutividade hidráulica de cinco 
campos aleatórios gerados e selecionados aleatoria-
mente. 

Verifica-se, a partir da Figura 4, que as or-
denadas dos variogramas relativos aos campos alea-
tórios gerados resultaram, de modo geral, superiores 
às ordenadas dos variogramas teóricos utilizados na 
geração dos campos. Este comportamento foi devi-
do ao condicionamento da geração dos campos 
aleatórios aos valores de condutividade hidráulica 
extraídos de Houston e Braun (2004), que sugerem 
uma variabilidade espacial da condutividade hidráu-
lica superior à representada pelos variogramas teóri-
cos utilizados na geração dos campos. 
 
Problema de fluxo 

 
 

A análise dos resultados, em termos da solu-
ção do problema de fluxo, compreendeu a análise 
da média e do desvio-padrão dos níveis da superfície 
piezométrica e dos valores médios de velocidade de 
Darcy, considerando as simulações realizadas para 
cada um dos modelos utilizados para representar a 
variabilidade espacial de K. 

A Figura 5 apresenta os níveis médios simu-
lados da superfície piezométrica para os três mode-
los de variabilidade espacial utilizados. Verifica-se, a 
partir da Figura 5, que a distribuição dos valores 
médios dos níveis simulados, a partir dos modelos 

gaussiano e exponencial, resultaram semelhantes 
entre si, apresentando inclusive uma certa simetria 
em relação a um eixo paralelo à fronteira sul (borda 
inferior) do aquífero, passando pelo centro da área 
de estudo. Já os resultados a partir do modelo esfé-
rico se mostraram distintos em relação aos modelos 
gaussiano e exponencial, principalmente em termos 
da simetria destacada anteriormente. 

É importante destacar que a variabilidade 
espacial de K faz com que as linhas equipotenciais 
médias, apresentadas na Figura 5, não sejam retilí-
neas e paralelas, como seria de se esperar na solução 
de um problema de fluxo permanente em um aquí-
fero homogêneo com as mesmas condições de con-
torno aqui adotadas. Ressalta-se que a hipótese de 
estacionariedade é adotada sobre o modelo de vari-
ação espacial (variograma) da condutividade hidráu-
lica e que a simulação condicional implica no uso 
dos valores observados para a geração dos campos, o 
que explica o comportamento das linhas equipoten-
ciais médias, apresentadas na Figura 5. 

Os valores do desvio-padrão dos níveis simu-
lados resultaram menores para o modelo gaussiano 
em comparação aos modelos exponencial e esférico. 
No caso do modelo gaussiano, o desvio-padrão má-
ximo resultou na ordem de 16 cm, enquanto que, 
para os modelos exponencial e esférico, resultou na 
ordem de 18 cm.  

O desvio-padrão dos níveis simulados resul-
tou relativamente baixo quando comparado ao des-
nível máximo de 1 m, existente entre as bordas oeste 
e leste do aqüífero. No entanto, deve-se ressaltar que 
a adoção de condições de contorno do tipo carga 
hidráulica constante nos contornos oeste e leste do 
aquífero acabam restrigindo a variação dos níveis 
simulados dentro da área de estudo, ajudando a 
reduzir o desvio-padrão dos níveis da superfície 
piezométrica. 
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modelo gaussiano modelo exponencial modelo esférico  
 

Figura 6 - Valores médios das velocidades de Darcy simuladas (em m/dia) 

 
 

 

 modelo gaussiano modelo exponencial modelo esférico 

 
 

Figura 7 - Plumas médias de contaminação para o horizonte de 30 anos (concentrações em ppb) 

 
 
 

Verifica-se, a partir da Figura 6, que os mo-
delos gaussiano e exponencial apresentaram maio-
res valores médios da velocidade de Darcy em com-
paração ao modelo esférico. Uma possível explica-
ção para este resultado é a tendência do modelo 
esférico apresentar, em termos médios, campos com 
menores valores de condutividade hidráulica em 
relação aos demais modelos. 
 
 
Problema de transporte 

 
 

A análise dos resultados, em termos da solu-
ção do problema de transporte, compreendeu a 
análise comparativa da dispersão das plumas médias 
de contaminação e das distribuições de frequência 
acumulada de concentrações para um receptor hi-
potético localizado dentro da área de estudo. 

A Figura 7 apresenta as plumas médias de 
contaminação simuladas para os modelos gaussiano, 
exponencial e esférico para o horizonte de 30 anos. 

As regiões apresentadas em tons de cinza na Figura 
7 representam as áreas cuja concentração de benze-
no resultou superior (em termos médios) a 10 ppb, 
considerado como valor limite para a concentração 
de benzeno dissolvido na água subterrânea, con-
forme recomendação em USEPA (2000). A Tabela 2 
apresenta algumas características relacionadas às 
plumas médias de concentração de benzeno obtidas 
nas simulações para um horizonte de 30 anos. 

Destaca-se que as características das plumas 
médias, apresentadas na Tabela 2, são indicativos da 
dispersão da pluma de contaminação. Maiores valo-
res de concentração média, concentração máxima e 
afastamento em relação ao centro de massa da área 
contaminada (40 m, 0 m) indicam maior dispersão 
da pluma. Desta forma, os valores apresentados na 
Tabela 2 mostram uma maior dispersão das plumas 
médias produzidas pelos modelos gaussiano e expo-
nencial em comparação à produzida pelo modelo 
esférico.  
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Figura 8 - Distribuições amostrais de frequências acumuladas de concentrações para 

o receptor hipotético 1 para os horizontes de 10, 20 e 30 anos 

 
 

Tabela 2 - Características das plumas médias de contami-

nação simuladas (t = 30 anos) 

 

Característica* 
Modelo 

gaussiano exponencial esférico 

Concentração 

média (ppb) 
0,14 0,13 0,07 

desvio-padrão 

concentrações 

(ppb) 

2,07 1,86 1,12 

Concentração 

máxima (ppb) 
51,0 45,7 27,7 

abcissa do 

centro de masas 

da pluma (m) 

99,7 99,5 93,7 

ordenada do 

centro de masas 

da pluma (m) 

-2,2 -2,5 -0,4 

Obs: *não considerando as concentrações da área fonte 

 
Adotou-se, de modo hipotético, a existência 

de um receptor localizado no eixo de simetria (sen-
tido oeste-leste) da área de estudo a uma distância 
aproximada de 200 m do centro da área contamina-
da. A Figura 8 apresenta a distribuição de frequên-
cias acumuladas de concentrações para o referido 
receptor, considerando-se os horizontes de 10, 20 e 
30 anos. 

Verifica-se, a partir da Figura 8, que as dis-
tribuições de frequências acumuladas das concen-
trações de benzeno, obtidas a partir das simulações 
dos modelos gaussiano e exponencial, resultaram 
em maiores valores de concentração para o receptor 
para um mesmo valor de frequência em comparação 
à distribuição obtida a partir do modelo esférico. 

Os resultados obtidos nas simulações mos-
traram concentrações para o receptor de 43,8 ppb, 
37,7 ppb e 23,5 ppb para a frequência de 50% e de 
106,0 ppb, 106,0 ppb e 68,8 ppb para a frequência 
de 95%, respectivamente para os modelos gaussiano, 

exponencial e esférico, considerando-se o horizonte 
de 30 anos. 

O valor limite de 10 ppb apresentou uma 
frequência acumulada para o receptor para o hori-
zonte de 30 anos de aproximadamente 8,8%, 13,7% 
e 24,7% para os modelos gaussiano, exponencial e 
esférico, respectivamente, representando frequên-
cias de excedência de 91,2%, 86,3% e 75,3%. 
 
Análise do número de simulações 

 
A análise do número de simulações consis-

tiu basicamente em verificar a variação da frequên-
cia de excedência da concentração limite de 10 ppb 
para o receptor em razão do número de simulações. 
A justificativa adotada para tal critério foi o de que a 
chance de um determinado valor limite de concen-
tração ou de risco ser ultrapassado constitui um 
parâmetro importante na tomada de decisão de 
remediação de um local contaminado em avaliações 
de risco relacionadas à contaminação da água sub-
terrânea. 
 
 

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

0 50 100 150 200

fr
e
q

u
ê
n

ci
a
 d

e
 e

x
ce

d
ê
n

ci
a

número de simulações

modelo gaussiano

modelo exponencial

modelo esférico

 
 

Figura 9 - Freqüências de excedência em relação à concen-

tração limite (10 ppb) no receptor em função do número 

de simulações para horizonte de 30 anos. 
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A Figura 9 apresenta as freqüências de ex-
cedência em relação à concentração limite de 10 
ppb no receptor em função do número de simula-
ções para um horizonte de 30 anos.  

Verifica-se, a partir da Figura 9, que a fre-
quência de excedência da concentração limite de 10 
ppb começa a se estabilizar a partir de número de 
simulações superior a 100. 
 

 

CONCLUSÕES 
 
 

O presente trabalho, além de apresentar  
uma breve revisão sobre técnicas utilizadas na gera-
ção de campos aleatórios de condutividade hidráuli-
ca, buscou mostrar o estudo de um caso hipotético 
de simulação estocástica de fluxo e transporte de 
contaminantes em meio poroso saturado, utilizando 
o método de simulação gaussiana sequencial (SGS) 
para a geração dos campos aleatórios de condutivi-
dade hidráulica.  

As conclusões apresentadas são relativas aos 
resultados obtidos para o referido estudo de caso, 
que consistiu basicamente em um problema de con-
taminação residual em um aquífero freático, carac-
terizando a ausência de contaminantes em fase livre. 

Os campos aleatórios de K foram gerados 
sob as hipóteses de heterogeneidade e isotropia para 
o meio físico. A hipótese de isotropia assumiu um 
caráter de simplificação do problema, uma vez que 
os dados disponíveis, mesmo em se tratando de um 
estudo de caso hipotético, não permitiram um estu-
do mais aprofundado da anisotropia da condutivi-
dade hidráulica. 

A representação da variabilidade espacial da 
condutividade hidráulica (K) na área de estudo foi 
feita através da adoção de diferentes modelos de 
variabilidade espacial (variogramas). Foram utiliza-
dos três modelos de variogramas estacionários: gaus-
siano, exponencial e esférico. 

Os campos aleatórios de K apresentaram 
condutividades médias inferiores e uma menor dis-
persão em comparação aos valores observados, es-
pecialmente aqueles gerados a partir do modelo 
esférico. Verificou-se também que os campos gera-
dos apresentaram, de modo geral, uma maior varia-
bilidade espacial em comparação aos variogramas 
teóricos usados na geração dos mesmos. 

Em termos da solução do problema de flu-
xo, a distribuição espacial dos valores médios dos 
níveis simulados da superfície piezométrica, obtida 
para os modelos gaussiano e exponencial, resulta-
ram semelhantes entre si, apresentando inclusive 

uma certa simetria em relação a um eixo no sentido 
oeste-leste passando pelo centro da área de estudo. 
Já os resultados do modelo esférico se mostraram 
distintos em relação aos modelos gaussiano e expo-
nencial, principalmente em termos da simetria des-
tacada anteriormente. 

O modelo gaussiano apresentou menores 
valores de desvio-padrão dos níveis simulados em 
comparação aos modelos exponencial e esférico. Os 
valores de desvio-padrão dos níveis simulados quan-
do comparados ao desnível máximo resultaram rela-
tivamente baixos. No entanto, deve-se ressaltar que a 
adoção de condições de contorno do tipo carga 
hidráulica constante acabam restrigindo a variação 
dos níveis simulados dentro da área de estudo, re-
duzindo o desvio-padrão. 

Além disso, os modelos gaussiano e expo-
nencial apresentaram maiores valores médios de 
velocidade de Darcy em comparação ao modelo 
esférico. Uma possível explicação foi a tendência do 
modelo esférico produzir, em termos médios, cam-
pos com valores de condutividade hidráulica inferi-
ores aos demais modelos  

As plumas médias de contaminação apre-
sentaram maior dispersão para os modelos gaussia-
no e exponencial em comparação ao modelo esféri-
co, principalmente em razão do mesmo apresentar 
menores velocidades de Darcy. 

As distribuições de frequência acumulada 
das concentrações de benzeno para um receptor 
localizado a aproximadamente 200 m do centro da 
área contaminada (no eixo oeste-leste), obtidas a 
partir das simulações dos modelos gaussiano e ex-
ponencial, resultaram em maiores valores de con-
centração para um mesmo valor de frequência em 
comparação à distribuição obtida a partir do mode-
lo esférico. 

A análise da influência do número de simu-
lações sobre os resultados obtidos mostrou que a 
frequência de excedência da concentração limite de 
10 ppb para o receptor hipotético começa a se esta-
bilizar a partir de número de simulações superior a 
100. 
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Use of the Sequential Gaussian Simulation Method 
(SGS) for Stochastic Simulation of Flow and Trans-
port in Saturated Porous Media 
 
ABSTRACT 
 

The aims of this paper are to present a brief review 

of techniques used to generate random fields of hydraulic 

conductivity (K) and to develop a hypothetical case study of 

stochastic simulation of the flow and transport of contami-

nants in saturated porous media. The sequential Gaussian 

simulation method (SGS) is applied to generate the random 

fields of K in order to represent uncertainty and spatial 

variability of hydraulic conductivity. The spatial structure 

of hydraulic conductivity is described by three distinct mod-

els of spatial variability, represented by Gaussian, Expo-

nential and Spherical theoretical variograms. The hypothet-

ical case study consisted in spreading a contamination 

plume from an area contaminated with benzene. The con-

taminated area is 80 m long x 80 m wide and the study 

area is 2 km long x 1 km wide. The assumed benzene con-

centration of the contaminated area was 200 ppb. The 

simulations comprised a 30-year period and the results 

showed a greater development of the contamination plume 

when the Gaussian and Exponential models were used 

compared to the  Spherical model. It also presented the 

cumulative frequency distributions of benzene concentra-

tion for one hypothetical receptor located within the study 

area. The frequency associated to an assumed threshold 

concentration (10 ppb) is highlighted. 

Key-words: flow, transport, porous media, stochastic simu-

lation,  sequential Gaussian simulation  
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RESUMO 
 

Com o acelerado crescimento populacional verifica-se o aumento na produção de resíduos sólidos, os quais, quando 

descartados inadequadamente e carreados no sistema de drenagem pluvial, geram conseqüências ambientais como o acúmulo 

de resíduos nas seções canalizadas da rede pluvial, reduzindo a capacidade de escoamento de condutos, rios e lagos urbanos, 

e ainda o transporte de poluente agregado a esse material. Assim, conceber estratégias para o monitoramento destes resíduos 

representa passo importante para buscar soluções visando um melhor gerenciamento de bacias hidrográficas urbanas. Este 

trabalho teve como objetivo apresentar uma estrutura para a captura dos resíduos sólidos carreados pelo fluxo de água em 

uma bacia com características urbanas, localizada na região central e totalmente contida na cidade de Santa Maria — RS, a 

qual deve ser robusta para resistir às intempéries e deve oferecer condições de continuidade ao monitoramento. Além disso, 

apresenta-se a quantificação e qualificação do resíduo carreado pela drenagem em dez eventos de chuva. Por fim, constatou-

se que a estrutura implantada foi eficiente na retenção dos resíduos, e que a  principal constituição dos resíduos foi matéria 

orgânica incluindo restos de vegetação, abrangendo 67% da massa total dos resíduos quantificados, seguidos de plásticos 

(14%). 
 
Palavras—chave: Armadilha para coleta de resíduos, monitoramento dos resíduos, recursos hídricos, resíduos urbanos. 

 

INTRODUÇÃO 
 
 

Nas últimas décadas o aumento populacio-
nal, o êxodo rural e o avanço tecnológico vêm acar-
retando o crescimento das cidades, tornando-as 
grandes centros urbanos. Este crescimento produz 
uma acelerada urbanização que está aliada ao au-
mento da produção de resíduos sólidos e ao aumen-
to da impermeabilização das superfícies, originando 
danos ao meio ambiente urbano quando não geren-
ciados adequadamente (Neves; Tucci, 2003).  

Os fatores que influenciam no carreamento 
de resíduos sólidos urbanos em sistemas de drena-
gem, citados por Allison et al. (1998) são: tipo de 
ocupação do solo: comercial, industrial, residencial 
e parques; população urbana; práticas de gerencia-
mento, como serviços de limpeza pública, forma de 
acondicionamento dos resíduos, regularidade da 
limpeza e coleta dos resíduos, existência de progra-
mas de triagem; programas de sensibilização e edu-
cação da população local; período de tempo sem 
precipitações pluviométricas; características dos 
eventos de precipitação, tamanho , geometria e 
localização das bocas de lobo e condutos da rede de 
microdrenagem; características físicas da bacia hi-

drográfica, como tamanho, declividade, característi-
cas da superfície e vegetação; percentual e tipo de 
pavimento utilizado, as variações sazonais e intensi-
dade e direção do vento. 

Como conseqüências ambientais resultantes 
do descarte inadequado de resíduos sólidos, Tucci 
(2002) aponta o acúmulo de resíduos nas seções 
canalizadas da rede, reduzindo a capacidade de 
escoamento de condutos, rios e lagos urbanos, e 
ainda o transporte de poluente agregado a esse ma-
terial, contaminando as águas pluviais.  Armitage e 
Roseboom (2000) destacam ainda como conse-
qüências ambientais os aspectos desagradáveis; alto 
potencial de riscos a saúde humana associado com a 
putrefação do conteúdo no interior de garrafas e 
latas, ou organismos patogênicos em seringas des-
cartadas; riscos à fauna aquática; organismos pato-
gênicos ou tóxicos como metais pesados, envene-
nando a cadeia alimentar de vida aquática e possi-
velmente atingindo os humanos e custos significati-
vos para o poder público local para conduzir opera-
ções de autolimpeza.  

Neste contexto, o monitoramento de resí-
duos sólidos carreados pela drenagem pluvial em 
zonas urbanas constitui uma técnica importante 
para buscar soluções visando um melhor gerencia-
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mento de bacias hidrográficas urbanas. Por outro 
lado, este monitoramento se configura por ser uma 
atividade perigosa, além de inóspita e de pouca 
atratividade para a pesquisa devido ao risco de con-
tração de doenças de veiculação hídrica tal como a 
leptospirose, entre outras. Além disto, a estrutura de 
monitoramento deve ser robusta o suficiente para 
resistir às intempéries e as conseqüências de eventu-
al tensão social nos locais onde sejam implantadas. 
Por fim, deve oferecer condições de continuidade 
ao monitoramento tal qual uma estação de monito-
ramento fluviométrico ou pluviométrico. 

Diversas metodologias para a coleta de resí-
duos sólidos têm sido utilizadas, entre as quais, redes 
em tela de aço instaladas transversalmente ao eixo 
do curso d’água (Brites et al, 2004), armadilhas 
metálicas com estrutura basculante (Oliveira et al, 
2005), estruturas autolimpantes e SEPT (Side-Entry 
Pit Trap). 

As redes para retenção do material lançado 
no sistema de drenagem empregado por Brites et al 
(2004) foram feitas de telas de aço com malha de 70 
mm, instaladas transversalmente ao eixo dos rios, 
para a retenção  dos resíduos sólidos transportados. 
Estas redes de retenção foram fixadas junto a vege-
tação ribeirinha nas  seções de amostra, por meio de 
tiras de aço galvanizado de 5 mm de espessura. 

As armadilhas metálicas com estrutura bas-
culante empregadas por Oliveira et al, (2005) con-
sistiam em placas orientadoras, sendo que estas di-
recionavam os resíduos transportados pelo sistema 
de drenagem para uma gaiola de captação que era 
basculada com o auxílio de uma talha mecânica e 
posteriormente esvaziadas, sendo que os resíduos 
coletados eram dispostos em uma área pavimentada, 
localizado ao lado da gaiola, onde era realizada a 
sua classificação e pesagem. 

As estruturas autolimpantes eram formula-
das para utilizar a pressão da água para empurrar o 
resíduo, limpando o segregador (tela ou grade), e 
desviando-o para um local de acumulação, onde a 
freqüência de limpeza possa ser menor, agindo com 
mínima perda de carga (Neves, 2006). 

A estrutura SEPT (Side-Entry Pit 
Trap).possui cestas acopladas à entradas de bocas-
de-lobo, sendo que a água pluvial escoa por uma 
cesta e o material maior que o tamanho da malha 
(5-20 mm) é retido. O material fica retido na cesta 
até a equipe de manutenção remover o material 
manualmente ou usando um aspirador de grande 
diâmetro, a cada 4 ou 6 semanas (Allison et al. 

1998),. 
Este trabalho tem como objetivo apresentar 

uma nova estrutura para coleta dos resíduos sólidos 

carreados pelo fluxo de água em uma bacia total-
mente urbanizada, localizada na região central e 
totalmente contida no município de Santa Maria — 
RS.  
 
 

MATERIAL E MÉTODOS 
 

Área de estudo 

 

O trabalho foi desenvolvido junto ao leito 
de um arroio denominado Esperança, situado em 
uma bacia hidrográfica de 0,5 km2 com característi-
ca urbana situada no município de Santa Maria, na 
região central do Estado do Rio Grande do Sul, 
denominada Bacia Escola Urbana — BEU, como 
mostrado na Figura 1. O Arroio Esperança, seu cur-
so de água principal, possui suas nascentes na parte 
central da cidade, flui pela vila Valdemar Rodrigues 
e deságua no Arroio Cadena, que drena a região 
central do perímetro urbano de Santa Maria. Esta 
bacia possui áreas com vegetação e áreas com densa 
ocupação urbana.  
 

 
 

Figura 1 - Localização da bacia escola urbana 

 
 

 

Estrutura de monitoramento dos resíduos 

sólidos drenados (RSDREN) 

 
Para reter os resíduos sólidos carreados du-

rante os eventos de precipitação, seja por escoamen-
to superficial ou lançados diretamente na rede de 
drenagem, foi projetada e instalada a campo uma 
armadilha, que foi fixada em um medidor de vazão, 
tipo calha Parshall de fundo plano, construído em 
trecho retilíneo do arroio e próximo ao seu exutório 
junto ao Arroio Cadena Esta estrutura de coleta  
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Figura 2 - Perfil isométrico da estrutura de coleta 

 
 
possuia uma parte fixa nas laterais e uma parte mó-
vel ao centro do arroio onde foram instalados cestos 
removíveis. Foi projetada em forma retangular com 
dimensões do cesto maior de 2,0 x 1,1 x 0,9m, cesto 
menor 0,6 x 0,7 x 1,4m e com laterais triangulares 
fixas, que acompanham o perfil dos taludes. A estru-
tura móvel continha um dispositivo de transbordo 
de 0,30m acima dos 1,7m de altura (da base do cesto 
menor até o final do cesto maior), para possíveis 
situações de represamento evitando-se, assim, que as 
ondas de cheia causassem a obstrução parcial do 
canal com risco de inundações à montante da seção. 

Na Figura 2, apresenta-se um desenho es-
quemático da estrutura de coleta em perfil isométri-
co com os nomes dos componentes utilizados para a 
execução do projeto.   

Na Figura 3 tem-se o esquema da estrutura 
de coleta de resíduos em vista frontal, com as res-
pectivas medidas dos componentes que foram utili-
zados para a implantação do projeto, e em planta, 
com as respectivas medidas da estrutura de coleta, 
bem como a localização e medidas do piso pavimen-
tado, que foi construído no terreno ao lado da calha 
Parshall, com a finalidade de depositar os resíduos 
retirados da estrutura coletora, a fim de escoar o 
excesso de umidade destes resíduos. 
 
 
 

 
 

 
 

Figura 3 - Esquema da estrutura de coleta de resíduos 
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Na Figura 4 é mostrada uma foto da estrutu-
ra de captura de resíduos sólidos na drenagem insta-
lada junto à calha Parshall, onde se pode perceber a 
vegetação existente às margens do arroio Esperança. 
 

 
 

Figura 4 - Foto da estrutura de coleta instalada. 

 

 

Qualificação e quantificação dos resíduos retidos 

 

Tabela 1 - Resíduos sólidos de classe inorgânica 

e o  padrão de cores 

 

Classe Inorgânica Padrão de cores*

Plásticos (sacolas, garrafas, reci-
pientes, sacolas de leite e outros). 

Vermelho 

Metais (chapas, latas, e outros). Amarelo 

Vidros (garrafas, copos e lâmpa-
das). 

Verde A 

Tecidos e isopor. Verde B 

Papéis (papelão, papel branco e 
outros). 

Azul 

Pneus e borrachas. Preto B 

Resíduos perigosos. Laranja 

Resíduos ambulatoriais, de servi-
ços de saúde e animais mortos. 

Branco 

Outros Outros 

* segundo a Resolução do CONAMA n.º 275 de 25 de abril de 

2001 

 

Os resíduos retidos eram retirados da estru-
tura e depositados no piso pavimentado para a reti-
rada do excesso de umidade destes. Após, era feita a 
separação gravimétrica dos resíduos e sua classifica-
ção em resíduos orgânicos e inorgânicos, bem como 
sua identificação e registro de acordo com suas ca-
racterísticas, conforme o padrão de cores da Resolu-

ção do CONAMA n.º 275 de 25 de abril de 2001. 
Para efetuar a pesagem de todo o resíduo capturado 
na armadilha utilizava-se uma balança de precisão 
com capacidade de 100 kg. Os valores de cada cam-
panha de qualificação e quantificação dos resíduos 
sólidos são mostrados nas Tabelas 1 e 2.. 
 

Tabela 2 - Resíduos sólidos de classe orgânica 

e o padrão de cores 

 

Classe Orgânica Padrão de cores*

Restos de alimentos. Marrom A 

Restos de vegetação (folhas, 
galhos, cascas, raízes e outros). 

Marrom B 

Madeira processada.  Preto A 

* segundo a Resolução do CONAMA n.º 275 de 25 de abril de 

2001 

 

 

RESULTADOS 
 

Estrutura de monitoramento dos Resíduos 

Sólidos Drenados (RSDREN) 

 
Após os ajustes operacionais, a estrutura 

demonstrou efetividade aos objetivos delineados de 
robustez e permanência no local, além de reter os 
resíduos em cada evento de precipitação, permitin-
do a sua qualificação e quantificação. Na figura 5 
são mostrados os resíduos sólidos retidos na estrutu-
ra após um evento de precipitação.  
 

 
 

Figura 5 - Resíduos sólidos retidos na estrutura 

 

Durante o período de um ano foram moni-
torados dez eventos de precipitação cujos resultados 
da quantificação são apresentados na tabela 3. 
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Figura 6 - Classificação de resíduos coletados na bacia em estudo 

 
 

Tabela 3 - Eventos de precipitação monitorados 

 

Eventos Precipitação 

(mm) 

Quantidade 

resíduos 

retidos (kg) 

1 7 26 

2 16,2 120 

3 21 154 

4 71,5 385 

5 33 296 

6 8,3 166 

7 47 280 

8 4,7 60,6 

9 53 503 

10 29 227 

 
 

As maiores quantidades de resíduos foram 
observadas nos eventos de maior intensidade, sendo 
385kg para um evento de 71,5mm e o valor máximo 
de 503kg para um evento de 53mm. A menor quan-
tidade foi observada em um evento de 7mm. 

Também se constatou que durante os even-
tos de precipitação intensa, uma elevada quantidade 
de resíduos sólidos ficou prensada nos cestos coleto-
res e nas telas laterais. Isto requereu atenção cons-
tante da equipe após as precipitações de alta inten-
sidade para a remoção imediata do material retido 
na estrutura de coleta de resíduos no arroio. 

Qualificação e quantificação dos resíduos retidos 

 
Na Figura 6 é mostrado a qualificação dos 

resíduos acumulados na seção de monitoramento 
no arroio Esperança,. de acordo com a classificação 
de cores da resolução CONAMA 257/2001. . É im-
portante ressaltar que o monitoramento ocorreu em 
uma bacia que envolve a região central da cidade 
contemplada com sistema de coleta de resíduos 
sólidos e serviços de limpeza urbana, e uma vila 
urbana, constituída por algumas residências em área 
de invasão. Eberhardt et al (2007) realizaram um 
diagnóstico sócioambiental junto à comunidade em 
torno do Arroio Esperança, por meio de aplicação 
de questionários, tomando uma amostragem de 100 
residências, das quais 64,0% afirmaram que seus 
resíduos sólidos são colocados na lixeira para coleta 
urbana, 23,5%; se destina aos catadores, e que 
12,5%. encaminham para outros destinos,  

A matéria orgânica foi o material mais a-
bundante com 67% da massa total, sendo composto 
de folhas, caules, raízes e galhos de árvores, devido à 
vegetação de grande porte existente em algumas 
partes das margens do corpo d’água. Já a madeira 
processada representou 6% do material coletado, 
fato esse que se deu pela intensa ocupação da região 
do entorno do arroio. Esses resultado estão coeren-
tes com os obtidos por Brites et al (2004) que en-
contraram resultados semelhantes na avaliação de 
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resíduos sólidos drenados na bacia hidrográfica do 
arroio Cancela, situado também na cidade de Santa 
Maria — RS, sendo que o material mais abundante 
verificado foi a matéria orgânica, com 80%. 

O material plástico representou 14% do vo-
lume retido, sendo constituído principalmente por 
sacolas de supermercado e embalagens de doces e 
salgados (balas, picolés e salgadinhos).  Como a 
BEU abrange o centro da cidade de Santa Maria-RS, 
pode ocorrer o lançamento deste tipo de resíduo na 
rede de drenagem pluvial, os quais podem ser arras-
tados até o arroio estudado. Schiavo (2001, p.10) 
defende que o ato de jogar ou “deixar cair” coisas na 
via pública não é por compulsão, mas advém da 
cultura paternalista, de que o indivíduo não é res-
ponsável por si próprio e transfere o dever a tercei-
ros. Neste caso, o dever de deixar a cidade limpa e 
zelar pela natureza passa a ser da prefeitura, da soci-
edade, e não do indivíduo, ou seja, é uma tentativa 
de diminuir a sua própria responsabilidade.  

Salienta-se que, devido ao tipo de cobertura 
vegetal nas margens do corpo d’água, parte do ma-
terial, principalmente sacolas plásticas, permaneci-
am retidos ao longo de seu percurso, não alcançan-
do os cestos coletores de resíduos.  

A massa de metais (Amarelo) e vidros (Ver-
de A) encontrada foi de 1%, respectivamente. Os 
metais compostos por latas e chapas não apareceram 
em grande quantidade, devido ao seu elevado valor 
agregado para a reciclagem. Os resíduos constituí-
dos por metais que foram coletados para pesagem 
são resíduos provavelmente gerados por oficinas 
mecânicas e materiais com componentes metálicos 
descartados pela população ribeirinha que era des-
membrado na hora da classificação. 

O material que apresentou uma quantidade 
significativa na BEU, considerando seu baixo peso e 
grande volume, foi o isopor, seguido dos poucos 
tecidos encontrados, juntamente com alguns peda-
ços de colchões (Verde B), com 1% da massa total, 
devido à densidade populacional da região relacio-
nado ao consumo de eletrodomésticos e ao descarte 
de roupas usadas que são jogadas no arroio. 

Os papéis (Azul) não tiveram uma represen-
tação muito significativa (1%), sendo constituído 
principalmente por caixas de leite longa vida, os 
papéis em folha e de embalagens comuns foram 
pouco observados, provavelmente por se dissolve-
rem em contato com a água e se misturarem com a 
matéria orgânica. 

A classe Outros apresentou 6% da massa to-
tal quantificada, sendo os materiais na sua maioria 
constituídos de fraldas descartáveis, calçados, guar-
da-chuvas, e materiais não identificados. 

Em relação aos materiais potencialmente recicláveis 
gerados nos domicílios e constituídos por materiais 
como plástico, papel, papelão, metal, vidro, trapos, 
borracha e madeira, obteve-se o percentual de 27%, 
sendo que, de acordo com Philippi Jr. (1999), a 
média brasileira é de 31,3%.  
 
 

CONCLUSÕES 
 

 

Com base nos resultados obtidos no moni-
toramento dos resíduos sólidos na bacia em estudo, 
chegou-se às seguintes conclusões: 
 

 que a estrutura de coleta dos RSDREN a-

tendeu aos objetivos a que se propunha - de 
monitorar  quantitativamente e qualitativa-
mente - os resíduos sólidos carreados pela 
drenagem além de produzir informações 
confiáveis, em apoio aos gestores munici-
pais. 

 que os montantes de resíduos carreados pe-

la drenagem e monitorados pela estrutura 
de coleta apresentaram valores máximos de 
503kg, a despeito da infra-estrutura da regi-
ão, que possui um sistema de coleta de resí-
duos sólidos em toda a região central e par-
te da vila. Isto certamente traz informações 
e subsídios para a reflexão dos gestores mu-
nicipais. 

 relativo a operacionalidade dos sistema de 

monitoramento em si, conclui-se que para 
manter este serviço é necessário, devido ao 
montante de resíduos coletados, contar com 
a força de trabalho de quatro operadores 
para a remoção dos cestos cheios e sua con-
dução até a área de secagem dos resíduos 
sólidos. 

 observa-se que a presença de plástico no ar-
roio é um grande obstáculo à drenagem de-
vido ao grande consumo deste pela popula-
ção e, devido à sua impermeabilidade, pode 
obstruir as estruturas de drenagem, o que 
poderá provocar inundações. Além disso, 
conduz a uma poluição visual e um aspecto 
desagradável ao local.  

 o material isopor foi verificado em grande 

quantidade, apesar do pouco peso quantifi-
cado por ser um material leve.  

 a matéria orgânica em grande quantidade 

ocorre devido às condições naturais da ba-
cia em alguns trechos do arroio.  
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 a madeira processada obteve o percentual 

de 6% e isto ocorreu devido ao descarte do 
material pela população urbana do local. Já 
metais e vidros obtiveram um baixo percen-
tual, assim como os papéis. A classe “outros” 
apresentou um percentual de 6% diante de 
curiosidades como calçados, fraldas descar-
táveis e guarda-chuvas. Ademais, considerá-
vel quantidade de animais mortos foi detec-
tada. 

 É importante salientar a parcela total de ma-

teriais potencialmente recicláveis, 27%, que 
foram descartados no leito do riacho. Isto 
denota significativa ausência de sensibiliza-
ção ambiental. Apesar da disseminação de 
informações acerca da reciclagem de mate-
riais, ainda há uma grande falta de com-
prometimento e hábitos pela população.  
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Retention of Drained Solid Wastes in an Urban 
river Basin 
 
ABSTRACT 
 

The production of solid wastes has increased due 

to the rapid growth of population. When the waste is dis-

posed of inappropriately and carried into the storm drai-

nage system, there are environmental consequences such as 

the accumulation of wastes in the storm sewerage system, 

reducing the runoff capacity of conduits and urban rivers 

and lakes, and pollutants are transported in this material. 

Therefore it is important to create strategies to monitor these 

wastes, with better management of urban river basins. The 

purpose of this work was to present a structure to capture 

the solid wastes carried by the water flow in a basin with 

urban characteristics, located in the central region and 

completely contained in the city of Santa Maria, state of 

Rio Grande do Sul, Brazil. It must be robust to resist 

weather conditions and it must allow continuous monitor-

ing. In addition the wastes carried by drainage in ten 

rainfall events are quantified and qualified. Finally, it was 

found that the structure implemented was efficient to retain 

the wastes, and that they were mainly comprised of organic 

matter including plant litter which made up 67% of the 

total mass of quantified wastes, followed by plastics (14%).   

Key-words: Waste traps, waste monitoring, water resources, 

urban wastes  
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RESUMO 
 

A análise do comportamento das chuvas se torna importante, uma vez que possibilita detectar tendências ou altera-

ções no clima, em escalas locais ou regionais. O presente trabalho teve como objetivo analisar a variação espacial, temporal e 

sazonal da precipitação pluvial no estado do Mato Grosso. Utilizaram-se dados de 75 estações pluviométricas distribuídas no 

estado do Mato Grosso, com dados de 30 anos, de 1977 a 2006. Foram elaborados mapas de chuvas com o auxílio de isoie-

tas e aplicado o cálculo do Índice de Anomalia de Chuva (IAC) para a classificação dos períodos secos e úmidos, de acordo 

com a média local, organizadas em médias temporais mensal, anual e sazonal da precipitação. O método de interpolação 

utilizado foi o Topo to Raster, na qual utiliza o método multi-grid simples para minimizar a equação em resoluções cada vez 

melhores, respeitando restrições dos elementos físicos que compõem a paisagem. Os resultados mostram que a distribuição 

pluviométrica no estado do Mato Grosso apresenta uma grande variação nos índices precipitados, sendo as localidades que 

situam no extremo noroeste e norte com os maiores valores de chuvas e as localidades situadas ao sul do estado com os meno-

res índices pluviais. Na aplicação do IAC para o período de estudo pode-se verificar que há um maior número de anos secos 

que anos úmidos. 

 
Palavras-chave: Precipitação pluviométrica, pluviometria, Índice de Anomalia de Chuva. 

 

INTRODUÇÃO 
 
 

A utilização do Sistema de Informação Geo-
gráfica (SIG) tem sido de fundamental importância 
na representação espacial e temporal dos estudos de 
distribuição de chuvas, porque permite uma boa 
aproximação da realidade climática da área estuda-
da. Braz et al. (2009), em estudo utilizando o SIG 
para verificar a distribuição temporal e espacial das 
chuvas na Bacia Barra Seca (ES), e três métodos 
matemáticos, que foram a média aritmética, polígo-
nos de Thiessen e Interpolação - Inverso da Distân-
cia (IDW), concluiu que apesar de apresentarem 
resultados semelhantes, é sugerida a utilização do 
interpolador IDW para representação da distribui-
ção das chuvas, devido a produção de mapas contí-
nuos e heterogêneos. 

Em um estudo dos padrões da distribuição 
espacial da chuva de 60 postos pluviométricos no 
território de Israel, Gai et al. (1998) observaram nos 

registros alterações nos padrões pluviométricos com 
valores superiores da distribuição estatística espera-
da. Os autores também observaram eventos extre-
mos com acentuada freqüência, revelando, ao sul do 
território de Israel, impactos relativos, como o recuo 
de áreas áridas. 

Silva et al. (2003) utilizando cálculos estatís-
ticos como: média aritmética, desvio-padrão, valores 
máximos e valores mínimos, além de histogramas, 
para o estudo da variabilidade temporal da precipi-
tação mensal e anual, para a estação climatológica 
de Uberaba-MG, no período de 1914 a 2000, verifi-
cou uma normalidade estatística nos meses de outu-
bro a março e assimetria, em relação a média, no 
período de abril a setembro.  

O estado do Mato Grosso, como os demais 
estados brasileiros, apresenta peculiaridades físicas, 
como vegetação, relevo e solos, além do posiciona-
mento geográfico, que influenciam diretamente na 
distribuição das chuvas. Segundo Coutinho (2005), 
em estudo de verificação da dinâmica das queima-
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das do estado de Mato Grosso, há três grandes ma-
cro unidades climáticas da região, que seriam: a) 
Clima Equatorial Continental Úmido, com estação 
seca definida da depressão sul Amazônica, ocorren-
do na porção norte do estado do Mato Grosso, e 
elevado excedente hídrico — superior a 1.000 mm; 
b) Clima Sub-Equatorial Continental Úmido com 
estação seca definida do Planalto dos Parecis, onde 
ocorrem valores de precipitação entre 300 a 350mm; 
c) Clima Tropical Continental Alternadamente Ú-
mido e Seco das chapadas, planaltos e depressões do 
Mato Grosso, cujos diferentes níveis de altitude vari-
am de 400 a 800 metros, influenciando diretamente 
nos valores das chuvas. 

Rosa et al. (2007), ao analisarem a distribui-
ção e variabilidade pluviométrica anual na porção 
centro-oeste do estado de Mato grosso, entre os anos 
de 1985 a 1995, com a espacialização da chuvas em 
mapas de isoietas, identificaram que a variabilidade 
pluviométrica foi irregular, sendo que  as chuvas 
ocorreram em maior quantidade nas porções oeste e 
sul, e menores quantidades chuvosas registraram-se 
nas porções leste e norte. Ainda, o autor relata que 
nos municípios Nobres e Diamantino, nos anos de 
1994 e 1995, ocorreram os maiores valores de preci-
pitação, 2800 mm. 

Oliveira et al. (2007) estudaram o compor-
tamento temporal da precipitação na região sudeste 
do estado de Mato Grosso, entre o período de 1982 
a 1999, através da análise e tratamento estatísticos 
dos dados chuvas. Estes autores, por meio de vario-
gramas, verificaram que a precipitação acima de 30 
mm, pela análise de chuva por decêndio, ocorreram 
nos meses de outubro a abril e, menor de 30 mm, 
no período de maio a setembro. 

Dentre os vários métodos estatísticos utiliza-
dos em estudos de precipitação pluviométrica, o 
Índice de Anomalia de Chuva (IAC) se destaca, por 
permitir o acompanhamento climático com compa-
rações entre as condições atuais e os valores históri-
cos de chuvas, e também para o entendimento da 
distribuição espacial e temporal entre períodos os 
secos e úmidos. Assim, sabendo-se do IAC, órgãos 
governamentais ou entidades privadas podem utili-
zar de forma sustentável os recursos naturais, como 
por exemplo, para o zoneamento agrícola ou o pla-
nejamento regional, uma vez que há um conheci-
mento parcial da dinâmica da chuva.  

Araújo et al. (2009) utilizando IAC em estu-
do da bacia do rio Paraíba/PB, verificou que a vari-
ação temporal do IAC dos anos secos de 1987 e 1990 
é condizente com regime pluviométrico da região, 
sendo que nos períodos úmidos de 1984 a distribui-
ção do IAC é irregular, principalmente na estação 

chuvosa. Já à variação espacial do IAC dos anos secos 
de 1987 e 1990, demonstrou índices que variam de 
seco a extremamente seco, principalmente no ano 
de 1990, sobre a influência do El Niño na região.  

Conforme as abordagens descritas acima, es-
te trabalho tem como objetivo analisar a variação 
espacial, temporal e sazonal da precipitação pluvial 
no estado do Mato Grosso, utilizando séries históri-
cas de chuvas e o cálculo estatístico do IAC, para 
aferir qualitativamente os dados utilizados. 
 

 

MATERIAL E MÉTODOS 
 

 

Caracterização da área de estudo 

 
 O estado do Mato Grosso está localizado na 
Região centro-oeste do Brasil, possui uma área de 
903.357,908 km², limita-se entre os paralelos 8º a 19º 
sul e os meridianos 51º a 62º oeste (Figura 1). O 
Mato Grosso possui 142 municípios, agrupados em 
22 microrregiões político-administrativas, que fazem 
parte de 5 mesorregiões (IBGE, 2009). A cobertura 
vegetal do estado confere três biomas: Cerrado, 
Pantanal e Floresta Amazônica.  
 

 
 

Figura 1 - Localização das estações pluviométricas com 30 

anos de dados e os biomas no estado do Mato Grosso. 

 
 
 Os principais mecanismos atmosféricos que 
atuam em Mato Grosso são as massas de ar equatori-
al continental e polar atlântica. A massa de ar equa-
torial, presente entre na primavera e verão, advinda 
do efeito térmico e da elevada umidade, se desloca 
para o interior do país no sentido noroeste para 
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sudeste, provocando chuvas. A massa polar atlântica 
é caracterizada pelo acúmulo do ar polar, que atua 
com maior freqüência no inverno, no sentido sul-
norte, favorecendo as quedas de temperatura e esti-
agem (Nimer, 1989).  
 
 
Dados utilizados  

 
 

Os dados diários de precipitação pluvial uti-
lizados foram obtidos de estações pluviométricas da 
Rede Hidrometeorológica Nacional da Agência 
Nacional de Águas (ANA). 

Foram utilizados dados de 75 estações plu-
viométricas distribuídas no estado do Mato Grosso 
(Figura 1), com 30 anos de dados (1977 a 2006), 
sendo 37 estações inseridas no bioma da floresta 
amazônica, 33 no bioma do cerrado e 5 no bioma 
do pantanal. Os dados pluviométricos foram compi-
lados, consistidos, organizados e tratados estatisti-
camente, em planilhas eletrônicas, com informação 
diária, mensal, anual e sazonal, para o posterior 
mapeamento espacial.  
 

 

Verificação estatística de anomalias de chuva 

 
 

Para a classificação dos períodos secos ou 
úmidos, de acordo com a média local, foram calcu-
ladas as médias temporais mensal, anual e sazonal 
de precipitação, para o período em estudo, necessá-
rias para o cálculo do Índice de Anomalia de Chuva 
(IAC) (Quadro 1). Assim, utilizou-se neste trabalho 
o IAC desenvolvido e testado por Rooy (1965), o 
qual é calculado pelas seguintes equações: 
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3IAC , para anomalias positivas (1) 
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3IAC , para anomalias negativas (2) 

 
em que,N é a precipitação mensal atual (mm.mês-1); 

N  é a precipitação média mensal da série histórica 

(mm.mês-1); M é a média das dez maiores precipita-

ções mensais da série histórica (mm.mês-1) e X é a 

média das dez menores precipitações mensais da 
série histórica (mm.mês-1). 
 

Quadro 1 - Classificação da pluviosidade segundo o IAC. 

 

Índice de Anomalia de 
Chuva (IAC) 

Classificação da Pluvio-
sidade 

X > 4 Extremamente Chuvoso 

X < 2 e X < 4 Muito Chuvoso 

X > 0 e X < 2 Chuvoso 

0 Nem Chuvoso Nem Seco 
X < 0 e X > -2 Seco 
X< -2 e X > -4 Muito Seco 
X < -4 Extremamente Seco

 
 
Interpolação matemática 

 
A função Topo to Raster é um método de 

interpolação baseado no programa ANUDEM de-
senvolvido por Hutschinson, que foi especificamen-
te feito para a criação de Modelos de Elevação Digi-
tal (DEM) hidrologicamente corretos. 

O programa interpola os dados de elevação 
em uma grade regular, de modo iterativo, gerando 
grades sucessivamente menores, minimizando a 
rugosidade (roughness penalty) e a soma dos qua-
drados dos resíduos (diferenças das elevações medi-
das e calculadas pela função). 

Cada elevação em um local é dada por: 
 
Zi=f(xi,yi)+wiεi (3) 
 
em que, f(x,y) é a função de interpolação, definida 
por uma função B-spline, cada wi é uma constante 
positiva que representa o erro de discretização do 
ponto i e cada εi é uma amostra de uma variável 

aleatória, com média zero e desvio padrão igual a 
um. 

Assumindo que cada ponto está localizado 
aleatoriamente dentro da célula do modelo, a cons-
tante wi é definida por: 
 

12/hsw ii   (4) 

 

    fJ)/wy,f(xZ
N

1I
iiii 


 (5) 

 
em que, h é o espaçamento da grade; si é a medida 
de inclinação da célula da grade associada com o 
ponto (xi,yi). A função f(x,y) é então estimada resol-
vendo uma aproximação na grade regular via méto-
do das diferenças finitas que minimiza a somatória. 
A constante wi varia com cada iteração, em uma 
característica adaptativa local (locally adaptive featu-
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re), já que a cada iteração do programa um novo 
valor de inclinação (si) é disponibilizado para cada 

célula da grade, conforme o método iterativo avan-
ça. Foi utilizado o método multi-grid simples para 
minimizar a equação em resoluções cada vez melho-
res, começando de uma grade inicial larga até uma 
grade que tenha resolução definida pelo usuário, 
respeitando restrições que garantem a estrutura de 
drenagem. 
 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

 

Distribuição dos valores pluviométricos  

 
A distribuição dos valores pluviais das mé-

dias mensal e anual, com base nos dados da série 
histórica de 1977 a 2006, registradas em 75 estações 
pluviométricas distribuídos na área em estudo, apre-
senta uma variação significativa da precipitação.  

As Figuras 2 e 3 apresentam as precipitações 
pluviométricas médias mensais dos meses de janeiro 
e fevereiro, que compõem o período chuvoso do 
estado.  
 
 

 
 

Figura 2 — Precipitação do mês de janeiro. 

 
 

Os maiores índices pluviais do mês de janei-
ro (Figura 2) variaram entre 325 a 375 mm, e de 330 
a 360 mm para o mês de fevereiro, ocorrendo nas 
localidades extremo norte e noroeste áreas com o 
bioma Amazônico. 

 
 

Figura 3 — Precipitação do mês de fevereiro. 

 
 

Os índices médios pluviais de 275 a 300 mm 
(janeiro) e 210 a 270 mm (fevereiro) ocorreram ao 
centro do estado, no bioma Cerrado. Já os índices 
menores pluviométricos tiveram sua ocorrência no 
bioma pantanal, 200 a 225 mm no mês de janeiro, e 
150 a 180 mm em fevereiro, na porção sul do estado. 
Verifica-se assim, que os meses de janeiro e fevereiro 
apresentaram médias pluviométricas superiores a 
150 mm, média do período chuvoso, com tendência 
a aumento dos índices pluviais no sentindo sul (Pan-
tanal) para o norte (Amazônia) do estado, sendo a 
massa de ar Equatorial Continental o principal me-
canismo atmosférico, que atua na formação de chu-
va. 

Na Figura 4, que apresenta a precipitação 
pluviométrica média mensal do mês de março, po-
de-se perceber um enfraquecimento da atuação da 
massa de ar Equatorial continental e conseqüente-
mente a diminuição dos valores médios pluviométri-
cos, variando entre 140 a 336 mm. Os índices pluvi-
ométricos mais elevados ocorrem ao norte do esta-
do, 280 a 336 mm, coincidindo com o bioma ama-
zônico, e os menores no bioma Pantanal, de 140 a 
168 mm. Já os índices médios de precipitação, de 
168 a 252 mm, ocorreram no bioma Cerrado, com 
maior variação dos valores e apresentando a forma-
ção de pequenos epicentros pluviométricos.  

O mês de abril, apresentado na Figura 5, é 
período de transição da estação chuvoso para a esta-
ção seca, caracterizado pelo enfraquecimento da 
atuação da massa de ar Equatorial Continental e 
maior freqüência da massa de ar Polar. Verifica-se 
um decréscimo dos índices pluviométricos, variando 
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de 50 a 225 mm. Os índices mais elevados de preci-
pitação ocorreram no bioma amazônico, de 200 a 
225 mm, e os menores, de 50 a 75 mm, no bioma 
pantanal e a leste do estado. 
 
 

 
 

Figura 4 — Precipitação do mês de março. 

 
 

 
 

Figura 5 — Precipitação do mês de abril. 

 
 

A Figura 6, referente ao mês de maio, cor-
responde ao início da estação seca em Mato Grosso, 
onde há uma diminuição significativa dos índices 
pluviais, variando de 18 a 81 mm. Os maiores índi-
ces de precipitação, de 63 a 72 mm, ocorreram no 
bioma Amazônico, concentrado a noroeste do esta-
do. Os índices médios pluviais de 45 mm ocorreram 

no bioma pantanal e os índices menores, de 18 a 36 
mm, no Cerrado. Observa-se assim, a inversão da 
pluviosidade entre os biomas cerrado e pantanal. 
Isto comparado com a estação chuvosa. 

Os meses de junho, julho e agosto coinci-
dem com o inverno no estado do Mato Grosso, que 
favorece as quedas de temperatura e estiagem. Rosa 
et al. (2007), coloca que nessa época, em Mato 
Grosso, as chuvas são raras, com precipitações de 
quatro a cinco dias, concentrando totais entre 20 e 
80 mm, como mostram as Figuras 7, 8 e 9. Ainda, o 
autor relata que as chuvas ocorrentes da estação de 
inverno são provenientes da ação frontal das massas 
de ar, proporcionadas pela passagem de frentes 
polares trazidas do sul pelo anticiclone polar (FK). 
Assim, as ocorrências de chuvas no extremo norte 
do estado de Mato Grosso são conseqüências do 
sistema de circulação perturbada de W (IT). 
 
 

 
 

Figura 6 — Precipitação do mês de maio. 

 
 

No mês de junho, visto na Figura 7, a preci-
pitação pluviométrica teve uma variação de 0 a 30 
mm, onde o menor índice de precipitação (0 mm) 
localizou-se no extremo nordeste do estado, com 
pequenos epicentros distribuídos no bioma Cerra-
do. Os maiores índices de precipitação (30 mm) 
ocorreram no extremo noroeste e ao sudeste de 
mato Grosso.  

O mês de julho é o mês mais seco do trimes-
tre de análise - junho a agosto, com média de preci-
pitação pluviométrica variando de 0 a 25 mm. Sendo 
no bioma Cerrado e em boa parte do bioma Ama-
zônia, onde ocorreram os menores índices, de 0 a 5 
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mm. Já no bioma pantanal foram encontrados os 
maiores índices concentrados de chuvas, com valo-
res de 15 a 20 mm, como visto na Figura 8. E valores 
de 25 mm se apresentaram na forma de epicentros 
pluviais distribuídas ao longo do território.  

Observa-se que no mês de agosto, apresen-
tado na Figura 9, os índices de pluviosidade acres-
cem de leste para oeste. Na porção leste concentram 
os menores índices pluviais, de 0 a 10 mm, coinci-
dindo com o bioma Cerrado, enquanto que os índi-
ces maiores se encontram ao oeste do estado.  

 

 
 

Figura 7 — Precipitação do mês de junho. 

 

 

 
 

Figura 8 — Precipitação do mês de julho. 

 
 

Figura 9 — Precipitação do mês de agosto. 

 
 

O mês de setembro representa o período de 
transição da estação seca para a estação chuvosa, 
marcado pelo enfraquecimento da massa Polar A-
tlântica e o aumento da atuação da massa de ar E-
quatorial Continental. Na Figura 10 pode-se verificar 
o aumento significativo dos índices de precipitação, 
variando de 30 a 105 mm. Os índices elevados de 
pluviosidade, com 105 mm, localizaram-se ao norte 
do estado, no bioma Amazônico. Já nas porções 
central e sul ocorreram precipitações de valores 
médios, de 60 a 75 mm.  
 

 
 

Figura 10 — Precipitação do mês de setembro. 
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Segundo Rosa et al. (2007), o trimestre de 
setembro a novembro, é caracterizado por tempera-
turas altas, provenientes do aquecimento do equi-
nócio da primavera. A principal característica desse 
período é a pouca ocorrência de precipitações, com 
o aumento gradativo do regime pluviométrico, sen-
do o máximo de chuva ocorrendo no final da pri-
mavera, coincidindo com o início do verão, no mês 
de dezembro. Podemos verificar tal fato nas Figuras 
10, 11 e 12.  
 
 

 
 

Figura 11 — Precipitação do mês de outubro. 

 

 

 
 

Figura 12 — Precipitação do mês de novembro. 

 

 

O mês de dezembro compõe o período 
chuvoso do estado do Mato Grosso, junto com janei-
ro, fevereiro e março. Este mês apresentou compor-
tamento pluvial similar aos demais dessa estação 
chuvosa, com os máximos de chuvas situados ao 
extremo norte e noroeste, no bioma amazônico e 
mínimos ao sul, no bioma do pantanal (Figura 13). 

 

 

 
 

Figura 13 — Precipitação do mês de dezembro. 

 

 

Índice de Anomalia de chuva — IAC 

 
A utilização do IAC permitiu identificar pa-

drões ou mudanças no comportamento da chuva, 
além de avaliar a distribuição espacial da mesma.. 
Assim com a aplicação dos IACs determinou-se os 
anos que se caracterizam como anos úmidos e anos 
secos. 

As Figuras 14, 15 e 25, ilustram os IACs da 
estação do ano verão, referentes aos meses de janei-
ro, fevereiro e dezembro respectivamente, no esta-
do, cuja característica é de alto índice de pluviosi-
dade. Verifica-se na Figura 14 que o IAC do mês de 
janeiro teve 14 anos úmidos e 15 anos secos, com o 
ponto de maior inflexão dos anos úmidos ocorren-
do no ano de 1979, caracterizado como muito chu-
voso, por possuir um IAC maior que 2 e menor que 
4 (Quadro 1), e o maior dos anos secos ocorreu em 
1993, caracterizado como extremamente seco, apre-
sentando o IAC menor que -4 (Quadro 1). O mês de 
fevereiro, Figura 15, teve 12 anos úmidos e 17 anos 
secos, sendo o maior IAC de anomalia de chuva, 
ocorreu em 1980, caracterizado como extremamen-
te chuvoso, e o maior IAC dos anos secos, ocorreu 
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no ano de 2001, sendo um ano muito seco (Quadro 
1). Já o mês de dezembro ocorreram 14 anos úmi-
dos e 15 anos secos, com o ponto de maior inflexão 
do período chuvoso foi no ano de 1978, caracteri-
zando como muito chuvoso, e o maior ponto de 
inflexão dos anos secos foi no ano de 1985, caracte-
rizando como muito seco (Quadro 1).  
 
 

 
 

Figura 14 — Índice de Anomalia de chuva de janeiro 

 
 

 
 

Figura 15 — Índice de Anomalia de chuva de fevereiro. 

 
 

Os meses março, abril e maio, Figuras 16, 17 
e 18, representam os IACs da estação do outono. 
Pode-se observa-se que o mês de março (Figura 16), 
teve 12 anos úmidos contra 18 anos secos, sendo o 
ano de 1991 de inflexão de maior umidade, classifi-
cado como muito chuvoso, e o maior IAC das ano-
malias secas ocorreu no ano 2004, classificado como 
muito seco (Quadro 1). No mês de abril (Figura 17) 
obteve 11 anos úmidos e 19 anos secos. Para o mês 
de maio, Figura 18, IAC indicou 13 anos úmidos e 
16 anos secos. A maior anomalia úmida no mês de 
abril ocorreu no ano de 2006, classificado como 
muito chuvoso (Quadro 1), e a maior anomalia seca 
ocorreu no ano de 2002, classificada como muito 
seco. A maior anomalia úmida no mês de maio foi 
em 1995, classificada como extremamente chuvoso, 
e a maior anomalia seca, ocorreu no ano de 2000, 
sendo extremamente seco (Quadro 1).  

 
 

Figura 16 — Índice de Anomalia de Chuva de março. 

 
 

 
 

Figura 17 — Índice de Anomalia de Chuva de abril. 

 

 

 
 

Figura 18 — Índice de Anomalia de Chuva de maio. 

 

 

O trimestre representado pelos meses ju-
nho, julho e agosto, nas Figuras 19, 20 e 21 respecti-
vamente, é a estação inverno em Mato Grosso, onde 
ocorreram 28 anos chuvosos e 60 anos secos. Nota-se 
na Figura 19, mês de junho, o IAC indicou que hou-
ve 8 anos úmidos e 21 anos secos, sendo a maior 
anomalia úmida ocorreu no ano de 1997, classifica-
do como extremamente chuvoso (Quadro 1), e a 
maior anomalia seca ocorreu em 1998, classificada 
como muito seca (Quadro 1). No mês de julho (Fi-
gura 20) teve 10 anos úmidos contra 19 anos secos, 
onde o ano de 1978 ocorreu o maior índice de a-
nomalia úmida e os anos de 1988, 1995 e 2003 fo-
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ram os maiores anos de anomalia de seca. Na Figura 
21, verifica-se que o mês de agosto houve 10 anos 
úmidos e 20 anos secos, onde a maior anomalia 
úmida ocorreu no ano de 1986, classificado como 
extremante chuvoso (Quadro 1), e as maiores ano-
malias secas ocorreram nos anos de 1988 e 1991, 
classificadas como muito seco (Quadro 1). 
 

 
 

Figura 19 — Índice de Anomalia de Chuva de junho 

 

 
 

Figura 20 — Índice de Anomalia de Chuva de julho. 

 

 
 

Figura 21 — Índice de Anomalia de Chuva de agosto. 

 
 

O trimestre de setembro, outubro e novem-
bro, mostrado nas Figuras 22, 23 e 24 é a estação 
primavera em Mato Grosso, que representa a passa-
gem do período seco para o úmido e os IACs de-
monstram que ocorreram 31 anos chuvosos e 55 
anos secos para esta estação. Verifica-se na Figura 
22, que o IAC do mês de setembro houve 11 anos 

úmidos e 18 anos secos, com o ano de maior infle-
xão dos anos chuvosos ocorrendo em 1992, se carac-
terizando como extremamente chuvoso (Quadro 1), 
e o maior do anos secos em 1988, caracterizado 
como extremamente seco (Quadro 1). Para o mês 
de outubro o IAC indicou 11 anos úmidos, 18 anos 
secos, sendo a maior anomalia úmida foi no ano de 
2006, classificado como muito chuvoso (Quadro 1) e 
maior anomalia seca ocorreu no ano de 1979. Já na 
Figura 24, mês de novembro, observa-se que o IAC 
apontou 9 anos úmidos, com o ano de 1996 de mai-
or inflexão e 20 anomalias de anos secos, sendo o 
ano de 1989 a inflexão dos anos secos. 
 
 

 
 

Figura 22 — Índice de Anomalia de Chuva de setembro. 

 
 

 
 

Figura 23 — Índice de Anomalia de Chuva de outubro. 

 

 

 
 

Figura 24 — Índice de Anomalia de Chuva de novembro. 
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Figura 25 — Índice de Anomalia de Chuva de dezembro. 

 
 

 
CONCLUSÕES 
 
 

Neste trabalho, analisou-se a distribuição 
dos índices pluviométricos de maneira espacial e 
temporal, e estudou-se a sazonalidade utilizando o 
IAC, para a verificação dos períodos secos ou úmi-
dos no estado do Mato Grosso. 

Na análise das chuvas, comprovou-se, que os 
maiores índices pluviais concentraram na estação do 
ano primavera-verão, outubro a março, correspon-
dendo a cerca de 86,5% do volume precipitado para 
média histórica de 1977 a 2006. Os menores índices 
de chuvas ocorreram no inverno, julho a agosto, 
correspondendo a 13,5%. Já abril e setembro são 
meses que antecedem a mudança do comportamen-
to hídrico em Mato Grosso. 

A média pluviométrica anual também dis-
tribuiu de forma desigual ao longo do território 
matogrossense, separados por três grandes unidades 
fisiográficas, os biomas: Amazônico, Cerrado e Pan-
tanal. Assim, observa-se que as maiores médias plu-
viais encontram-se no bioma Amazônico, localizado 
no extremo noroeste e norte, e os menores índices 
localizados no extremo sudoeste e sul, correspon-
dentes com o bioma Pantanal. 

Na aplicação do IAC para o período em ana-
lise, conclui-se que ocorreram mais eventos negati-
vos, ou seja, anos secos. 

Em decorrência dos resultados deste traba-
lho, evidencia-se a necessidade de mais estudos rela-
cionados ao comportamento atmosférico, com ênfa-
se à precipitação pluviométrica. Para corroborar 
com o planejamento e o zoneamento do estado do 
Mato Grosso, e melhor aproveitamento dos recursos 
naturais. 
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Space-Time Distribution of Rainfall Seasonality in 
the State of Mato Grosso 
 
ABSTRACT 
 

Behavior analysis of rainfall is important because 

it allows detecting climate trends or changes on a regional 

or local scale. This study aimed to analyze spatial, tempor-

al and seasonal rainfall variation in the state of Mato 

Grosso. We used data from 75 raingaging stations distri-

buted throughout the state of Mato Grosso, with data for 

30 years from 1977 to 2006. Rainfall maps were drawn 

with the aid of isohyets and applied to calculate the Rain-

fall Anomaly Index for the classification of dry and wet 

periods according to the local means organized as monthly, 

annual and seasonal temporal precipitation means. The 

interpolation method used was Raster Top, which utilizes 

the simple multi-grid method to minimize the equation in 

increasingly high resolutions, respecting the constraints of 

the physical elements that make up the landscape. The 

results show that rainfall distribution in the state of Mato 

Grosso has a wide variation  of rates precipitated; the local-

ities situated in the northwest and north have the highest 

rainfall values and places in the south of the state have the 

lowest rainfall. When the  Rainfall Anomaly Index is ap-

plied for the period of study a larger number of dry years 

than wet years is shown.  

Key-words: Rainfall, pluviometric, Rainfall Anomaly 

Index. 
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RESUMO 
 

A atual busca de viabilidade em empreendimentos hidrelétricos recorre em soluções técnicas que apresentem baixos 

custos de implantação e operação, além do atendimento aos requisitos ambientais. Somados estes fatores a implantação de 

aproveitamentos em sítios com características distintas dos comumente utilizados, há o surgimento de estruturas e arranjos 

atípicos. Dadas as referidas razões, estudos em estruturas não convencionais como vertedores laterais, tornam-se necessários 

para o desenvolvimento de projetos seguros, econômicos e com desempenho satisfatório. O presente trabalho apresenta metodo-

logias de cálculo avaliadas através de modelagem física, tendo como referência os estudos efetuados na Usina Hidrelétrica 

Dardanelos, localizada no Mato Grosso. Ao final os resultados teóricos e experimentais são confrontados, apresentando-se os 

parâmetros e equações mais adequados para aplicação em estruturas semelhantes. 

 
Palavras-chave: estruturas hidráulicas de controle, arranjos não convencionais, usinas hidrelétricas no Brasil. 

 

INTRODUÇÃO 
 

 

A fonte hidrelétrica se constitui numa das 
maiores vantagens competitivas do país, por se tratar 
de um recurso renovável e com possibilidade de ser 
implementado pelo parque industrial brasileiro com 
mais de 90% de bens e serviços nacionais. Contudo 
ao possuir uma das mais exigentes legislações ambi-
entais do mundo, o Brasil é condicionado a garantir 
que as hidrelétricas sejam construídas atendendo 
aos ditames do desenvolvimento sustentável. 

Devido aos condicionantes físicos e ambien-
tais os arranjos hidrelétricos acabam por se tornar 
cada vez menos convencionais. A busca por empre-
endimentos viáveis e rentáveis tem recorrido a solu-
ções em estruturas hidráulicas não convencionais, 
visando menores custos de implantação e operação. 

Considerando-se as limitações impostas, pa-
ra a elaboração de um projeto financeira, ambiental 
e tecnicamente viável aos projetistas cabe a adoção 
de soluções atípicas, não abrangidas pelos critérios 
de projeto existentes. Para o atendimento dessas 
imposições são necessárias novas pesquisas que con-
templem alternativas não convencionais, e destas 

sejam extraídos novos parâmetros para projetos 
semelhantes. 
 O caso de estrutura hidráulica complexa a 
ser estudado é o presente na Usina Hidrelétrica de 
Dardanelos, no Rio Aripuanã, na cidade de Aripua-
nã no Mato Grosso, onde se tem um canal de apro-
ximação associado a um vertedouro lateral extenso e 
com determinado trecho em curva. 

O presente trabalho apresenta metodologias 
avaliadas no segmento reto do vertedouro lateral da 
referida usina, confrontando resultados teóricos e 
experimentais. Desta maneira este trabalho tem por 
finalidade auxiliar na escolha de parâmetros e me-
todologia para elaboração de projetos que utilizem 
estruturas de vertimento laterais semelhantes às 
empregadas no caso em estudo. 

Cabe o comentário de que o vertedouro é 
um órgão vital de proteção da obra, sendo, portanto 
evidente o interesse em se definir a sua capacidade 
de descarga com precisão, bem como os níveis atin-
gidos na passagem da cheia de projeto. 
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VERTEDORES LATERAIS 
 

 

Vertedores laterais são estruturas hidráulicas 
de controle utilizadas para descarregar a vazão de 
um canal principal para outro canal lateral (ou re-
servatório) quando o nível de água no canal princi-
pal excede a cota da crista do vertedouro. 
 A função mais comum de um vertedouro 
lateral é descarregar o fluxo de um canal prevenin-
do que a capacidade de jusante (seja em relação a 
níveis ou vazões) seja excedida. Um requisito usual 
desses vertedores é que sua função seja alcançada 
sem grandes acréscimos no nível de água no canal 
principal. Algumas aplicações usuais desta estrutura 
são canais navegáveis, estrutura de controle de rios, 
estações de água e esgoto e vertedores adicionais ou 
principais em reservatórios. 

A Figura 1 apresenta o vertedouro lateral da 
barragem de Hoover nos EUA.  
 
 

 

Figura 1 — Vertedouro lateral na barragem Hoo-

ver — Lago Meads, Boulder City, Nevada — USA 

 
 

A principal característica hidráulica de um 
vertedouro lateral está no fato do fluxo atravessar a 
crista formando ângulos oblíquos (verificar Figura 
2) e não ângulos retos, como nos vertedores con-
vencionais (May et al.,2003). 

Devido à locação do vertedouro em relação 
ao canal principal, este arrasta a porção de água que 
está mais próxima, gerando uma redistribuição do 
fluxo remanescente no canal principal. Como resul-
tado tem-se um escoamento complexo com uma 
distribuição de velocidades tridimensional. 
 

 
 

Figura 2 — Vertedouro lateral e canal lateral sob 

escoamento subcrítico(May et al.,  2003) 

 
 

Apesar de estas características dificultarem a 
análise destas estruturas, os métodos de projeto 
desenvolvidos e aceitos até hoje são baseados em 
descrições unidimensionais e simplificadas do fluxo. 
As aproximações consideradas são as seguintes: 
 

 Qualquer curvatura do fluxo é considerada 

pequena suficiente para manter a variação 
de pressão hidrostática; 

 A superfície da água em uma seção transver-

sal no canal principal é horizontal (ainda 
que varie com a distância ao longo do ca-
nal), portanto a carga estática sobre a crista 
do vertedouro é igual à diferença entre a 
profundidade da água e a altura da crista 
em relação ao fundo do canal; 

 O vertedouro lateral age como um controle, 
com o escoamento transversal passando pe-
la profundidade crítica; 

 Qualquer não uniformidade na distribuição 

de velocidade no canal é considerada por 
coeficientes de descarga, coeficientes corre-
tores de velocidade e da quantidade de mo-
vimento. 

 
 Dado que estas condições não são plena-
mente satisfeitas nos vertedores laterais deve-se es-
perar que os resultados baseados em métodos de 
equações unidimensionais não se ajustem perfeita-
mente com os dados experimentais. Deve-se ter em 
mente também que como o fluxo atravessa a crista 
do vertedouro obliquamente não há razão para 



RBRH — Revista Brasileira de Recursos Hídricos Volume 16 n.4 - Out/Dez 2011, 169-179 

 171

esperar coeficientes de descarga com as mesmas 
proporções dos vertedores convencionais (May et 
al., 2003). 

O perfil longitudinal da água ao longo do 
vertedouro lateral dependerá das condições de flu-
xo a montante e a jusante do mesmo, no canal prin-
cipal. No presente artigo foi considerado um regime 
subcrítico ao longo de todo o canal. Para os casos de 
ocorrência de regime supercrítico ou ressalto hi-
dráulico o uso das metodologias aqui apresentadas 
não são diretamente recomendadas.  
 
Fluxo Espacialmente Variado 

 

Segundo May et al. (2003) a opção mais prá-
tica para gerar resultados satisfatórios sobre a capa-
cidade de descarga de vertedores laterais é pela 
resolução da equação unidimensional do fluxo es-
pacialmente variado com decréscimo de vazão. 
 Esta equação apresenta duas formas alterna-
tivas dependendo da origem; se foi derivada a partir 
da conservação da energia ou da quantidade de 
movimento no canal principal. 

Para o primeiro caso em um canal com va-
zão decrescente, considerando-se a perda de energia 
pequena, levando em consideração a existência de 
declividade do fundo e de resistência ao escoamen-
to, tem-se: 
 

)SS(
dx

dE
f0 

       (1) 

 
Onde E = energia específica do canal (me-

dida a partir do fundo); x = distância ao longo do 
canal; So = declividade do fundo do canal; Sf = decli-
vidade da linha de energia. 

Após o desdobramento algébrico (a resolu-
ção completa pode ser verificada em Palu (2009)) 
desta equação tem-se que: 
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Onde dy/dx = variação da profundidade de 

água no canal ao longo da distância longitudinal x 
no canal; α = coeficiente corretor de energia cinéti-
ca (ou de Coriolis);A = área do escoamento (m²); Q 
= vazão no canal (m³/s); B = largura na superfície 
livre do canal (m); g = aceleração da gravidade 

(m/s²); dQ/dx = variação da vazão ao longo da dis-
tância longitudinal x no canal; 

De maneira semelhante à equação (2) tem-
se a derivação da equação do fluxo espacialmente 
variado a partir da quantidade de movimento. Para 
dedução desta equação considera-se a variação da 
quantidade de movimento em um trecho entre duas 
seções do canal, a equação é dada por: 
 

3

2

2
*

f0

gA

BQ
1

gA

Qq

v

u
2SS

dx

dy










 



     (3) 
 

Em que β =coeficiente corretor da quanti-

dade de movimento (ou de Boussinesq); v = veloci-
dade no canal principal (m/s); u = velocidade do 
fluxo lateral na direção longitudinal do canal; 
q*=dQ/dx. 

A dedução da equação (3) pode ser verifi-
cada em Palu (2009). 

Para fins práticos May et al. (2003) propõem 
uma relação entre o coeficiente β e a razão de velo-

cidades u/v. A seguinte relação é proposta: 
 

 
v

u275,0725,0 
     (4) 

 
Os mesmos autores também propõem um 

valor constante para a razão de velocidades u/v = 
1,84, sendo este um valor médio para todos os casos 
analisados. 

Para o cálculo de Sf nas equações (2) e (3) 
utiliza-se a bem conhecida equação de Manning: 

3/42

22

f
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Qn
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      (5) 

 
Em que n = coeficiente de rugosidade de 

Manning (m-1/3s); R = raio hidráulico da seção (m),. 
A vazão por unidade de largura em verte-

douro lateral é dada por: 
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2
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   (6)
 

 
Onde y = profundidade de água no canal 

principal (m); P = altura da crista do vertedouro 
lateral em relação ao fundo do canal (m); CD = coe-
ficiente de descarga do vertedouro lateral. 
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Nos próximos tópicos as equações apresen-
tadas serão analisadas e verificadas suas simplifica-
ções, aplicabilidades e limitações. 
 
Capacidade de Descarga de um Vertedouro Lateral 

 
Diversos autores apresentaram formulações 

empíricas para avaliação do coeficiente de descarga 
de um vertedouro lateral, aqui citam-se alguns:De 
Marchi (1934), Subramanya e Awasthy (1972), Ha-
ger (1987) Swamee et al. (1994), Singh et al. (1994), 
Jalili e Borghei (1996), Muslu (2001), May et al. 
(2003), Souza (2005) e Ramamurthy et al. (2006). 
Serão avaliadas as equações dos autores Hager 
(1987) e May et al. (2003) por considerarem maior 
número de parâmetros da estrutura de um verte-
douro lateral em suas formulações.  
 Hager (1987) apresentou uma formulação 
para o coeficiente de descarga do vertedouro lateral 
levando em consideração diversos fatores como: o 
efeito da profundidade do fluxo, velocidade de a-
proximação, ângulo do fluxo pelo vertedouro lateral 
e forma do canal, no caso de canais com contração. 
Assim o coeficiente de descarga CD é dado por: 
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Com φ variando conforme a geometria da 

crista: 
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Onde: n* = número de lados do fluxo (1 ou 

2);  φ = influência da forma crista do vertedou-
ro; θ = dobro do ângulo de contração das paredes 
do canal; e = espessura da soleira do vertedouro 

lateral; Fr = número de Froude do escoamento, 
dado por: 
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                (12)

 

 
May et al. (2003) apresentam a seguinte e-

quação para o coeficiente de descarga: 
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 Os autores sugeriram também um método 
direto baseado em dois gráficos e uma equação, não 
havendo, portanto, a necessidade de se lidar com 
um sistema de equações diferenciais ou métodos 
numéricos. A capacidade do fluxo pode então ser 
determinada através da seguinte equação: 
 

  













 rj
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jvert F
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(14) 

 
Onde J e K são parâmetros propostos pelo 

autor e dados através das Figuras 3 e 4, ilustrados a 
seguir. 
 

 
 

Figura 3 — Parâmetro J da equação de May et al. 

Equação (13). (May et al,  2003) 
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Figura 4 — Parâmetro k da equação de May et al. 

Equação (13). (May et al,  2003) 

 
 

Estes parâmetros podem ser ainda obtidos 
das seguintes equações: 
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Onde: 
 

 1752,05212,0c1                 (16) 

 

 1426,01041,0c2                (17) 
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                (18) 

 
 
Para o parâmetro K tem-se:   

 

 











Ph27,0

Ph
149,0018,0K

0

0              (19) 

 
Onde: h0 = carga de água sobre a soleira a 

jusante do vertedouro lateral (m), yj = profundidade 
de água a jusante do canal principal (m); Frj = nú-
mero de Froude a jusante do canal principal; L = 
comprimento do vertedouro (m); 
 O parâmetro η na equação (14) é o fator 
que determina a influência da forma da crista do 
vertedouro lateral em sua capacidade de descarga. 
Para crista com soleira delgada, o valor de η é igual a 

um; para soleira espessa seu valor passa a ser dado 
pela equação (19): 
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             (21) 

 
 Os autores ainda afirmam que o parâmetro 

η pode ser obtido para diferentes perfis de soleira, 

segundo o procedimento a seguir: 
 Sendo CDT o coeficiente de descarga para 
um vertedouro convencional (locado transversal-
mente ao fluxo) com o perfil de uma soleira especí-
fica e razão de carga h/P igual à relação utilizada no 
vertedouro lateral, sendo h= carga hidráulica sobre 
a soleira. 
 Agora sendo CDTS o coeficiente de descarga 

para um vertedouro transversal de soleira delgada, η 
pode ser estimado por: 
 

DTS

DT

C

C
                 (22) 

 
 Como sugestão é proposta a equação de 
Rehbock (1929) para um vertedouro de soleira del-
gada sem contração, dada por: 
 









P

h
075,0576,0CDTS               (23) 

 
 

MATERIAIS E MÉTODOS 
 
 

Os estudos efetuados neste trabalho refe-
rem-se à Usina Hidrelétrica de Dardanelos, sendo 
este um empreendimento de geração elétrica em 
construção na margem esquerda do rio Aripuanã, 
próximo à cidade de Aripuanã no estado do Mato 
Grosso.  
 O aproveitamento abrangerá uma área de 
reservatório igual a 0,24 km², com uma queda líqui-
da igual a 95,60 m e possuirá 261 MW (Megawatts) 
de potência instalada, classificando-se como usina de 
médio porte. A vazão do rio e a queda natural nos 
saltos e cachoeiras existentes no local possibilitam a 
produção de energia sem a necessidade de grandes 
barramentos; deverão ser utilizados diques com uma 
altura máxima de 5,00 m.  
 Para o projeto do vertedouro foi considera-
da uma vazão de 2.880 m³/s, correspondente à cheia 
decamilenar. A figura 5 mostra um esquema geral 
do canal de adução e do vertedouro. 
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Figura 5 — Esquema geral do canal de adução e 

do vertedouro lateral sem vertimento 

(quadrícula de 100 m) 

 
 

Conforme a figura precedente nota-se que a 
crista do vertedouro é limitada pelo dique a mon-
tante e compreende todo o contorno interno da 
curva, estendendo-se até o final do canal de adução, 
onde está locado o desarenador. 
 
Descrição do Modelo Físico 

 

O modelo físico reduzido do canal de apro-
ximação da usina de Dardanelos foi construído no 
CEHPAR (Centro de Hidráulica e Hidrologia Pro-
fessor Parigot de Souza), entre os meses de fevereiro 
e agosto de 2007, como contrato de pesquisa e de-
senvolvimento (P&D) entre a Eletronorte (Centrais 
Elétricas do Norte do Brasil S.A) e o LACTEC (Insti-
tuto de Tecnologia para o Desenvolvimento), gestor 
do CEHPAR. O modelo foi construído na escala 
1:60 seguindo o critério de semelhança de Froude. 
 

 
 

Figura 6 — Vista de montante do modelo físico 

 

O canal de aproximação foi projetado em 
seções trapezoidais com larguras variáveis conforme 
seu desenvolvimento (possui 175 m na entrada e 65 
m no trecho final). A geometria em planta seguiu 
um formato irregular, tendo o formato de uma 
campana de sino na entrada, seguido de uma curva 
e um canal retilíneo no final. A curva do canal tem 
um raio interno variável de 99 a 102 m e o trecho 
retilíneo tem um comprimento de aproximadamen-
te 435 m, com uma pequena deflexão próxima ao 
trecho final do vertedouro. 
 O vertedouro estende-se por todo o canal 
de adução, acompanhando seu contorno interno, 
tendo um comprimento total de 870 m. A soleira do 
vertedouro foi definida como um formato trapezoi-
dal, com uma largura total de 4 m. A cota da crista 
está na elevação 213,5 m, tendo uma altura de 5 m 
em relação ao fundo do canal. 
 A seção transversal do canal possui um de-
clive em direção ao vertedouro, variando da cota 
209,5 m até a cota 208,5 m. No sentido longitudinal 
a declividade é nula, exceto na entrada onde há 
uma rampa para concordância do terreno natural 
com o fundo do canal e no trecho final, onde exis-
tem dois taludes, um no sentido transversal e outro 
no sentido longitudinal, que concorrem para a cota 
207 m. 
 

SOLEIRA VERTENTE

EL 209,50 m EL 208,50 m

EL 213,50 m

VARIÁVEL

0,5

1

CANAL DE APROXIMAÇÃO

0,4

1

 
 

Figura 7 — Seção transversal do canal 

 
 

Para as medições de níveis e velocidades ao 
longo do canal, foram demarcados 51 pontos, dis-
postos em 17 linhas, distribuídos conforme a varia-
ção da geometria do vertedouro. 

Após alterações e otimizações no modelo 
foram efetuados os testes para verificação das carac-
terísticas do escoamento e avaliação da capacidade 
de descarga do vertedouro. Maiores detalhes sobre o 
modelo, alterações efetuadas, estudo do vertedouro 
lateral em curva e demais características pode ser 
visualizado em Palu (2009). 

A partir da demarcação dos pontos foram 
efetuadas medições de níveis através de três pontas 
linimétricas fixas (na margem direita do rio a mon-
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tante do canal) e móvel para medição dos pontos 
medidos internos ao canal. Para as medições de 
velocidades utilizou-se um medidor tipo hélice.  
 

Externo
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L12
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 2

11
,0

0
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Figura 8 — Demarcação de pontos de medição ao 

longo do canal 

 
Para a estimativa da vazão ao longo do canal 

foi considerado o somatório do produto das veloci-
dades pelo valor das áreas correspondentes (método 
de integração gráfica). Ao final obteve-se a vazão 
passante e a vazão vertida nos trechos considerados. 
A figura 9 apresenta os resultados obtidos para o 
teste com a vazão de projeto do vertedouro de 2.880 
m³/s. 
 

TRECHO INICIAL

CURVA

CANAL

Q=1420 m³/s

Q=126 m³/s

Q=82 m³/s

Q=153 m³/s

Q=224 m³/s
Q=238 m³/s

Q=637 m³/s

Q=2880 m³/s

Q=1460 m³/s

Q=1334 m³/s

Q=1252 m³/s Q=1099 m³/s Q=875 m³/s
Q=637 m³/s

 
 

Figura 9 — Demarcação de pontos de medição 

Vazões ao longo do canal 

 

 
 

Figura 10 — Modelo Físico UHE Dardanelos — 

Vazão Q = 2.880 m³/, trecho retilíneo do verte-

douro lateral 

 

 

Procedimento de Cálculo  

 
Tendo como ponto de partida os resultados 

obtidos em modelo físico, buscou-se determinar 
uma equação que melhor representasse as caracte-
rísticas do vertedouro.  

Dada a complexidade em uma análise única, 
optou-se por dividir o vertedouro em três principais 
segmentos: trecho inicial, trecho curvo e trecho 
final.  A divisão foi baseada na geometria em planta 
do canal e nas características do escoamento, atribu-
indo-se comportamentos hidráulicos diversificados a 
cada trecho. Para o presente trabalho serão apresen-
tados os resultados referentes ao trecho reto do 
vertedouro, isto é, o trecho compreendido entre a 
linha L10 a L17, compreendendo uma extensão de 
432 m, conforme a Figura 7. Os trechos compreen-
didos entre a linha L0 ä linha L9 apresentaram um 
comportamento hidráulico diferenciado e comple-
xo, se comparados com um vertedouro lateral retilí-
neo. Devido a geometria e direção do fluxo não foi 
possível caracterizar estes segmentos com as equa-
ções aqui apresentadas. Uma maior descrição destes 
trechos, bem como o comportamento hidráulico 
observado e as soluções numéricas encontradas 
podem ser encontrados em Palu (2009). 

Efetuou-se o seguinte procedimento de cál-
culo para a determinação da capacidade do fluxo e 
dos perfis da linha de água de um vertedouro late-
ral, com as condições iniciais do fluxo subcrítico 
conhecidas: 
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1. Calculo do coeficiente de descarga por al-
guma equação teórica definida; 

2. Integrar numericamente as equações (2) ou 
(3) e (6) para determinar o perfil do nível 
de água ao longo do vertedouro, bem como 
a vazão vertida pelo vertedouro lateral. 

 
 Seguiu-se o procedimento descrito utilizan-
do-se as equações de coeficientes de descarga que 
consideram a espessura e o formato da soleira, (Ha-
ger 1987 e May et al., 2003), utilizando-se a equação 
do fluxo espacialmente variado derivada da energia 
e da quantidade de movimento, equações (2), (3) e 
(46) integrando-se numericamente através do mé-
todo de Runge-Kutta para um sistema de equações 
(ver Apêndice).  

Como condições iniciais foram utilizadas as 
vazões e leituras de níveis de jusante (ponto do eixo 
da linha L17) do modelo físico. 

A seguir são apresentados os resultados do 
modelo reduzido comparado com os resultados 
teóricos com relação às vazões vertidas e níveis de 
água ao longo do canal. A vazão turbinada citada 
refere-se aos testes em que havia vazão passante no 
canal após o vertedouro. Também o termo EFEV 
apresentado significa Equação do Fluxo Espacial-
mente Variado. 
 

Tabela 1 — Resultados comparativos — EFEV de-

rivada da quantidade de movimento — coeficien-

tes de May et al.(2003) para soleira espessa 

 

 
 

Tabela 2 — Resultados comparativos — EFEV de-

rivada da quantidade de movimento — coeficien-

tes de Hager (1987) para soleira espessa 

 

 
 

Tabela 3 — Resultados comparativos — EFEV de-

rivada da conservação de energia — coeficientes 

de May et al. (2003) para soleira espessa 

 

 
 

Tabela 4 — Resultados comparativos — EFEV de-

rivada da conservação de energia — coeficientes 

de Hager (1987) para soleira espessa 

 

 
 

Tabela 5 — resultados comparativos — EFEV deri-

vada da quantidade de movimento — coeficientes 

de May et al. (2003) para soleira trapezoidal 

 

 
 
 

Dos resultados obtidos foi notório um me-
lhor ajuste pelos coeficientes de May et al.(2003) 
para soleira espessa, utilizando-se a equação do flu-
xo espacialmente variado em sua forma derivada a 
partir do princípio da quantidade de movimento. 
Buscando-se ainda uma melhoria na previsão da 
vazão vertida utilizou-se a equação (21), para adap-
tação do parâmetro η para uma soleira específica. 

Desta maneira utilizou-se a formulação de Rehbock 
equação (22)) para um vertedouro de soleira delga-
da e o coeficiente para soleira trapezoidal disponí-
veis devido a testes efetuados em um modelo seccio-
nal. Contudo, existindo a impossibilidade de execu-
ção de testes em modelo reduzido coeficientes para 
diversos tipos de soleira podem ser encontrados na 
literatura, cita-se como exemplo a referência Len-
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castre (1972). Os resultados obtidos estão apresen-
tados na tabela 5. 

Para esta resolução são apresentados os ní-
veis teóricos em comparação com alguns dos níveis 
obtidos em modelo físico: 
 

 
 

Figura 10 — Comparação dos níveis de água ao 

longo do canal para diferentes vazões 

 
Pode-se concluir que a formulação de May 

et al. (2003), levando em conta o ajuste da soleira, 
apresentou uma sensível melhora com os dados 
experimentais, se comparada com a consideração de 
soleira espessa (tratando-se de níveis atingidos no 
canal e vazões vertidas por trecho).  
 Acrescenta-se ainda que a equação do fluxo 
espacialmente variado derivada da quantidade de 
movimento apresentou bons resultados, mesmo 
para um canal extenso e com grande largura. Tam-
bém através desta equação é possível levar em conta 
a variação da energia ao longo do canal, hipótese 
não considerada na derivação da equação através da 
conservação de energia. 
 
 

CONCLUSÃO 
 
 O presente trabalho analisou um vertedou-
ro lateral retilíneo tendo por base resultados quanto 
a níveis e vazões atingidos provenientes de um mo-
delo reduzido. Apesar da elaboração das equações 
utilizadas serem baseadas em canais de pequenas 
dimensões o canal estudado (relativamente extenso) 
apresentou boa concordância com os resultados 
teóricos. 

A equação do fluxo espacialmente variado 
derivada do princípio das quantidades de movimen-
to, com a utilização do coeficiente de May et al. 
(2003), apresentou bons resultados, tanto na ques-
tão de vazões vertidas bem como em níveis atingidos 
no canal. Cabe o comentário de que a maioria das 

metodologias encontradas na literatura não apre-
senta cálculos para o perfil de água ao longo do 
vertedouro, limitando-se apenas a uma estimativa da 
capacidade de descarga. A avaliação deste perfil é 
fundamental para determinação desta capacidade 
descarga, uma vez que para um vertedouro lateral a 
carga é variável ao longo do mesmo. 

Ainda através da formulação de May et al. 
(2003) é possível levar em conta o formato da crista 
do vertedouro, o que gera sensíveis melhorias nos 
resultados. 
 Quanto à avaliação da capacidade de des-
carga da estrutura como um todo, afirma-se com 
base nos resultados obtidos em modelo físico e das 
formulações teóricas empregadas, que houve um 
baixo desempenho, se comparado com vertedores 
transversais ao fluxo (convencionais). Contudo de-
ve-se ter em mente que em estruturas de vertimento 
lateral, de uma maneira geral, busca-se uma amplia-
ção da capacidade de descarga através de maiores 
extensões e menores cargas, conseqüentemente 
menores coeficientes de descarga. 
 Esse trabalho, através das metodologias de 
cálculo verificadas, propõe um roteiro de cálculo 
para estruturas que apresentem configurações seme-
lhantes às estudadas. Através dos procedimentos 
apresentados é possível a estimação dos níveis de 
água ao longo da extensão de um vertedouro lateral 
retilíneo, bem como sua capacidade de descarga, 
trecho a trecho. 
 
 

APÊNDICE 
 

Método de Runge Kutta de 4ª Ordem 

 
Como complemento do método proposto 

apresenta-se, de maneira bastante simples, o método 
de Runge-Kutta que pode ser estendido para um 
sistema. Assim, tem-se (Boyce, Di Prima, 2003): 
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 Nas equações (24) e (25),  
dx

dy
q,y,xf  , e 

 
dx

dq
q,y,xg  . 

 
Para as variáveis apresentadas das equações 

(23) a (25) tem-se: 
 
x = distância ao longo da crista do vertedouro lateral 
(m) 
y = profundidade de água no canal (m); 
q = vazão passante no canal (m³/s) 
 
 Deste modo, as equações básicas que regem 
o comportamento unidimensional do vertedouro 
lateral, dadas pelas equações (2) e (6), no caso da 
utilização do princípio da energia, e (3) e (6), para 
o princípio da quantidade de movimento, podem 
ser resolvidas numericamente como um sistema de 
equações diferenciais ordinárias através das equa-
ções (23), (24) e (25), bastando duas condições 
iniciais (vazão e profundidade em um dos extremos 
do vertedouro), além de uma relação funcional para 
o coeficiente de descarga CD. 
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Solutions for Non-Conventional Hydroelectric Ar-
rangements - Study and Application of a Side Weir 
 
ABSTRACT 
 

The current search for sustainability in hydropow-

er projects relies on technical solutions that have low dep-

loyment and operation costs, and also meet environmental 

requirements. If these factors are added to the implementa-

tion of hydroelectric projects at sites with different characte-

ristics from those commonly used, atypical structures and 

arrangement arise. For this reason, it is necessary to study 

non-conventional structures, such as side weirs, to develop 

projects with a safe, economical and satisfactory perfor-

mance. This paper presents calculation methods evaluated 

by physical modeling, with reference to studies carried out 

in the Dardanelos Hydroelectric Plant, located in Mato 

Grosso. At the conclusion, the theoretical and experimental 

results are compared, showing the parameters and equa-

tions more suitable for use in similar structures. 

Key-words: hydraulic control structure, unconventional 

arrangements, hydroelectric plants in Brazil. 
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RESUMO 
 

A rede de distribuição responde comumente pela maior parcela dos recursos financeiros necessários à implantação 

do sistema de abastecimento de água. Estima-se o risco de falhas na rede distribuição - que podem culminar com a substitui-

ção das tubulações - a partir de fatores hidráulicos e sanitários, além de especificidades locais. Neste contexto, o presente 

trabalho propõe-se a definir metodologia de priorização da reabilitação das redes de distribuição de água. Para tal, defini-

ram-se inicialmente critérios e subcritérios mais facilmente obteníveis que representassem os fatores intervenientes na reabilita-

ção das redes. Posteriormente, um grupo de especialistas foi consultado acerca da relevância dos mesmos e as prioridades 

foram estabelecidas por meio da técnica de auxílio à decisão denominada Método da Análise Hierárquica. Por fim, este 

método foi aplicado a uma rede de distribuição de água, na qual foram identificados os trechos de substituição mais premen-

te. Intenta-se, em última instância, fornecer aos gestores dos sistemas de abastecimento ferramenta adicional para nortear as 

futuras intervenções e conferir maior racionalidade, e eventual redução, na aplicação dos investimentos. 

 

Palavras-chave: Rede de distribuição de água, Método da Análise Hierárquica, reabilitação de redes de distribuição. 

 

INTRODUÇÃO E RELEVÂNCIA 
 
 

A rede de distribuição integra o sistema de 
abastecimento de água e constitui-se de tubulações e 
órgãos acessórios que objetivam fornecer à popula-
ção água potável ininterruptamente em quantidade 
e pressões adequadas. Estima-se que as redes de 
distribuição possam responder por até 75% do custo 
total de implantação do sistema de abastecimento. 

Quando da implantação de um novo siste-
ma de abastecimento, a operação inicial dá-se com 
pequenas taxas de falhas. Dependendo da conjun-
ção de fatores adversos locais, tais como carga de 
tráfego, movimento do solo, variação de temperatu-
ra e condições do escoamento no interior da tubu-
lação, falhas nas tubulações começarão a ocorrer. À 
medida que correm os anos, com a combinação 
desses fatores, as falhas tornam-se mais frequentes, 
comprometendo a qualidade do serviço prestado 
pelas concessionárias de abastecimento de água. 

Assim, há necessidade de se preservar e pro-
longar a vida deste investimento por meio de ade-
quadas técnicas de gestão, de forma a permitir que o 
planejamento dos recursos preceda a ocorrência das 
falhas.  

Neste contexto, este trabalho apresenta uma 
metodologia para priorizar a reabilitação das 
tubulações das redes de distribuição de água. Para 
tal, selecionaram-se parâmetros que pudessem 
identificar a degradação nos condutos e, para a 
seleção dos trechos a serem reabilitados, utilizou-se 
análise multicritério para tomada de decisão por 
meio do Método de Análise Hierárquica. 

Não é objetivo deste trabalho apresentar as 
técnicas de reabilitação disponíveis, assim como a 
identificação daquela a ser empregada para cada 
trecho. O tipo de reabilitação a ser adotado deve ser 
analisado caso a caso, já que estão disponíveis no 
mercado diferentes tipos, podendo ser necessário 
estudo financeiro para a definição da técnica a ser 
adotada. 
 
 

OBJETIVOS 
 
 

Conforme salientado, o objetivo geral do 
trabalho consiste em desenvolver metodologia para 
auxiliar o planejamento da reabilitação das tubula-
ções das redes de distribuição de água. Adicional-
mente, o trabalho também se propõe a: 
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i. identificar os principais parâmetros relacio-
nados à deterioração das tubulações; 

ii. definir hierarquização dos parâmetros (cri-
térios e subcritérios) para avaliar a necessi-
dade de recuperação dos condutos; 

iii. avaliar, com a utilização de técnica de auxí-
lio multicritério à decisão, a importância de 
cada um dos critérios e subcritérios na indi-
cação de falhas em tubulações visando a 
priorizar a reabilitação dos tubos da rede de 
distribuição de água; 

iv. aplicar a metodologia em escala real.  
 

 

FATORES INTERVENIENTES NA 
DEGRADAÇÃO DAS TUBULAÇÕES 
 
 

Tabela 1 - Principais causas de vazamentos nos sistemas 

de abastecimento de água. 

 

Causas internas Causas externas 

M
a
te

ri
al

 - Qualidade 
insatisfatória 
- Corrosão 

- Envelhecimento 

A
m

b
ie

n
te

 

- Carga de tráfego 
 

- Agressividade do 
solo (corrosão 

externa) 
 

- Desastres naturais 
 

- Deslizamentos 
 

- Movimentos sísmicos

E
x
e
cu

çã
o

 

- Projeto 
inadequado 

- Assentamento e 
Encaixes 

inadequados 
- Mão-de-obra 
insatisfatória 

O
p

e
ra

 

çã
o

 - Golpe de aríete 

- Pressão elevada 

Fonte: Adaptado de Sapporo (1994, apud Tsutiya, 2005). 

 
 
 O surgimento eventual ou recorrente de 
deterioração das tubulações reflete em falhas na 
rede de distribuição de água. Os efeitos são variados 
e podem levar a riscos sanitários, rupturas, 
vazamentos, prejuízos financeiros, desperdício de 
água ou simples transtornos aos usuários. Sendo 
assim, é necessário acompanhar a evolução da 
degradação dos componentes das redes. Entretanto, 
tubos enterrados não são facilmente observáveis. 
Mesmo que se pudesse observá-los, a grande 
extensão das redes torna difícil sua operação 
acompanhando o estado de conservação interno e 
externo de cada conduto. Ainda que os riscos de 

degradação sejam múltiplos, é necessário minimizar 
as falhas, reduzindo assim os danos sociais, 
econômicos e financeiros.  

Extenso rol de fatores hão de influir na 
degradação das tubulações que constituem as 
adutoras e as redes de distribuição dos sistemas de 
abastecimento de água. Na Tabela 1 apresentam-se 
as principais causas dos vazamentos nas tubulações. 

Apesar de listadas separadamente, as falhas 
em condutos das redes de distribuição comumente 
resultam da associação das mencionadas causas.  
 
 

CONSEQUÊNCIAS DA DEGRADAÇÃO 
DAS TUBULAÇÕES 
 
 
 A idade da rede de distribuição somada aos 
fatores inerentes à degradação citados anteriormen-
te têm favorecido a deterioração destes condutos. 
Segundo Kleiner (1997), esta pode se manifestar 
pelo: 
 

 aumento da taxa de rupturas nos tubos 
devido à deterioração da integridade 
estrutural, causando aumento nos custos de 
manutenção e de operação, aumento da 
perda de água tratada, interrupção do 
tráfego e de processos industriais, entre 
outros; 

 deterioração da qualidade da água na rede 

de distribuição devido à condição interna 
dos tubos, podendo favorecer eventos de 
sabor e odor, problemas estéticos e em casos 
extremos danos à saúde da população 
abastecida; 

 elevação da rugosidade absoluta — e da 

perda de carga à mesma associada -, 
ocasionando redução da capacidade 
hidráulica dos condutos, aumento do 
consumo de energia e redução da qualidade 
do serviço ao público. 

 

 

REABILITAÇÃO DE REDES DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 
 
 
 Na bibliografia consultada, foram encontra-
dos estudos relacionados à reabilitação das redes de 
água. Cabe destacar o CARE-W (Computer Aided Re-

habilitation of Water Networks), desenvolvido por gru-

pos de pesquisa europeus, que se constitui em fer-
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ramenta de apoio à decisão permitindo aos gestores 
estabelecer e manter uma gestão eficaz dos sistemas 
de água. Fundamenta-se em uma abordagem proati-
va, ou seja, reabilitam-se os condutos com o menor 
custo, antes que a falha ocorra. Para tanto foram 
desenvolvidos painel de indicadores de desempe-
nho, ferramentas de modelagem para análise e pre-
visão de falhas, modelo de análise da fiabilidade 
hidráulica da rede, procedimento para a definição 
de plano de reabilitação anual e planejamento de 
investimentos a longo prazo (10 a 20 anos), a serem 
aplicados com a utilização do software.  

O projeto SIROCO (Système Intégré d’aide au 

Renouvellement Optimisé des Conduites adapté aux petites 

et moyennes collectivités distributrices d’eau potable), fi-

nanciado pelo Ministério da Integração francês, foi 
criado com o objetivo de desenvolver uma ferra-
menta para pequenas e médias empresas de distri-
buição de água priorizarem a reabilitação dos con-
dutos, pois o CARE-W é geralmente utilizado para 
companhias maiores com dados suficientes (Renaud 
et al., 2007).  

Kleiner (2007) desenvolveu metodologia 
para a seleção da técnica de reabilitação a ser ado-
tada para cada conduto e quando deve ser implan-
tada. Tal metodologia minimiza os custos de reabili-
tação e de manutenção em um horizonte de tempo 
definido e sujeito a restrições. A mesma considera a 
deterioração durante o tempo da integridade estru-
tural e da capacidade hidráulica de todos os tubos 
do sistema. 
 
 

ANÁLISE MULTICRITÉRIO E MÉTODO 
DE ANÁLISE HIERÁRQUICA 
 

Segundo Gomes et al. (2004), os métodos de 

auxilio multicritério à decisão surgiram na década 
de 1970, para auxiliar os decisores na resolução de 
problemas com vários objetivos a serem alcançados 
simultaneamente. Estes métodos permitem ainda a 
consideração de características importantes, mesmo 
que sejam não quantitativas. Adicionalmente, o ele-
vado número de informações necessárias à avaliação 
de cada alternativa e a subjetividade são as principais 
desvantagens. 

Existem alguns métodos para avaliação de 
alternativas, entretanto não há consenso dos especi-
alistas para a escolha do mais adequado em cada 
estudo (Ortolano, 1997 apud Castro, 2007). Dentre 

estes, podem ser citados o Método de Análise Hie-
rárquica (Analytic Hierarchy Process — AHP), Teoria de 

Utilidade Multiatributo, métodos da família Electre, 

Prométhée, entre outros. Os dois primeiros são 
representantes da Escola Americana, e os outros 
dois da Escola Francesa de Apoio Multicritério à 
Decisão. 

Para a presente pesquisa adotou-se o méto-
do de auxílio multicritério à decisão denominado 
Método de Análise Hierárquica (MAH) por ser de 
fácil utilização e permitir a programação em plani-
lha eletrônica. Adicionalmente, com o aperfeiçoa-
mento da metodologia na determinação dos crité-
rios, subcritérios e faixas de classificação, a planilha 
pode ser mais facilmente adaptada.  

O MAH constitui-se em uma técnica de au-
xílio multicritério à decisão desenvolvida por Tho-
mas L. Saaty (1991), utilizada na definição de prio-
ridades e na escolha da melhor alternativa, podendo 
ser considerados aspectos quantitativos e qualitati-
vos. O mesmo autor cita sua adoção em estudos na 
área de administração pública, para a alocação de 
recursos em projetos, aplicações militares e políticas, 
entre outras (Saaty, 2008).  Os passos a serem tri-
lhados para a aplicação do método baseiam-se em:  
 

 definir o problema e determinar o tipo de 

conhecimento pretendido; 

 estruturar uma hierarquia; 

 construir um conjunto de matrizes de 

comparação paritária; 

 determinar a consistência dos julgamentos. 
 
Hierarquia 

 
A estruturação de uma hierarquia é um dos 

maiores desafios para a adoção do método. Os crité-
rios e subcritérios devem ser selecionados de forma 
que representem o problema e que influenciem 
diretamente o objetivo. A hierarquia deve ser orga-
nizada de forma que no topo esteja o objetivo e, nos 
níveis seguintes os critérios, subcritérios e alternati-
vas, conforme a Figura 1. 

A estruturação do problema em hierarquia 
proporciona visão global do mesmo, além de facili-
tar o julgamento sobre a comparação dos elementos 
(Al-Khalil et al., 2005). Para a construção da hierar-

quia é importante observar se os elementos de cada 
nível são independentes. Idealmente, a hierarquia 
deve ser grande o suficiente para captar todos os 
critérios importantes envolvidos no processo de 
tomada de decisão, mas pequena o suficiente para 
que o problema seja flexível e significativo (Alford, 
2004). 
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Figura 1 - Estrutura típica de uma hierarquia. 

 

 

Comparação paritária 

 
Após a hierarquização dos elementos, estes 

devem ser ponderados. As prioridades são determi-
nadas por meio da comparação par a par entre os 
elementos de um mesmo nível e sua influência nos 
elementos do nível superior. Dessa forma, na pon-
deração dos critérios da hierarquia apresentada na 
Figura 1, o critério 1 é comparado aos critérios 2 e 3, 
que são também comparados entre si, segundo o 
objetivo. Os subcritérios 1 e 2 são comparados ao 
critério 1, e assim sucessivamente. A utilização deste 
tipo de comparação permite ao decisor avaliar a 
importância relativa entre dois critérios ou subcrité-
rios, não sendo necessário ordenar ou definir a in-
tensidade de importância do conjunto. Desta forma, 
a comparação par a par reduz a complexidade da 
avaliação de vários critérios simultaneamente. 

Para a realização das comparações, é neces-
sária uma escala que indique o quanto um elemento 
é mais importante ou dominante em relação a ou-
tro, de acordo com o critério ou propriedade que 
são comparados. A escala de comparações para a 
aplicação do MAH é dada através das intensidades 
de importância, cujos valores variam entre 1, que 
indica atividades de mesma importância, ou seja, as 
duas atividades contribuem igualmente para o obje-
tivo; e 9 - importância absoluta -, onde a evidência 
favorece uma atividade em relação à outra com o 
mais alto grau de certeza. O valor 3 demonstra à 
importância moderada - a experiência e o julgamen-
to favorecem levemente uma atividade em relação a 
outra; a intensidade 5 importância forte, onde a 
experiência e o julgamento favorecem fortemente 
uma atividade em relação a outra; e a intensidade 7 
corresponde à importância muito forte ou demons-

trada, onde uma atividade é fortemente favorecida 
em relação a outra; sua dominação de importância é 
demonstrada na prática. Já os valores 2, 4, 6 e 8 re-
presentam intensidades de importância intermediá-
ria as definidas para as intensidades 1, 3, 5, 7 e 9, 
respectivamente. 

Os julgamentos adotados para as compara-
ções devem ser agrupados em uma matriz quadrada. 
Para cada nível da hierarquia deve ser adotada uma 
matriz, que possua os elementos pertencentes a este 
nível na primeira linha e na sua coluna da esquerda. 
Em cada uma delas, o preenchimento é feito com a 
comparação do elemento que aparece na coluna à 
esquerda com o da linha superior. Os julgamentos 
aij e aji da matriz possuem valores inversos, ou seja, se 
aij=α, então aji=1/α, com α≠0. Além disso, se dois 

elementos são considerados igualmente importan-
tes, tem-se aij=1, aji=1, logo aii=1. Assim, é necessário 
comparar apenas os elementos acima da diagonal 
principal da matriz, já que a diagonal principal con-
tém valores iguais à unidade e os julgamentos abaixo 
da mesma possuem valores inversos. Na Figura 2 
apresenta-se a forma de uma matriz de comparação. 

 
 

1 a12 ... a1n 

1/a12 1 ... a2n 

..
. 

..
. 

..
. 

... 

..
. 

1/a1n 1/a2n ... 1 

 

Figura 2 - Matriz de comparações paritárias. 

 
 
Vetor prioridade 

 
 

Após a comparação dos elementos de cada 
matriz, é necessário calcular o vetor prioridade. A 
determinação do vetor de prioridades das matrizes é 
realizada, em termos matemáticos, por meio do 
cálculo do principal autovetor que, após normaliza-
do, torna-se vetor de prioridades. Segundo Saaty 
(1991), esta resolução pode ser efetuada de forma 
exata (na qual é necessário o auxílio de computa-
dor) ou por meio de aproximações. O modo com-
putacional mais rápido para se obter o vetor consiste 
em aumentar a matriz para potências sucessivamen-
te elevadas ao quadrado cada vez. As linhas são so-
madas e normalizadas. O computador é programa-
do para parar quando a diferença entre esta soma, 
em dois cálculos consecutivos, for menor que o valor 
prescrito. 

A=
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Consistência dos julgamentos 

 

 

Coerência perfeita é de difícil obtenção na 
comparação paritária, porém, um nível aceitável de 
consistência deve ser obtido na realização dos jul-
gamentos. Para determinar a consistência de uma 
matriz de comparações, a razão de consistência 
(RC) deve ser calculada, sendo aceitáveis valores 
inferiores a 0,10. O cálculo de RC inicia-se com a 
determinação de λmáx (denominado de autovalor 

máximo ou principal), que pode ser estimado con-
forme descrito a seguir: 
 
 

 a matriz de comparações paritárias deve ser 
multiplicada pelo vetor de prioridades, 
obtendo um novo vetor; 

 divide-se o primeiro valor deste vetor pelo 

primeiro valor do vetor de prioridades, o 
segundo componente do novo vetor pelo 
segundo componente do vetor de 
prioridades, e assim por diante, para se 
obter outro vetor; 

 a soma dos valores deste vetor deve ser 

dividida pelo número de elementos, 
obtendo-se uma aproximação para λmáx.  

 
 
 Quanto mais próximo o valor de λmáx de n 

(ordem da matriz), mais consistente será o 
resultado. O desvio de consistência, denominado de 
índice de consistência (IC) é dado pela Equação 1. 
 
 

1n

n
IC máx




       (1) 

 
 A razão de consistência (RC), por sua vez, é 
dada pela Equação 2. 
 

IR

IC
RC        (2) 

 
Na qual IR é o índice randômico, obtido 

por estudiosos, por meio de cálculos utilizando 
amostras de tamanho 100 e 500, para matrizes de 
ordem até 15x15.  

Na Tabela 2 apresentam-se os valores de IR 
em função da ordem da matriz. 
 

Tabela 2 - Índice Randômico 

 

Ordem IR Ordem IR Ordem IR 

1 0,00 6 1,24 11 1,51 

2 0,00 7 1,32 12 1,48 

3 0,58 8 1,41 13 1,56 

4 

5 

0,90 

1,12 

9 

10 

1,45 

1,49 

14 

15 

1,57 

1,59 

Fonte: Saaty (1991). 

 

 

Método de Análise Hierárquica com escala de 

classificação 

 
 

Quando o número de alternativas de uma 
hierarquia é muito elevado, muito tempo pode ser 
despendido para a realização da comparação paritá-
ria. Para a simplificação do processo, os elementos 
utilizados podem ser divididos em diferentes catego-
rias. Desta forma, para cada elemento (critério, 
subcritério), deve ser definida uma categoria. Uma 
matriz de comparação paritária entre as categorias é 
determinada e então calculado o vetor prioridade.  

Após a determinação do vetor prioridade 
para as categorias, ele é normalizado, por meio da 
divisão de cada valor pelo maior valor obtido no 
vetor prioridade, obtendo-se, assim, as prioridades 
idealizadas. Como consequência, o peso dado para a 
opção mais relevante será igual a um. Assim, cada 
alternativa é avaliada por meio da seleção de sua 
categoria para cada subcritério, e não pela compa-
ração paritária. 

Os totais são obtidos pela soma das priori-
dades idealizadas multiplicadas pelos pesos de cada 
critério/subcritério. A determinação de cada priori-
dade é dada pela normalização, ou seja, o primeiro 
valor total deve ser dividido pelo somatório de todos 
os demais. 

Segundo Saaty (2008), os dois métodos não 
apresentam exatamente as mesmas prioridades. O 
método relativo, para o qual as alternativas são 
comparadas entre si sobre os vários critérios é mais 
exato. O método que utiliza a escala de comparação 
tem a vantagem de relacionar um grande número 
de alternativas rapidamente, e os resultados são 
aproximados. 
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MATERIAL E MÉTODOS 
 
 

O trabalho tem como objetivo definir uma 
hierarquia visando à reabilitação dos condutos de 
uma rede de distribuição de água. Desta forma, será 
possível determinar quais tubos estão submetidos às 
condições mais adversas de funcionamento, e assim, 
mais propícios a falhas. 

Após definir o objetivo, segundo o MAH, é 
necessário construir uma hierarquia. Os critérios 
selecionados para este trabalho foram Avaliação 

Hidráulica e Inspeção. Para o primeiro critério estabe-
leceram-se os subcritérios Pressão Estática, Coeficiente 

de Perda de Carga e Velocidade. Já para o critério Inspe-

ção definiram-se os subcritérios Reclamações dos Usuá-

rios e Carga de Tráfego. A seleção dos critérios e sub-

critérios considerou sua representatividade e possi-
bilidade de obtenção em sistemas já implantados, 
visto que alguns parâmetros somente são passíveis 
de avaliação em redes não enterradas. 

Para cada subcritério, estabeleceram-se ca-
tegorias de classificação, conforme denota a Figura 
3. 

 

 
 

Figura 3 - Hierarquia proposta para o estudo. 

 
O critério Avaliação Hidráulica foi definido 

visando a abarcar parâmetros que possibilitem a 
análise teórica do escoamento da água na tubulação. 
Já o critério Inspeção objetivou identificar as 

irregularidades existentes na rede de distribuição. 
Para a sua avaliação é de fundamental importância a 
coleta e o registro sistemático de informações de 
índices operativos para quantificar e qualificar as 
perturbações no sistema de distribuição. Os 
subcritérios selecionados para a hierarquia são 
descritos a seguir. 
 

 Pressão Estática 

A pressão de interesse é a estática, ou seja, 
sob condição de consumo nulo. A pressão estática 
máxima, se não superada, garante a integridade 
estrutural dos tubos e também a redução das perdas 
de água. A NBR 12218 (ABNT, 1994) estabelece que 
a pressão máxima nas tubulações distribuidoras deve 
ser de 500 kPa (aproximadamente 50 mca), porém 
valores da pressão estática superiores à máxima po-
dem ser aceitos, desde que justificados técnica e 
economicamente. Desta forma, no presente estudo 
adotaram-se três faixas para a classificação destas 
pressões: 50<P≤70 mca, 70<P≤90 mca e P>90 mca. 

 

 Coeficiente de Perda de Carga 

O coeficiente de perda de carga depende 
do material do tubo, do tempo de utilização e das 
características da água escoada. Com o correr dos 
anos e a inexorável degradação dos condutos, verifi-
ca-se variação deste coeficiente. Neste trabalho con-
siderou-se a utilização da equação empírica de Ha-
zen-Williams e do seu coeficiente de perda de carga 
C. Sendo assim, deve ser determinada a redução 
percentual deste coeficiente se comparado ao valor 
considerado para tubos novos. Para as categorias 
adotaram-se três faixas de redução do coeficiente 
para a priorização dos tubos quanto à reabilitação: 
0%<redução≤20%, 20%<redução≤40% e redu-

ção>40%. 
 

 Velocidade 

A velocidade mínima é estabelecida para 
minimizar a corrosão interna e evitar deposição de 
materiais em suspensão porventura existentes na 
água, inclusive os decorrentes de processos 
corrosivos no interior das tubulações. A velocidade 
máxima, por sua vez, é estabelecida para evitar os 
efeitos dinâmicos nocivos associados ao escoamento 
da água (sobrepressões devidas ao golpe de aríete), 
ao desgaste das tubulações por problemas de erosão, 
ao controle da corrosão e aos ruídos desagradáveis. 
Como consequência, limita-se a magnitude da perda 
de carga na tubulação. De acordo com a NBR 12218 
(ABNT, 1994), a velocidade mínima nas tubulações 
deve ser de 0,6 m/s, e a máxima, de 3,5 m/s, valores 
considerados para a classificação dos trechos 
analisados. 
 

 Reclamações dos Usuários 

O subcritério tem a finalidade de evidenciar 
se no trecho analisado houve clientes insatisfeitos 
com relação à pressão, qualidade da água, 
vazamentos e desabastecimento. Desta forma, o 
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registro com as reclamações dos usuários devem ser 
analisados para cada trecho em estudo. O 
subcritério considera ainda a localização destas 
reclamações pela seleção do tipo de rede (principal 
ou secundária). Consideram-se os tubos principais 
de uma rede os de maior diâmetro, responsáveis 
pelo abastecimento dos trechos de tubulação secun-
dária, de menor diâmetro, que abastecem direta-
mente os pontos de consumo. 

 

 Carga de Tráfego 

A carga proveniente do tráfego de veículos 
sobre os tubos pode afetar sua integridade estrutu-
ral, já que pode causar vibrações e acrescentar car-
gas. Consideram-se o assentamento da tubulação sob 
passeio, via de tráfego intenso ou reduzido de veícu-
los. As vias classificadas como de tráfego intenso são 
as principais da cidade, com grande fluxo de veícu-
los. Já o tráfego reduzido ocorre em vias com trânsi-
to local, com baixa circulação de veículos.  

Dentre as categorias selecionadas para cada 
um dos subcritérios, há faixas de classificação consi-
deradas como não contribuintes para a avaliação da 
propensão dos tubos às falhas. Assim, determinada 
tubulação pode estar submetida a uma categoria 
não considerada como prioritária. Por exemplo: 
Pressão estática P≤50 mca, redução do coeficiente 

de perda de carga nula, velocidade 0,6≤U≤3,5 m/s e 

trechos onde não há reclamações dos usuários. Para 
estes casos, deve ser adotado valor zero para a prio-
ridade idealizada.   
 
Hipóteses adotadas 

 
O MAH prevê a utilização de crité-

rios/subcritérios independentes. Assim, questões 
relacionadas à qualidade da água não foram consi-
deradas, uma vez que estas influenciam o Coeficiente 

de Perda de Carga e as Reclamações dos Usuários. Por 

exemplo, águas duras podem causar incrustações, 
ou seja, a deposição progressiva de substâncias pre-
sentes na água e a formação de camadas aderentes, 
reduzindo o diâmetro útil dos tubos e alterando a 
sua rugosidade. Além disso, considerou-se que, em 
municípios com apenas uma captação, a análise dos 
parâmetros inerentes à água promoveria pequena 
alteração na ordenação dos trechos, já que o impac-
to da qualidade da água seria semelhante em prati-
camente toda a rede. Igualmente, o material dos 
tubos também não foi considerado por estar indire-
tamente contemplado no subcritério Coeficiente de 

Perda de Carga. 

Outros subcritérios foram descartados por 
serem de difícil obtenção caso a rede de distribuição 

já esteja implantada e a concessionária não possua 
cadastro com as informações, tais como tipo e agres-
sividade do solo, recobrimento do tubo na vala, 
entre outros. 
 
Pesquisa de opinião 

 
Definidos os critérios e subcritérios a serem 

avaliados, foi necessário determinar sua importância 
relativa, obtida através da comparação par a par. 
Para a obtenção de comparações representativas, 
realizou-se pesquisa de opinião, para a qual foram 
consultados especialistas nas áreas de pesquisa, ope-
ração e projeto de redes de distribuição de água, 
totalizando 19 participantes. Optou-se pela consulta 
a especialistas pelo fato das intensidades de impor-
tância adotadas influenciarem a priorização dos 
trechos. 

As comparações paritárias foram adquiridas 
pelo questionário enviado aos participantes. Este 
compôs-se por introdução, na qual apresentou-se a 
hierarquia proposta, seguida pelas instruções para o 
preenchimento e pelos quadros com as compara-
ções e, por último, a descrição dos critérios, subcri-
térios e categorias selecionados. Além disso, logo 
após a avaliação comparativa, facultou-se ao partici-
pante acrescentar observações, críticas e/ou suges-
tões.  

O questionário foi enviado por e-mail aos 19 
participantes e, posteriormente, foi tentado contato 
telefônico àqueles que não haviam enviado a respos-
ta. Destes, oito enviaram o questionário preenchido, 
obtendo um total de 42% de participação. 

Para cada uma das comparações, os partici-
pantes foram orientados a selecionar o crité-
rio/subcritério preferencial e sua intensidade de 
importância, que pode variar de igual, pequena, 
grande, muito grande ou absoluta. A conversão 
dessa intensidade em valor numérico fundamentou-
se na escala de comparações definida para o Método 
de Análise Hierárquica. Sendo assim, para intensi-
dades de importância igual adotou-se valor 1, o valor 
3 à pequena intensidade, a uma importância grande 
de um critério/subcritério comparado ao outro 
conferiu-se valor 5 e os valores 7 e 9 aplicaram-se às 
intensidades muito grande e absoluta, respectiva-
mente.  

Algumas opções de classificação das catego-
rias foram excluídas após o envio do questionário 
aos participantes. Pressões estáticas menores ou 
iguais a 50 mca e velocidades entre 0,6 e 3,5 m/s 
não foram considerados valores característicos da 
degradação dos condutos. Da mesma forma, tubos 
que não apresentam redução do coeficiente de per-
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da de carga da equação empírica de Hazen-Williams 
e trechos sem reclamações dos usuários não devem 
contribuir para a identificação da tubulação degra-
dada. Considerou-se também que as interrupções já 
estão contempladas no subcritério Reclamações dos 

Usuários. 

 
Aplicação em escala real 

 
Para aplicação da metodologia de prioriza-

ção da reabilitação utilizaram-se informações de 
uma rede de distribuição de água que abastece po-
pulação da ordem de 31 mil habitantes, operada por 
Autarquia Municipal. Após etapas de captação, adu-
ção por recalque, tratamento e reservação, a distri-
buição efetua-se por meio de tubos de ferro fundi-
do, PVC e PVC DEFOFO. O diâmetro dos condutos 
varia de 20 a 250 mm, com comprimento total de 
80.176 m. A distribuição em cinco bairros comple-
menta-se por reservatórios alimentados por boosters. 

Os parâmetros físicos, químicos e biológicos 
de qualidade da água distribuída — monitorados no 
laboratório da própria autarquia — estão em conso-
nância às recomendações Portaria 514 (MINISTÉ-
RIO DA SAÚDE, 2004). Os parâmetros odor e gosto 
foram não objetáveis e observou-me ao longo de 
2008 valor médio de dureza total inferior a 6 mg/L 
CaCO3 (para valor máximo permissível de 500 mg/L 
CaCO3).  
 
 
Análise hidráulica da rede de distribuição 

 
Para a aplicação do MAH, selecionaram-se 

199 trechos da rede de distribuição. As 
características dos trechos foram obtidas através da 
consulta ao arquivo com o cadastro da rede, aos 
projetos, ao arquivo das fichas de reclamações dos 
usuários, ao Relatório Anual de Atividades/2008, ao 
cadastro com a relação dos volumes reais mensais 
por zona de medição e por informações verbais dos 
funcionários da autarquia. 
 
 

 Pressão estática  

A pressão estática foi determinada através da 
diferença entre o nível de água máximo do 
reservatório e a cota de cada um dos nós. Para a 
adoção da pressão estática em cada trecho 
considerou-se a situação mais desfavorável, ou seja, a 
maior delas quando comparados os nós inicial e 
final. 
 

 Coeficiente de perda de carga  

Para a estimativa do coeficiente de perda de 
carga foram considerados o material do tubo, tempo 
de utilização e qualidade da água transportada. 
Conforme mencionado, a água distribuída não 
apresentava características passíveis de intensificar a 
degradação dos condutos.  

O tempo de utilização dos tubos 
apresentava significativa variabilidade. Os tubos de 
ferro fundido, localizados principalmente na região 
central da cidade, eram os mais antigos — anterior à 
própria criação da autarquia — em operação há mais 
de 38 anos. Já os tubos de PVC e PVC DEFOFO 
foram instalados em diferentes datas. Estimou-se seu 
tempo de utilização tendo em vista as datas dos 
projetos e a experiência do engenheiro da 
autarquia, compreendendo o período de 1995 a 
2004. Para os tubos de PVC, não foi considerada 
alteração do coeficiente de perda de carga, já para 
os tubos de ferro fundido, os coeficientes de perda 
de carga foram obtidos na Tabela 3. 
 
 

 Velocidade 

A velocidade foi estimada por meio da simu-
lação computacional da rede com o software EPA-

NET, desenvolvido pela U.S. Environmental Protec-
tion Agency (EPA). O programa permite a execução 
de simulações estáticas e dinâmicas do comporta-
mento e da qualidade da água em redes de distribu-
ição. Desta forma, a partir da Planta de Referência 
Cadastral, fornecida pela autarquia, obtiveram-se as 
coordenadas dos nós, comprimento, material e 
diâmetro dos trechos. As cotas topográficas dos nós 
foram obtidas na planta topográfica e semi-cadastral 
com o cadastro da rede existente (setembro/1986). 
O consumo-base considerado nos nós foi obtido por 
meio da vazão média efluente à estação de 
tratamento (57 L/s), dos volumes reais mensais do 
período de abril/2009 a agosto/2009 e dos volumes 
por zona de medição referente ao mês de 
agosto/2009. 
 
 

 Reclamações dos usuários 

Para o estudo utilizaram-se as fichas com o 
registro das reclamações dos usuários referentes a 
pressão, qualidade da água, vazamentos e falta de 
água, no período de setembro/2008 a agosto/2009. 
De posse do endereço do usuário, foi identificado o 
trecho afetado no cadastro da rede, e este 
classificado como principal ou secundário.  
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Tabela 3 - Valores do coeficiente C segundo dados analisados por Hazen-Williams. 

Tubos de ferro fundido sem revestimento interno. 

 

Diâmetro 
(mm) 

100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 750 900 1050 1500 

Anos               

(**) 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 

0 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 

5 117 118 119 120 120 120 120 120 120 120 121 122 122 122 

10 106 108 109 110 110 110 111 112 112 112 113 113 113 113 

15 96 100 102 103 103 103 104 104 105 105 106 106 106 106 

20 88 93 94 96 97 97 98 98 99 99 100 100 100 100 

25 81 86 89 91 91 91 92 92 93 93 94 94 94 95 

30 75 80 83 85 86 86 87 87 88 89 90 90 90 91 

35 70 75 78 80 82 82 83 84 85 85 86 86 87 88 

40 64 71 74 76 78 78 79 80 81 81 82 83 83 84 

45 60 67 71 73 75 76 76 77 77 78 78 79 80 81 

50 56 63 67 70 71 72 73 73 74 75 76 76 77 78 

(**) O valor 140 correspondente ao início do funcionamento de linhas muito bem executadas, com tubos de boa qualidade. 

Fonte: AZEVEDO NETTO (1998). 

 
 

 Carga de tráfego 

Por fim, a identificação dos trechos de tubos 
instalados sob passeio ou via pública foi obtida 
similarmente por intermédio de informações dos 
funcionários da autarquia. A posterior classificação 
das vias em tráfego intenso e reduzido deu-se pelas 
mesmas informações e por observações in loco.. 

 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Pesquisa de opinião 

 
Conforme recomendado por Saaty (2008), a 

agregação dos julgamentos dos participantes da 
pesquisa de opinião em um julgamento único deve 
ser realizada com a aplicação da média geométrica. 
Na Tabela 4 apresenta-se, entre parêntese e ao lado 
da preferência, o resultado da média geométrica das 
notas atribuídas pelos participantes para cada uma 
das comparações, tendo em vista a reabilitação das 
tubulações. 

Os resultados apresentados na Tabela 4 evi-
denciam a igual relevância dos critérios Avaliação 

Hidráulica e Inspeção. Dentre os subcritérios referen-
tes à Avaliação Hidráulica, observa-se a priorização do 
Coeficiente de Perda de Carga, seguido pela Velocidade e 
Pressão Estática. Já para a Inspeção, as Reclamações dos 

Usuários foram significativamente mais relevantes 
que a Carga de Tráfego.  

Tabela 4 - Julgamento para as comparações paritárias. 

 

 

Critério Subcritério 

Avaliação 

Hidráulica

(1,0) 

Pressão estática 
Coef. de perda de

carga   (1,3) 

Pressão estática      Velocidade (1,6) 

Coef. de perda de 

carga   (1,4)        
Velocidade 

Inspeção 

(1,0) 

Reclamação usuários 

(6,4) 
Carga de tráfego          

 

Categorias 

Pressão 

Estática 

P>90 mca         (4,1) 70<P≤90mca       

P>90 mca         (5,7) 50<P≤70mca        

70<P≤90mca       (4,2)               50<P≤70mca        

 

Redução 

do coef.  

de perda 

de carga 

Acima de 40%     (5,3)  
Entre 20% e 

40% 

Acima de 40%     (6,1) Inferior a 20%    

Entre 20% e 40%  (3,4) Inferior a 20%    

Veloci-

dade 
U > 3,5 m        (1,9) U<0,6 m/s 

Recl. de

usuários 

Em rede  

principal        (5,2) 

Em rede secun-

dária      

Carga de 

Tráfego  

Tráfego intenso  (4,8) 
Tráfego reduzi-

do 

Tráfego intenso  (5,2) Passeio 

Tráfego reduzido (3,5) Passeio 
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Aplicação em escala real 

 
Após a obtenção de um julgamento único 

para os critérios, subcritérios e categorias procede-
ram-se à determinação dos vetores de prioridade, 
realizada por meio de planilha eletrônica. Na Figura 
4 apresentam-se as matrizes de comparação paritá-
ria, juntamente com os vetores de prioridade (VP) 
obtidos e as razões de consistência (RC).  
 

 

Objetivo 
Avaliação 

Hidráulica 

 

Inspeção

Avaliação Hidráulica 1,00 1,00

Inspeção 1,00 1,00

VP = (0,50; 0,50) 

 

 

Avaliação Hidráulica 
Pressão 

Estática 

Perda 

de Carga 

 

Velocidade

Pressão Estática 1,00 0,77 0,63

Perda de carga 1,30 1,00 1,40

Velocidade 1,60 0,71 1,00

VP = (0,257; 0,400;0,343) RC =0,028 

 

Inspeção Rec.Usuários Carga de Tráf

Recl. Usuários 1,00 6,40

Carga de Tráf 0,16 1,00

VP = (0,865; 0,135) 

 

Figura 4 - Matrizes de comparação paritária dos critérios 

e subcritérios, vetores de prioridades e razões 

de consistência. 

 

 
Para a obtenção da consistência exigida pe-

lo método (RC≤0,10), foi necessário alterar alguns 

julgamentos para as comparações. Assim, as notas 
obtidas através da média geométrica foram acresci-
das ou subtraídas de valores múltiplos de 0,10. No 
entanto, procurou-se conservar o vetor de priorida-
de obtido. Para as matrizes de ordem 2 não houve 
inconsistência, já que há somente uma comparação 
paritária. 
 Na Figura 5 apresentam-se as matrizes de 
comparação paritária das categorias, os vetores de 
prioridades, prioridades idealizadas e razões de con-
sistência, e na Tabela 5 as prioridades para os crité-
rios e subcritérios, e as prioridades idealizadas para 
as categorias. 

De acordo com os julgamentos obtidos, a-
pós a aplicação do MAH, ambos critérios com o 
mesmo peso (0,500), ou seja, a Avaliação Hidráulica 
e a Inspeção contribuem igualmente para a avaliação 

dos trechos degradados. Entre os subcritérios, as 
Reclamações dos Usuários possuem a maior importân-

cia na avaliação da priorização (0,865), seguida pelo 
Coeficiente de Perda de Carga (0,400). A Velocidade pos-
sui prioridade igual a 0,343, a Pressão Estática 0,257 e 
a Carga de Tráfego a menor contribuição (0,135). 

 

Pressão 

Estática

P>90 mca 70<P≤90 mca 50<P≤70 mca 

P>90 mca 1,00 4,00 5,80

70<P≤90 mca 0,24 1,00 4,00

50<P≤70 mca 0,18 0,24 1,00

VP = (0,679;0,238;0,083)  

PI = (1,000; 0,351; 0,123) RC = 0,099 
 

Redução do coef. 

de perda de carga

Acima 

de 40%

Entre 20% 

e 40% 
Inferior a 

20%

Acima de 40% 1,00 5,20 6,10

Entre 20% e 40% 0,19 1,00 3,20

Inferior a 20% 0,16 0,31 1,00

VP = (0,721;0,194;0,085)  

PI = (1,000; 0,269; 0,117) RC = 0,097 

 

Velocidade Superior 

a 3,5 m/s 
Inferior a 

0,6 m/s

Superior a 3,5 m/s 1,00 1,90

Inferior a 0,6 m/s 0,53 1,00

VP = (0,655; 0,345) PI =(1,00; 0,526) 

 

Reclamações Em rede principal Em rede 

secundária

Em rede principal 1,00 5,20

Em rede secundária 0,19 1,00

VP = (0,839; 0,161) PI =(1,00; 0,192) 

 

Carga de tráfego Tráfego 

intenso 
Tráfego 

reduzido 
Passeio 

Tráfego intenso 1,00 4,60 5,40

Tráfego reduzido 0,22 1,00 3,20

Passeio 0,19 0,31 1,00

VP = (0,696;0,211;0,092)  

PI = (1,000; 0,304; 0,133) RC = 0,097 

 
 

Figura 5 - Matrizes de comparação paritária das categori-

as, vetores de prioridades, prioridades idealizadas e ra-

zões de consistência. 

 

 

Após definição das prioridades, os trechos 
da rede de distribuição selecionados foram classifi-
cados para cada uma das categorias. Determinaram-
se as prioridades idealizadas para cada trecho, o 
total e as prioridades finais, com os trechos ordena-
dos pelas prioridades finais em ordem decrescente. 
O total é obtido multiplicando-se as prioridades dos 
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critérios e subcritérios pelas prioridades de cada 
uma das categorias e somando-as. O total é conver-
tido para prioridades dividindo cada um pela soma 
dos totais.  
 

Tabela 5 - Prioridades para os critérios e subcritérios e 

prioridades idealizadas para as categorias. 

 

 

A
V

A
L

IA
Ç

Ã
O

 H
ID

R
Á

U
L

IC
A

 

V
P

=
0
,5

0
 

Pressão 

Estática 

Coeficiente de 

perda de carga 
Velocidade 

VP=0,257 VP=0,400 VP=0,343 

P>90 mca 
Redução acima 

de 40% 

Superior 

a 3,5m/s 

PI=1,00 PI=1,00 PI=1,00 

70<P≤90 mca 
Redução entre 

20% e 40% 

Inferior 

a 0,6m/s 

PI=0,351 PI=0,269 PI=0,526 

50<P≤70 mca 
Redução inferior a 

40%  

PI=0,123 PI=0,117 

IN
S

P
E

Ç
Ã

O
 

V
P

=
0
,5

0
 

Recl. usuários Carga de tráfego 

VP=0,865 VP=0,134 

Rec. em rede principal Via de tráfego intenso

PI=1,00 PI=1,00 

Reclamações em rede 

secundária 
Via de tráfego reduzido

PI=0,192 PI=0,304 

 Passeio 

PI=0,133 

 
 

Tabela 6 - Prioridades idealizadas dos trechos, segundo as 

categorias 

 

Categorias 
Número do trecho 

86 80 81 121 100 

Pressão 

estática 
0,351 0,123 0,123 0,123 0,351 

Coef. perda  

de carga 
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Velocidade 0,526 0,526 0,526 0,526 0,000 

Recl. De 

usuários 
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Carga de 

tráfego 
1,000 1,000 1,000 0,304 1,000 

Total 0,835 0,806 0,806 0,759 0,745 

Prioridade 0,0147 0,0142 0,0142 0,0134 0,0131 

 
 

Na Tabela 6 exemplifica-se a priorização de 
apenas cinco dos trechos da rede de distribuição de 
água avaliada.  

Como os resultados da Tabela 6 evidenciam, 
os dois trechos (80 e 81) apresentam mesma priori-
dade (0,0142), ou seja, estão igualmente sujeitos à 
ação da degradação. Tais trechos distinguem-se do 
trecho 86 apenas no que tange ao subcritério Pressão 

Estática, na qual estão classificados na faixa compre-

endida entre 50 e 70 mca.  
Os três primeiros trechos selecionados pos-

suem diâmetro variando entre 75 e 200 mm, consti-
tuintes de rede principal, com redução do coeficien-
te de perda de carga maior que 40%, assentados há 
mais de 38 anos sob via de tráfego intenso.  
 

Análise de Sensibilidade 

 
 Este tipo de análise visa a verificar a sensibi-
lidade da classificação obtida, principalmente das 
primeiras colocações. Para tanto, os parâmetros 
devem ser variados de forma a se determinar quais 
são mais sensíveis. Com tal intento, propuseram-se 
duas formas de comparação dos resultados: com a 
divisão das intensidades de importância sugeridas 
pelos participantes em dois grupos e com a variação 
percentual dos critérios ou subcritérios. No primeiro 
caso, os participantes da pesquisa de opinião foram 
divididos em dois grupos: (i) pesquisadores e (ii) 
operadores + projetistas. Desta forma, cada um dos 
dois grupos dispunha de quatro participantes que 
responderam o questionário. 
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Figura 6 - Prioridades dos critérios e subcritérios antes e 

após a distinção dos painelistas. 

 
 

Na primeira análise, com a divisão dos parti-
cipantes da pesquisa em grupos, o julgamento único 
foi obtido pela média geométrica das intensidades 
de importância sugeridas pelos participantes. Na 
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Figura 6 apresentam-se as prioridades obtidas para 
os critérios e subcritérios para a classificação obtida 
anteriormente (denominada como geral) e a resul-
tante desta distinção.  

Nesta análise, os subcritérios Velocidade, Re-

clamações dos Usuários e Carga de Tráfego mantiveram-

se praticamente inalterados. Interessante observar 
que o grupo de pesquisadores conferiu maior rele-
vância ao critério Inspeção — atividade desenvolvida 

pelos operadores na manutenção das redes de dis-
tribuição — e estes idem à Avaliação Hidráulica (cam-

po de atuação mais usual dos pesquisadores). No 
mesmo contexto, é compreensível que o subcritério 
Coeficiente de Perda de Carga fosse considerado mais 

relevante para os pesquisadores, por lhes ser um 
conceito mais inteligível que aos operadores. 

Na Figura 7 apresenta-se o produto entre as 
prioridades dos critérios e subcritérios, ou seja, uma 
análise conjunta entre os dois primeiros níveis da 
hierarquia proposta. 
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Figura 7 - Produtos das prioridades dos critérios pelos 

subcritérios antes e após a distinção dos painelistas. 

 

 
Da análise da Figura 7 depreende-se que 

houve variação nos valores dos produtos das priori-
dades dos critérios e subcritérios. No entanto, o 
produto Inspeção x Reclamações dos Usuários é o mais 

representativo em todas as situações.  
Com tais modificações elaborou-se nova or-

denação dos trechos para as três situações (geral, 
pesquisadores e operadores+projetistas). Os dez 
primeiros trechos mantiveram-se com a mesma or-
denação e as alterações evidenciaram a maior pre-
mência na reabilitação dos quatro primeiros em 
relação aos seis restantes. Para estes, as prioridades 

reduziram-se devido à alteração na classificação da 
Pressão Estática. Assim, na avaliação dos pesquisado-

res há a alteração na 11ª posição. Para a avaliação 
dos operadores + projetistas há variação apenas na 
13ª posição. 

Na segunda análise, o julgamento adotado 
para a comparação dos critérios Avaliação Hidráulica 
e Inspeção foram variados do valor inicial 1,0 para os 

valores 1,1, 1,2 e 1,3. Dessa forma, não há alteração 
nas prioridades dos subcritérios, e o produto entre 
estas e as prioridades dos critérios ora eleva a impor-
tância da Avaliação Hidráulica, ora a da Inspeção. A 

ordenação dos trechos da rede de distribuição so-
mente se modificou a partir do 11º trecho (para 
Inspeção com variação de 1,3). 

Novamente a ordenação dos 10 primeiros 
trechos não foi alterada com a variação nos julga-
mentos. O método mostrou-se sensível a todas as 
variações propostas para o critério Avaliação Hidráu-

lica na 13ª posição. Para Inspeção, a alteração para o 

valor 1,3 promoveu mudança na ordenação dos 
trechos na 11ª posição, e para as demais variações, 
apenas na 23ª posição. 

Por fim, os subcritérios foram elevados e re-
duzidos em 10 e 20%, sendo mantidas as prioridades 
dos critérios (0,500). Mais uma vez a ordenação 
praticamente se manteve com pequenas alterações a 
partir da 13ª posição.  
 
 

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 
 
 

Os critérios utilizados para o estudo, 
Avaliação Hidráulica e Inspeção, visavam a 

compatibilizar, respectivamente e equanimemente, 
a análise teórica e a identificação das irregularidades 
no funcionamento da rede de distribuição. 
Conforme denota a Tabela 5, após opinião dos 
especialistas e aplicação do Método de Análise 
Hierárquica, os subcritérios e respectivas prioridades 
foram Pressão Estática,(0,128), Coeficiente de Perda de 

Carga (0,200), Velocidade, (0,171) Reclamações dos 

Usuários (0,432) e Carga de Tráfego (0,068). 

Apesar da subjetividade das comparações 
paritárias inerentes ao método, a análise de 
sensibilidade mostrou que a variação dos 
julgamentos promoveu pequena alteração na 
ordenação dos trechos identificados como os mais 
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Figura 8 - Localização dos 30 primeiros trechos identificados como mais susceptíveis à ocorrência de falhas. 

 
 
susceptíveis a falhas na aplicação em escala real da 
metodologia proposta. Nesta, mantiveram-se os dez 
primeiros trechos inalterados para todas as variações 
propostas. Estes trechos constituem-se de tubos de 
ferro fundido, com diâmetro variando entre 75 e 
200 mm, localizados na região central do município 
e instalados há mais de 38 anos. Para a reabilitação 
destes trechos, seria necessário intervir em 1.982,6 m 
de tubos, aproximadamente 6,7% da extensão total 
de trechos analisados da rede de distribuição. A 
Figura 8 mosra a planta do sistema estudado e a 
localização dos 30 primeiros trechos identificados 
como mais susceptíveis à ocorrência de falhas. 

Como os componentes das redes de 
distribuição de água estão em constante alteração - 
quer por intervenções realizadas pela concessionária 
relacionadas à manutenção, quer pela degradação -, 
torna-se necessária constante reavaliação dos trechos 
por meio dos parâmetros selecionados. Ressalta-se 
ainda a importância da calibração da rede de 
distribuição de água para melhor diagnóstico das 
tubulações e, em especial, para a obtenção dos 
coeficientes de perda de carga, pela grande 

importância com relação aos demais subcritérios 
avaliados. 

É importante destacar que não foi objetivo 
deste trabalho a determinação dos tipos de reabili-
tação que poderiam ser empregados no sistema 
(simples troca, duplicação, limpeza, instalação de 
válvula redutora de pressão, boosters, aumento do 
diâmetro, setorização etc.), sendo esta a etapa se-
guinte do processo de reabilitação na qual também 
é levada em consideração a relação custo/benefício. 

Por fim, recomenda-se a aplicação da 
metodologia a outras redes de distribuição de água, 
e os resultados obtidos comparados à evolução da 
degradação dos trechos. 
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Application of the Analytic Hierarchy Process Aim-
ing at the Rehabilitation of Water Distribution Net-
works  
 
ABSTRACT 
 

The water distribution network is commonly re-

sponsible for the largest share of financial resources re-

quired to implement a water supply system. In this context, 

the objective of this work is to propose a methodology to 

prioritize the rehabilitation of water distribution networks, 

which can provide water supply systems managers with an 

additional tool to guide their future interventions. For this, 

criteria and sub-criteria to determine pipe degradation have 

been selected based on their importance in determining the 

priorities of rehabilitation and also how easily they can be 

obtained. Afterwards, specialists in research, operation and 

design of water distribution networks were asked to eva-

luate the relative importance of the criteria and sub-criteria. 

Finally, the methodology was applied to a water distribu-

tion network. 

Key-words: Water distribution network, Analytic Hierarchy 

Process, rehabilitation of water distribution networks. 
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RESUMO 
 

 A construção de barramentos ao longo dos rios causa muitas alterações no meio envolvido. Entre estes impactos, 

tem-se a formação de uma barreira que impede o deslocamento do habitat aquático, interferindo, principalmente, na reprodu-

ção das espécies migratórias. Na tentativa de mitigar este efeito, em muitas barragens, verifica-se a necessidade da implanta-

ção de mecanismos de transposição de peixes (MTP). Entre esse MTP têm-se as escadas para peixes que, quando empregadas 

e projetadas adequadamente, possibilitam a livre circulação das espécies. As escadas/passagens para peixes apresentam dife-

rentes geometrias, de acordo com características natatórias dos peixes, altura do obstáculo e vazões disponíveis. Neste trabalho 

avaliam-se as características do escoamento em uma escada do tipo ranhura vertical. Realizaram-se ensaios em um modelo 

com 0,60 m de largura, 0,60 m de profundidade, 9 m de comprimento e 6% de declividade, onde se representa, na escala 

1:5, parte da escada para peixes instalada na UHE Igarapava (Minas Gerais). Foram realizados medições da profundidade 

do escoamento, das pressões junto ao fundo e das velocidades do escoamento, em uma das bacias da estrutura, para três 

descargas. A região da ranhura na bacia, onde ocorre a passagem da água entre bacias consecutivas foi estudada detalha-

damente, já que representa uma região de passagem obrigatória e onde se esperam as maiores velocidades. Os resultados desse 

trabalho foram divididos em duas partes: (1) os parâmetros médios do escoamento e (2) características turbulentas do escoa-

mento. Um velocímetro acústico Doppler (ADV) foi utilizado para medir velocidades nas três direções em uma malha tridi-

mensional em uma das bacias do modelo. Neste artigo, que representa a parte 2 desse trabalho, apresentam-se os resultados 

da avaliação da turbulência do escoamento através de mapas de isolinhas dos parâmetros analisados. Os parâmetros que 

melhor indicaram os padrões de turbulência do escoamento foram a energia cinética turbulenta e as tensões de Reynolds.  

 
Palavras—chave: escadas para peixes, mecanismos de transposição de peixes, turbulência do escoamento, velocímetro acústico 

Doppler, tensões de Reynolds, energia cinética turbulenta. 

 

INTRODUÇÃO 
 
 

Cada parte de um rio constitui o habitat de 
determinadas espécies de peixe, que aí se estabele-
ceram devido às características do local: velocidade 
da corrente, profundidade da água, natureza do 
leito e das margens, possibilidade de movimentação, 
regime do rio e qualidade da água. Qualquer mu-
dança nessas características provoca uma alteração 

ou redistribuição da população de peixes (CBDB, 
1999). 

Por esses motivos, durante a fase de plane-
jamento de um barramento deve-se estudar a ictio-
fauna local, buscando conhecer as suas característi-
cas reprodutivas, alimentares, natatórias e migrató-
rias, para que sejam tomadas medidas no sentido da 
conservação da vida aquática. 

As medidas para atenuação do impacto no 
meio aquático incluem a implantação ou planeja-
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mento de mecanismos de transposição de peixes 
(MTP) para a operação durante toda a vida útil do 
barramento. Os mecanismos de transposição de 
peixes são estruturas ou sistemas que possibilitam a 
migração da ictiofauna entre as partes de jusante e 
montante de uma barragem, sendo muito importan-
tes, principalmente, por permitir a reprodução dos 
peixes de piracema que se deslocam em direção às 
cabeceiras dos rios nesse processo. Os MTP, de uma 
forma geral, podem ser escadas/passagens para 
peixes, eclusas, elevadores ou sistemas de captura, 
transporte e soltura. 

O conhecimento da capacidade natatória 
dos peixes e das condições hidráulicas das estruturas 
é essencial para o desenvolvimento de melhores 
critérios de projeto para escadas de peixes. Além das 
velocidades médias, as componentes turbulentas 
devem ser avaliadas. Somente nos últimos 25 anos 
foi reconhecido o efeito da turbulência no compor-
tamento dos animais (Tritico, 2009). Acredita-se que 
existem níveis ótimos de turbulência para os peixes 
migratórios (Odeh et al., 2002). Lupandin (2005) 

estudou o efeito da turbulência no comportamento 
natatório da espécie Perca fluviatilis, concluindo que 

a turbulência pode diminuir os índices de locomo-
ção, afetando com maior severidade os menores 
indivíduos.  

No entanto, os estudos que avaliam a influ-
ência da turbulência no comportamento dos peixes, 
de forma mais abrangente, são escassos (Tritico, 
2009). Percebe-se nesse aspecto a necessidade de 
informações que complementem a respeito dos 
aspectos de turbulência em passagens para peixes. 
 
 

ESCADAS PARA PEIXES 
 
 

Escadas para peixes são, de uma forma ge-
ral, canais que permitem a passagem de água através 
de obstruções ao curso do rio, projetadas para dissi-
par a energia do escoamento de modo a permitir a 
passagem dos peixes sem esforço excessivo (Clay, 
1995).  

As escadas para peixes caracterizam-se por 
uma sucessão de bacias separadas por septos com 
soleiras vertedouras, ranhuras verticais ou orifícios 
submersos, responsáveis por distribuir a carga total 
em quedas sucessivas (CBDB, 1999). 

Na literatura existe uma série de estudos 
que tratam de características hidráulicas em passa-
gens para peixes, tais como os trabalhos de Rajarat-

nam et al. (1986), Rajaratnam et al. (1988), Rajarat-

nam et al. (1992), Wu et al. (1999), Kim (2001), Pena 

(2004), Puertas et al. (2004), Tarrade et al. (2008), 

entre outros. No Brasil, podem-se citar os trabalhos 
de Martins (2000), Viana (2005), Coletti (2005), 
Martins (2005), Sanagiotto (2007), entre outros. Na 
literatura nacional e internacional, a maior parte 
dos estudos trata de características médias do esco-
amento, como o padrão geral do escoamento e os 
campos de velocidades médias, e poucos são os es-
tudos sobre os padrões turbulentos do escoamento. 
 
 

TURBULÊNCIA DO ESCOAMENTO 
 
 

O comportamento dos peixes depende de 
características do escoamento, como velocidade, 
turbulência, pressão, temperatura da água, entre 
outros fatores, sendo que os indivíduos respondem 
em função desses parâmetros e da combinação dos 
mesmos (Pavlov e Skorobogatov, 2009). Segundo 
esses autores, com o aumento da turbulência tem-se 
a diminuição da velocidade crítica, da velocidade de 
cruzeiro e da resistência ao nado para uma dada 
velocidade, sendo que já se verificou que os peixes 
escolhem regiões preferenciais quanto à turbulên-
cia. 

A avaliação de parâmetros de turbulência 
do escoamento pode ser obtida a partir de séries de 
dados de velocidade. 

A magnitude do vetor velocidade (instantâ-
nea ou média) em cada ponto pode ser calculada 
por: 

 
222

zyx VVVV       (1) 

 
onde Vx, Vy e Vz são as componentes cartesianas (x, 
y, z, respectivamente). 

As velocidades instantâneas podem ser utili-
zadas para estimar parâmetros turbulentos. A série 
de velocidades temporal (Vi(t)) pode ser dividida 

em uma média temporal (
zyx VVV ,, ) e componen-

tes turbulentas temporais (vx(t)’, vy(t)’, vz(t)’). As com-
ponentes turbulentas temporais geralmente são 
representadas pelo desvio padrão da série temporal 
(vx’, vy’, vz), conforme representado na Figura 1. 
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Figura 1 — Representação esquemática da série de veloci-
dades e da decomposição em um valor médio (

iV ) e da 

componente turbulenta representada por 'iv . 

 

 

Assim, a série de velocidades temporal pode 
ser escrita como: 
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     (2) 

 
A energia cinética média (K) é definida por: 
 

 222

2

1
zyx VVVK       (3) 

 
A energia cinética turbulenta (k) é dada 

por: 
 

 2'2'2'

2

1
zyx vvvk       (4) 

 
A intensidade da turbulência (IT) é defini-

da pela razão das flutuações de velocidade (desvio 
padrão) pela velocidade média, conforme a equação 
a seguir:  

 

i

i

V

v
IT

'

        (5) 

 
As tensões de Reynolds resultam das flutua-

ções turbulentas aleatórias. De acordo com Odeh et 
al. (2002), um bom indicativo da severidade da tur-

bulência sobre o peixe são as tensões de Reynolds 

(), que podem ser calculadas para os três planos 

(paralelo ao fundo, longitudinal e transversal): 

''

''

''

inszinsyINSYZ

inszinsxINSXZ

insyinsxINSXY

vv

vv

vv












     (6) 

 

sendo '

insxv , '

insyv , '

inszv  as flutuações instantâneas 

das componentes de velocidade em relação a média 
temporal em cada uma das direções x, y, z, respecti-
vamente. A tensão de Reynolds em um ponto é dada 
pela média das tensões de Reynolds calculadas em 
cada instante da amostra de velocidades. 
 
 

INSTALAÇÃO EXPERIMENTAL E MÉTODOS 
 
 
Descrição da estrutura 

 
O trabalho experimental foi realizado no 

Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul e reproduz 9 bacias 
da escada para peixes da UHE de Igarapava na esca-
la geométrica 1:5 (Figura 2). 

A estrutura do modelo é composta por um 
canal com declividade do fundo (S0) igual a 6%, 

com aproximadamente 9,0 m de comprimento e 

0,60 m de largura (Figuras 2a e 2b). As bacias pos-

suem 0,60 m de largura (B) e 0,60 m de compri-
mento (L). A Figura 2c apresenta uma vista geral do 
sistema. A passagem da água entre as bacias conse-
cutivas ocorre por uma ranhura vertical com uma 

abertura (b0) de 0,08 m entre um septo maior e 

outro menor (Figura 2d). 
O canal é alimentado por uma tubulação 

que, com o auxílio de uma bomba operada em con-
junto com um inversor de frequência, leva a água de 
um reservatório inferior até a entrada do canal (par-
te mais elevada). Desde a parte de entrada da água 
no canal até o primeiro septo há uma distância de 

2 m. Ao longo desse trecho há um tranqüilizador 

com 0,20 m de comprimento, formado por tubos de 

PVC de 50mm de diâmetro, dispostos em forma de 
colméia ao longo de toda seção transversal do canal. 

Após o último septo, tem-se uma distância de 1,50 m 
até a comporta no final do canal, que verte água 
para o reservatório inferior. A comporta foi utilizada 
para regular o nível de jusante de modo a garantir 
vazão e lâmina d’água semelhantes às encontradas 
no protótipo na bacia de controle. 
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(a) 

 

 
(b) 
 

 
(c) 
 

 
(d) 
 

Figura 2 — Modelo reduzido utilizado no estudo: (a) Es-

quema geral; (b) Planta baixa; (c) Imagem das instalações; 

(d) Detalhes da estrutura (dimensões em centímetros). 

 
 
Equipamentos e metodologia 

 
Neste trabalho foram realizadas medições 

de velocidades em uma malha tridimensional na 
bacia central do canal, considerada a bacia de con-
trole. Realizaram-se medições de velocidades em 5 
planos paralelos ao fundo do canal, um deles pró-

ximo ao fundo (1 cm do fundo), e os outros afasta-

dos do fundo 10%, 25%, 50% e 80% da profundi-
dade média do escoamento (hm). Em cada um des-
ses planos realizaram-se, no mínimo, medições em 
130 pontos (Figura 3a), totalizando 700 pontos de 
medição na bacia, para cada descarga. Um estudo 
complementar foi realizado na região da ranhura 
vertical, sendo esta uma região crítica na passagem 
dos peixes e, provavelmente, onde ocorre a veloci-
dade máxima. A Figura 3b mostra o detalhe em 
planta da região da ranhura, sendo que ali foram 
medidas velocidades nas seguintes profundidades (a 

partir do fundo): 1 cm, 10, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70 

e 80% da profundidade média do escoamento. 
As medições de velocidade foram realizadas 

com um velocímetro acústico Doppler (ADV) da 
marca Sontek, modelo Sontek/YSI 16-MHz Micro-
ADV (Figura 4). A partir de ensaios preliminares 
optou-se pela realização dos ensaios com a faixa 

nominal de  250 cm/s, que corresponde a uma 

máxima componente horizontal de  360 cm/s e a 

uma máxima vertical de  90 cm/s. A resolução 

desse equipamento é de 0,01 cm/s e a acurácia é de 
1% da faixa nominal. A aquisição dos dados foi rea-
lizada utilizando o programa HorizonADV, reco-
mendado pelo fabricante do ADV (HorizonADV, 
2005). A freqüência de amostragem foi de 50 Hz, 
com aquisições de 90 s em cada posição, totalizando 
4500 dados por ponto. Durante a realização dos 
ensaios, foi medida a temperatura da água, sendo 
esta informada no programa de aquisição de dados. 
A salinidade não foi medida, sendo considerada 
igual a zero para todos os ensaios realizados. 

Para o posicionamento do equipamento no 
interior da bacia de medição construiu-se um supor-
te móvel sobre o canal que permite que o ADV seja 
deslocado para qualquer posição de medição. 

O sistema de medição Doppler apresenta 
um ruído que é inerente ao processo. De acordo 
com recomendações dos fabricantes, devem ser 
seguidos alguns cuidados durante a realização dos 
ensaios. O fabricante (Sontek, 2001) alerta que, 
além da existência de ruído branco no sinal, ineren-
te ao processo de medição, algumas condições do 
escoamento, como aeração e turbulência elevada, 
podem prejudicar o sinal, sendo recomendada a 
aplicação de um filtro às séries de dados. 

A partir da avaliação de diferentes filtros, 
optou-se pela utilização do filtro PSTM (Phase-Space 
Thresholding Method), desenvolvido por Goring e 
Nikora (2002) e modificado e implementado no 
programa WinADV por Wahl (2003). Observou-se 
que a aplicação desses filtros nos dados, retira da 
série de dados os “spikes” e, ao mesmo tempo, man-
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tém um grande percentual dos dados na amostra, na 
maior parte das vezes superior a 80% do total. Uma 
análise mais detalhada da escolha do filtro pode ser 
consultada em Sanagiotto (2007). 
 

(a) 

 

 (b) 
 

Figura 3 — Pontos de medição de velocidade: (a) na bacia; 

(b) detalhe na região da ranhura (dimensões em cm). 

 

 

 
 

Figura 4 — Velocímetro acústico Doppler 

(Fonte: Sontek, 2008) 

 
 

Condições dos Ensaios 

 
Foram realizados ensaios para três vazões, 

de acordo com as condições apresentadas no Qua-
dro 1. A menor vazão considerada representa a con-
dição de medições realizadas em protótipo, por 
Viana (2005), e as outras duas descargas represen-

tam os valores mínimo e máximo de projeto para a 
escada da UHE de Igarapava. 
 

Quadro 1 — Resumo das condições do escoamento nas 

medições realizadas. 

 

Condição 1 2 3 

Vazão no 
modelo 1:5 
(m3/s) 

0,02165 0,02451 0,02916 

Vazão 
Correspondente
em protótipo 
(m³/s)  

1,21 1,37 1,63 

hm (m) no 
modelo 

0,380 0,398 0,470 

h (m) no 

modelo 
0,04 0,04 0,04 

Fr* 0,35 0,36 0,35 
*

mghVFr  , onde V é a velocidade média medida na seção da 

ranhura e hm é profundidade média do escoamento. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Energia Cinética Média(K) 

 
A figura 5 mostra o comportamento da e-

nergia cinética média para alguns dos planos avalia-
dos para uma das descargas. 

A energia cinética média está relacionada 
com a componente média das velocidades. Obser-
vam-se, para todas as vazões e em todos os planos 
paralelos ao fundo, as diferentes regiões do escoa-
mento: valores maiores de energia cinética média 
no caminho do jato principal e valores menores nas 
regiões de recirculação do fluxo. Nos planos mais 
próximos do fundo os maiores valores delimitam a 
região do jato principal, que tem uma curvatura 
maior, tendendo a entrar na região da grande recir-
culação. Para os planos mais superficiais, tem-se 
definido o jato principal por um caminho mais dire-
to entre ranhuras consecutivas.  

Para comparar os campos de energia cinéti-
ca média para as diferentes vazões, além da avalia-
ção visual, foi calculado, para cada plano de medi-
ção, o valor médio deste parâmetro. A Figura 6 mos-
tra os valores médios de energia cinética média para 
os diferentes planos e vazões. Observa-se que para os 
diferentes planos paralelos ao fundo, com exceção 
do plano mais próximo ao fundo, os valores médios 
de energia cinética média, para as diferentes vazões, 
apresentam um mesmo comportamento, com valo-
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res maiores associados a planos mais próximos da 
superfície. O valor médio desse parâmetro no plano 
mais superficial (80%hm) é 20% superior ao valor 
correspondente ao plano situado a 10%hm. O au-
mento da vazão parece não estar associado ao au-
mento do valor médio da energia cinética média, 
embora, para a menor descarga avaliada, os valores 
sejam inferiores. Os valores para as outras duas va-
zões estão muito próximos. 

 

 
 

Figura 5 — Campo de energia cinética média para 

Q=0,02916 m³/s em planos paralelos ao fundo 

(distâncias em relação ao fundo do canal). 
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Figura 6 — Valores médios de energia cinética média 

para cada plano paralelo ao fundo. 

 
O comportamento dos valores médios para 

o plano distante 1 cm do fundo reflete as dificulda-

des de medições em regiões próximas a fronteiras, 
fora da faixa recomendada pelo fabricante, sendo 
que esses valores, provavelmente, estão superesti-
mados. 
 

Energia Cinética Turbulenta (k) 

 
A energia cinética turbulenta (k) é apresen-

tada sob a forma gráfica de seus campos na Figura 7. 
Os maiores valores de k concentram-se no escoa-
mento principal, onde as velocidades são maiores. 
Percebe-se que a influência do jato é maior para 
planos mais afastados do fundo. Por outro lado nas 
regiões de recirculação este parâmetro é considera-
velmente menor. Observa-se que na zona da recircu-
lação maior (lado esquerdo do jato principal), pró-
ximo ao defletor de montante, são encontrados os 
menores valores de k na bacia, que indicam explicar 
o comportamento observado pelos peixes ao longo 
do percurso, utilizando essa região para descansar e 
para aproximação e passagem pela ranhura. Este 
fato foi observado em algumas avaliações experi-
mentais, de caráter qualitativo, realizadas com pei-
xes em um modelo na escala 1:20 e por Viana 
(2005), também em um estudo com peixes em um 
modelo na escala 1:10. 

 

 
 

Figura 7 — Campo de energia cinética turbulenta para 

Q=0,02916 m³/s em planos paralelos ao fundo 

(distâncias em relação ao fundo do canal). 

 
A Figura 8 mostra os valores médios de e-

nergia cinética turbulenta para os diferentes planos 
e vazões. Verifica-se que há uma tendência do au-
mento do valor médio da energia cinética turbulen-
ta para os planos mais distantes do fundo e para as 
maiores descargas.  
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Figura 8 — Valores médios de energia cinética turbulenta 

para cada plano paralelo ao fundo. 

 

 
A Figura 9 mostra os campos de energia ci-

nética turbulenta na seção da ranhura. Observam-se 
os maiores valores de energia cinética turbulenta 
junto ao defletor menor e mais próximo do fundo. 
 

 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Medições a 1 cm 

do fundo até 80% 
hm. 
(vista de montan-
te) 

 

Figura 9 — Campo de energia cinética turbulenta na seção 

da ranhura para: (a) Q=0,02165 m³/s; 

(b) Q=0,02451 m³/s; (c) Q=0,02916 m³/s 

(legenda de valores da Figura 7). 

 

 

Intensidade da turbulência 

 
Os mapas apresentados na Figura 10 repre-

sentam o comportamento da intensidade da turbu-
lência nos planos paralelos ao fundo, para uma das 
vazões ensaiadas. Geralmente os valores da intensi-
dade da turbulência são menores nas regiões das 
velocidades de maior magnitude e mais significativos 
nas regiões de recirculação do escoamento. Isso 
porque nas regiões de recirculação, onde as veloci-
dades médias são menores, estas se tornam pouco 
expressivas em relação às flutuações de velocidades, 
que em alguns casos são maiores que o valor médio. 
As regiões de recirculações, onde os valores de in-
tensidade da turbulência são elevados, caracterizam-

se por escoamentos de pequeno deslocamento, mas 
com agitação constante, enquanto que na região do 
jato, tem-se um escoamento de sentido preferencial, 
de velocidades mais elevadas e menores flutuações 
relativas. 

A Figura 11 apresenta os valores médios de 
intensidade da turbulência para cada plano, para as 
diferentes vazões. Observa-se que os valores médios 
da intensidade da turbulência encontram-se entre 
1,2 e 1,6, sem poder se identificar um padrão rela-
cionado à vazão ou a profundidade do plano anali-
sado. 

A análise dos campos de intensidade da tur-
bulência na seção da ranhura mostra um compor-
tamento semelhante independente da descarga, 
com pouca variação dos valores ao longo da profun-
didade, predominando intensidades da turbulência 
com valores entre 0,3 e 0,4. 

 

 
 

Figura 10 — Campos de intensidade da turbulência para 

Q=0,02916 m³/s em planos paralelos ao fundo 

(distâncias em relação ao fundo do canal). 

 
Em cada ponto de medição de velocidade, 

avaliou-se o valor médio das tensões de Reynolds 
instantâneas. A Figura 12 apresenta as isolinhas dos 
valores médios de tensões de Reynolds no plano xy 
(plano paralelo ao fundo). Este parâmetro é maior 
na região do escoamento principal, apresenta valo-
res negativos na zona adjacente ao jato e na grande 
recirculação é aproximadamente nulo. O mesmo 
comportamento é observado em todos os planos 
com um pequeno aumento na zona de valores nega-
tivos para planos mais afastados do fundo. Os baixos 
valores de tensões de Reynolds na região da grande 
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recirculação indicam essa área como região de 
descanso dos peixes ao longo da passagem pela 
estrutura, o que pode ser observado na visualização 
do escoamento. As maiores magnitudes das tensões 
de Reynolds observadas chegam a 30 N/m2, 
ocorrendo em pequenas regiões. Considerando o 
caminho do jato principal, pode-se dizer que, na 
maior parte do tempo, o peixe teria que se adequar 
a valores de tensões de Reynolds entre 5 e 20 N/m2. 
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Figura 11 — Valores médios de intensidade da turbulência 

para cada plano paralelo ao fundo. 

Tensões de Reynolds 

 
 

10%hm = 4,70 cm

25%hm = 11,75 cm

80%hm = 37,6 cm

xv (N/m²)

V (cm/s)

 
 

Figura 12 — Campos de tensões de Reynolds para 

Q=0,02916 m³/s em planos paralelos ao fundo 

(distâncias em relação ao fundo do canal). 

 
 

A Figura 13 apresenta os valores médios em 
cada plano das tensões de Reynolds para cada um 
dos planos e para as diferentes vazões avaliadas. 
Esses valores ficam, na grande maioria, entre -1 e 

1 N/m2, sem identificação de um comportamento 
associado às profundidades ou descargas, para as 
situações investigadas. 

A Figura 14 apresenta as tensões de Rey-
nolds no plano xy, obtidas nas medições realizadas 
na seção da ranhura. Evidencia-se o comportamento 
observado nos campos paralelos ao fundo com valo-
res de tensões de Reynolds na região do jato princi-
pal, na grande maioria, entre 5 e 20 N/m2. Junto ao 
fundo os valores são maiores, chegando a exceder 
30 N/m2, mas conforme as limitações da medição 
pelo efeito Doppler próximo as fronteiras, acredita-
se que esses valores estão superestimados. Analisan-
do a seção da ranhura observa-se, concordando com 
as magnitudes da velocidade e dos demais parâme-
tros turbulentos, que as tensões de Reynolds são 
maiores junto ao defletor menor, correspondendo à 
região de choque direto do jato principal, enquanto 
que ao lado do defletor maior, estes valores são ate-
nuados. 

Odeh et al. (2002) apontaram que para 

valores de tensões de Reynolds superiores a 30 N/m2 
os peixes juvenis ficam suscetíveis a predadores. 
Considerando a escala de transposição de 
resultados, observa-se na estrutura real valores de 
tensões de Reynolds na maior parte da bacia na 

ordem de 25 N/m² (em valor absoluto), mas com  

regiões isoladas, cuja passagem é obrigatória, de até 

150 N/m². Percebe-se que os valores são bastante 
superiores aos limites colocados por Odeh et al. 

(2002) associados a prejuízos para os peixes juvenis. 
No entanto, ressalta-se que há a necessidade de 
estudos voltados para o comportamento da 
ictiofauna  frente à turbulência do escoamento. 
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Figura 13 —Valores médios das tensões de Reynolds 

no plano xy para cada plano paralelo ao fundo 
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Medições a 1 cm 

do fundo até 80% 
hm. 
(vista de montan-
te) 

 

Figura 14 — Campo de tensões de Reynolds na seção da 

ranhura para: (a) Q=0,02165 m³/s; (b) Q=0,02451 m³/s; 

(c) Q=0,02916 m³/s (legenda de valores da Figura 12). 

 
 
 

A extensão da escada para peixes também é 
um elemento importante. À medida que são impos-
tas situações de desconforto durante a trajetória, a 
repetição prolongada dessas condições pode levar os 
peixes à exaustão. 
 

 
 
CONCLUSÕES 
 
 
 
 Este trabalho buscou analisar alguns parâ-
metros da turbulência do escoamento em escadas 
para peixes. A avaliação dos campos de parâmetros 
relacionados à turbulência do escoamento represen-
ta muito bem a separação de duas zonas: a região do 
jato principal e as duas regiões de recirculação, pre-
sentes nas bacias de escadas para peixes com ranhu-
ras verticais. 

Os valores de energia cinética média no 
modelo investigado da escada para peixes com ra-

nhura vertical chegam até 1500 cm²/s² (0,75 m²/s² 

em escala real), na região do jato principal. A ener-
gia cinética turbulenta nas bacias pode ser caracteri-

zada por valores de até 1000 cm²/s² (0,5 m²/s² em 
escala real) na região do jato principal, e nas regiões 
de recirculação, por valores que variam entre 100 e 

400 cm²/s² (entre 0,05 e 0,2 m²/s² em escala real). 

Observaram-se os menores valores da inten-
sidade da turbulência nas regiões das velocidades de 
maior magnitude (região do jato principal) e maio-
res valores de intensidade da turbulência nas regiões 
de recirculação do escoamento, como também veri-
ficado por Pena (2004). Como representa uma flu-

tuação relativa à velocidade média em cada ponto, 
acredita-se que não seja um bom indicativo para 
representar a turbulência, quando utilizado isola-
damente, principalmente em um estudo onde exis-
tem componentes biológicas envolvidas. Isso por-
que, ao analisar um determinado valor isolado de 
intensidade da turbulência, não se tem as grandezas 
reais do valor médio e da flutuação, mas apenas da 
relação entre ambas.  

O comportamento do campo de tensões de 
Reynolds no plano xy mostra, como observado para 
a energia cinética turbulenta, valores mais elevados 
na passagem pela ranhura e ao longo do jato princi-
pal. Adjacente a esses valores mais elevados, tem-se 
uma região pequena de transição, com valores me-
nores, e logo outra região de grandes magnitudes de 
tensões de Reynolds, no entanto, de  sinal  contrá-
rio. Na região da grande recirculação, a  maior  

parte da  área  apresenta  valores  entre -5 N/m²  e  

zero (-25 N/m² e zero em escala real), confirmando 
que na região da grande recirculação têm-se as me-
lhores condições para o descanso dos peixes. As 
maiores magnitudes das tensões de Reynolds obser-

vadas chegam a 30 N/m² (150 N/m² em escala real), 

ocorrendo em pequenas regiões. No caminho do 
jato principal, grande parte do mesmo apresenta 

valores entre 5 e 20 N/m² (25 N/m² e 100 N/m² 
escala real). 

Os parâmetros indicativos da turbulência 
apresentados neste trabalho podem ser confronta-
dos com estudos que analisam o comportamento 
biológico frente a diferentes níveis de turbulência, 
como realizado por Lupandin (2005), Tritico 
(2009) e Silva et al. (2010). Estudos que avaliem o 

efeito da turbulência do escoamento sobre a ictio-
fauna brasileira, comparados com o comportamento 
dos campos de velocidade e de parâmetros indicati-
vos da turbulência do escoamento, permitiriam a 
escolha de geometrias mais adequadas a estas espé-
cies. 

Os resultados experimentais obtidos neste 
trabalho também são úteis para a calibração de mo-
delos numéricos, que permitem a simulação do 
escoamento para geometrias diferentes das avaliadas 
em modelo. Essas avaliações possibilitam maior se-
gurança na análise e escolha de determinada escada 
para peixes, com maior confiança na caracterização 
hidráulica (padrões médios e turbulentos) e ade-
quação com as exigências da ictiofauna. Por isso, 
estudos futuros devem ampliar o conhecimento 
sobre aspectos da turbulência do escoamento em 
conjunto com o comportamento dos peixes frente a 
esses indicadores. 
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Experimental Study of Flow Patterns in Vertical Slot 
Fishways — Turbulent Flow  
 
ABSTRACT 
 

Dam construction along the rivers affects the bio-

logical communities by changing the aquatic habitat, inter-

fering in fish movements and causing serious restrictions to 

the reproduction of migratory species. In an attempt to 

reduce these effects, many dams include fishways to help 

species maintain their life cycles. Fishways can be of vari-

ous types according to the obstacle height, fish species and 

available discharges. In this paper, flow patterns in a 

vertical slot fishway were studied. An experimental ar-

rangement consisting of a 0.60 m wide, 0.60 m deep and 9 

m long flume divided into nine pools was evaluated. This 

model represents part of the fishway installed at the Igara-

pava Hydropower Plant in Minas Gerais (Brazil). Mea-

surements were carried out on the flow depth, bottom pres-

sure and flow velocity in one of the pools for three dis-

charges. The slot region between consecutive pools was 

studied in detail since it is an obligatory passage and it is 

where the highest velocities are expected. The results of this 

paper were divided in two parts: (1) the average flow pa-

rameters and (2) the characteristics of the turbulent flow. 

An acoustic Doppler velocimeter (ADV) was used to meas-

ure three direction velocities in a three-dimensional mesh in 

one pool of the model. In this article, which represents the 

second part of this work, results show turbulence patterns 

through isoline maps of the evaluated parameters. The 

parameters that best show the patterns of flow turbulence 

were the turbulent kinetic energy and Reynolds shear stress. 

Key-words: fishways, fish passes, turbulence, acoustic 

Doppler velocimeter, Reynolds’ shear stress, turbulence 

kinetic energy. 
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