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RESUMO
A travessia de canais de fundo móvel por dutos deve ser objeto de análise cuidadosa e projeto criterioso, devido à sua
grande susceptibilidade à instabilidade do leito e das margens, decorrente da erosão. O presente trabalho apresenta os principais métodos empíricos para estimativa da erosão do leito de canais, além de sua utilização para estimar a erosão nos locais
de travessia de dutos. Foi realizada coleta de dados em campo de dez travessias, na região próxima à cidade de Barbacena,
Minas Gerais, Brasil. A metodologia de análise e os respectivos resultados são apresentados. Conclui-se que nenhum dos
métodos utilizados apresenta desempenho de destaque, recomendando-se a utilização de todos os métodos aplicáveis e a adoção de valores médios para a previsão da profundidade máxima de erosão em travessias de canais por dutos.
Palavras-chave: Dutos. Travessia de canais. Instabilidade. Erosão.

análise de custo/benefício para decidir se o ganho
de precisão e confiabilidade nos resultados compensa o investimento nessa tecnologia e o tempo adicional necessário para utilizá-la, e se os dados disponíveis, ou passíveis de obtenção, são suficientes para
garantir resultados melhores com modelos mais
complexos.
O objetivo do trabalho aqui descrito foi realizar um levantamento da formulação empregada
em diferentes situações de travessia de canais por
dutos, bem como dos dados necessários para sua
utilização, além de conduzir um estudo comparativo
entre os resultados obtidos a partir da utilização
dessas formulações empíricas e da modelagem computacional, utilizada apenas em termos qualitativos
em função da exigüidade de dados. Para tanto, inicialmente é apresentada uma visão geral sobre remoção, transporte e deposição de sedimentos, suas
causas e efeitos. Na seqüência, são apresentados os
métodos empregados, os dados necessários, sua
forma de obtenção e análise. São apresentados,
ainda, detalhes do programa HEC-6 (USACE, 1993)
que pode fornecer estimativas “precisas e confiáveis”, segundo Bhowmik et al (2008), com maior
amplitude de aplicação. Finalmente, é apresentado
um estudo comparativo entre as estimativas de erosão obtidas com as diversas metodologias descritas.

INTRODUÇÃO
A implantação de dutos e estruturas nas
margens, leito ou planície de inundação de canais
deve levar em conta as características hidráulicas,
morfológicas e de transporte de sedimentos para
prever o potencial de erosão durante cheias como o
registrado no Arroio Vacacaí Mirim, no Rio Grande
do Sul, onde, em apenas uma cheia, o leito teve um
aprofundamento de mais de meio metro, segundo
Paiva e Paiva (1999), ou como o ocorrido na cidade
de Everet — EUA (URLICH et al, 2005) onde a exposição de um gasoduto devido à erosão do leito do rio
criou risco de acidente por rompimento do duto,
com perigo para pessoas e meio ambiente.
Além disso, cabe ao empreendedor arcar
com os altos custos resultantes de acidentes, que vão
desde multas, indenizações, recuperação de áreas
degradadas e até, no caso de haver vítimas, responder criminalmente, tendo em vista que tanto as legislações ambientais quanto as cíveis vêm se tornando cada vez mais rígidas.
Os estudos empíricos devem ser considerados o mínimo recomendado para execução de projetos de travessia de dutos em canais. Antes de lançar mão de técnicas mais avançadas, como a modelagem computacional ou física, deve-se realizar uma
1-
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de argila no material que compõe o canal faz com
que o tamanho e o formato das partículas sejam
menos importantes do que as interações eletroquímicas em sua estabilidade, possibilitando a formação de uma massa coesa (BREUSERS e RAUDKIVI, 1991). Além disso, influem na estabilidade a
composição, o formato, a distribuição granulométrica das partículas e, ainda, os eventos geológicos tais
como estratificação ou compressão. Para caracterizar a estabilidade de um canal é necessário conhecer
o limite entre repouso e movimento do material
particulado. Para tanto pode ser utilizado o parâmetro de Shields, o qual relaciona forma e tipo de material e as características do fluido (GRAF, 1984). A
Figura 1 representa a Curva de Shields, limite entre
as condições de estabilidade e remoção de partículas
de sedimento do leito (BRIGHETTI; MARTINS,
2001).

CONCEITOS
Erosão
A erosão é um processo mecânico de desgaste dos materiais sólidos e também um processo
de transformação natural da paisagem que acontece
através dos tempos geológicos (VANONI, 1977).
Pode ter como agente os ventos, sendo denominada
erosão eólica, as geleiras, quando é dita erosão glacial, ou ainda a água, dando origem à erosão hídrica, objeto do presente trabalho.
Ações antrópicas como, por exemplo, urbanização, mineração, atividades agrícolas e construção de estradas, contribuem com a aceleração da
erosão, pois alteram o escoamento superficial (VANONI, 1977) e com isso a vazão dos rios, comprometendo diretamente a estabilidade dos canais. A
ocupação humana é um fator ativo e crescente, pois
o constante aumento da população tende a não
permitir o estabelecimento de um novo equilíbrio
natural a partir das alterações já ocorridas.
Dois fatores principais influenciam a erosão
em rios: 1) as propriedades hidráulicas, que incluem
a velocidade da água, o gradiente hidráulico e a
profundidade do escoamento, associada ao pico de
vazão e às vazões médias, e 2) a distribuição granulométrica das partículas do leito e das margens do
canal, ou seja, a presença de diversos diâmetros
diminui os espaços vazios e conseqüentemente dificulta a erosão, ou vice e versa (PEMBERTON e LARA, 1984).
Se o canal estiver confinado lateralmente,
mudanças expressivas podem ocorrer no leito. No
entanto, se a enchente puder ocupar a área de planície em torno do rio, as mudanças poderão ser
menores, uma vez que com a disponibilidade de
maior área na seção transversal para acomodação da
cheia. a tendência é de menores velocidades de
escoamento e, conseqüentemente, menor potencial
de erosão (BREUSERS e RAUDKIVI, 1991).

Onde:

 = V* / gD parâmetro de Shields;
Re* = número de Reynolds crítico= V* D / ;
V* = velocidade de corte, (m.s-1);
g = aceleração da gravidade (m.s-2);
D = diâmetro médio das partículas de sedimento do
leito (m);
 = viscosidade cinemática, (m2. s-1).


Remoção de material

Estabilidade
Re*

Figura 1 - Curva de Shields, limite entre estabilidade e
remoção do material particulado do leito (adaptado
de Brighetti e Martins, 2001).

Estabilidade de Canais
Rios e riachos transportam materiais na
forma de partículas sólidas, que podem ser removidas do leito ou depositadas, dependendo da magnitude da força dinâmica do escoamento sobre a partícula. Muito importante na estabilidade de canais é
a coesão existente entre as partículas, dado que os
sedimentos fazem parte, na maioria dos canais naturais, da estrutura do próprio canal, tanto no leito
quanto nas margens. A presença de pelo menos 10%

TRANSPORTE DE SEDIMENTOS
A hidrosedimentologia estuda a remoção
(erosão), o transporte e o depósito de sedimentos
provocados pela água. As conseqüências destes fenômenos podem ser benéficas: deposição de matéria orgânica (Rio Nilo), produção de materiais de

8
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construção (areia, seixo rolado, etc.) (CARVALHO,
1994) ou prejudiciais: causando desestabilização de
estruturas, assoreamento e alteração da calha dos
rios.
Os sedimentos são transportados pela água
de três formas: em suspensão, por arraste ou saltação. A distribuição vertical dos sedimentos depende
de sua forma, tamanho, densidade e das características do escoamento.
A capacidade de transporte de sedimentos
pelo escoamento depende de diversos fatores como:
vazão; declividade do canal; densidade, formato e
tamanho da partícula; e força de arraste do escoamento. Desta forma, diversas tentativas foram feitas
ao longo da história para determinar a inter-relação
dos fatores atuantes sobre as partículas e, a partir de
dados de campo, deduzir a influência do escoamento sobre os sedimentos (LELIAVSKY, 1964).

Esboço da erosão em canal natural (adaptada de
Pemberton e Lara, 1984).

Para tanto, são apresentados a seguir os
procedimentos técnicos mais aplicáveis e o equacionamento desenvolvido para prever erosão, baseado
em condições práticas.

EROSÃO DE CANAIS

MÉTODOS EMPÍRICOS PARA A ESTIMATIVA DA
EROSÃO DO LEITO

Para conhecer a erosão de canais é necessário que sejam feitos levantamentos de dados sobre a
morfologia fluvial e as condições hidráulicas do
trecho em estudo, que deverão ser combinados com
experiências já realizadas e com a seleção apropriada da formulação a ser aplicada (PEMBERTON;
LARA, 1984).
Embora as formulações empíricas não forneçam uma solução genérica, aplicável a todas as
situações, elas podem ser utilizadas e propiciam
meios para os engenheiros desenvolverem seus projetos, pois, assim como no caso das equações com
base teórica, estas permitem prever as respostas do
leito e das margens sob determinadas condições de
escoamento. O profissional deve, ainda, julgar e
decidir quais equações melhor atendem às necessidades de projeto e dar ênfase à metodologia de
estudo analítico da erosão (PEMBERTON; LARA,
1984).
A previsão da erosão do canal de um rio, ds
(Figura 2), exacerbada em eventos extremos de
vazão (cheias), é necessária para projetos de instalação ou recuperação de estruturas (PEMBERTON e
LARA, 1984). A erosão do leito ou das margens deve
ser levada em conta em projetos de quaisquer estruturas que venham a ser executadas sob canais, como,
por exemplo, dutos. É necessário considerar que
pode ocorrer erosão máxima localizada ( d s ) (Figura 2) devido à concentração do escoamento em
alguma parte do canal.

A escolha do método deve levar em conta as
características do trecho do canal que será estudado,
por exemplo: quando não houver restrições na largura do canal, a erosão é calculada a partir das médias hidráulicas, mas, se houver estruturas restringindo sua largura, a erosão é calculada a partir das
condições hidráulicas geradas pela restrição. Em
todos os casos deve-se efetuar a análise com base nas
características hidráulicas do canal principal (PEMBERTON e LARA, 1984), além disso, deve-se considerar que a previsão da profundidade de erosão não
é um procedimento preciso (JOYCE; CHANTLER,
2001).
As equações para prever erosões localizadas
em canais normalmente são agrupadas em duas
categorias: aquelas utilizadas em erosões naturais e
as utilizadas em erosões provocadas por estruturas
construídas pelo homem (PEMBERTON; LARA,
1984).
Embora cada situação deva ser analisada individualmente, existem algumas características que
devem ser levadas em consideração na escolha da
metodologia. A conclusão a que chegaram Lane e
Borland (1954, apud PEMBERTON e LARA, 1984),
é que as enchentes não causam um rebaixamento
geral do leito, mas erodem locais onde a seção oferece restrições ao escoamento. Outra característica
genérica no transporte de sedimentos é a erosão
associada com elevada concentração de sedimentos
durante o pico de vazão. A grande concentração de
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sedimentos associada ao alto poder erosivo do escoamento, faz com que haja deposição de material
grosso no leito e erosão das margens.
No presente trabalho serão apresentados
quatro métodos para estimar a profundidade de
erosão, descritos por Neill (1973, apud PEMBERTON e LARA, 1984), aperfeiçoados pelo United States Bureau of Reclamations (USBR) e utilizados em
projetos de dutos enterrados e estruturas construídas nas margens dos canais, e mais três métodos
descritos por Joyce e Chantler (2001).

 qf
d f  d i 
 qi

m

(2)

onde:
d f = profundidade erodida abaixo do nível correspondente à vazão de projeto, m;
d i = profundidade média da seção principal durante
a cheia, m;
2 -1
q f =vazão de projeto por unidade de largura,m . s ;
q i = vazão por unidade de largura da porção principal do canal, m2. s-1;
m = expoente que varia de 0,67 para areia a 0,85
para cascalho grosso.

Método de Abbott ou do Canal Efêmero
Um estudo não publicado de Abbott (1963,
apud PEMBERTON e LARA, 1984), analisou dados
de vazão de vários rios do sudoeste dos EUA, e desenvolveu uma curva envoltória de vazão x erosão do
riacho Galisteo, que foi posteriormente validada
com medições de erosão, após enchentes, feitas
entre 1963 e 1969. A equação serve de apoio na
estimativa de erosão para leitos arenosos com D50,
que é o diâmetro das partículas do sedimento do
leito para o qual 50% em peso são menores, variando de 0,5 a 0,7 mm.
d s  K q 0,24





Método de Lacey
O método de Neill foi expandido para incluir as equações empíricas da teoria do regime de
Lacey (1930, apud PEMBERTON e LARA, 1984) e o
método de remoção nula de Blench, (1969, apud
PEMBERTON e LARA, 1984), tendo aplicação irrestrita. A Equação 3 representa o método.

Q
d m  0,47 
f

(1)

1

3

(3)

onde:
onde:

d s = a profundidade máxima de erosão, m;
K = coeficiente de ajuste da equação = 1,32;
q = a vazão unitária, m3. s-1 por m de largura.

d m = profundidade média de escoamento correspondente à vazão de projeto, m;
Q = vazão de projeto, m3.s-1;
f = fator de silte de Lacey igual a 1,76Dm 1 / 2 ,
Dm é igual ao diâmetro médio do material do leito,
mm.

O uso da Equação 1 deve ser limitado a canais relativamente íngremes, com inclinação variando de 0,004 a 0,008 m/m. Em escoamentos com
baixas profundidades e com sedimentos de tamanho
médio a grosso (partículas maiores que 0,25 mm)
Pemberton e Lara (1984) indicam que o transporte
de material de fundo seria considerável.

Método de Blench
O “fator de remoção nula”, representado
pela Equação (4), prevê a profundidade de erosão
na qual a remoção e a deposição de sedimentos
serão iguais, ou seja, o leito não sofrerá mais alterações, (PEMBERTON e LARA, 1984). Não foram
encontradas restrições de utilização do método na
literatura.

Método de Neill
Neill (1973, apud PEMBERTON e LARA,
1984) sugeriu uma abordagem, sem restrições quanto à utilização, baseada em medições de campo onde vazão de cheia e características hidráulicas são
utilizadas para determinar a profundidade de erosão
através da Equação 2.

d fo 

10

qf

2/3

Fbo

1/ 3

(4)
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onde:

Tabela 1- Valores do coeficiente Z para obtenção
da profundidade de erosão (adaptada de
PEMBERTON e LARA, 1984).

d f 0 = profundidade de equilíbrio, sem erosão do
leito, m;
3 -1
q f = vazão de projeto por unidade de largura m .s
-1
m ;
-2
Fb 0 = “fator de remoção nula” de Blench em m.s
(Figura 3).

Características
Geomorfológicas
do trecho

Equações
para
trechos
sem
restrições

Trecho
reto
Curva
moderada
Curva
acentuada
Curva em
ângulo
reto
Margem
rochosa

Neill

Valores de Z
Lacey;
Yaremko
e Cooper

0,5

0,25

0,6

0,5

0,7

0,75
1,0

Blench

1,0

1,25

1,25

Método da Profundidade Média
A Equação (8) retrata o método da profundidade média para estimativa da erosão máxima
como função da profundidade média na vazão de
projeto. (URLICH et al., 2005).

Figura 3 - Gráfico para obtenção de Fbo (adaptado de
Pemberton e Lara, 1984).

d s  0,5 d h

Para prever a máxima profundidade de erosão ( d s ), as equações (2), (3) e (4) são utilizadas
em conjunto com um fator empírico de ajuste, Zque
representa as diferentes características morfológicas
possíveis do trecho em estudo, sendo também um
fator de segurança adequado para uso em projetos
(PEMBERTON e LARA, 1984). Os respectivos coeficientes Z são relacionados na Tabela 1. A Equação
(5) fornece a estimativa de erosão empregando o
método de Neill, enquanto as Equações (6) e (7),
empregam, respectivamente, os métodos de Lacey e
Blench.

ds  Z d f

(5)

ds  Z dm

(6)

d s  Z d fo

(8)

onde:

dh 

A , profundidade hidráulica para a cheia de
B

projeto, m;
A = área da seção transversal, m²;
B = largura superficial, m.
Método de Yaremko e Cooper
O método sugerido por Yaremko e Cooper
(1983, apud JOYCE e CHANTLER, 2001) para estimar a profundidade de erosão é um método que
também utiliza a profundidade hidráulica em condições de cheia de projeto. A Equação 9 é utilizada
pelo método para o cálculo da erosão, não tendo
restrições de aplicabilidade.

ds  Z dh
(7)

onde:

11

(9)
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nal, pois assume-se que a posição vertical da duna se
distribui igualmente para cima e para baixo a partir
do leito do canal. Os quatro métodos apresentados a
seguir fornecem uma boa previsão da altura das
dunas quando comparadas a alturas observadas
(medidas in loco) (JOYCE; CHANTLER, 2001).

Z = fator que depende da geometria e forma do
canal (Tabela 1) - mesmo valor válido para o método de Lacey (1930).
Método da Velocidade Competente ou
Velocidade Limite

Método de Gill

Neill (1973 apud PEMBERTON e LARA,
1984), ressalta que este método é considerado muito
conservador para canais com grande transporte de
material de leito. O método de cálculo está baseado
na hipótese de que a seção transversal do canal irá
se ajustar naturalmente até o ponto em que a velocidade média esteja reduzida a um valor em que não
ocorra movimento do material do leito, segundo
Joyce e Chantler (2001). A velocidade competente é
definida como a velocidade de escoamento capaz de
mover o material do leito. A equação 10 retrata a
aplicação do método.

d s  d m (Vm / Vc  1)

Gill (1971) estudou um método para calcular a altura das formas móveis do leito de canais que
foi mais tarde modificado por Van Rijn (1984). É
expresso pela equação 11.
2

 d  d m [(1   b , cr / projeto )(1  Fr )] /( 2n )

onde;
Fr = número de Froude para a vazão de projeto;
n = coeficiente de energia da velocidade para transporte de sedimento, varia entre 3 e 6 (VAN RIJN,
1993 apud JOYCE e CHANTLER, 2001);
 = coeficiente relativo à forma da duna: 0,5 para
duna triangular e 0,7 para duna arredondada.

(10)

onde:

Vc = velocidade competente, m.s-1
1/ 2

= [ 26,57( Sb  1)d m 1/ 3D50 2 / 3 ]

(11)

Método de Van Rijn

;
Este método para o cálculo da altura das
dunas, representado pela Equação 12, baseia-se em
dados de campo e laboratório para o comportamento das formações móveis do leito (VAN RIJN, 1984).

S b = densidade relativa do material do leito =
b /  w ;

 b = densidade do sedimento do leito, kg.m-3;
 w = densidade da água, kg.m-3;

 d  0,11d m D50 / d m 0 , 3 1  exp 0,5T 25  T 

(12)

Vm = velocidade média de projeto, m.s .
-1

Onde:

ESTIMATIVA DA ALTURA DAS DUNAS

 d = altura da duna, medida da crista ao fundo, m;
T = tensão tangencial relativa no leito =
( 'b, c  b, cr ) /  b, cr ;

A tensão tangencial sobre o leito móvel dos
canais pode induzir à formação de dunas, que se
movem na direção do escoamento por um processo
de erosão a montante de sua crista e deposição a
jusante. Estas formas móveis do leito podem ter
tamanhos que variam dependendo do regime de
vazões (JOYCE e CHANTLER, 2001). Há interesse
particular na altura destas dunas para a situação em
que elas provoquem um acréscimo na erosão do
leito em conseqüência de sua migração. Diversos
métodos foram desenvolvidos para o cálculo da
altura destas ondulações, como os de Yalin (1977) e
Gill (1971). Metade da média das alturas encontradas é acrescida à profundidade de erosão para obtenção do potencial total de erosão do leito do ca-

 'b, c =

tensão

tangencial

sobre

o

leito

=

 w g (Vm / C ' )2 , N.m-2;
 b , cr = tensão tangencial crítica no leito (baseada no
parâmetro de Shields) = D50 [( b   w ) g cr )] , N.m-2;
 cr = parâmetro indicativo do início do movimento
= 0, 24 / Db *  0,055(1  exp[( 0,02Db * )] , de uma representação algébrica da curva de Shields, sugerida por
Soulsby (1997, apud JOYCE e CHANTLER, 2001);
Db* = parâmetro adimensional referente ao diâme2 1/ 3

tro da partícula do leito = D50 [( Sb  1) g / ]

12

;
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C ' = coeficiente de Chézy relacionado à resistência
do grão = 18 log( 12d m / 3D90 ) , m1/2.s-1;
D90 = diâmetro para o qual 90 % do material do
leito é mais fino, m.

MODELO COMPUTACIONAL HEC-6
O Hydrologic Engineering Center, HEC
(Centro de Engenharia Hidrológica) desenvolveu o
modelo computacional HEC-6 para o U.S. Army
Corps of Engineers, USACE (Divisão de Engenharia
do Exército dos Estados Unidos), em 1986. O programa (arquivos executáveis e fonte), bem como sua
documentação estão disponíveis gratuitamente1 para
o público (USACE, 1993).
O HEC-6 é um modelo de escoamento unidimensional em canal aberto, capaz de simular alterações na seção transversal do rio, que leva em conta
na simulação, além da geometria do canal, as características hidráulicas e o transporte de sedimentos.

Método de Yalin
O método de Yalin (1977) é descrito pela
Equação 13 e também é utilizado para calcular a
altura das formas móveis dos leitos.
 d  d m (1 / 6)(1   b,cr /  projeto )

(13)

onde:

 projeto = tensão tangencial no leito na vazão de pro-

Base conceitual

2

jeto   w C DVm , N.m-2;
CD = coeficiente de arraste = k / Lnd m / h0 2 ;
h0 = altura da rugosidade do leito, mm (Tabela 2);

O HEC-6 (HEC, 1991) simula o transporte
de sedimentos de leito e em suspensão baseado nos
conceitos de Einstein, que descreve as interações
dinâmicas na composição do leito, assumindo um
canal aluvial, onde o material em suspensão e o leito
são compostos do mesmo tipo de sedimento, calculando a taxa de transporte de sedimentos.
A equação unidimensional de energia é usada para calcular o perfil da superfície livre para
caracterização do escoamento (HEC, 1991). O HEC6 estima taxas de transporte para sedimentos com
diâmetro de até 2048 mm. Métodos diferentes para
o cálculo do transporte dos sedimentos, como Yang,
DuBoy’s, Ackers-White, Meyer-Peter-Muller, Toffaleti (GRAF, 1971) e outros, podem ser escolhidos
pelo usuário. O potencial de transporte de sedimento baseia-se apenas em características hidráulicas e
do sedimento. As condições de contorno para o
aporte de sedimentos no rio principal, nos afluentes
ou pontos de entrada/saída podem variar com o
tempo.

k = constante de von Kármán = 0,41;
= viscosidade cinemática da água, m2.s-1;

e demais variáveis definidas anteriormente.
Método de Allen
O método sugerido por Allen (1968, apud
JOYCE e CHANTLER, 2001) é representado pela
Equação 14.
 d  0,086d m1,19

(14)

Tabela 2 - Valores da altura de rugosidade em função da
composição do leito (adaptado de Yalin, 1977).
Altura da rugosidade do leito (h0)
Composição do leito

h0 (mm)

Lama

200

Lama e areia

700

Silte e areia

50

Areia (não ondulada)

400

Areia (ondulada)

600

Areia e conchas

300

Areia e cascalho

300

Pontos fortes do modelo


Simula a quantidade de sedimento passando através de cada seção transversal e o volume de sedimento depositado ou erodido
em cada seção;

1

http://www.hec.usace.army.mil/software/legacysoftware/hec6/h
ec6-download.htm
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canais. O levantamento batimétrico foi realizado de
forma que a distância entre dois pontos consecutivos
na seção transversal fosse de, no máximo, 1,0 m.

Pode ser usado para simular a alteração do
tipo de sedimentos juntamente com as condições hidráulicas;
Também utilizado na simulação do perfil do
canal ou dragagem de reservatório.

Limitações do modelo








P6

Não inclui capacidade para simular o desenvolvimento de meandros ou distribuição
lateral de aporte de sedimento através de
uma seção transversal;
Não simula as formações do leito (dunas),
mas através do coeficiente de Manning (n)
determinado pelo usuário, pode considerar
seus efeitos indiretamente;
Não simula variações de densidade e correntes secundárias;
Apenas um cruzamento ou ponto local de
entrada de fluxo é permitido entre duas seções consecutivas;
Na análise de eventos únicos, os resultados
devem ser tomados apenas como qualitativos, úteis na comparação com outros métodos.

P4

P5
P3
P2
P1

C

R
X

Figura 4 - Localização aproximada das travessias
analisadas, coordenadas geográficas decimais. Destaque
para a travessia mais ao norte, de “Córrego Grande”, com
localização indicada pelo círculo tracejado. A linha mais
espessa indica o gasoduto “GASBEL II”. As demais
travessias são indicadas por pontos sobre o gasoduto:
C = Carandaí; Pn — Paraopeba n; R = Ressaquinha;
X = Xavier (Aeroimagem, 2007)

METODOLOGIA DO ESTUDO
A fim de alcançar os objetivos do presente
trabalho, optou-se pelo estudo de vários casos de
travessia de canais por dutos. A oportunidade apresentou-se e motivou o presente trabalho, quando os
autores participaram da análise das travessias para o
projeto de um duto que transportará gás do Rio de
Janeiro até Belo Horizonte. A análise dos dados foi
inicialmente realizada por Dziedzic e Veiga (2007)
com base nos métodos recomendados por Urlich et
al. (2005). A proposta, aqui, foi avaliar mais métodos
de análise, além daqueles utilizados inicialmente
para o projeto.
A figura 4 mostra a localização das travessias
analisadas.

Hidrometria
Para a determinação da vazão, foram realizadas medições de velocidade da água, com molinete, ao longo da seção transversal da travessia, para
posterior integração numérica do perfil de velocidades na seção transversal. A metodologia utilizada
para a determinação das distâncias horizontais entre
as posições de leitura e das profundidades de medição de velocidade baseou-se nas recomendações de
Santos et al. (2001). Nas profundidades inferiores a
0,6 m, foi efetuada uma leitura a 60 % da profundidade local. Nas profundidades superiores a 0,6 m,
foram efetuadas duas medições por posição vertical:
uma a 20 % da profundidade local e outra a 80 %,
devido à distribuição parabólica de velocidades em
escoamentos com superfície livre. A média dessas

CARACTERIZAÇÃO
HIDROSSEDIMENTOMÉTRICA
Topobatimetria
O levantamento topográfico foi realizado
com espaçamento médio entre os pontos sempre
inferior a 5 metros e restringindo-se às margens dos
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ch, Yaremko e Cooper, e Velocidade Competente.
Além disso, para o cálculo da altura das dunas, os
métodos utilizados, também descritos acima, foram:
Gill, Van Rijn, Yalin e Allen.
O programa HEC-6 também foi utilizado
para prever a profundidade de erosão de cada travessia e seus resultados confrontados com aqueles
fornecidos pelos métodos empíricos. Como não se
dispõe de dados para calibração do modelo, a comparação é feita apenas em relação à ordem de grandeza dos valores obtidos.

duas medições foi tomada como a velocidade média
na vertical em consideração.
Vazão de projeto
Para a avaliação das vazões de cheias associadas aos períodos de retorno estabelecidos, utilizouse a análise estatística com base em série histórica de
máximos anuais. A freqüência de cheias consiste no
estabelecimento de uma relação funcional entre a
magnitude de um evento e sua probabilidade de
ocorrência, a partir da uma amostra de dados. A
probabilidade de ocorrência de uma cheia é, em
geral, medida pelo tempo de recorrência (T), entendido como o valor esperado do número de anos
para que ocorra uma cheia igual ou superior à considerada. Na análise conduzida por Dziedzic e Veiga
(2007), foram levados em conta tempos de recorrência de 2, 10, 20 e 100 anos. Estes mesmos tempos
de recorrência foram considerados na presente
análise.

RESULTADOS
A Tabela 3 apresenta os resultados obtidos
para todas as travessias analisadas no presente trabalho. O tempo de retorno (linha 2) indicado, e a
vazão (linha 3) associada, correspondem àqueles
valores que conduziram à maior profundidade de
erosão dentre os analisados. A quarta linha da tabela
contém o diâmetro das partículas do sedimento do
leito para o qual 50% em peso são menores, obtido
das curvas granulométricas determinadas em laboratório. A quinta linha, que contém a declividade da
linha de energia do escoamento na região da travessia, e a sexta linha, que contém a profundidade
hidráulica do escoamento nas condições indicadas,
foram obtidas com auxílio do programa HEC-RAS
em função da geometria do canal. A altura das dunas (linha 7) foi determinada como a média dos
resultados fornecidos pelos métodos apresentados
nas equações (11) a (14). As linhas 8 a 14 apresentam as profundidades máximas de erosão obtidas
por aplicação dos vários métodos empíricos descritos acima. A linha 15 apresenta as profundidades
máximas de erosão indicadas pelo programa HEC-6.
A penúltima linha contém a profundidade de erosão
obtida como a média dos métodos empíricos aplicáveis, acrescida de metade da altura da duna. A última linha contém a altura de recobrimento recomendada.
Dentre os métodos empíricos utilizados, não
é possível destacar nenhum como mais adequado,
ou mais recomendável, para utilização em situações
de projeto. Optando-se, como aqui, por utilizar a
média dos resultados obtidos pelos vários métodos,
não é possível indicar um método que tenha fornecido valores mais próximos a esse valor médio — os
métodos da profundidade média e de Yaremko e
Cooper atendem esse critério para quatro das dez
travessias cada, o método da velocidade competente
atende para três travessias, enquanto os métodos de

Sedimentometria
Foram coletadas amostras de sedimento do
leito ativo dos canais em estudo com a utilização de
draga manual. As amostras foram submetidas a análise granulométrica, passando inicialmente por processo de secagem, peneiramento e então sedimentação ou método do densimetro (CARVALHO, 1995).
Condições do escoamento
A declividade da linha de energia, Sf, assim
como a profundidade hidráulica, foram determinadas por simulação numérica das condições de escoamento nas seções naturais, com o auxílio do programa HEC-RAS (River Analysis System).
Dentre os tempos de recorrência (Tr) considerados, foi adotado aquele que correspondesse à
estimativa de maior profundidade de erosão. Cabe
notar que a maior vazão não corresponde necessariamente ao maior poder erosivo, pois este depende
mais fortemente da velocidade de escoamento que
da vazão. A velocidade de escoamento, além de depender da vazão, depende também da forma da
seção transversal, sendo necessário efetuar a verificação para cada tempo de recorrência.
Cálculo da Profundidade Máxima de Erosão
Os métodos utilizados para o cálculo da profundidade máxima de erosão, e descritos acima,
foram: Neill, Lacey, Canal Efêmero (Abbott), Blen-
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Tabela 3 — Resultados obtidos para todas as travessias analisadas — profundidades de erosão calculadas por vários métodos empíricos (em negrito) e pelo programa HEC-6,
e altura da duna calculada como a média dos resultados fornecidos pelos métodos empíricos descritos no texto. A última linha contém a profundidade de erosão obtida
como a média dos métodos aplicáveis acrescida de metade da altura da duna.

Córrego

Ressaquinha

Paraopeba

(m)

(m)

(m)

(m)

(m)

(m)

(m)

100

20

100

100

100

2

20

2

6,96

1,74

4,38

180,04

182,37

187,45

72,78

147,71

74,11

0,385

0,750

0,771

0,120

0,560

0,330

0,650

0,575

0,214

0,250

3,51 x 10-4

3,07 x 10-4

3,50 x 10-4

3,35 x 10-4

3,26 x 10-4

3,98 x 10-4

3,56 x 10-4

3,48 x 10-4

3,49 x 10-4

3,84 x 10-4

1,66

1,26

0,48

1,07

1,45

1,40

1,37

1,86

4,23

2,84

Altura duna (m)

0,28

0,11

0,04

0,09

0,13

0,13

0,12

0,18

0,48

0,30

Profundidade média

0,91

0,68

0,26

0,58

0,79

0,76

0,75

1,02

2,35

1,57

Neill

1,24

0,64

0,31

0,69

1,02

0,88

0,99

1,20

2,78

1,85

Lacey

0,58

0,44

0,27

0,50

1,88

1,39

1,26

0,98

1,57

1,18

2,27

1,89

↓ Método \ Travessia 

Carandaí (m)

Tr (anos)

2

100

Q (m .s )

10,70

D50 (mm)
Sf (m.m-1)

3 -1

Profundidade hidráulica
(m)

Grande (m)

Xavier (m)

Não aplicável: Não aplicável: Não aplicável: Não aplicável:
inclinação

inclinação

inclinação

inclinação

moderada

moderada

moderada

moderada

Blench

1,02

0,70

0,42

0,93

Yaremko e Cooper

0,91

0,68

0,14

0,58

Canal Efêmero (Abbott)

Continua.

1 Paraopeba

2 Paraopeba

3 Paraopeba

4 Paraopeba

5 Paraopeba

Não aplicável: Não aplicável: Não aplicável:
inclinação

inclinação

inclinação

moderada

moderada

moderada

1,41

0,89

0,63

1,15

1,87

1,80

1,16

0,76

0,75

1,02

2,35

1,57

1,41

6

Continuação

Velocidade Competente

HEC-6 (Qualitativo)

0,80

Não aplicável: Não aplicável:

Não aplicável:

Não aplicável:

transporte de transporte de

transporte de

transporte de

0,82

1,00

sedimentos

sedimentos

elevado

elevado

1,67

1,34

0,74

1,27
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Travessia de Canais por Dutos – Estimativa da Profundidade de Erosão
As diferenças entre os resultados fornecidos
pelos diferentes métodos podem se dever aos diferentes parâmetros utilizados nas várias equações, e
às diferenças de características entre as condições de
obtenção de cada equação aqui utilizada e as condições de campo das travessias avaliadas. Apesar de
cada método de cálculo ter sido utilizado apenas
quando as condições observadas permitiam sua aplicação, obedecendo as respectivas limitações, as observações de campo foram poucas e pontuais e podem não ter caracterizado adequadamente as condições em cada travessia. Além disso, conforme especificado para cada método de cálculo, em alguns
casos a literatura não especifica condições de aplicação da equação, o que pode conduzir a erros, caso
estejam sendo extrapolados os limites representados
pelos dados utilizados para a obtenção da respectiva
equação.
As profundidades máximas de erosão para
cada travessia analisada foram calculadas como a
média dos resultados fornecidos pelos métodos aplicáveis a cada caso. Esse procedimento foi adotado
em função dos resultados fornecidos pelos diferentes métodos serem da mesma ordem de grandeza
para cada travessia. Caso se observe grande discrepância entre os resultados fornecidos pelos diferentes métodos, essa estratégia deve ser revista pelo
projetista. Os valores devem ser analisados quanto a
sua magnitude e coerência em relação à viabilidade
prática e econômica de execução, além de se considerar a obtenção de mais dados para melhoria dos
resultados.
Um possível critério de validação dos resultados é a comparação entre a altura de recobrimento recomendada e a profundidade hidráulica em
cada sessão. Nas dez travessias avaliadas, pode-se
perceber que esses valores são da mesma ordem de
grandeza. Em casos nos quais isso não seja observado, deve-se considerar, também, a obtenção de mais
dados de campo.
No caso específico das travessias analisadas,
os autores recomendam, além de adotar a média dos
resultados fornecidos pelos métodos, a utilização de
um coeficiente de segurança de 1,5 e uma profundidade mínima de recobrimento de 1 m, em função
da escassez de campanhas sistemáticas de monitoramento sedimentométrico e de erosão, e de terem
sido observados dutos expostos em algumas travessias pré-existentes. Essas recomendações devem ser
revisadas em função das condições de cada projeto,
e da disponibilidade de dados que permitam a verificação dos modelos empíricos e a calibração de
modelos computacionais. Os autores optaram por
recomendações a favor da segurança em função da

Neill e Blench atendem para uma travessia cada.
Caso se adotasse o critério de considerar o máximo
valor obtido dentre aqueles fornecidos pelos métodos utilizados, os métodos de Neill, Lacey e Blench
atenderiam o critério para três travessias cada, enquanto o método de Abbott atenderia para uma
travessia.
Quase todos os métodos disponíveis no programa HEC-6 foram testados. Apenas os métodos de
Toffaleti e o método combinado de Toffaleti e Meyer-Peter e Müller não foram utilizados por insuficiência de dados. Os métodos de Madden, Yang, DuBoy, Ackers-White, Laursen e Copeland apresentaram resultados com variação inferior a 10% entre
eles. Os métodos de Colby e Meyer-Peter e Müller
apresentam resultados com variação superior a
300% entre eles e variação da ordem de 70% em
relação aos demais métodos. Assim, foi escolhido o
método de Yang para padronização das estimativas,
pois seus resultados apresentaram a mesma ordem
de grandeza daqueles obtidos pelos métodos empíricos. Além disso, Yang e Wan (1991) verificaram
que, para rios com fundo arenoso, o método de
Yang tende a fornecer os resultados mais precisos.
Observa-se, entretanto, que os resultados obtidos
com a utilização do programa HEC-6 são superiores
ao máximo valor obtido com os métodos empíricos
em oito dos dez casos analisados, mostrando tendência de superestimativa. Pela maior dificuldade de
utilização em relação ao emprego dos métodos empíricos, recomenda-se o uso do programa HEC-6
apenas em situações com abundância de dados e em
travessias de maior porte.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente trabalho descreve os principais
métodos de cálculo de erosão em leitos de rio para
projetos de travessias de canais por dutos, identificando os dados necessários para sua aplicação, e
permitindo o planejamento de campanhas de obtenção desses dados. Alguns métodos foram omitidos por não serem aplicáveis a nenhum dos casos
aqui apresentados. Um exemplo é o método de
Borah (1989), aplicável a canais aluviais.
As profundidades máximas de erosão listadas na penúltima linha da tabela 3 são utilizadas
para definir as alturas de recobrimento dos dutos
nas travessias (última linha da tabela 3), ou seja, a
que profundidade abaixo do fundo do canal devem
ser instalados.
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GRAF, W. H. Hydraulics of Sediment Transport. Water
Resources Publications. Book Crafters, Inc., Chelsea,
Michigan, U. S. A., 1984.

necessidade de fornecer parâmetros de projeto em
situação de escassez de dados. Essa escassez é, infelizmente, a regra na maioria das situações de projetos semelhantes no país.
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Pipeline Crossings Of Mobile-Bed Channels — Estimated Depth Of Erosion
ABSTRACT
Pipeline crossings of mobile-bed rivers must be
the subject of thorough analysis and careful design
considerations, since they are highly susceptible to
instability of the bed and the banks during floods.
The present work presents the main empirical
methods for the calculation of bed erosion, and
their use for estimating bed erosion at pipeline
crossings. Data were collected in the field for ten
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RESUMO
O aproveitamento da energia de ondas oceânicas constitui uma oportunidade real para suprir parte das demandas
energéticas em diversos países. Atualmente, os impactos ambientais têm limitado o crescente uso dos combustíveis fósseis.
Além disso, os elevados custos de investimento necessários para expansão do atual modelo de geração de energia configuram
um cenário desafiador para os próximos anos. Dentro desse panorama, o objetivo deste trabalho consiste em avaliar o
potencial energético de ondas oceânicas no litoral do Rio Grande do Sul. Os dados de ondas utilizados nas avaliações foram
coletados na zona marítima próxima ao Porto de Rio Grande durante os anos de 1996 a 1999, totalizando dezesseis meses
de monitoramento da agitação marítima da região. O conjunto de dados foi tratado e agrupado mês a mês e nas quatro
estações climáticas resultando informações de potenciais energéticos mensal, sazonal e anual. A média anual encontrada foi
de 8,6 kW por metro de frente de onda. Um breve estudo de viabilidade econômica revelou que é viável implantar uma usina
para aproveitamento da energia de ondas com custos de investimento semelhantes aos projetos de usinas eólicas atualmente
em implantação no Brasil. O estudo também incluiu uma avaliação técnico-econômica para quatro alternativas de
aproveitamento. O trabalho apresenta ainda a alternativa mais viável para explorar o potencial energético identificado,
apontando que esta modalidade de geração de energia pode ser utilizada como importante ferramenta no desenvolvimento
sustentável da região.
Palavras-chave: Energia dos oceanos. Energia de ondas. Potencial energético. Avaliação técnico-econômica.

Uma das dificuldades dos sistemas de
geração a partir de ondas oceânicas é o alto
investimento inicial. A maioria das tecnologias ainda
não alcançou maturidade tecnológica e isso exige
ainda pesados investimentos em desenvolvimento.
Contudo, alguns estudos apontam que quando estes
sistemas alcançarem condição de maturidade terão
custos de instalação e geração semelhantes aos
projetos das centrais eólicos mais caros (CRUZ;
SARMENTO, 2004). E isto não significa que estas
tecnologias não sejam atrativas, principalmente em
circunstâncias onde disponibilidade de outros
recursos renováveis se mostrem limitadas.
Segundo Stefen et al. (2006), a energia
obtida a partir de ondas oceânicas pode ter
impactos positivos na matriz energética brasileira,
visto que o litoral é extenso, com aproximadamente
9.000 km. A estimativa é de que seja possível
disponibilizar aproximadamente 40 GW para o
sistema interligado brasileiro, considerando apenas
o aproveitamento ao longo do litoral das regiões sul
e sudeste do Brasil.
Este artigo é dedicado à identificação de
potencial energético no litoral do Estado do Rio

INTRODUÇÃO
Os aproveitamentos energéticos baseados
em
recursos
renováveis
enfrentam
várias
dificuldades de aceitação, devidas principalmente
aos elevados investimentos iniciais e aos baixos
rendimentos finais. Entre os recursos disponíveis, as
usinas baseadas em energia hidráulica e energia
eólica apresentam desenvolvimento completo, mas
outros recursos têm sido amplamente desenvolvidos,
mostrando-se capazes de fornecer suprimentos
bastante razoáveis.
Entre os recursos disponíveis, a energia de
ondas oceânicas ainda se encontra em fase
intermediária de desenvolvimento, mas apresenta
razoável desempenho econômico, alcançando em
vários empreendimentos custos específicos por
potência instalada um pouco superiores aos custos
atuais de usinas eólicas.
*
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do campo de pressões, quando estas oscilações
entram em fase com as ondas já existentes ocorre
uma intensificação no processo de geração das
ondas. Por último, quando as ondas atingem um
determinado tamanho, o vento pode exercer uma
ação mais intensa na sua face, acarretando um
crescimento ainda maior.
A quantidade de energia transferida e a
altura das ondas geradas pelo vento dependem não
só da intensidade do vento, mas de sua duração e da
dimensão da zona onde este atua, que se designa
por fetch ou comprimento de geração. Em cada uma
destas etapas ocorre concentração de energia de
modo que níveis de potência solar da ordem de 100
W/m2 podem eventualmente se transformar em
ondas com níveis de potência acima de 1.000 W por
metro de comprimento de onda (THORPE, 1999).

Grande do Sul, no extremo sul do Brasil, a partir de
dados coletados em frente ao Porto de Rio Grande.
Além disso, o artigo apresenta alguns apontamentos
sobre a viabilidade econômica de usinas baseadas
em recursos energéticos ainda em fase de
amadurecimento e discute o emprego de usinas
baseadas nas concepções conhecidas como Osprey,
Limpet e Pelamis, além de um projeto desenvolvido
pela Coppe, da UFRJ, para geração de energia na
região considerada.

FORMAÇÃO DE ONDAS
As ondas do mar são, em última análise,
uma forma de energia solar. O solo, a água, a
vegetação e em geral todos os elementos presentes
na atmosfera e na superfície do planeta têm
diferentes capacidades caloríficas. Aquecem-se de
modos diferentes sob efeito de radiação solar
incidente, e de mesmo modo se resfriam também de
modos diferentes devido à ausência ou à redução de
insolação.
O ar próximo das superfícies de menor
capacidade calorífica se aquece e expande com
maior rapidez, de forma contrária ao que acontece
com o que está próximo das superfícies em
resfriamento, ou do que está próximo das
superfícies de maior capacidade calorífica. Formamse assim zonas de baixas e de altas pressões,
forçando o ar a se movimentar de umas às outras
para compensar diferenças ou desequilíbrios de
pressão. Esse movimento das massas de ar ocorre das
zonas de altas pressões para as zonas de baixas
pressões, ao nível do solo, ocorrendo o movimento
contrário nas camadas mais altas da atmosfera. Esse
movimento é o vento e conforme os ventos atuam
sobre a superfície dos oceanos, transferem sua
energia e provocam a formação de ondas.

CLASSIFICAÇÃO DAS ONDAS
As ondas podem ser classificadas a partir de
diversos critérios, de acordo com seu período ou sua
freqüência, com as forças perturbadoras e com as
forças restauradoras.
As ondas de menor período têm como
principal força perturbadora o vento, que atua na
interface entre atmosfera e oceano. O vento
transfere energia da atmosfera para o oceano,
resultando no movimento irregular da superfície,
que é denominado por agitação marítima. Neste
processo, a gravidade atua como força restauradora,
para recuperar a condição de equilíbrio.
As ondas de maior período têm como
principais forças perturbadoras os sistemas de
tempestades e tsunamis, bem como o movimento da
Terra na órbita do Sol e o movimento da Lua na
órbita da Terra. A força de Coriolis age como força
restauradora primária.
Tsunami é uma palavra de origem japonesa
que designa ondas longas geradas em oceanos,
mares, baías, lagos, a partir de movimentos sísmicos,
ou de vulcanismo, ou de deslizamentos de solo
submarino, ou de impacto de meteoritos, ou até de
fenômenos meteorológicos (BRYANT, 2001).
Segundo Silveira e Varriale (2005) as ondas
que se propagam na interface líquido-gás, devido à
influência do campo gravitacional, são denominadas
ondas de gravidade. Na interface líquido-gás há
também a possibilidade de surgirem ondas de
tensão superficial. No entanto, efeitos de tensão
superficial são totalmente desprezíveis para as ondas
oceânicas, por serem perceptíveis apenas se seu

TRANSFERÊNCIA DE ENERGIA
Os mecanismos de transferência de energia
do vento para a superfície da água são complexos,
podendo-se identificar alguns aspectos importantes.
O ar que escoa sobre a superfície do mar transfere
energia através da atuação de tensões cisalhantes,
resultando na formação e crescimento das ondas. O
fluxo turbulento do ar, próximo à superfície livre,
gera uma intensa variação das tensões cisalhantes e
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comprimento de onda for inferior a um centímetro.
No presente trabalho, foram consideradas
as ondas de gravidade superficiais, cuja força perturbadora é o vento e a força restauradora é a ação
da gravidade, visto serem as que apresentam maior
conteúdo energético a ser explorado.

Ep 


Em um sistema dinâmico conservativo
submetido a oscilações de pequena amplitude, a
energia cinética e a energia potencial são iguais. A
densidade média de energia cinética pode ser
obtida calculando a energia cinética de um
elemento de fluido de altura dz, comprimento dx e
de largura unitária, integrando entre a superfície e o
fundo, como aparece na equação (1).
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O fluxo médio de energia é a taxa que a
energia das ondas se propaga por unidade de
comprimento de crista, através de um plano vertical
perpendicular à direção de propagação da onda. É
obtida a partir da velocidade de grupo Cg e da
densidade de energia total ET, conforme aparece na
equação (7).

h

(7)

A velocidade de propagação da energia da
onda é dada pela equação (8).
cg 

gT
4

(8)

Assim, o fluxo médio de energia P é
calculado para ondas monocromáticas simples
através da equação (9).
P

1
g 2H2 T
32

(9)

O mar pode ser modelado como um
processo aleatório, resultado da superposição de um
grande número de componentes monocromáticas.
Assim, parâmetros de ondas como período, altura e
direção devem ser tratados por métodos estatísticos.
Os parâmetros estatísticos mais utilizados são a
altura significativa Hs e o período médio de energia
Te.
O fluxo de energia para um mar real é
calculado através da equação (10), onde S(f,θ) é a
distribuição de densidade de energia em termos de
freqüência e direção.

A densidade média de energia cinética Ec
[Nm/m2] é fornecida pela equação (4), onde g é a
aceleração da gravidade, em m/s2; e a é a amplitude,
em metros.
1
ga2
4

0
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Nessa equação, Ec é a densidade média de
energia cinética; u e v são as componentes
horizontal e vertical da velocidade das partículas de
água; dz é a altura do elemento fluido; dx é o
comprimento do elemento fluido; η é a elevação da
superfície; ρ é a massa específica da água; λ é o
comprimento de onda.
Substituindo estas componentes pelas
expressões que as definem em águas profundas,
obtém-se as equações (2) e (3), onde a é a
amplitude da onda; ω é a freqüência angular; k é o
número de onda; t é o tempo.

Ec 



Usando as equações (4) e (5), obtém-se a
densidade média de energia total para ondas de
gravidade, dada pela equação (6) onde ET é a
densidade média de energia total expresso em
Nm/m2.

ENERGIA DAS ONDAS

Ec 



1
1 1
dx gzdz  g
2 dx

2 

(4)

A densidade média de energia potencial em
relação ao nível médio (z=0) é dada pela equação
(5), onde Ep é a densidade média de energia
potencial em Nm/m2.
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medir as acelerações sofridas pela bóia em função
do movimento sobre as ondas.
O ondógrafo foi programado para coletar
dados com intervalo de três horas, para alturas
significativas inferiores a 2 metros. No caso de
tempestades, a aquisição era praticamente contínua,
com intervalo de 30 minutos entre as aquisições.
Em outubro de 1996, o ondógrafo foi
posicionado na batimetria de 15 m e nas
coordenadas 32° 10’ S e 51° 58’ W, em frente ao
molhe leste da barra do Porto de Rio Grande. A
figura 1, à direita, mostra um registro do
lançamento do ondógrafo. A figura 2 mostra uma
imagem do Google Earth (2011) com sua
localização.

(10)

00

A integração da equação (10) leva a uma
expressão da potência por unidade de comprimento
de crista de onda, conforme mostrado na equação
(11).
P[W / m] 

g 2 2
HS Te
64 

(11)

Como ρg2/64 equivale a 490,60, a potência
em kW/m será finalmente expressa pela equação
(12).
P[kW / m]  0,4906 HS 2 Te

(12)

Esta é a equação que foi empregada na
avaliação do recurso energético na área de estudo.

MATERIAIS E MÉTODO
A avaliação do recurso energético das ondas
exige dados referentes à altura e ao período das
ondas oceânicas. Estes dados podem ser obtidos
com medições in situ, com medições remotas ou
com modelagens numéricas.
As medições in situ são geralmente
efetuadas por bóias-ondógrafo ou por sistemas
submersos, como por exemplo, sensores acústicos e
sensores de pressão. Esses métodos de obtenção de
dados são de difícil execução, existindo risco de
destruição ou avaria dos equipamentos. Neste
trabalho, foram utilizadas medidas in situ que foram
obtidas através de uma bóia-ondógrafo, conforme
detalhado a seguir.
Durante o período de aquisição dos dados
ocorreram dois sinistros, impossibilitando uma
coleta contínua dos dados apresentados.

Figura 1 - Boia ondógrafo, à esquerda, e seu lançamento
em Rio Grande, RS, em outubro de 1996
Fonte: Strauch (1999).

32° 10’ S
51° 58’ W

DESCRIÇÃO E POSICIONAMENTO
DO ONDÓGRAFO
O equipamento utilizado para coleta de
dados foi um ondógrafo direcional da marca
Waverider e aparece na figura 1. É uma bóia de 0,9
m de diâmetro, dotada de acelerômetros capazes de

Figura 2 - Localização do ondógrafo nas imediações do
Porto de Rio Grande, RS
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mínimo disponível no verão.
O valor médio anual de potência por metro
de frente de onda é de 8,60kW/m.

Após o fundeio, seguiu-se a obtenção dos
dados por praticamente dez meses ininterruptos, até
que em agosto de 1997, durante uma tempestade,
rompeu-se o fundeio do ondógrafo, deixando-o à
deriva. O ondógrafo foi novamente reposicionado,
sofrendo novo e definitivo sinistro em abril de 1998.
Após cerca de dezesseis meses de
monitoramento, com interrupções em agosto de
1997 e em abril de 1998, foi possível elaborar uma
base preliminar de dados, estabelecendo o
comportamento das ondas na região do Porto de
Rio Grande, RS. Estes dados foram utilizados para
efetuar uma quantificação de potencial energético
disponível na região.

VIABILIDADE ECONÔMICA
Esta análise não pretende ser rigorosa e tem
como finalidade uma comparação entre as
alternativas de geração eólica e a partir de ondas,
quanto aos aspectos de investimentos iniciais, custos
de operação e manutenção, amortização e retorno
dos investimentos.
A análise é feita somente para a instalação
desses sistemas e para o primeiro ano de operação.
Anos subseqüentes podem ser analisados,
considerando-se taxas de inflação e depreciação dos
equipamentos.
O método da anuidade, que determina o
custo anual do capital A, em função da taxa de juro
i, do capital inicial C e do período de amortização n,
aparece na equação (14).

RECURSO ENERGÉTICO
Os dados coletados forneceram informações
relativas à direção de propagação, à altura
significativa, ao período e à energia de pico das
ondas.
A avaliação do recurso energético
considerou o período médio de energia (Te), que é
essencial para quantificar o recurso energético, que
foi obtido a partir do período médio de cruzamento
de zeros para os referidos intervalos de coleta de
dados.
A equação (13) mostra a expressão utilizada
para determinação do período médio de energia,
onde Tz é o período de cruzamento de zeros.
Te  1,21 Tz

AC

i

(14)

1  (1  i) n

Tabela 1 - Valores médios mensais de HS [m], T e [s]
e P [kW/m] para o período de 1996 a 1998

(13)

A seguir são apresentados os resultados de
recurso energético sazonal e anual para a região
selecionada neste estudo.
A tabela 1 apresenta os valores médios
mensais para a altura significativa e o período médio
de energia, além dos valores médios mensais para a
potência por metro de frente de onda.
A tabela 2 mostra valores médios sazonais
para a altura significativa, para o período médio de
energia e para a potência por metro de frente de
onda.
O maior valor de potência por metro de
frente de onda está disponível no mês de maio,
enquanto o valor mínimo aparece em janeiro.
Considerando médias sazonais, o valor
máximo estará disponível no outono, enquanto os
meses de primavera e de verão apresentam médias
sazonais bastante próximas entre si, estando o valor
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Meses

HS [m]

T e [s]

P
[kW/m]

janeiro

1,23

5,30

4,02

fevereiro

1,73

5,90

8,82

março

1,72

6,20

9,17

abril

1,97

6,20

12,00

maio

2,06

6,70

14,20

junho

1,71

6,54

9,60

julho

1,33

6,00

5,30

agosto

1,73

6,33

9,50

setembro

1,45

5,90

6,20

outubro

1,63

5,90

7,90

novembro

1,70

5,60

8,10

dezembro

1,60

5,60

7,17
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Tabela 2 - Valores médios sazonais de HS [m], T e [s]

b0 

e P [kW/m] para o período de 1996 a 1998
Meses

HS [m]

T e [s]

P
[kW/m]

primavera

1,61

5,71

7,40

verão

1,62

5,80

7,70

outono

1,88

6,40

11,35

inverno

1,60

6,30

8,06

EÓLICA
9
3%
3%
2.300
0,130*
1.887,25

Fonte: Cruz e Sarmento (2004). Com adaptações.

(15)

* Tarifa de venda da energia eólica estimado por MATTUELLA,
2005, para empreendimentos a serem construídos em Nova
Hartz, São Lourenço do Sul e Tapes, no Rio Grande do Sul.

Aplicando a mesma taxa de juros a projetos
de energia das ondas obtêm-se os valores da tabela 4
para duas situações distintas:

(16)

I.

(17)
II.

E a produção média anual de energia
elétrica pode ser referida à potência nominal do
equipamento elétrico (em MW) através da equação
(18), onde h é o número de horas equivalentes à
potência nominal.
p  hP

1  1  in

ITENS AVALIADOS
Período de amortização
Taxa de Juros
Custo O M
(% investimento)
N° de horas de funcionamento
Tarifa de venda [US$/kWh]
Investimento [US$/kW]

O custo de capital C pode ser expresso em
termos da potência instalada P, através do custo
unitário de potência instalada b, conforme (17).
C  bP

(19)

i

Tabela 3 - Investimento por unidade de potência instalada
obtido através do método da anuidade

Por outro lado, os proventos anuais da
venda da energia são dados pelo produto da energia
anualmente produzida p pela tarifa de venda s,
conforme (16).
R ps

x

Essa equação será aplicada a um projeto
típico de energia eólica. A tabela 3 indica os valores
de referência das variáveis independentes que
aparecem na equação (19) e os valores de referência
calculados para o investimento por unidade de
potência instalada.

Para que uma dada usina seja rentável, os
proventos anuais R da venda de energia devem
suportar a anuidade e os custos de operação e
manutenção.
Exprimindo os custos de operação e
manutenção como uma fração x do capital investido
como é comum em projetos de sistemas energéticos,
é possível escrever a equação (15).
R  A  xC

hs

Uma tarifa de US$ 0,317/kWh, (CRUZ;
SARMENTO, 2004), correspondente a uma
situação de tecnologia em fase inicial de
desenvolvimento, caso em que se considerou
razoável
admitir
um
período
de
amortecimento de 13,5 anos;
Uma
tarifa
de
US$
0,125/kWh,
(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENERGIA
EÓLICA, 2010) correspondente a uma
situação de tecnologia em fase final de
desenvolvimento, caso em que foram
adotados a tarifa e o período de amortização
considerados para a energia eólica.

(18)

Combinando as equações (14) a (18),
obtém-se o custo unitário de potência instalada b0
(em US$/MW) compatível com as condições de
viabilidade econômica, isto é, aquele que permite
que os proveitos suportem os encargos financeiros e
de manutenção, em (19), onde s vem expresso em
US$/MWh.

Em ambos os casos se admitem 2.190 horas
de funcionamento e um custo anual de manutenção
e operação de 8% do investimento, superior em 5%
ao valor usado na energia eólica, devido à
agressividade do ambiente marinho e ao sobre custo
associado às operações no mar (CRUZ;
SARMENTO, 2004).
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Considerando potência e modo de fixação
dos aparelhos, as tecnologias pré-selecionadas
foram: [1] dispositivo OSPREY, com potência
nominal de 0,5 MW; [2] dispositivo LIMPET, com
potência nominal de 0,5 MW; [3] dispositivo
COPPE, com potência nominal de 50 kW, a ser
expandido com a agregação de módulos para atingir
0,5 MW; e [4] dispositivo PELAMIS, potência
nominal de 0,75 MW.
Os dispositivos de coluna de água oscilante
(em inglês, oscilating water column, OWC) consistem
basicamente em estruturas ocas parcialmente
submersas, que se encontram abertas para o mar
abaixo da superfície livre da água do mar. O
processo de geração de eletricidade segue duas
fases: quando uma onda entra na estrutura o ar que
se encontrava dentro dela é forçado a passar por
uma turbina, como conseqüência direta do aumento
de pressão na "câmara de ar". Quando a onda
regressa ao mar, o ar passa novamente na turbina,
desta vez no sentido inverso, dada a pressão inferior
no interior da "câmara de ar". Para aproveitar estes
movimentos de sentidos opostos, utilizam-se
normalmente, turbinas do tipo Wells, que possuem
a propriedade de manter o sentido de rotação
independentemente do sentido do escoamento. A
potência dessas centrais depende do número de
turbinas instaladas, sendo que se podem utilizar
grupos de cerca de 0,5 MW de potência instalada.
Este limite de potência tem a ver com as amplitudes
de pressão de ar que normalmente é possível criar
neste tipo de centrais e com as dimensões máximas
das turbinas.
O dispositivo de conversão de energia
desenvolvido pela COPPE da UFRJ (COSTA, 2004)
foi projetado para produzir 50 kW, a ser expandido
com a agregação de módulos para atingir 500 kW. O
aproveitamento da energia das ondas é feito através
de flutuadores fixados em estruturas horizontais
articuladas que se movimentam atuando como
braços de alavanca. Estes braços de alavanca, numa
certa relação, multiplicam as forças oriundas do
flutuador para acionar bombas hidráulicas de
movimentos alternados. Estas bombas succionam e
comprimem o fluido durante a movimentação dos
flutuadores para abastecer e manter elevada a
pressão de uma câmara hiperbárica. Esta câmara é
previamente pressurizada com gás nitrogênio,
contendo certa proporção de volume de água,
caracterizando um acumulador hidráulico. A água,
que abastece a câmara hiperbárica, é então liberada
na forma de jato, para acionar uma turbina numa
vazão igual ou menor àquela enviada pelas bombas,
através de uma válvula controladora de vazão. A

Nestas condições, as usinas que aproveitam
a energia de ondas que estão em uma fase inicial de
desenvolvimento, só serão rentáveis se o custo de
investimento não for superior a US$ 4.030,10 para
cada kW instalado.
A conclusão é que para projetos que
alcançaram maturidade tecnológica, o investimento
máximo não deverá ultrapassar o valor de US$
1.452,80 para cada kW instalado, tornando-se
competitivo com os atuais projetos de parques
eólicos em implantação no Brasil.

Tabela 4 - Investimento necessário para projetos de
energia de ondas, para tecnologias em fase inicial
e em fase final de desenvolvimento

ITENS AVALIADOS
Período de amortização
(anos)
Taxa de Juros
Custo O M
(% investimento)
N° de horas de
funcionamento
Tarifa de venda
[US$/kWh]
Investimento
[US$/kW]

Tecnologia
em fase
inicial

Tecnologia
em fase
final

13,5

9,0

3%

3%

8%

8%

2.190

2.190

0,315

0,125

4.030,10

1.452,80

TECNOLOGIAS DISPONÍVEIS
As tecnologias analisadas neste estudo, em
função dos valores de potência instalada, poderiam
ser
classificadas
como
Pequenas
Centrais
Hidrelétricas, segundo os critérios estabelecidos
pela ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica.
O esquema sugerido no Estudo de Inventário da
Eletrobrás foi adotado neste trabalho, onde foram
realizadas análises comparativas das alternativas
tecnológicas para a área selecionada. Na seqüência,
procedeu-se a uma análise econômica preliminar
com o propósito de selecionar uma alternativa para
explorar os recursos disponíveis no local. Os
critérios adotados para a seleção prévia das
tecnologias foram: capacidade de geração
(potências nominais entre 0,5 MW e 0,75 MW),
eficiência dos modos de conversão de energia,
disponibilidade e forma de fixação do dispositivo na
costa.
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Após uma seleção em fase preliminar, a
escolha entre as alternativas foi efetuada buscando o
menor custo médio de geração (CMG), conforme o
Manual de Inventário Hidrelétrico (ELETROBRÁS,
2007). A tabela 5 apresenta um resumo das
comparações técnico-econômicas para as quatro
alternativas que foram pré-selecionadas. Os
resultados indicam que a escolha deve recair sobre o
protótipo em desenvolvimento pela COPPE, que
apresenta custo de US$ 0,103/kWh.

rotação obtida no eixo da turbina é transmitida a
um gerador elétrico para a conversão da energia
mecânica em eletricidade.
O dispositivo Pelamis (PELAMIS WAVE
POWER, 2011) é uma estrutura semi-submersa
composta por vários cilindros horizontais, ligados
entre si por articulações e dispostos segundo a
direção de incidência das ondas. O movimento das
articulações provocado pela ondulação é resistido
por cilindros hidráulicos que bombeiam óleo em
alta pressão para motores hidráulicos. Os motores
hidráulicos acionam geradores elétricos, sendo a
energia transportada por um único cabo umbilical
para um ponto de ligação no fundo.
A preferência por dispositivos on shore se
deu devido à existência de um quebra mar na zona
avaliada em Rio Grande, que poderia ser
aproveitado para fixação dos aparelhos. Essa
estrutura existente confere-lhes vantagens imediatas:
uma maior facilidade de instalação e manutenção,
ausência de grandes extensões de cabos submarinos
e de sistemas de fixação complexos, visto que a
possibilidade de aproveitar a estrutura existente
causará reduções significativas no investimento
(CRUZ; SARMENTO, 2004).

CONCLUSÕES
A análise do conjunto de dados referentes
aos meses de fevereiro a Junho apresentou os
maiores resultados de recurso energético,
especialmente para o mês de maio (14,2 kW por
metro de frente de onda). Os meses de julho a
janeiro apresentaram resultados mais moderados
(entre 4,02 kW/m a 9,5 kW/m), especialmente para
o mês de janeiro, onde a média foi de 4,02 kW/m
para o período de monitoramento.
Como era esperado, uma análise por
estação climática revelou que o outono apresenta o
maior resultado (11,6 kW/m e altura significativa de
1,9m). A primavera, por sua vez, apresentou o
menor resultado (média de 7,4 kW/m e altura
significativa de 1,61m).
A média anual encontrada foi de 8,6 kW/m,
superando os resultados obtidos em algumas
localidades na costa do Brasil, consideradas mais
promissoras do ponto de vista de geração de
energia, especialmente em Porto de Pecém na costa
do Ceará, onde está prevista a instalação de uma
usina de aproveitamento de energia de ondas.
Do estudo realizado concluiu-se que os
projetos de energia de ondas que estão em fase
inicial de desenvolvimento serão rentáveis se o custo
de investimento não for superior a US$ 4.030,10 por
kW instalado. Por outro lado, para os projetos que
alcançaram maturidade tecnológica, o investimento
máximo não deverá ultrapassar o valor de US$
1.452,80/kW, para tornarem-se competitivos com os
atuais projetos de centrais eólicas no Brasil.
O dispositivo da COPPE foi selecionado em
virtude de possuir os menores custos de geração e
de instalação, sendo a alternativa mais competitiva
nos aspectos avaliados. Contudo do ponto de vista
técnico, o protótipo ainda apresenta algumas áreas
de incerteza que só poderão ser sanadas a partir da
realização de testes em condições reais de operação.
Os testes são primordiais para validar os índices
técnico-econômicos aqui apresentados.

Tabela 5 - Custos de operação e manutenção, da energia
gerada e da potência instalada para usinas de geração a
partir de ondas baseadas nas tecnologias Osprey, Limpet,
Pelamis e Coppe, para uma taxa de retorno de 15% e
período de amortização de 20 anos
ITEM

OSPREY

LIMPET

PELAMIS

COPPE

Custo O&M

3%

1,5 a 2,7%

8%

9,6%

12,857

16,826

0,180

0,103

5.278.648

2.820.000

Custo
[US$/kWh]
Custo
[US$/MW]

2.804.252
3.035.190

a
5.278.592

Potência
nominal

2

0,5

0,75

0,5

20

20

20,25

20

[MW]
Capacidade
instalada
[MW]

Os aparelhos pré-selecionados estão num
estágio avançado de desenvolvimento, (exceto o
protótipo da COPPE, que se encontra em fase de
testes), e apresentam eficiência em torno de 35%,
no item modo de conversão da energia e
disponibilidade superior a 95% (THORPE, 1999).
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Ondas Marítimas e dos Tsunami. Caderno Brasileiro de
Ensino de Física, v. 22, n. 2, p. 19-208, 2005.

O dispositivo OSPREY mostrou-se adequado
para ser instalado na zona avaliada neste estudo,
atendendo ao requisito de profundidade necessária
para instalação. Contudo, esta alternativa tornou-se
inviável devido ao seu elevado custo de geração.
De maneira similar, o dispositivo LIMPET
que possui o mais elevado custo médio de geração
(CMG), não atende à recomendação do Estudo de
Inventário da Eletrobrás, que sugere que a
alternativa selecionada apresente o menor custo
médio de geração (CMG).
A tecnologia PELAMIS requer o maior custo
de investimento, sendo projetada para aplicações
offshore. Essa alternativa foi considerada inviável, pois
deve ser instalada a 100 km da costa, (o que implica
em um elevado custo de transmissão da eletricidade
gerada), com grande possibilidade de sofrer avarias
no sistema de transmissão, devido ao fluxo de navios
que se dirigem para o Porto de Rio Grande.
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RESUMO
Os ecossistemas costeiros e litorâneos são hábitat de uma grande parte dos recursos marinhos, além de comportarem
grande parte da população mundial. Também servem de refúgio e berçário para várias espécies, proporcionando renda e
alimento para as populações locais. Esses ambientes têm uma circulação bastante complexa, resultado das interações entre os
processos físicos e a geomorfologia. E, muitas vezes, esses locais são modificados pela atividade humana, e mesmo sendo justificáveis tais mudanças, fazem-se necessários estudos dos possíveis impactos resultantes dessas modificações. O presente estudo
trata do impacto das modificações ocorridas no Canal da Passagem sobre sua hidrodinâmica, ocasionadas pelo alargamento
do estreitamento existente sob a Ponte da Passagem, através o modelo numérico (2DH) DIVAST, o qual foi validado para a
situação com estreitamento. Os resultados mostraram que o estreitamento é responsável pela retenção da coluna d’água tanto
na enchente quanto na vazante da maré, que se propaga até metade do canal. Como conseqüência, aparece uma região com
baixos ou nulos gradientes de pressão no meio do canal, sendo constatado nesses locais velocidades muito baixas. Foi apurado que o alargamento do estreitamento exerce maior influência na região sul do canal, acarretando um aumento nas magnitudes da velocidade, chegando à aproximadamente 0,2 m/s. Já para região norte, a qual é mais influenciada pela região de
manguezal, foi observada uma diminuição das magnitudes da velocidade, chegando a 0,1 m/s. O alargamento também foi
responsável pela variação na localização da zona de convergência barotrópica, conhecida como Tombo de Maré.
Palavras chaves: Canal da Passagem. Hidrodinâmica. Estreitamento. DIVAST

fato acabam refletindo diretamente sobre o homem,
acarretando em perturbações na saúde e alterações
no comportamento das populações, na economia,
na indústria, no turismo e no ambiente, através da
degradação da paisagem e alteração dos ecossistemas (MACIEL, 2004).
O movimento das águas em baías e estuários
é bastante complexo, tendo em vista as várias interações entre os processos físicos. Essa circulação tem
forte influência sobre a distribuição de nutrientes,
no transporte e dispersão do plâncton, sedimentos e
contaminantes, além de influenciar, significativamente, no ciclo de vida dos organismos marinhos
(SANTIAGO, 2004).
Muitos autores vêm utilizando a modelagem
numérica como ferramenta para se estudar o comportamento hidrodinâmico de regiões estuarinas.
Esse método, desde de que devidamente calibrado e
validado, tem-se mostrado como uma ferramenta
bastante vantajosa devido à portabilidade e ao baixo
custo, quando comparada com a modelagem física
ou medições diretas. Por isso estão sendo usadas,
cada vez mais, para solucionar problemas ambientais, reproduzindo a dinâmica de regiões costeiras e

INTRODUÇÃO
Os ecossistemas costeiros e litorâneos comportam grande parte da população mundial, além
de servir de habitat para uma vasta variedade de
recursos marinhos. A crescente pressão demográfica
aliada com uma administração deficiente faz com
que esses ecossistemas essenciais, e bastante influenciados pela hidrodinâmica, sejam destruídos antes
que um planejamento adequado possa ser formulado e implementado (DIEGUES, 2001).
A infra-estrutura de saneamento básico nesses locais não tem acompanhado o rápido desenvolvimento das atividades econômicas e o adensamento
populacional, provocando uma crescente poluição
hídrica, a qual acaba refletindo diretamente na qualidade das águas dos mananciais que abastecem as
cidades baías e estuários. As conseqüências desse

*

Departamento de Engenharia Ambiental — UFES

31

Análise da Influência do Alargamento de um Estreitamento na Hidrodinâmica do Canal da Passagem,
Vitória-ES, Através de Modelagem Numérica
estuarinas, auxiliando na tomada de decisões em
questões ambientais.
O presente trabalho tem por objetivo analisar a influência do alargamento de um estreitamento na hidrodinâmica do Canal da Passagem/ES,
utilizando o modelo numérico bidimensional DIVAST, desenvolvido por Falconer (1976).

micromarés, semidiurnas, sendo M2 a principal
componente lunar de maré com período de 12,42 h.
O modelo DIVAST
O modelo utilizado no estudo foi o modelo
bidimensional (2DH) DIVAST (Depth Integrated
Velocities and Solute Transport) desenvolvido por
Falconer (1976), em linguagem Fortran. O modelo
simula a distribuição bidimensional da corrente, das
elevações da superfície da água e de vários parâmetros de qualidade da água dentro do domínio modelado em função do tempo, levando em consideração
as características hidráulicas governadas pela topografia do fundo, vegetação, efeito do vento de superfície e pelas condições de contorno (FALCONER,
1993).
As equações que governam o modelo são
baseadas nas leis físicas de conservação de massa e
momentum. As equações que descrevem o movimento estão na forma integrada das equações tridimensionais de Reynolds. Essas equações são integradas na vertical, e utilizam o método de diferenças
finitas baseado na técnica implícita de direção alternada, a qual envolve a subdivisão de cada passo de
tempo em dois meio passos. No primeiro meio passo
de tempo, a elevação da água e a componente U da
velocidade são solucionadas implicitamente na direção ‘x’, enquanto que as outras variáveis são representadas explicitamente. Para o segundo meio passo
de tempo, a elevação da água e a componente V são
solucionadas implicitamente na direção ‘y’, com as
outras variáveis sendo solucionadas explicitamente
(FALCONER, 1993).
Essas equações são apresentadas a seguir,
com base na seguinte notação de variáveis: p=UH e
q=VH são as vazões unitárias ou descargas por unidade de largura nas direções x e y, respectivamente
(m³/s/m); U, V são as médias das componentes da
velocidade na vertical nas direções x e y, respectivamente (m/s); qm é o termo fonte (m/s); g acelera-

MATERIAIS E MÉTODOS
Área de estudo
O Canal da Passagem, que constitui o objeto
de estudo, localiza-se no município de Vitória, capital do Espírito Santo - Brasil (Figura 1). O mesmo
liga a Baía do Espírito Santo, no início da praia de
Camburi, à porção norte da Baía de Vitória, sendo
influenciado pela maré através das duas extremidades, além de drenar boa parte da região de manguezal. Possui largura de 80 m, em média, tendo como
menor largura o estreitamento localizado abaixo da
Ponte da Passagem, medindo 35 m (RIGO, 2004).
O clima da região é caracterizado como
tropical quente e úmido, com temperaturas médias
de 24,4 °C e 34,4 °C, mínima e máxima, respectivamente. Os ventos predominantes são os de nordeste
e sudeste, os primeiros associados aos ventos alísios,
predominantes no verão. Já os de sudeste estão relacionados com as frentes frias, sendo mais freqüentes
no inverno.

ção da gravidade (9,806 m/s²); H profundidade
total na coluna da água (H=h+η); η elevação da
superfície da água acima do nível médio de referência, tomado como o nível da água em repouso; h
profundidade da água abaixo do nível médio;  a é

Figura 1 - Região da Ilha de Vitória, com o Canal da
Passagem sendo representado em destaque. Em cinza
escuro se encontra a região de manguezal.

a massa específica do ar (  1292 Kg/m³);  é a
massa específica da água (Kg/m³); C é o coeficiente
1/2

de rugosidade de Chezy ( m

A hidrodinâmica do Canal da Passagem é
regida principalmente pela maré astronômica, seguido da maré meteorológica e finalmente dos ventos (VIÉGAS, 2006). O tipo de maré na região é de

/ s ); Cw coeficiente

de resistência do ar/água; x e y são as coordenadas
cartesianas (m); f é o parâmetro de Coriolis devido
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à rotação da terra, f  2sen (  é velocidade

7758980.04 N e 353816.25 E, no sistema de referência SAD69. Essa grade compreende todo o sistema
estuarino da Ilha de Vitória e Baía do Espírito Santo.
No entanto, foi focada apenas a região do Canal da
Passagem.

 é o ângulo geográ7, 27 x105 radianos/s; Wx e

de rotação angular da terra e
fico da latitude,  =

Wy são as componentes da velocidade do vento nas
direções x e y, respectivamente, medida a 10 m de
altura (m/s);  é o fator de correção do momentum para um perfil de velocidade vertical nãouniforme; e  é a viscosidade turbulenta média na
vertical (m²/s) (FALCONER, 1993).
A equação diferencial parcial que expressa o
princípio de conservação de Massa é escrita como:

 p q


 qm
t x y

Campanhas
O modelo foi executado para o mês de março de 2009, considerando duas situações distintas:
uma com o estreitamento de 35 metros que existe
abaixo da antiga Ponte da Passagem, e outra simulando o alargamento do estreitamento para 50 metros.
Os resultados do modelo, considerando o
estreitamento de 35 metros, foram confrontados
com dados experimentais, obtidos durante algumas
horas para os dias 20 e 27, através do equipamento
ADP (Acoustic Doppler Current Profilers) Aquadopp de
2 MHz da marca NORTEC AS. O equipamento foi
fundeado, em um ponto previamente escolhido, por
12 horas nos respectivos dias de campanha.

(1)

As equações para conservação de momentum nas direções x e y são:
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As regiões a serem modeladas devem satisfazer as seguintes condições: escoamento predominantemente horizontal e com boa mistura vertical,
ou variações verticais insignificantes no escoamento.
Essas regiões são representadas através de pontos
discretos em uma malha composta de células quadradas (FALCONER, 1993).

Figura 2 - Localização das estações de cálculo do modelo
distribuídas ao longo do Canal da Passagem.

Estações

Malha Computacional

Para a realização da análise dos resultados
numéricos foram distribuídas 69 estações de cálculo
do modelo ao longo do Canal da Passagem (Figura
2).

Foi utilizada uma malha regular com células
de 25x25 metros, sendo o eixo x composto por 630
células e o eixo y 600 células, tendo o eixo x da grade uma orientação de 148° em relação ao norte,
com sua origem fixada nas coordenadas UTM de
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RESULTADOS E DISCUSSÕES
O coeficiente de correlação cruzada para o
dia 20 de março foi de 0,9923, enquanto para o dia
27 março o coeficiente de correlação cruzada foi de
0,9876. Portando, o modelo DIVAST apresentou
boa concordância com os dados de campo.

Comparação do modelo com o resultado de campo
Para a campanha do dia 20 de março (Figura 3) os resultados de elevação simulados na preamar foram subestimados em até 0,047 m, enquanto
na baixamar os resultados simulados foram superestimados em até 0,021 m. Para altura de onda, o valor
experimental foi 0,012 m superior ao modelado, o
que em termos percentuais corresponde a 2,4%.
Já para a campanha do dia 27 de março
(Figura 4), houve uma superestimativa na preamar e
uma subestimativa na baixamar de até 0,082 e
0,173m, respectivamente. Para altura de onda, o
experimental foi 0,044 superior ao modelado, ou
seja, 2,8%.

Hidrodinâmica do Canal da Passagem com
o estreitamento
Na Figura 5 se encontra representada a elevação da água para o período de sizígia, compreendido entre 08:00 horas do dia 27/03/2009 e 00:00
horas do dia 28/03/2009. Cabe ressaltar que foi
escolhido representar o período de sizígia, já que o
comportamento é mais pronunciado.

Figura 3 - Comparação dos dados de elevação do modelo
com os dados experimentais obtidos pelo equipamento
ADP para o dia 20 de março de 2009. A variável
representa a profundidade média e a variação do
nível d’água provocado pela ação da maré.

Figura 5 - Deslocamento da superfície da água para algumas estações de cálculo distribuídas ao longo do Canal
da Passagem considerando como única forçante a maré
astronômica. Às 726 horas de simulação corresponde
as 08:00 horas do dia 27/03/2009 e as 742 horas de
simulação corresponde as 00:00 horas do dia 28/03/2009.

Tendo em vista que o estreitamento se encontra entre as estações de cálculo do modelo 056 e
057, percebe-se que o estreitamento provoca um
atraso na propagação da onda de maré na enchente
e na vazante, sendo mais pronunciado durante os
períodos de vazante. Esse atraso provocado pelo
estreitamento também foi observado por Maciel
(2004).
Na Figura 6 estão representadas a elevação
ao longo do Canal da Passagem para diferentes horas de simulação para dois períodos, com o intervalo
entre 350,34 e 359,17 compreendendo um período
de sizígia e o intervalo entre 561,34 e 571,50 compreendendo um período de quadratura.
Foi observado que há um gradiente de pressão provocado pelo estreitamento, sendo mais pronunciado durante os períodos de enchente e vazan-

Figura 4 - Comparação dos dados de elevação do modelo
com os dados experimentais obtidos pelo equipamento
ADP para o dia 27 de março de 2009. A variável
representa a profundidade média e a variação do
nível d’água provocado pela ação da maré.
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8, localizado ao norte do canal, enquanto o segundo
pico ficou localizado na região do estreitamento,
entre as estações 56 e 57.

te. Na maré vazante, o estreitamento promove uma
retenção de água ao norte do mesmo (353,67 e
564,34 horas de simulação), e durante a enchente
essa retenção se dá ao sul do estreitamento (359,17
e 571,50 horas de simulação). Esse gradiente de
pressão provocado pelo estreitamento também foi
observado por Maciel (2004).

Figura 7 - Magnitude das velocidades ao longo do Canal
da Passagem, para diferentes horas durante dois períodos, com o intervalo entre 350,34 e 359,17 compreendendo um período de sizígia (350,34-preamar; 353,67-vazante;
356,17-baixamar; 359,17-enchente) e o intervalo entre
561,34 e 571,50 compreendendo um período de quadratura (561,34-preamar; 564,34-vazante; 568,00-baixamar;
571,50-enchente).

Figura 6 - Elevação ao longo do Canal da Passagem para
diferentes horas durante dois períodos, com o intervalo
entre 350,34 e 359,17 compreendendo um período de
sizígia (350,34-preamar; 353,67-vazante; 356,17-baixamar;
359,17-enchente) e o intervalo entre 561,34 e 571,50 compreendendo um período de quadratura (561,34-preamar;
564,34-vazante; 568,00-baixamar; 571,50-enchente).

Em alguns momentos de sizígia, no caso
para uma vazante, com relação a estação 1,
representado na Figura 7 pelo instante de 353,57
horas de simulação, os picos de velocidade para as
duas regiões foram de aproximadamente 0,92 m/s,
enquanto próximo à estação 30, os valores foram
próximos de zero. Dessa maneira, foi verificado um
gradiente nas magnitudes da velocidade dos
extremos para o centro do canal.
Esse padrão nas magnitudes foi mantido
durante a maioria dos instantes, entretanto, durante
a baixamar, com relação à estação 1, as magnitudes
ao norte do canal foram bem maiores que as
encontradas na região do estreitamento, como visto
para os instantes de 356,17 e 568,00 horas de
simulação. Entretanto, durante a enchente, com
relação à estação 1, para um momento de sizígia
representado pelo instante de 350,34 horas de
simulação, as maiores velocidades encontradas
foram na região do estreitamento.
Cabe ressaltar que a região onde foram
encontradas os “máximos de elevação” (Figura 6)
coincidem com a região onde são encontradas as
menores velocidades (Figura 7).
Essa região de baixos ou nulos gradientes de
pressão é conhecida como Convergência Barotrópica, ou “Tombo de Maré” e foi constatada em vários

Além disso, foi observado na extremidade
norte do canal (1 até a 8) que o estreitamento não
exerce nenhuma influência na elevação da onda de
maré, tendo em vista que, durante o instante de
tempo de enchente e vazante, a elevação permaneceu em zero.
Nas proximidades da estação 30 foi identificada uma região de máximos de elevação, ou seja,
onde são encontrados os menores gradientes de
pressão: na enchente é o local onde está localizado
o menor nível d’água e na vazante o de maior nível
d’água. Para as situações de preamar e baixamar,
com relação à estação 1, não foi observado esse padrão tão pronunciado de retenção de água.
Na Figura 7 estão plotadas as magnitudes da
velocidade para diferentes horas de simulação ao
longo do Canal da Passagem, com o intervalo entre
350,34 e 359,17 compreendendo um período de
sizígia e o intervalo entre 561,34 e 571,50 compreendendo um período de quadratura.
Constatou-se que, no entorno da estação
30, são encontradas as menores velocidades, além de
duas regiões com picos de velocidade. O primeiro
pico de velocidade se encontra próximo às estação
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vazante toda essa água armazeda irá vazar com uma
velocidade maior que a do enchimento, já que o
gradiente de pressão provocado pela região entre
marés durante a vazante irá contribuir para o
aumento das magnitudes da velocidade no canal
principal. Esse aumento das magnitudes da
velocidade devido a presença do manguezal já foi
relatado por vários autores (MAZDA et al., 2002;
STRUVE et al., 2003; WU et al., 2001).
Já para situação de enchente, a maré
propagando-se da Baía de Vitória para o Canal da
Passagem encontra uma região mais estreita o que
faz valer a lei da conservação de massa, dada pela
equação de continuidade, situação já discutida para
a presença do estreitamento no escoamento da
região sul do canal.

outros trabalhos realizados no local (RIGO & SARMENTO, 1993; RIGO, 2004; MACIEL, 2004 e
MOTTA, 2008). A zona de convergência barotrópica
também foi constatada por Warner et al. (2003), no
estudo realizado na Baía de São Francisco, na Califórnia.
Considerando que a interação entre duas
ondas progressivas propagando-se em sentidos opostos produzem uma onda estacionária de velocidades
nulas, e como o Canal da Passagem é aberto à maré
nos seus dois extremos, tem-se que a região de Convergência Barotrópica se dá pela interação da onda
de maré que se propaga de sul para norte, proveniente da Baía do Espírito Santo, e da onda de maré
que se propaga de norte para sul, proveniente da
Baía de Vitória. De acordo com Warner et al. (2003),
essas zonas de convergência são importantes pois
podem acumular substâncias dissolvidas e sedimentos no local da convergência.
Os jatos formados na região do
estreitamento ocorrem em virtude da conservação
de massa, dada pela equação de continuidade para
fluidos incompressíveis, Q=Sc (onde Q é vazão
volumétrica, S é a área das seção transversal e c é
velocidade média do escoamento). Além disso, foi
observado que esse aumento de velocidades,
provocados pelo estreitamento, é responsável pela
formação de vórtices (Figura 8).

Modificações na hidrodinâmica do Canal da
Passagem com o alargamento do estreitamento
Analisando os resultados do alargamento do
estreitamento, verifica-se que a onda de maré se
propaga de sul para norte do Canal da Passagem ou
vice-versa de maneira mais uniforme, não ocorrendo
um atraso tão pronunciado entre as estações 56 e 57
(Figura 9), como ocorreu para a situação considerando o estreitamento (Figuras 5). Isso vem a corroborar com a explanação dada no estudo feito por
Maciel (2004), o qual o autor argumentou que o
estreitamento atrasa a onda maré tanto para encher
quanto para vazar.

Figura 8 - Vórtices, formados pelo aumento das velocidades na região do estreitamento, sendo mostrados na
região demarcada pelos círculos.

Figura 9 - Deslocamento da superfície da água ao longo do
Canal da Passagem considerando como única forçante a
maré astronômica, considerando o alargamento do estreitamento para um período de sizígia. Às 726 horas de simulação corresponde as 08:00 horas do dia 27/03/2009 e as
742 horas de simulação corresponde as 00:00 horas do dia
28/03/2009.

Já as altas velocidades encontradas na região
norte do canal, são provocadas pela presença de
uma grande área de manguezal e por ter o canal
mais estreito que o da Baía de Vitória.
Na preamar, grande parte da região entre
marés está cheia d’água, e a partir do início da
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Comparando os resultados de elevação ao
longo do Canal da Passagem Figura 10, na qual estão representadas a elevação sem e com o alargamento, nota-se que, para a maioria das estações, a
diferença foi bastante reduzida. Entretanto, durante
os períodos de vazante e enchente (com relação a
estação 1) para um período de sizígia (353,67 e
359,17 horas de simulação, respectivamente) foram
observadas as maiores variações.

Figura 11 - Diferença das magnitudes da velocidade sem e
com o alargamento do estreitamento para diferentes horas de simulação. O intervalo entre 350,34 e 359,17 representa um período de sizígia (350,34-preamar; 353,67vazante; 356,17-baixamar; 359,17-enchente) e o intervalo
entre 561,34 e 571,50 representa um período de quadratura (561,34-preamar; 564,34-vazante; 568,00-baixamar;
571,50-enchente).

A Figura 11 representa as conseqüências do
alargamento nas magnitudes da velocidade. Pode-se
observar que há uma redução das velocidades da
estação 1 até as proximidades da estação 28, e depois desta estação ocorre uma acréscimo das velocidades.
Nota-se que há dois picos, sendo um de redução e outro de magnificação. Como o estreitamento provoca a formação de jatos durante a enchente e a vazante, ocorre que com o alargamento
isso é bastante minimizado. Essa diferença chegar a
0.38 m/s na enchente (estação 56), e 0.32 m/s na
vazante (estação 57).
Na situação de baixamar, para um período
de sizígia representado na Figura 11 pelo instante de
356,17 horas de simulação, ocorre uma redução das
velocidades tanto ao norte quanto ao sul do canal:
no entanto, nas proximidades da estação 40 foi verificada uma intensificação das velocidades. Já para
baixamar em um período de sizígia representado na
Figura 11 pelo instante de 568,00 horas de simulação, foi verificado que a variação foi ínfima.

Figura 10 - Diferença da elevação sem e com o alargamento para diferentes horas de simulação. As linhas contínuas
e as linhas pontilhadas estão representando a elevação
considerando o alargamento, enquanto as linhas com
símbolo (*) estão representando a elevação com o estreitamento. O intervalo entre 350,34 e 359,17 representa um
período de sizígia (350,34-preamar; 353,67-vazante;
356,17-baixamar; 359,17-enchente) e o intervalo entre
561,34 e 571,50 representa um período de quadratura
(561,34-preamar; 564,34-vazante; 568,00-baixamar;
571,50-enchente).

O estreitamento funciona como uma barreira hidráulica para propagação da onda de maré,
assim para o instante de 353,67 horas de simulação
(período de vazante), quando se considera o alargamento, ocorre uma menor retenção de água na
região sul do canal, com isso o nível d’água diminui
na região sul e aumenta na região norte do canal. Já
para o instante de 359,17 (período de enchente),
ocorre a situação inversa, verificando-se que o nível
d’água ao norte do canal diminui e aumenta no sul.
No extremo norte do canal foi observado que a
influência do estreitamento é mínima, não havendo
variações significativas na elevação (Figura 10) e nas
magnitudes da velocidade (Figura 11). Nesse local, o
maior influenciador na hidrodinâmica é a região de
manguezal.

CONCLUSÃO
Foi verificado que o estreitamento promove
a retenção da coluna d’água tanto na enchente
quanto na vazante de maré, e devido a essa retenção
sua influência se propaga até a metade norte do
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canal. Com isso são encontrados no meio do canal,
nas proximidades da estação 30, regiões com máximos e mínimos de elevação, na vazante e enchente,
respectivamente.
Com relação à velocidade, foi constatado
que há duas regiões de máximas velocidades, uma
no extremo norte do canal e outra na região do
estreitamento, e uma região de velocidades bastante
baixas, sendo esta região coincidente com de máximos de elevação. Além disso, foi observado que o
estreitamento é responsável pela formação de jatos e
vórtices em suas proximidades.
Considerando o alargamento, foi observado
um aumento nos gradientes de pressão, ocasionando mudanças nas magnitudes da velocidade, já que a
barreira física que retinha a água foi retirada.
O aumento do gradiente de pressão se deu
na região sul do canal, e devido a esse aumento foi
constatado uma elevação nas magnitudes da velocidade nessas regiões, chegando à aproximadamente
0,2 m/s na estação 40. Já para região norte do canal,
foi constatado que o mesmo sofre uma maior influência da região de manguezal, sendo averiguada
nesses locais uma diminuição das magnitudes da
velocidade, chegando a 0,1 m/s na estação 22. A
única exceção a esses padrões se deu para os instantes de baixamar.
Em virtude do alargamento foi verificada
uma variação na localização da zona de convergência barotrópica, e isso se deve a mudança dos padrões nos gradientes de pressão formados pelo encontro das marés que entram pelos dois extremos
do Canal da Passagem.
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has more influence on the southern channel, resulting in an increase in the magnitude of speed, reaching approximately 0.2 m/s. However for the northern region, which is under greater influence from
the mangrove, a decrease in magnitudes of velocity
was found, reaching 0.1 m/s. Enlargement of the
constriction was also found to influence the location
of the Barotropic Convergence zone.
Keywords: Canal da Passagem, hydrodynamics, constriction, DIVAST
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Analysis Of The Influence Of The Enlargement Of A
Constriction Of The Hydrodynamics In Teh Canal
da Passagem, Victoria, ES, Using Numerical Modeling
ABSTRACT
Coastal ecosystems are the habitat of a large
part of marine resources, and also support a lot of
the world's population. They are also a refuge and
nursery for many species, providing income and
food for local populations. These environments
have a fairly complex hydrodynamics, the result of
interactions between physical processes and geomorphology. Often these places are modified by
human activity and even though such changes can
be justified, it is necessary to study the potential
impacts resulting from these modifications. This
study addresses the impact of changes occurring in
the hydrodynamics of Canal da Passagem due to the
enlargement of the constriction under the bridge,
through numerical model (2DH) DIVAST, which
was validated for the situation with the constriction.
The model results reveal that the constriction is
responsible for retaining water both in flood and
ebb tide which propagates to the northern half of
the channel. Consequently a region appears with
low or no pressure gradients in the middle of the
channel, and very low velocities were found at these
places. It was found that enlarging the constriction
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RESUMO
O presente artigo aborda conceitos teóricos econômicos básicos (teorias de jogos e de capital social) que podem
auxiliar no entendimento e na gestão mais efetiva dos recursos de uso comum, como é o caso da água e dos comitês de bacia.
Partimos do pressuposto de que a incorporação de alguns instrumentais analíticos das Ciências Sociais atuais podem
permitir aos leitores, mesmo sem intimidade com essa literatura, perceberem tanto a complexidade da ação coletiva quanto as
dificuldades da gestão de recursos de uso comum.
Palavras-Chaves: Recursos naturais de uso comum. Água, comitês de bacia. Ciências Sociais.

denomina comumente como Ciências Hard ou
Naturais, que englobariam, entre outras, a física, a
química, a geologia e a biologia. Em contraposição
às mesmas, estariam as chamadas Ciências Soft,
também conhecidas como Ciências Humanas, entre
as quais se destacam as Ciências Sociais lato sensu,
como a história, a economia, a demografia, a
sociologia, a antropologia, a ciência política, entre
muitas outras.
Um terceiro grupo seria formado pelas
chamadas Ciências Aplicadas, algumas mais
diretamente vinculada às Ciências Hard — como as
diversas engenharias, a informática e as Ciências
Agrárias — e outras mais ligadas às Ciências
Humanas e Sociais como é o caso, por exemplo, da
Demografia e da Didática. Nesse grupo há também
disciplinas que utilizam concomitantemente — ainda
que em graus diferenciados — os aportes dos dois
primeiros grupos, como ocorre com a Medicina,
com alguns ramos da Geografia e mais fortemente
com temas vinculados ao ambiente.
Uma das diferenças entre os três primeiros
blocos citados seriam as possibilidades diferenciadas
do uso dos instrumentais fornecidos por um quarto
grupo de disciplinas denominadas de Ciências
Básicas (ou Instrumentais) como é o caso,
especialmente, da Matemática e da Estatística. As
maiores possibilidades do uso dessas disciplinas
instrumentais por parte das Ciências Hard,
permitindo maior rigor nas análises de fenômenos
estudados, levou a que as mesmas durante muito
tempo fossem também conhecidas como Ciências
Exatas. Essa denominação tem perdido força, por

INTRODUÇÃO
Os recursos naturais de uso comum
(públicos ou de uma coletividade), como a maioria
dos temas vinculados ao meio ambiente, são por
natureza interdisciplinares, ou seja, envolvem
disciplinas de diferentes matizes. Nesses casos, um
dos desafios a ser minimizado é a dificuldade de
interação entre pesquisadores com diferentes
formações acadêmicas, envolucrados em um projeto
comum.
O objetivo deste artigo é apresentar ao
pesquisador com fortes trades offs com as atividades
de gestão de recursos naturais de uso comum uma
gama restrita de “meso teorias” ou esquemas
analíticos de alcance médio que facilite uma maior
compreensão e melhor participação na discussão e
análise desse importante issue.
Na caracterização das distintas áreas do
conhecimento podem ser utilizadas diversas formas
de
tipologias,
dependendo
dos
objetivos,
prioridades ou mesmo das dimensões que o autor
pretenda comparar entre as diferentes disciplinas
científicas.
Neste artigo — ainda que reconhecendo o
reducionismo dessas agregações —, optamos por
destacar, inicialmente, três grandes blocos nas áreas
científicas. O primeiro seria formado pelo que se
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buscam aprofundar uma compreensão mais
sistemática dos temas de maior interface com o seu
objeto de estudo.
Por outro lado, no que se refere aos
pesquisadores das Ciências Naturais, primeiramente,
há de se destacar que mesmo em temas que seriam,
em princípio, mais próximos das Ciências Sociais,
são grandes as contribuições desses cientistas.
Entretanto, no caso brasileiro, é relativamente
recorrente se presenciar exposições ministradas por
cientistas naturais, que após analisarem diferentes
dimensões e idiossincrasias dos recursos de uso
comum — normalmente embasadas em pesquisas
científicas rigorosas — ao final da apresentação, ao se
referirem às medidas a serem tomadas pelas
autoridades competentes, abandonam o discurso
acadêmico e resvalam para uma retórica de senso
comum. Algumas vezes, conclamando, de forma
genérica, a todos os presentes, à população, às
empresas e ao governo para que busquem
implementar ações pautadas nos resultados
científicos apresentados, sem se darem conta dos
constrangimentos e dos desafios para se lograr a
“cooperação” necessária entre esses atores para a
gestão dos recursos naturais de uso comum.
As dificuldades de um percentual expressivo
de
pesquisadores
para
compreender
a
complexidade e os dilemas da ação coletiva no
enfrentamento da questão dos recursos de uso
comum são bastante preocupantes, pois impedem
que os mesmos possam desempenhar um papel mais
consistente na defesa de políticas públicas
embasadas em relevantes pesquisas científicas.
Tendo em vista essas considerações, este
artigo prioriza como público-alvo esse tipo de
pesquisador, que, por sua legitimidade científica,
pode desempenhar papel não desprezível no
processo mais amplo de indução de mudanças
incrementais no comportamento dos diferentes
atores políticos.
Partimos do pressuposto de que a
incorporação de alguns instrumentais analíticos das
Ciências Sociais atuais, que poderíamos denominar
de microabordagens podem permitir aos leitores,
mesmo sem intimidade com essa literatura,
perceberem tanto a complexidade da ação coletiva
quanto as dificuldades da gestão de recursos de uso
comum.
Uma apropriação dessa literatura básica
evidentemente não se propõe a superar
idiossincrasias advindas de diferentes formações
científicas, mas pode mitigar conflitos e ampliar a
cooperação entre pesquisadores com diferentes
tipos de experiência acadêmica.

um lado, pelos avanços das pesquisas que mostraram
que a denominação “exatas” nem sempre pode ser
usado de forma literal (os resultados no campo da
Física Quântica, por exemplo, são sempre
probabilísticos) e, por outro, porque cada vez mais,
tanto as Ciências Aplicadas como as disciplinas das
Ciências Humanas, com maior ênfase nas Ciências
Sociais, também utilizam o aporte das disciplinas
Instrumentais. Obviamente, no caso das Ciências
Sociais lato sensu, a Economia é a que utiliza em mais
larga escala esse instrumental, seguido pela Ciência
Política e a Sociologia.
Por fim, há também as denominadas
Ciências Interdisciplinares — consideradas como um
subtipo das Ciências Aplicadas — que se
caracterizariam por perpassar tanto disciplinas das
Ciências Hard, como aquelas das Humanas,
especialmente às das chamadas Ciências Sociais.
Temas atuais de extrema relevância como o
processo de urbanização, o meio ambiente, a gestão
de recursos hídricos, entre outros, são exemplos
típicos do que estamos falando.
A questão da gestão de recursos naturais de
uso comum, considerada como um grande desafio
na área do Meio Ambiente, é emblemática pelos
fortes trade offs entre as Ciências Hard e as Ciências
Sociais lato sensu.
Entretanto,
como
foi
mencionado
anteriormente, a necessidade de pesquisadores
extremamente especializados para enfrentar as
diferentes dimensões desse importante issue
ocasionam limites concretos para diálogos profícuos
entre estudiosos voltados para as diferentes
dimensões dos recursos naturais de uso comum.
No que se refere aos pesquisadores das
Ciências Sociais que atuam nessa área, ainda que
acompanhem o debate que ocorre nas áreas hard —
tais como o aquecimento global, o efeito estufa, o
impacto de desmatamento na deteriorização do
meio ambiente —, eles nem sempre possuem
formação científica suficiente para discutir em
profundidade as perspectivas distintas sobre alguns
dos citados temas.
Nessas circunstâncias, normalmente, se
aceita de forma passiva o mainstream existente, ou as
posições desses pesquisadores passam a acompanhar
o ponto de vista de um pesquisador das Ciências
Naturais prestigiado pelo seu círculo de relações, ou
a de um cientista de grande renome, seja ele
canônico ou heterodoxo. Em suma, trata-se de um
posicionamento que se poderia designar de, no
mínimo, muito próximo ao de uma escolha
ideológica. Obviamente que essa postura pode ser
minimizada por todos aqueles cientistas sociais que
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segunda é que são suficientemente amplos para
tornar altamente onerosa a exclusão de potenciais
beneficiários.
Essa última característica dos bens públicos
afeta fortemente a ação coletiva (associação e
mobilização) dos potenciais beneficiários em prol
dos mesmos. Como não há possibilidade de exclusão
dos não participantes, quanto maior for a amplitude
do bem público ou coletivo maior será o incentivo à
deserção dos atores envolvidos (OLSON, 1999). Em
outras palavras, como o interesse comum não leva,
nos grandes grupos, à mobilização dos futuros
beneficiários, torna-se necessário o uso de outras
estratégias e incentivos adicionais para lograr uma
maior participação.
Em se tratando de unidades de recursos renováveis, como no caso da água, as partes retiradas
não devem comprometer o estoque, portanto, garantir a renovação do mesmo é um aspecto primordial da boa gestão desses recursos. Embora a água
seja um recurso renovável, está, também, sujeita ao
esgotamento e à escassez. Essa condição está relacionada a possibilidades de comprometimento da
qualidade, em função do mau uso, e da quantidade
em função da sobre-exploração e de fatores que
influenciam o ciclo hidrológico, podendo inviabilizar o seu uso por outro indivíduo, recaindo, portanto, em questão análoga à da subtração de unidades
ou quotas.
Desse modo, nos processos de gestão de
recursos de uso comum podem-se diferenciar dois
elementos constitutivos: o sistema de recursos e as
unidades de recursos. Ostrom (1999) considera que
um sistema de recursos é melhor compreendido
quando considerado como estoques variados
capazes de, sob condições favoráveis, produzir uma
quantidade máxima de fluxo do bem sem que se
comprometa o estoque ou o próprio sistema de
recursos. Assim, as águas doces, tanto superficiais
quanto subterrâneas, são exemplos de sistemas de
recursos. O segundo elemento considerado por
Ostrom (1999) é o fluxo de unidades de recurso
produzidas
pelo
sistema.
Essas
unidades
correspondem à parcela do sistema de recursos da
qual os indivíduos se apropriam ou usam, por
exemplo, a quantidade de metros cúbicos de água
que são extraídos de um determinado corpo
hídrico. Este é, portanto, o grande desafio da gestão
dos recursos de uso comum: coordenar os diversos
interesses de uso a fim de manter os estoques e, ao
mesmo tempo, permitir o uso por parte de todos.
Dessa forma, um determinado recurso de
uso comum pode ser apropriado por um grupo de
indivíduos que usam o sistema de recursos ao

O presente artigo está dividido em quatro
seções, sendo a primeira dedicada a descrever as
especificidades dos recursos de uso comum. Na
segunda, busca-se, de forma sintética, chamar
atenção para a importância das instituições e dos
atores na gestão de recursos de uso comum. A
terceira seção, visando uma melhor compreensão
teórica dos problemas relativos à coordenação, ao
acesso, ao uso e à preservação dos recursos de uso
comum — se propõe analisar, sucintamente, três
conhecidas
“representações
analíticas”
que
apresentam interfaces importantes: o dilema
olsoniano do free rider; o “dilema do prisioneiro”; e a
“tragédia dos comuns”. Por fim, a parte final do
artigo tem por objetivo discutir alguns desafios e
alternativas voltadas para incrementar a cooperação
na gestão dos recursos de Uso Comum.

AS IDIOSSINCRASIAS DOS RECURSOS DE
USO COMUM
O direito brasileiro, por meio do Código
Civil vigente, declara serem bens públicos de uso
comum do povo os rios, os mares, as estradas, ruas e
praças (DOU, 2002). O uso dos bens públicos, por
sua vez, pode ser comum, exercido em igualdade de
condições por todas as pessoas, ou privativo,
praticado com exclusividade, mediante título
conferido pelo Estado (por tempo determinado).
Em princípio, a regra é a utilização gratuita
dos bens públicos de uso comum, embora seja
permitida a cobrança pelo Código Civil. O uso dos
bens públicos pode ser gratuito ou retribuído,
conforme for estabelecido legalmente pela entidade
a cuja administração pertencerem. Ao contrário do
uso comum, o privativo geralmente não é gratuito. A
tese da onerosidade, para alguns, baseia-se no fato
do beneficiário dever compensar a comunidade pela
desigualdade de desfrute do seu bem. Daí a
expressão compensação financeira, constante do art.
20 da Constituição Federal, e a terminologia recurso
hídrico, utilizada na lei sobre a Política Nacional de
Recursos Hídricos, que aborda a água na condição
de bem econômico ou recurso de uso comum
(POMPEU, 2004). Para Elionor Ostrom (1999) os
recursos de uso comum ou bens comuns são
sistemas de recursos, naturais ou não, que possuem
duas características essenciais: a primeira é que as
unidades de recursos exploradas por um indivíduo
deixam de estar disponíveis a outros — ou seja,
unidades do recurso podem ser subtraídas. A
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leis, regras) e os informais (convenções, códigos de
conduta, cultura, hábitos, entre outros) de modo a
orientar as ações dos indivíduos quanto ao que deve
e o que não deve ser feito (NORTH, 1990).
Para North (1990), as “regras do jogo” são
perfeitamente análogas às de um esporte coletivo,
como o futebol. Em outras palavras, elas consistem
em regras formais escritas, assim como códigos de
condutas não escritos que suplementam as regras
escritas.
Uma distinção crucial deve ser feita entre
instituições e organizações. Assim como as instituições, as organizações proporcionam uma estrutura
para as interações humanas. De fato, quando examinamos os custos que surgem como uma consequência da moldura institucional, vemos que eles
são o resultado não só da moldura, mas também das
organizações que se desenvolveram em consequência dessa moldura. Conceitualmente, o que deve ser
claramente diferenciado são as regras e os jogadores.
Continuando com a analogia esportiva, as
instituições seriam as “regras do jogo” e as organizações os times de futebol que participam de um torneio. O propósito das regras é definir a maneira
pela qual o jogo deve ser jogado. Mas o objetivo do
time dentro desse conjunto de regras é vencer o
jogo — a partir de uma combinação de habilidades,
estratégia e coordenação; por meios justos e às vezes
injustos. A montagem das estratégias e habilidades
de um time é um processo diferente da criação,
evolução e consequências das regras (NORTH,
1990).
Na abordagem northiana, organizações incluem corpos políticos (partidos políticos, o Senado,
uma câmara municipal, uma agência reguladora,
etc), corpos econômicos (firmas, sindicatos, fazendas familiares, cooperativas, etc), corpos sociais (igrejas, clubes, associações atléticas, etc) e corpos
educacionais (escolas, universidades, centros de
treinamento vocacionais, etc). São grupos de indivíduos ligados por algum propósito comum para alcançar determinados objetivos (NORTH, 1990).
Tanto o nascimento das organizações quanto a sua evolução através do tempo são fundamentalmente influenciados pela moldura institucional,
sendo que as organizações, por sua vez, influenciam
a evolução da moldura institucional.
As instituições reduzem a incerteza provendo uma estrutura para vida cotidiana. Além disso,
elas afetam o desempenho da economia pelos seus
efeitos nos custos de troca e produção. Em conjunto
com a tecnologia empregada, as instituições afetam
os custos de transação e de transformação (produ-

mesmo tempo. Embora o processo de apropriação
das unidades de recurso possa ser realizado por
múltiplos apropriadores de forma simultânea ou
consecutiva, as unidades do recurso em si não são
suscetíveis da apropriação ou uso conjunto. Ou seja,
os mesmos metros cúbicos de água que um
determinado usuário retira, por exemplo, para
irrigar suas terras, não poderá ser usado pelo seu
vizinho. Em outras palavras, o sistema de recursos
pode ser utilizado de maneira conjunta enquanto
que as unidades de recurso não. As arenas desse tipo
— denominadas pela literatura como “jogo de soma
zero” — apresentam conflitos difíceis de serem
processados, pois, na falta de uma coordenação
adequada do uso do recurso escasso, o aumento de
ganhos de um ator significa uma perda
correspondente de outro.

O PAPEL DAS INSTITUIÇÕES E DOS
ATORES
As instituições consideradas por Ostrom
(1999) podem ser descritas como um conjunto específico de normas e relações que canalizam comportamentos a fim de atender a determinadas necessidades humanas (BUTTEL, 2001). Incluem-se aí as
regras formais e informais da sociedade que regulam as interações humanas e limitam o conjunto de
escolhas dos indivíduos.
As regras são definidas (OSTROM et al.
1994) como sendo os preceitos que especificam
quais ações ou resultados são requeridos, proibidos
ou permitidos, e as sanções autorizadas caso as regras não sejam seguidas. Assim, as regras servem
para estabelecer ordem nas atividades sociais e aumentar a previsibilidade de seus resultados. Para
Ostrom & Ahn (2001), as regras também estão relacionadas a padrões de atividades em diversos níveis,
podendo incluir desde atividades operacionais diárias até atividades constitucionais, que ditam as regras gerais em uma escala “macro” sobre como os
indivíduos podem se comportar na sociedade.
As abordagens de Ostrom (1999) apresentam forte sintonia com as de Douglas North, um dos
mentores do chamado neo-institucionalismo, para o
qual as instituições são responsáveis pela definição
das “regras do jogo” em uma sociedade. Em outras
palavras, as instituições forneceriam, também, os
valores morais e cognitivos tanto para a interpretação da realidade quanto para a ação de seus atores.
Incluem-se aí os constrangimentos formais (normas,
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Pigou afirma que toda vez que uma transação lato
sensu (ação, omissão ou permissão) envolvendo dois
ou mais atores (instituições, empresas ou
indivíduos) afeta positiva ou negativamente
terceiros, o mercado por si só não seria capaz de
cobrar dos beneficiários os ganhos indevidos ou
ressarcir aqueles que tiveram prejuízos. Isso significa
que, nesses casos, uma intervenção externa,
normalmente o Estado, seria a única forma de
minimizar os efeitos não esperados dessas transações
(PIGOU, 1962).
O Teorema de Pigou gozou de uma virtual
unanimidade entre os economistas de diferentes
correntes até a publicação do clássico trabalho de
Ronald Coase (1960): “The problem of social cost”.
No referido artigo — que influenciou fortemente a
“Escola de Chigaco” (Chicago School of Politcal
Economy) — Coase refuta a análise de Pigou, contrapondo a possibilidade de negociações voluntárias
exitosas nos casos de danos a terceiros decorrentes
de uma atividade produtiva. Coase afirma que nesses
casos é possível alcançar um “Pareto — Eficiente” por
meio de negociações voluntárias, desde que não
haja “custos de transações” e uma legislação que
regule o litígio. Ressalte-se que a legislação para
Coase é importante apenas para incentivar os participantes a iniciarem a negociação, uma vez que o
autor vai procurar demonstrar que, independente
de quem a lei penaliza, na verdade o resultado da
negociação tende a ser quase o mesmo.
O que ficou conhecido metaforicamente na
literatura como “Teorema de Coase” foi testado
através de diversos estudos de casos hipotéticos envolvendo sempre dois agentes (por exemplo, agricultor prejudicado por pecuarista; consultório médico afetado pelos ruídos de uma panificação vizinha, entre outros) nos quais Coase busca demonstrar que a negociação — quando ocorre — sempre
favorece ambas as partes.
Por outro lado, Mancur Olson critica fortemente a possibilidade de generalização das negociações coasianas, argumentando que o resultado vai
sempre depender do tamanho do grupo em questão
(OLSON, 2000). O autor ressalta que o raciocínio
de Coase não leva em conta os constrangimentos da
ação coletiva dos grandes grupos, tema desenvolvido
no seu livro “A lógica da Ação Coletiva”.
Para Olson, o “Teorema de Coase” pode
não funcionar, mesmo imaginando que os “custos
de transação” fossem integralmente cobertos por
algum agente externo (Estado, Agência não governamental, etc.). Quando o grupo que partilha interesses comuns é pequeno — através de estratégias de
interação e da utilização de “incentivos seletivos” —

ção). As mudanças institucionais — evoluções ou
regressões — ocorrem por meio de processos complexos, uma vez que as mudanças na margem podem ser tanto consequências de transformações nas
regras, como também decorrente de constrangimentos informais e, ainda, de maior ou menor eficácia das organizações. De mais a mais, as instituições geralmente mudam de maneira incremental ao
invés de fazê-lo de maneira descontinuada.
A estratégia central das instituições é, portanto, facilitar a superação dos dilemas da ação coletiva. São situações nas quais os indivíduos agem de
modo a maximizar a satisfação de suas próprias preferências, comprometendo, assim, a obtenção de um
possível resultado adequado para todo o coletivo.
Considera-se que tais dilemas se produzem, em parte, pela ausência de arranjos institucionais que se
existentes impediriam, por meio da coerção, que
cada ator adotasse uma estratégia para maximização
de seus ganhos individuais. As instituições, portanto,
representam arranjos e estratégias socialmente construídos, favorecendo muitas vezes a obtenção de
conquistas coletivas e reprimindo as racionalidades
individuais que estejam baseadas em opções oportunistas individualistas.

ABORDAGENS TEÓRICAS SOBRE A
GESTÃO DE RECURSOS DE USO COMUM
No sistema de recursos de uso comum
qualquer intervenção sofrida, melhoria ou
degradação pode, a princípio, atingir a todos os seus
usuários de forma simultânea. Pensando em termos
de ganhos, todos se beneficiam com a melhoria da
qualidade do sistema (isto é, um “jogo de soma
positiva”) ou, em caso de degradação, todos
perderiam (isto é, “jogo de soma negativa”), ainda
que de maneira diferenciada; havendo ou não
contribuído, respectivamente, para este ganho ou
perda.
Por sua vez, por exemplo, considerando a
natureza unidirecional dos rios há o agravante de
que os usuários, tanto os beneficiados quanto os
prejudicados estão sempre abaixo, à jusante do
ponto de interferência, o que é um fator negativo
para a proteção e o uso múltiplo e comum desse
recurso.
Durante muito tempo — em contextos
similares ao acima relatado —, não havia contestação
sobre a aplicabilidade do chamado “Teorema de
Pigou”. Traduzindo de forma livre, o Teorema de
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nais agem em função de seus interesses próprios e
essa estratégia não produz bens públicos.

pode-se alcançar uma barganha mutuamente vantajosa. Entretanto,
(…) if a group is sufficiently large, its members will not
have any incentive to engage in the costil bargaining and
strategic interaction that would work out (…) Coaseian
bargain. (…) Any expectation that the Coaseian bargain
would be made would generate a game without a core — a
continuing effort of all rational individuals to be in a
subgroup that obtained the largest gains, the coalition of
free riders (OLSON, 2000, p. 87).

O DILEMA DO PRISIONEIRO
Caracterizado como um jogo não cooperativo devido à falta de confiança recíproca dos atores
envolvidos. Nesse contexto (desconfiança) a tendência é que os participantes abram mão da “escolha ótima” — por essa exigir coordenação e confiança entre os envolvidos — optando conscientemente
por uma “escolha subótima”, mas que dependa apenas de sua própria ação. Essa é uma das representações mais conhecidas na literatura (contada com
pequenas diferenças por diferentes autores) para
explicitar os efeitos negativos decorrentes da não
negociação entre atores envolvidos em uma ação
coletiva. Ressalte-se que há fortes críticas ao modelo
na medida em que utiliza o caso de um grupo pequeno, ou seja, “dois prisioneiros” para demonstrar
problemas decorrentes das dificuldades da não negociação. Os problemas de negociação na verdade
são comuns aos grandes grupos devido aos altos
custos de negociação, sendo que os pequenos grupos se destacam especificamente pela maior possibilidade de sucesso de negociação coletiva (COASE,
1960; OLSON, 1999; 2000). Outros críticos lembram, ainda, que toda a trama do “dilema do prisioneiro” cairia por terra se os dois prisioneiros fossem,
por exemplo, mãe e filho.

Como pode ser visto a seguir, isso ocorre inclusive em casos mais extremos de arenas de “jogo
de soma negativa” onde, a médio ou longo prazo,
pelas dificuldades de coordenação de terceiros e de
mobilização para ações coletivas, todos os atores são
prejudicados.
Para uma melhor compreensão teórica do
problema relativo à coordenação do acesso, do uso e
da preservação dos recursos de uso comum vamos
discutir três conhecidas representações analíticas
que apresentam interfaces importantes: o dilema
olsoniano do free rider, o “dilema do prisioneiro” e a
“tragédia dos comuns”.

O DILEMA OLSONIANO DO FREE RIDER
O argumento central de Olson baseia-se no
fato de que se nenhum indivíduo pode ser excluído
de um bem coletivo uma vez que este já tenha sido
provido, as pessoas que serão beneficiadas têm poucos incentivos para contribuir de maneira voluntária
para a produção desse bem. A lógica da ação coletiva aceita como um de seus pressupostos a percepção
de que os custos operativos da formação de sujeitos
coletivos não compensam os resultados das ações
por eles empreendidas, uma vez que indivíduos
racionais podem alcançar seus objetivos por meio da
estratégia do “carona”. A estratégia do “carona” ou
free-rider é aquela na qual indivíduos autointeressados usufruem os benefícios da ação coletiva, sem
despender esforços para a sua obtenção. Sua estratégia dominante é a deserção, uma vez que o bem
coletivo implica no usufruto do bem por todos,
mesmo daqueles que não cooperam na realização
das ações tendo em vista a sua obtenção. De fato, os
autores Olson (1999) e Ostrom (1999) concordam
que os indivíduos não agiriam racionalmente a favor
de objetivos grupais ou coletivos, a menos que fossem coagidos a fazê-lo ou que recebessem para isso
algum tipo de incentivo seletivo. Indivíduos racio-

A TRAGÉDIA DOS COMUNS
Esse modelo ficou conhecido a partir da
publicação, em 1968, do artigo de Hardin. O autor
questiona a possibilidade de se encontrar uma “solução técnica” para o problema da distribuição de
recursos no planeta, dado ao crescimento exponencial da população, sem que se modificassem valores,
ideias e, até mesmo, a moralidade (HARDIN, 1968).
Este autor argumenta, através de sua conhecida
metáfora do pastor em um “campo aberto a todos”,
que onde muitos usuários têm acesso a um recurso
para uso comum haverá um nível de extração maior
que o ótimo, levando à sobreexploração do recurso.
A argumentação de Hardin é ilustrada pela ideia de
um pasto “aberto a todos”, onde cada pastor, racional, se sente impulsionado a introduzir cada vez
mais animais no pasto, porque recebe um benefício
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eficiente as atividades de coordenação (OSTROM,
1999; OSTROM ; AHN, 2001).
Em suma, “a tragédia dos comuns” chama a
atenção para a impossibilidade da produção do bem
público numa situação de busca de maximização do
ganho individual no uso dos recursos comuns ou
públicos, o que simplesmente inviabilizaria sua preservação, prejudicando igualmente a todos os interessados. Pode-se admitir que, no curto prazo, a
realização do autointeresse seja uma estratégia racional do ator; porém, no médio prazo, pode ser a
pior estratégia possível para todos.
O modelo teórico, apesar de sua interessante intuição a respeito das dificuldades relativas à
coordenação do acesso aos bens comuns, aprisiona
os indivíduos numa trágica armadilha de sua própria
racionalidade. A tragédia dos comuns, através do
exemplo clássico do uso de terras coletivas por atores individuais sem a existência de mecanismos de
coordenação dos atores (seja através de uma autoridade externa ou de mecanismos de cogestão), demonstra que, em um mercado sem regulação, as
ações racionais individuais de cada ator — em particular para aumentar os seus ganhos de curto prazo —
aceleram o processo de “tragédia” de todos os participantes. No caso em pauta, a inexistência ou impossibilidade de coordenação confiável das ações individuais faz com que, mesmo nos casos em que os
diversos atores tenham plena consciência da inevitabilidade do desastre geral, cada ator busque maximizar seus interesses para pelo menos perder menos que os demais.

direto, na íntegra, por cada um de seus próprios
animais, e arca apenas com os custos resultantes do
sobre pastoreio rateados entre todos os pastores.
Essa coletividade, acreditando na liberdade dos bens
comuns, teria como destino uma tragédia, já que
cada indivíduo persegue seu próprio interesse, preso
em um sistema que o compele a aumentar seu gado
sem nenhum limite, em um espaço que é limitado.
A discussão sobre como organizar a gestão
dos recursos de uso comum é bastante polêmica. O
argumento sustentado pelas teorias convencionais
dos recursos de uso comum é que, caso não haja
mecanismo de cooperação entre os atores
envolvidos, a busca de maximização dos interesses
individuais de cada um dos agentes acarretará a
médio ou longo prazo um “jogo de soma negativa”
em que com a degradação do bem comum todos os
atores sairão perdendo. Mesmo tendo consciência
desse futuro sombrio, a inexistência de coordenação
ou pactuação de um acordo entre os envolvidos, fará
com que a busca de maximização dos usos por cada
agente, nessas circunstâncias, seja encarada como
uma ação racional, pois é a única forma — antes da
degradação do bem comum — que cada ator tem de,
pelo menos, não sofrer perdas muito maiores que a
média dos atores envolvidos.
Em situações desse tipo, os atores não
seriam capazes de encontrar formas de cooperação
ou negociação voluntária entre si devido aos altos
“custos de negociação” (COASE, 1960). Ou seja,
somente poderiam escapar de um laisser faire com
perdas para todos os envolvidos por meio da
intervenção de uma instituição externa — capaz de
diminuir consideravelmente os “custos de transação”
— seja ela um órgão governamental (Estado), uma
entidade pública não estatal, ou ainda, um
colegiado representativo dos consumidores, com
poderes coercitivos para com os membros que não
sigam as regras acordadas (OLSON, 2000).
As possibilidades de construção de formas
de coordenação em ambientes desse tipo — que
envolvem a necessidade de pactuação de um
número muito grande de atores (individuais e
coletivos), com interesse diversos — exige uma
instituição coordenadora com autoridade de
regulação e uma relativa capacidade de controle dos
diferentes agentes. Além disso, como a coerção por
si não é suficiente para empreitadas dessa
magnitude — seja por limitações estruturais do órgão
regulador, seja pelas inúmeras possibilidades dos
agentes de burlarem as regras — seria necessário que
essa política regulatória fornecesse também, entre
outras vantagens, incentivos seletivos para os
participantes como forma de legitimar e tornar mais

À GUISA DE CONCLUSÃO: DESAFIOS PARA
INCREMENTAR A COOPERAÇÃO NA
GESTÃO DOS RECURSOS DE USO COMUM
Os modelos apresentados colocam em questão as possibilidades e condições nas quais as pessoas
se dispõem a cooperar. Resumidamente, podemos
dizer que juntas essas abordagens chamam atenção,
especialmente, para a necessidade do enfrentamento de três importantes constrangimentos:
a) o “dilema olsoniano do free rider” (“carona”),
ou seja, daquele indivíduo que terá um
comportamento não cooperativo, se puder
se beneficiar do bem coletivo produzido pelos demais;
b) o “dilema do prisioneiro”, onde, em função
do baixo nível de confiança entre os pares,
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coletivamente irracionais parece desafiar a convicção fundamental de que seres humanos racionais
possam obter resultados racionais.
Por sua vez, Adhikari (2001) comenta que,
desde a publicação do artigo de Hardin (1968), tem
ocorrido um crescente debate sobre a questão dos
recursos de uso comum, direitos de propriedade e
degradação dos recursos naturais, dentro do qual
diversos autores têm argumentado que uma gestão
coletiva e descentralizada, incluindo os usuários de
recursos comuns, poderia ser uma forma mais adequada de superar o problema da tragédia dos comuns. Essa é uma alternativa, também, defendida
por Ostrom (1999), quando procura entender como
indivíduos cousuários de recursos seriam capazes de
criar uma forma efetiva de governança e gestão desses, de modo a resolver os dilemas da cooperação.
Nesse sentido, sua argumentação admite como plausível que os indivíduos interessados criem instituições que favoreçam a cooperação entre eles.
Em suma, o problema da gestão dos recursos de uso comum traz os dilemas da ação coletiva,
onde, por muito tempo, predominou uma visão
dicotômica entre as possibilidades do Estado ou do
mercado solucionarem a questão. Embora elas não
estivessem completamente incorretas, falharam ao
desconsiderar que muitos problemas da ação coletiva estão enraizados em redes, organizações ou relações entre os indivíduos — o que constituem elementos do que tem sido chamado de capital social.
O argumento básico de Robert Putnam
(1996), um dos principais autores da teoria do capital social, é que o funcionamento de instituições
democráticas é condicionado pela existência de uma
sociedade civil ativa e vibrante, em outras palavras,
de uma sociedade que tenha uma grande reserva de
capital social. O autor parte de uma pesquisa empírica que teve como objeto os governos regionais da
Itália (década de 1970), que, no período em questão, viviam uma transição na qual a tradição secular
de centralização do governo italiano dava lugar a
novos governos regionais autônomos. A lógica do
argumento de Putnam (1996) é que uma sociedade
civil é fundamental para o fortalecimento de uma
ordem política democrática (RENNÓ, 2003). Nessa
lógica, um eficiente arranjo institucional deliberativo deve ser precedido por uma sociedade organizada.
Nesse mesmo sentido, segundo a teoria do
capital social, indivíduos que são mais confiantes uns
nos outros, mais tolerantes a divergências políticas e
mais otimistas quanto a seus futuros são também
mais propensos a envolverem-se em distintas formas
de ação coletiva porque são mais abertos à interação

tende-se a priorizar estratégias individualistas, que deságuam em soluções “subótimas”;
e
c) a “tragédia dos comuns”, que ao apresentar
uma situação de não cooperação onde estratégias individualmente racionais podem
conduzir a resultados coletivamente irracionais, traz um paradoxo que questiona a afirmação de que os seres humanos racionais
sempre podem alcançar resultados racionais.
Em suma, esses modelos — o “dilema olsoniano do free rider”, o dilema do “prisioneiro” e a “tragédia dos comuns” — colocam em questão as possibilidades e condições nas quais as pessoas se dispõem
a cooperar. Todos eles têm em essência que o comportamento mais provável é o do “carona”. Entretanto, se todos os indivíduos dependentes de um
bem coletivo decidissem se comportar como caronas, o benefício comum não seria produzido, muito
pelo contrário, o resultado seria ruim para todos os
interessados. Assim, por algum tempo, as únicas
opções colocadas para esse problema residiam na
necessidade de que houvesse algum mecanismo de
coerção externo.
McKean e Ostrom (2001) defendem que é
fundamental o reconhecimento de que a
propriedade comum ou coletiva significa, na prática,
a propriedade privada compartilhada, e não de livre
acesso. A falta de rigor nessas definições teria sido o
erro fundamental do modelo da “tragédia dos
comuns” de Hardin, uma vez que este autor
considerou que as pastagens eram de livre acesso e
não de propriedade comum, não estando sujeitas a
nenhum tipo de regulação, nem mesmo acordos
entre seus usuários.
Essa falta de articulação e de negociação entre os usuários, que é impressa nos modelos teóricos,
é um importante fato a ser destacado. Embora os
modelos possam ser aplicáveis a determinadas situações reais, não considera que a racionalidade humana seja capaz de apreender que, sob determinadas situações, a cooperação é a melhor alternativa,
ainda que para isso seja necessário arcar com algum
ônus dela resultante. Além de que, essa racionalidade seria um tanto míope, pois um ser racional pode
ser definido como aquele que toma decisões proporcionais e coerentes com o conhecimento que
tem do meio ambiente onde vai aplicá-las, tendo em
vista a sua capacidade de implementá-las.
Dentro desse mesmo contexto, Ostrom
(1999) faz a seguinte reflexão: o paradoxo de que
estratégias racionais individuais levam a resultados
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dos, conspiram contra um alinhamento automático
entre, por exemplo, a esfera econômica e a esfera
política (marxismo ortodoxo).
Quando se deseja incentivar mudanças, ou
em outras palavras, utilizar o próprio formato institucional como uma das variáveis independentes (ou,
pelo menos, intervenientes) no processo, o grande
desafio é o de não se replicar automaticamente o
encaixe “quase perfeito”, pois esse seria um fator
inibidor de mudanças (LEVI, 1996). Por outro lado,
não deve, muito menos, cair no extremo oposto,
uma vez que uma forte assimetria entre normas
organizacionais e o equilíbrio de forças entre os
agentes, significa inviabilizar o processo de institucionalização por boicote dos atores com maior controle sobre recursos estratégicos, quando estes venham a sentir-se prejudicados (REIS, 2000; LEVI,
1996; AZEVEDO & ANASTASIA, 2002).
O que se demanda, portanto, é um aprofundamento da democracia, capaz de lidar com a
necessidade de se criar formas alternativas de organizações, como as instituições deliberativas, nas
quais a participação de representantes da sociedade
organizada na deliberação e planejamento de estratégias e soluções para problemas coletivos seja fundamental, tanto pelos fins em si, como pelo processo
aí envolvido (EVANS, 2003). Nesse sentido, diversos
arranjos institucionais têm sido criados nos últimos
anos visando o cogerenciamento de recursos de uso
comum, o empoderamento das comunidades locais
e sua capacitação para uma participação cada vez
mais qualificada nos processos de gestão. Várias
combinações de divisão de responsabilidades entre
poder público e usuários têm sido criadas, em diferentes níveis, tanto em uma instância quanto em
outra (NYIKAHADZOI & SONGORE, 1999).
Entre essas inovações, tem-se a implementação das chamadas “instituições híbridas”, que são
formadas, em parte, por representantes do Estado,
e, em parte, por representantes da sociedade civil,
com poderes consultivos e/ou deliberativos, que
reúnem, a um só tempo, elementos da democracia
representativa e da democracia direta” (AVRITZER,
2000). Essas instituições permitem maior participação de grupos organizados da sociedade na elaboração, na implementação e na fiscalização das políticas
públicas, como é o caso dos comitês de bacia hidrográfica.
Ressalta-se que a política nacional de recursos hídricos (Lei nº. 9433/1997) preconiza, para a
gestão das bacias hidrográficas, um formato institucional de “gestão participativa”, pois compartilham
tanto atores governamentais (três níveis de gover-

com estranhos (PUTNAM, 1996). A confiança interpessoal estimula a mobilização em torno de assuntos coletivos porque gera expectativas positivas
acerca do comportamento de outros. Na essência do
conceito de confiança, de acordo com vários autores, está a ideia de reciprocidade (PUTNAM, 1996;
HARDIN, 1968). Uma pessoa confia em outra porque espera dela certo tipo de atitude. Quando há
confiança interpessoal generalizada, o espaço para
comportamentos oportunistas é reduzido, já que
tendem a prevalecer padrões comportamentais cooperativos.
A tolerância política, por sua vez, é um sinal
de que um indivíduo aceita diferenças de ponto de
vista e respeita posições e preferências contrárias às
suas (PUTNAM, 1996). Um indivíduo tolerante
busca conciliação e aceita conviver com visões de
mundo conflitantes, ambas as características importantes para quem participa em formas de ação coletiva, como nos casos dos comitês de bacia hidrográfica. Por isso, pessoas otimistas quanto ao futuro
também estão mais propensas a envolverem-se em
movimentos e grupos sociais, pois também tendem a
ver outras pessoas de maneira positiva.
Uma leitura ortodoxa de Putnam (1996)
poderia nos levar a pensar que as sociedades com
baixo grau de “capital social” — como a brasileira e a
de outros países emergentes — estariam fadadas ao
fracasso no enfrentamento dos dilemas de ação
coletiva, através de mecanismos democráticos. Ressalte-se — mesmo reconhecendo a importante contribuição de Putnam — que trabalhos recentes têm
matizado interpretações culturalistas que superestimam a importância da “confiança interpessoal”
como elemento central para explicar políticas e
contextos democráticos.
Dessa maneira, conforme observado por
Levi (1996), as instituições resolvem problemas da
ação coletiva trazendo à tona contribuições de indivíduos que, por sua vez, só conseguem realizar seus
desígnios porque existe alguém (ou algumas pessoas) que têm o poder de coordenar, ou coagir, ou
mobilizar um grupo de pessoas para agir conjuntamente.
Teoricamente, no campo das políticas públicas, há possibilidades de oficializar distintos formatos institucionais em consonância com as correlações de forças existentes entre os atores envolvidos.
Mesmo nos casos em que os atores com maior controle sobre os recursos críticos (financeiros, políticos, organizacionais, etc) tendam a optar por um
determinado arranjo institucional, a autonomia
relativa do sistema político, bem como as especificidades e a capacidade de pressão dos grupos envolvi-
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no), como usuários de água (empresas públicas e
privadas) e representantes da sociedade organizada.
Assim, um governo que propicie um ambiente institucional no qual os indivíduos possam criar
organizações para lidar com uma diversidade de
problemas e oportunidades de ação coletiva pode
aumentar, significativamente, o capital social de sua
população. Nesse sentido, levando em conta o pouco tempo da política nacional de recursos hídricos e
o histórico nacional de participação política, os comitês de bacia são muito mais do que a entidade
responsável pela gestão das águas, mas principalmente um berço de oportunidades de criação de
capital social voltado para a sustentabilidade hídrica.
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Management Of Natural Resources For Common
Use: Peculiarities And Theoretical Approaches
ABSTRACT
This article discusses economic concepts
(games theory and social capital) that can help
undestand and manage resources for common use
more effectively, as in the case of water and river
basin committees. We begin with the assumption
that the incorporation of a few analytical instruments of current Social Sciences can allow even
readers who do not have close contact with this literature, to realise both the complexity of collective
action and the difficulties of management of resources for common use.
Keywords: natural resources for common use; water;
water basin committees; Social Sciences.
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RESUMO
Atualmente, a gestão de reservatórios de acumulação hídrica constitui um tema complexo e polêmico, envolvendo
procedimentos operacionais ainda não equacionados, à conta de fatores diversos no ambiente holístico, dentre os quais as
divergências políticas, a falta de comunicação entre os gestores, e os efeitos das mudanças climáticas. Ao ser considerada tal
assertiva, descrevemos um modelo computacional, dentro de uma abordagem hiper-heurística híbrida, com análise
multicritério e metodologia própria de análise dinâmica de riscos, consistindo esse desenho da integração de modelos
hidrológicos, de simulação, de apoio à decisão e análise de riscos, em um cenário real e atual, onde, com a consideração
multicritérios de análise e alternativas apropriadas de benefícios, é formalizada uma decisão factível e imparcial. Os
resultados obtidos, deste estudo, mostram claramente, as falhas encontradas, na operação do reservatório Castanhão, no
Estado do Ceará, de domínio público e alvo principal da nossa atenção. Deduz-se, desse modo, a necessidade da gestão
participativa, bem como a utilização de ferramentas tecnológicas da informática e da telecomunicação, que possibilitem essa
integração, em tempo real, para eventos críticos, como no caso das cheias, sem desprezar, no entanto, os estudos históricos
não normatizados de operações passadas.
Palavras-chave: Análise de riscos. Heurísticas. Apoio à decisão.

armazenamento persistente das experiências e
conhecimentos, no tempo e no espaço,
consolidados com as ferramentas céleres da
computação digital.
O planejamento e gerenciamento de
recursos hídricos, para resultados favoráveis, devem
integrar diversas tecnologias, colaborativamente,
capazes de promover a superação de obstáculos e o
atendimento racional à demanda por reservas
hídricas. Diante das incertezas que se anunciam,
técnica e bom senso precisam estar juntos, ligando o
real ao imaginário, na luta para a melhoria das
condições humanas, em antecipação às necessidades
futuras.
Os
reservatórios,
utilizados
para
regularização temporal e espacial da água, suprem
as necessidades, para atender à demanda, em
períodos de escassez, quando devem ser realizadas
contenções em períodos de deflúvios intensos.
Torna-se imperativo que os elementos que os
alimentam (rios, precipitações, dentre outros) e os
que ocasionam perdas de seu volume (evaporação,
infiltrações etc) sejam monitorados, dinamicamente.
Para a efetiva gestão, as informações disponíveis
devem ser organizadas, proporcionando rapidez e
integração.

INTRODUÇÃO
A água, em abundância ou escassez, gera
conflitos e opiniões divergentes quanto à sua
utilização, por conta da sua natureza limitada e dada
à sua vocação para fomentar relações e ações
humanas. Distribuída irregularmente, no tempo e
no espaço, por força das condições geográficas,
climáticas e meteorológicas, assume capital
importância para os seres vivos. Apesar de
considerada um bem natural renovável, há
necessidade de que seja preservada e bem
gerenciada, pelo entendimento de que é um recurso
finito e de ocorrência aleatória.
Decidir sobre a gestão das águas, consiste na
escolha da melhor alternativa, de acordo com
critérios prévios, a partir de determinada
quantidade de informações e com foco em um
objetivo. As visões diversas dos tomadores de
decisão,
provocam
discordâncias,
dada
à
complexidade dos cenários, que transcende à
modelagem matemática e exige, cada vez mais, o
*
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flexibilidade e equidade.
A necessidade de representação de
fenômenos naturais complexos, através dos diversos
modelos existentes, é fundamental para o
planejamento e a gestão dos recursos hídricos. É
através deles que se procura o entendimento dos
processos naturais e se analisa a resposta do sistema
para cenários diferentes, dando vez à coleta de
elementos para as tomadas de decisões.
Segundo Braga (1987), modelos de
simulação são formados por expressões matemáticas
em sequência lógica, descrevendo o sistema no
espaço e no tempo, representando e operando de
forma a mais detalhada possível, fornecendo
informações e avaliando o comportamento do
sistema real. Na operação de reservatórios, a
simulação realiza, em um intervalo de tempo, o
balanço de massa nos locais de interesse,
considerando as características físicas no sistema e as
regras de operação. Sua principal vantagem é a
aplicação em sistemas complexos, aceitando
formulações diversas de restrição, mesmo sem
determinar uma política ótima de operação,
objetivo este dos modelos otimizantes. A solução é
encontrada iterativamente e comparando seus
desempenhos. No contexto de Allen et al.(1991), o
problema de operação de reservatórios pode ser
exposto com a questão: “que volume de água deve
ser armazenado em determinado reservatório, para
prover determinada demanda, a um nível aceitável
de confiança, e que vazão regularizar, em
obediência aos limites físicos e políticos existentes?”.
Quando o problema é formulado em um
longo intervalo de tempo (uma semana ou mais), é
chamado de planejamento de operações, a longo
prazo; caso seja formulado dentro de um curto
espaço de tempo (um dia ou menos), dá-se ao
problema o nome de operação de reservatórios, em
tempo real. Na aplicação à operação de
reservatórios, ainda segundo Allen et al.(1991), o
interesse é saber qual liberação de fluxo efluente do
mesmo é aceitável, a título de minimização dos
riscos com escassez de água e inundações, e
aproveitando, ao máximo, o beneficio dessa água,
baseado em princípios de gerenciamento e
desenvolvimento sustentável.
No tocante à metodologia multicritério,
observa-se que ela consiste em tomar decisões
baseadas em informações teóricas concisas,
considerando os diversos fatores atuantes. É uma
técnica de pesquisa operacional que lida com
problemas de otimização de processos. Ao contrário
do que ocorre com os problemas de otimização
clássica, em que se busca o ótimo, os problemas de

Objetiva-se, com este estudo, a aplicação de
um modelo híbrido de tomada de decisão, focado
em três eixos: conhecimento, integração e
colaboração, com visões no passado, presente e
futuro, e considerando os ambientes de certeza,
risco e incerteza (Figura 1). No eixo do
conhecimento, os
dados podem ser inseridos
estática e dinamicamente, baseados em séries
históricas e comunicação telemétrica, bem como na
experiência e legislação vigente. No eixo de
integração são acoplados modelos de balanço
hídrico, simulação, análise de risco, computacionais
e sistemas de decisão. Já no eixo de colaboração, há
que se considerar as conferências de decisão com os
vários atores do cenário em análise, de forma a
identificar, avaliar e decidir a operação de um
reservatório, em escalas temporais apropriadas e em
ambiente de decisão específico.

Figura 1 - Abordagem global

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Conforme Porto e Azevedo (2002), a
tomada de decisões a respeito de sistemas de
recursos hídricos deve considerar os aspectos
hidrológicos, ambientais, econômicos, políticos e
sociais, mutáveis no tempo e associados a incertezas,
de difícil quantificação. À medida que as demandas
de água crescem, acirram-se os conflitos e disputas, e
os sistemas de recursos hídricos tendem a se tornar
maiores e mais complexos. Assim, a construção e
gerenciamento destes sistemas estão associados,
geralmente, a investimentos de grande porte, longos
prazos e políticas cuidadosas de operação e
manutenção. Tais características impõem a
necessidade de planejamentos estratégicos que
conciliem eficiência econômica, sustentabilidade,
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destes dados, são usadas séries sintéticas, geradas
através de modelos estocásticos de simulação.
A maioria das decisões, complexas ou não, é
tomada com lastro em algum tipo de previsão, a
qual, por sua própria natureza, já insere o fator
incerteza no modelo, bem como a própria
insuficiência de informações (ANDRADE, 2000).
Assim, como mecanismo de análise do grau de
incerteza existente no processo, procura-se fazer
uma estimativa do risco envolvido.
Mesmo com significados distintos, as
palavras “risco” e “incerteza” podem muitas vezes
estabelecer uma relação sinônima. Conforme Vieira
(2005), “são as incertezas que nos cercam, a fonte
geradora dos riscos que nos ameaçam”. As incertezas
não são quantificáveis, quando geradas por
fenômenos naturais (aleatórios) ou epistêmicos
(falta de conhecimento). Por sua vez, geram
imprecisão, ou seja, dificuldade de distinguir as
coisas em seus limites, além de ambiguidades, com
respeito aos relacionamentos múltiplos com
alternativas não especificadas. Entra nesse contexto,
todo tipo de erro envolvido na relação do homem
com a natureza, na determinação e processamento
de informação de variáveis randômicas.
Enquanto isso, os riscos, são quantificáveis,
quer impostos pela natureza ou tendo o homem
como principal agente gerador. Define-se então, o
termo “risco”, como a probabilidade de excedência
ou não da distribuição de probabilidade de variáveis
aleatórias. Ainda de acordo com Andrade (2000),
risco é definido como uma estimativa do grau de
incerteza que se tem, inerente à realização de
resultados futuros desejados.
Segundo Vieira (2005), a análise de risco
pode ser definida como “um corpo de
conhecimento (metodologia) que avalia e
determina a probabilidade de um efeito adverso de
um agente (químico, físico, ou outro), processo
industrial, tecnologia ou processo natural”.
Considerando-se a probabilidade como medida de
incerteza, mesmo que o problema seja novo, para
um decisor, há sempre informações sobre o
problema, aptas a determinar a sensibilidade sobre
os componentes envolvidos.
Decisão é uma ação escolhida como um
meio efetivo e eficiente de obter um resultado
esperado na realização de um objetivo, para os quais
os meios e os recursos foram alocados (ANDRADE,
2000). Como um instrumento de gestão, envolvendo
a tomada de decisão, a análise de riscos
compreende, de uma forma geral, quatro etapas: a
identificação ou qualificação dos riscos; a
quantificação dos riscos; a minimização dos riscos; e

Apoio à Decisão Multicritério (ADM) evitam uma
solução pré-formatada, fugindo, assim, do
“paradigma do ótimo” (CLÍMACO, 2004), lidando
com ótimos de Pareto, onde se procura o ótimo
possível, em contraponto ao ótimo absoluto da
programação matemática. Uma alternativa é um
ótimo de Pareto, se for impossível passar desta
alternativa para outra, melhorando um critério, sem
piorar, pelo menos, um outro critério. Percebe-se
então, que o ótimo de Pareto é uma alternativa não
dominada. Trata-se, no caso, de uma técnica
quantitativa para tomada de decisão, que permite a
objetivação dos juízos de valor ou subjetividade
inerente ao processo decisório em que interagem
vários agentes e cuja decisão deve ser baseada em
múltiplos critérios. Ademais, alguns paradigmas
devem ser superados, priorizando-se a decisão
imparcial e objetiva, bem como a escolha de uma
alternativa viável.
Segundo Olson (2001), os estudos que
comparam as diversas modalidades de ADM
demonstram que não existe nenhuma metodologia
que se destaque de outras, em todos os contextos de
decisão que envolvem múltiplos critérios. Assim, um
analista de decisão deve possuir conhecimentos
suficientes para estabelecer a metodologia a ser
empregada no ambiente de estudo, em função da
decisão a ser tomada.
O processo para a escolha de um algoritmo
multicritério depende de muitos fatores, tais quais as
características do problema, o contexto e a estrutura
de preferência do decisor (BELTON; STEWART,
2002).
Neste estudo, alguns métodos foram
utilizados para comparação, sem a preocupação com
a escolha de um melhor possível. Contudo, fez-se
oportuno atentar para a redução da complexidade
do
cenário
avaliado,
e
a
consequente
implementação dos métodos simples e objetivos,
com características de simplificações matemática e
eficiência
computacional,
para
prover
as
necessidades.
Em sistemas de recursos hídricos há a
aleatoriedade dos processos hidrológicos, fonte de
incertezas na análise da disponibilidade da água, as
quais são tratadas por abordagens estocásticas. Essa
incerteza é fato gerador de complicações em
processos de tomada de decisão. Já na abordagem
implicitamente estocástica, os problemas são
resolvidos, considerando o conhecimento total ou
parcial desses eventos, base para a fundamentação
da análise de riscos. Tais eventos são analisados
através de observações detalhadas nas séries
históricas de dados e, diante da não disponibilidade
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a mitigação ou remediação dos efeitos dos riscos.
Levando-se em conta o mundo real, a
obtenção de probabilidades nem sempre é possível,
devido à quantidade de fatores envolvidos e
questionamentos discordantes da subjetividade. O
decisor poderá ter problemas quanto à escolha de
uma alternativa, que poderá resultar em sucesso,
caso ocorra um evento favorável, ou em fracasso, se
o evento ocorrido for desfavorável.
Do ponto de vista da heurística, ou seja, a
capacidade de um sistema inovar e desenvolver
técnicas imediatas, métodos exploratórios são
utilizados para resolver problemas, através de
aproximações sucessivas e avaliando os resultados,
até que a solução seja encontrada. Na verdade, com
aplicações algorítmicas, os resultados são avaliados,
empiricamente. O que se observa é que as técnicas
heurísticas não asseguram as melhores soluções, não
obstante serem consideradas aproximadas e válidas.
Via de regra, a validade dos resultados não é
justificável por termos estritamente lógicos, caso
como o deste estudo, em que são consideradas as
variáveis aleatórias de precipitação, vazão e outras,
de natureza puramente estocástica. Mesmo assim, há
de se considerar as estratégias heurísticas, para a
definição dos problemas: busca às cegas, baseada na
experiência (heurística) e racionalidade, com uso
do raciocínio no foco sistêmico.
No caso do modelo híbrido proposto, via
integração de técnicas de modelagens diversas, com
avaliação em tempo real, amplia-se o conceito de
heurística para hiper-heurística (Figura 2), ou seja,
algoritmos que operam com uma grande
generalidade. A compreensão que a análise permite,
é a de um conjunto de métodos que podem ser
aplicáveis a um extenso conjunto de problemas. Não
entra no mérito a exigência de alterações
substanciais, resolvendo-se o conflito entre a
implementação e a qualidade, sem a mínima
pretensão de querer superar outras técnicas.

METODOLOGIA
O modelo adotado, neste trabalho, é o
hipotético-dedutivo, heurístico, que consiste em
apresentar um problema e lançar hipóteses para
explicá-lo, via execução de operações que busquem
tornar falsas essas hipóteses. Caso o resultado refute
alguma delas, ocorre sua eliminação; do contrário, é
aceita. Conforme Lakatos e Marconi (1991), na
prática, a incerteza sobre sua verdade ou falsidade,
sempre existe.
É desse modo que se formula, desenvolve-se
e aplica-se um modelo para resolução de problemas,
envolvendo operação de reservatórios, baseado em
métodos de simulação, contemplando funções
caracterizadas por critérios da receita líquida
advinda do balanço hídrico de um reservatório e de
regiões de influência, com finalidade de prover a
melhor
representação
e
compreensão
do
comportamento desse sistema físico, quando
submetido a um determinado conjunto de
condições variáveis no tempo.
Conforme Campos (2006), não se pode
limitar os estudos a uma simples aplicação da série
histórica de vazões; há, pois, que se fazer a
modelagem matemática, estabelecida com base no
balanço hídrico e condições definidas pelas
características
hidráulicas
dos
reservatórios,
condições hidrológicas, ambientais, políticas e
socioeconômicas, que serão identificadas para a
operacionalidade do sistema. Exige-se, assim, o
conhecimento dos principais componentes de um
sistema hídrico, como: vazões afluentes, demandas,
vazões de restrição à jusante do ponto de interesse,
limites operacionais dos níveis dos reservatórios,
volumes precipitados e evaporados nas bacias
hidráulicas, volumes armazenados nos reservatórios,
volumes mínimos e máximos permitidos nos
reservatórios. A modelagem visa, então, o estudo de
cenários futuros, com as devidas restrições técnicas e
operacionais.
A estratégia metodológica traçada, neste
estudo, considerou os seguintes passos:




Figura 2 - Heurística.
Fonte: Burke et al. (2003)
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Elaboração de cenários: estudar, entender,
analisar e descrever o comportamento do
problema, montando alternativas possíveis,
em função dos objetivos fixados;
Simulação de cenários;
Avaliação do desempenho do sistema:
avaliar, quanto à eficiência dos resultados,
utilizando indicadores e estruturas de
decisão; e,
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Figura 3 - Diagrama esquemático das áreas de interesse (ROI)



Selecionar o melhor cenário: avaliar,
comparar, classificar e selecionar cenários.




O cenário em estudo, para aplicação da
metodologia, foi o sistema do reservatório
Castanhão (Figura 3), situado na bacia hidrográfica
do rio Jaguaribe, estado do Ceará, na região
nordeste do Brasil. Concluído em 2003, pelo
DNOCS (2009), observa-se que, até o presente
momento, pela análise dos dados de monitoramento
hidrológico, não existem regras objetivas para sua
operação. Dada à sua complexidade e em função da
área geográfica, em que se insere, há a necessidade
de definições, capazes de prover tomadas de decisão
efetivas, para sua operação. A metodologia eleita
emprega as seguintes etapas:







levantamento dos diversos tipos de usos;
Diagnóstico Institucional / Organizacional,
com caracterização de responsabilidades;
Planejamento e simulação da operação do
sistema;
Balanço Hídrico (demanda x oferta);
Articulação e mobilização dos técnicos e
agentes decisores;
Formação de conferências de grupo com os
envolvidos no processo de decisão; e,
Monitoramento contínuo do sistema.

Levando em conta o cenário, em estudo,
diagramado de acordo com a Figura 3, quanto ao
modo de operação, especificamente, foram
estabelecidos os seguintes ambientes de análise,
visualizados na Figura 4 e na Tabela 1:

Reconhecimento do Sistema Hídrico e
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Figura 4 - Perfil do reservatório Castanhão
Tabela 1 - Zonas de decisão



Ambiente

Zona

Certeza

Volume morto e
conservação

Risco
Incerteza

Zona (Cota h)

Escala

Observações

0 < h < 100

Mês, ano

Segurança
máxima

Controle de cheias

100 < h <106

Dia, hora

Segurança
relativa

Volume não
controlado

106 < h < 111

Hora

Segurança
mínima

Ambiente de certeza: corresponde à cota
menor que 100,00m, definido como a
operação do volume morto e volume de
conservação, com análise temporal mensal e
sob influência de critérios políticos, sociais,
econômicos e ambientais. Objetiva manter o
máximo do volume existente;
Ambiente de risco: corresponde à variação
da cota de 100,00m a 106,00m e análise
temporal, em escala diária ou horária,
objetivando o controle de cheias, com
prevalência de critérios técnicos, em
detrimento dos demais. Necessita reter o
mínimo do volume; e,
Ambiente de incerteza: corresponde à cota
acima de 106,00m e cujo volume
caracteriza-se pela falta de controle. É uma
zona de alerta, onde todo o conhecimento
multidisciplinar
deve
ser
analisado.
Necessita avaliação contínua e em tempo
real.

igualar as entradas e saídas no sistema, conforme
Eq. 1:

Na determinação do comportamento do
reservatório
utiliza-se,
preferencialmente,
a
metodologia do balanço hídrico, que consiste em

Onde: V é o volume, P a precipitação, E a
evaporação, A a área, I a vazão de entrada, R a vazão
de retirada e L a vazão liberada em um tempo t.





dV / dt = E - S

(1)

Onde: dV/dt é a variação do volume ao longo do
tempo; E, o resultado de todas as entradas no
sistema; e S, o resultado de todas as saídas do
sistema.
São consideradas entradas, os deflúvios
afluentes e as precipitações sobre o espelho d'água
do lago. Já as saídas são representadas pelas
retiradas
diversas
(abastecimento,
irrigação,
regularização do rio etc) e evaporações. Assim, de
acordo com Campos (2006), a equação do balanço
hídrico pode ser expressa por:
Vt+1 = Vt + ( Pt — Et) (At+1 + At)/2 + It — Rt - Lt
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Figura 5 - Integração de modelos

Tabela 2 - Regiões de interesse (ROI) do cenário avaliado

ROI

Natureza

Descrição da bacia

Nó de influência

0

Master

Médio Jaguaribe

Açude Castanhão

1

Slave

Alto Jaguaribe

Rio Jaguaribe, em Jaguaribe

2

Slave

Salgado

Rio Salgado, em Icó

3

Slave

Baixo Jaguaribe

Rio Jaguaribe, em Peixe Gordo

4

Slave

Banabuiú

Rio Banabuiú, em Morada Nova

uma estrutura de decisão convencional, levando em
conta, também, a variação dos pesos dos critérios no
espaço (Regions of Interest — ROI) e no tempo. As ROI
(Tabela 2) podem ser consideradas como mestres
(master) e escravas (slave). A ROI master é a
responsável pela decisão final requerida; já as ROI
slave são responsáveis por decisões complementares
(Figura 6), que ficam à mercê da vontade do
decisor, que pode desabilitá-las ou não, para análise,
como critério à ROI master.
Cada critério pode, por sua vez, apresentar
uma natureza estática ou dinâmica. Se de natureza
estática, os pesos são fixados através de alterações
propostas, local ou remotamente, pelas conferências
de decisão, em um ambiente de colaboração
geograficamente distribuído.
Caso a natureza seja dinâmica, o peso de
cada critério é formalizado como uma função
específica, tomando como parâmetro, além do
ajuste temporal, dada sua natureza, uma variável de
referência (benefício), associada a cada alternativa.
Para as conferências, há necessidade da utilização de

A modelagem integrada, descrita na Figura
5, estabelece os relacionamentos entre diversos
componentes do sistema, para uma dada região de
interesse. A par disso, serve de base para compor o
fluxo de informação no cálculo do balanço hídrico,
considerado em vários critérios de análise, bem
assim suprir o modelo de decisão, para
estabelecimento de alternativa sugerida para a
operação do reservatório, no caso da liberação de
vazão. Objetiva, também, manter a segurança da
barragem e minimizar os efeitos de inundação na
região da bacia hidrográfica do Baixo Jaguaribe.
Enquanto isso, a modelagem decisória
corresponde
à
integração
dos
elementos
participantes do cenário. Em resumo, consiste na
definição de critérios e alternativas de decisão,
considerando os aspectos envolvidos, estabelecendo,
assim, uma estrutura aqui chamada de Plano de
Decisão (PD), na verdade uma matriz de pesos de
decisão, formada por colunas de critérios e linhas de
alternativas possíveis.
Para a formatação de um PD é escolhida
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conjuntos difusos (fuzzy sets), conforme o critério
utilizado, para análise e codificação semântica dos
pesos de cada alternativa.

quando se quer diminuir a complexidade dos
cálculos.
Após o preenchimento e validação dos
critérios e alternativas do PD, realiza-se o
processamento, segundo configurações escolhidas.
Com a obtenção do resultado, e a decisão sobre as
alternativas propostas, procede-se, então, a uma
análise de contexto, observando-se a necessidade ou
não de calibração do modelo.
Tomando-se como referência a equação do
balanço hídrico (Eq. 1), foram realizadas as
seguintes formulações, considerando um tempo
corrente t, e um tempo anterior t-1, e um tempo
posterior t+1, em escala de tempo previamente
configurada. No caso do processamento em
ambiente de risco, optou-se pela escala temporal
diária para avaliação. Uma escala horária também é
apropriada, no caso de recepção de dados
telemétricos, em tempo real. Assim:

Figura 6 - Rede de ROI

O Plano de Decisão (PD) resume o cenário
avaliado, descrevendo as regiões de interesse no
sistema. Com os aspectos e especificidades
caracterizados na formação de cada critério, são
definidos, no processo de modelagem, os elementos
participantes da sua formação. Cada critério possui
características próprias de configuração e,
obviamente, quanto mais bem descrito for, melhor
reflete a realidade do modelo. Em se tratando das
alternativas, segundo a experiência do responsável
pela modelagem, essas sugerem a realidade, quanto
aos valores esperados de liberação de vazão pelo
reservatório operado.
Após o processamento dos dados para uma
data, em uma escala de tempo, o PD é preenchido
com os pesos inerentes a cada critério, para cada
alternativa, em uma apresentação temporal aqui
denominada análise dinâmica de riscos, a qual se
vale de processos de análise de riscos, em tempo
real, e com variáveis obtidas, também, em tempo
real.
O peso de cada critério é então calculado,
segundo sua natureza e modelagem matemática,
considerando aqueles de natureza dinâmica, como
uma função do tempo e da variável de referência de
uma
alternativa,
observadas
as
variáveis
componentes de seus nós, no caso, agregadores de
variáveis específicas, em pontos de interesse. Os
critérios ditos colaborativos não são calculados, mas
seus pesos são definidos em escala semântica de
avaliação própria, através das conferências de
decisão.
Já os pesos dos critérios de conferência são
estabelecidos, estaticamente, segundo a experiência
do agente participante. Estes podem, contudo,
sofrer uma mutação para a natureza dinâmica, caso
haja a necessidade de avaliação de impactos de uma
forma mais detalhada em relação às alternativas.
Neste caso, há a necessidade de um préprocessamento. A opção recai na natureza estática,

Vt = Vt-1 +(Pt-1 — Et-1)(At + At-1)/2+ It-1 — Rt-1 - Lt-

(3)

1

Onde: V é o volume, P a precipitação, E a
evaporação, A a área, I a vazão de entrada, R a vazão
de retirada e L a vazão liberada.
Em um tempo t, obtêm-se o valor da cota
(h). O volume e a área são calculados, em função da
relação cota x área x volume (CAV):
V(ht ) = V(ht -1)+(Pt-1—Et-1)A(ht-1)+It-1— Rt-1- Lt-1

(4)

Considerando as variações com o tempo:
C = -∂ V(ht)/∂ t + (P(ts) — E(ts)) ∂ A(ht)/∂ t
+ I(ts) — R(ts) - L(ts)

(5)

A Função Desempenho (Z), considerada
para a análise de riscos, será, então:
Z=B—C<0

(6)

e
P'(Z<0) = P'(B<C)
Z = B - [-∂ V(ht)/∂ t + (P(ts)
E(ts))∂ A(ht)/∂ t + I(ts) — R(ts) — L(ts) ]
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(7)
—

(8)
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A fase de execução consiste em processar o
modelo, integralmente (Figura 7), calculando cada
critério, individualmente, e, após o término,
processar o PD. Considera-se, na execução, a
escolha de uma data de referência para o horizonte
de tempo pretendido (Escala de tempo).
A Tabela 3 mostra alguns possíveis cenários
de análise utilizados neste estudo. Em função de
cada cenário, são considerados os cálculos
temporais, em uma data de interesse, para análise
de um evento, na série histórica. Na escala diária,
como critérios de avaliação no conjunto formado
pelos dias registrados do mês, são formalizadas as
seguintes
opções
de
configuração
para
processamento dos dados, como as seguintes:

Onde: B é o valor da variável de referência
(benefício), na alternativa em análise; C o custo; ts o
tempo para as séries; t o tempo presente; P', a
probabilidade; V o volume;P a precipitação; E a
evaporação; A a área; I a vazão de entrada; R a vazão
de retirada e L a vazão liberada.
No processo de análise dinâmica de risco, é
fundamental a utilização de métodos de simulação,
considerando as propriedades estatísticas das
variáveis aleatórias envolvidas em cada ponto de
análise (nós).
O Método de Monte Carlo foi escolhido,
por ser um processo de operar modelos estatísticos,
de forma a lidar, experimentalmente, com variáveis
descritas por funções probabilísticas (ANDRADE,
2000). Consiste o mesmo na geração de números
aleatórios, entre 0 e 1, para as variáveis consideradas
aleatórias e independentes. Através dos cálculos, são
obtidos valores correspondentes na função de
distribuição pertinente. Ao que se observa, para
verificar o comportamento de um modelo, basta que
se tenha uma série histórica, e dela sejam extraídas
suas propriedades estatísticas.
Procedendo-se dessa forma, os valores são
atribuídos na função desempenho Z (Eq. 6) e
realizadas simulações. O risco é então avaliado pela
razão entre a quantidade de valores Z negativos
(Falhas), pela quantidade de eventos de Z, gerados
por simulação.
O processamento integrado consiste em
calcular o resultado de uma forma global, conforme
as regras configuradas. Considera-se três fases:
planejamento, execução e análise.
A fase de planejamento é orientada pelas
seguintes etapas:

1. Último dia observado de cada mês;
2. Primeiro dia observado de cada mês;
3. Critério pessimista: considera o dia do mês,
com o maior valor de referência (cota); e,
4. Critério otimista: considera o dia do mês,
com o menor valor de referência (cota).
As séries históricas de cotas disponíveis para
o açude Castanhão (ROI 0) registram informações
de maio de 2002 a setembro de 2009. Os anos de
2002 e 2003 foram desconsiderados, por
corresponderem ao período de enchimento inicial
do açude, com a cota do nível d'água abaixo de
100,00m, caracterizando um ambiente de certeza,
fora do objetivo proposto.
Quanto aos critérios ditos colaborativos,
configurados como método de conferência, dada à
falta de dados de decisão, considerou-se um peso 1,
no caso do valor de referência (vazão) inferior ou
igual a 22,0 m3/s, correspondendo à vazão de
regularização; caso contrário, foi considerado um
peso zero, ou não impactante.
Para cada data avaliada, julgou-se por bem
considerar, como falha, um resultado não
admissível, face a critérios em escala crescente de
prioridade:

1. Estabelecimento do cenário;
2. Seleção das regiões de interesse (ROI).
Definição da ROI principal (Master) e das
ROI secundárias (Slaves);
3. Definição dos aspectos envolvidos;
4. Definição e configuração dos critérios de
avaliação, segundo suas propriedades e
prioridades;
5. Agrupamento dos critérios, em relação aos
aspectos considerados;
6. Definição das alternativas, em ordem
crescente de receita líquida (benefício);
7. Definição, para cada ROI, das variáveis de
interesse e suas entradas e saídas no sistema;
8. Verificação dos dados necessários ao cálculo
das variáveis utilizadas; e,
9. Modelagem do Plano de Decisão.

1.
2.
3.
4.

→[D] > 0 e [O] > Q
Falha D>
(liberou mais que o sugerido);
→[D] < 0 e [O] < Q
Falha D<
(liberou menos que o sugerido);
→[E] > [C] x Fator%
Falha E>
(liberou mais que o aceitável);e
→[E] < [C] x Fator%
Falha E<
(liberou menos que o aceitável).

Onde: D é a demanda, O a vazão observada,
Q a vazão de regularização, C a vazão calculada por
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Figura 7 - Diagrama de execução
Tabela 3 - Cenários avaliados

Legenda: + (Ativo); — (Inativo).

influências em cada ROI, foram obtidos os
resultados parciais com as alternativas de análise de
escala temporal, mostrados com visões no passado,
presente e futuro.
Os resultados apontam falhas, observadas
entre o procedimento sistêmico e as decisões
tomadas (liberação de vazões), no período de
tempo considerado. A avaliação, no presente, pelo
não acoplamento da recepção dos dados
telemétricos, foi realizada com o último registro
localizado da série de monitoramento hidrológico;
quanto à previsão futura, realizou-se a avaliação
apenas com a variação linear do cálculo, na data
pré-estabelecida, podendo a mesma ser melhorada,
com
a
aplicação
de
outros
algoritmos,
principalmente de Redes Neurais Artificiais (RNA).

simulação e Fator% um percentual de segurança,
experimental, que se deseja em relação a uma
resposta (C) de uma ROI.
Na fase de análise, e segundo as sugestões
apresentadas, o decisor avalia o resultado do
sistema. Caso a decisão sugerida não seja coerente,
para o decisor, ou grupo de decisores, torna-se
necessário rever os parâmetros adotados e a
qualidade dos dados utilizados.
No caso de modificações nos parâmetros do
sistema, a recomendação é voltar à fase de
planejamento, seguida de uma nova execução do
modelo (Fase de execução).

RESULTADOS
Após o processamento integrado, para cada
configuração e cenário escolhidos, segundo as
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Tabela 4 - Falhas (%). Visão do passado: última cota observada no mês

Tabela 5 - Falhas (%). Visão do passado: primeira cota observada no mês

2. Primeira cota (Tabela 5, figuras 10 e 11)

Visão do passado (Cotas observadas no mês)

1. Última cota (Tabela 4, figuras 8 e 9)

Figura 10 - Falhas médias anuais (%)
Figura 8 - Falhas médias anuais (%)

Figura 11 - Falhas médias dos cenários (%)
Figura 9 - Falhas médias dos cenários (%)
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Tabela 6 - Falhas (%). Visão do passado com critério pessimista: maior cota observada no mês

Tabela 7 - Falhas (%). Visão do passado com critério otimista: menor cota observada no mês

3. Critério pessimista: maior cota (Tabela 6, figuras
12 e 13)

4. Critério otimista: menor cota (Tabela 7, figuras 14
e 15)

Figura 14 - Falhas médias anuais (%)
Figura 12 - Falhas médias anuais (%)

Figura 15 - Falhas médias dos cenários (%)
Figura 13 - Falhas médias dos cenários (%)

64

RBRH — Revista Brasileira de Recursos Hídricos Volume 18 n.3 —Jul/Set 2013,53-67

Tabela 8 - Resumo das falhas (%) com visão do passado

com a complexidade do cenário, mesmo
assim, ainda acima de 40%. O aumento das
falhas com a complexidade do cenário
indica, também, uma falta de conhecimento
do sistema holístico, sem desprezar,
contudo, a natureza aleatória das variáveis
envolvidas.

Resumo da visão no passado
A Tabela 8 e as figuras 16 e 17, resumem o
processamento com as diversas análises, nas
alternativas de tempo e escala consideradas para os
cenários estabelecidos.

Visão do presente

A Figura 18 apresenta o resultado dos
cálculos efetuados para o dia 21/09/2009, ou seja,
as últimas informações disponibilizadas para o
reservatório Castanhão, por ocasião desse
processamento computacional. De acordo com os
cálculos realizados, nesta data específica, a cota teve
uma diminuição de 14cm em relação ao último dia
observado. Nesta configuração, o balanço hídrico
apresentou um valor de aproximadamente -52,26
m3/s, registrando, assim, uma perda de volume. A
sugestão de decisão é, então, a primeira alternativa,
ou seja, o reservatório nada deve liberar de vazão.

Figura 16 - Falhas médias anuais (%)

Figura 17 - Falhas médias dos cenários (%)

Observou-se que:
1. Conforme a Figura 12, as médias anuais de
falhas
de
decisões
ficaram
aproximadamente em 50% , com exceção
do ano de 2005, em que as cotas registradas
ficaram, na grande maioria, abaixo de
100,00m, ou seja, abaixo da zona de risco; e,
2. Conforme a Figura 13, como esperado, as
médias das falhas de decisões aumentaram

Figura 18 - Visão do presente. Fonte: VIRTVS (2009)
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Geográficas (SIG) são valiosas, nesse contexto, para
manipulação desses dados, possibilitando uma visão
integrada do sistema holístico. Concluímos que:

Visão do futuro
Ainda de acordo com o resultado dos
cálculos apresentados na Figura 18, para o dia
seguinte, segundo a escala diária estipulada, nada
deverá ser liberado de vazão, visto que a cota
provavelmente continuará a diminuir. Esta previsão
foi realizada com base em uma variação linear
simples, podendo ser melhorada bastante com
outros métodos numéricos mais eficazes.

1. As decisões, frequentemente, são falhas e
tardias, apontando para a necessidade de
uma maior integração entre os agentes
decisores e para o melhoramento da rede
de informática e telecomunicação; e,
2. A falta de percepção sistêmica do ambiente
leva a operações equivocadas, retendo água
no reservatório quando se deveria liberar,
ou liberando quando se deveria reter. Os
fenômenos das enchentes e escassez hídrica
permanecem aterrorizando a região de
análise.

CONCLUSÕES
Uma das técnicas mais usadas, para solução
de problemas que envolvem o planejamento de
recursos hídricos, é a simulação, onde, através da
criação de cenários futuros, o presente é preparado
para as possíveis adversidades. As variáveis envolvidas
devem estar relacionadas, entre si, através de vários
modelos; as operações devem, pois, ser integradas,
para o aproveitamento racional dos recursos
hídricos, servindo de base para as tomadas de
decisão. As simulações, em diferentes cenários
hidroclimatológicos,
possibilitarão
ao
gestor
antecipar-se aos eventuais problemas, provendo
mecanismos para o desenvolvimento sustentável.
O modelo integrado de análise, é
recomendado para a aplicação, principalmente no
semiárido brasileiro, onde a falta de recursos
financeiros é secular e, o que for economizado com
o planejamento e gestão, poderá ser revertido no
fomento aos compromissos sociais.
O planejamento das operações de sistemas
de reservatórios é, possivelmente, o momento em
que mais se emprega a programação dinâmica.
Considerando um cenário complexo, deverá haver
clareza em relação às responsabilidades de
execução, e as decisões somente serão politicamente
viáveis, se houver razoável certeza de serem atingidas
as metas traçadas.
Com frequência, os modelos de previsão
não examinam os fenômenos hidrológicos no
contexto geográfico, utilizando apenas uma
representação simplificada dos elementos espaciais,
assumindo a bacia hidrográfica uma condição
uniforme. Essa limitações podem ser superadas, com
a utilização de modelos semi-distribuídos ou
distribuídos, capazes de permitir a detecção de
efeitos e anomalias locais, de forma a considerar a
heterogeneidade fisiográfica das bacias e a
espacialização das simulações (TUCCI, 1998).
Ferramentas
de
Sistemas
de
Informações

Com base no estudo sugere-se:
I. Para trabalhos futuros:
(1) promover a integração de modelos de
otimização; (2) adicionar ao SAD operação, com
níveis de alerta, em tempo real; (3) incorporar
modelos baseados em redes neurais artificiais, para
previsão de eventos futuros, em curto e médio
horizontes; (4) observar e analisar as consequências
e impactos das decisões tomadas, continuamente.
II. Para os operadores do reservatório:
(1) promover efetividade na rede de
comunicação; (2) criar um ambiente colaborativo,
para as conferências de decisão; (3) aceitar, com
humildade, a condição de que, somente com a
união do conhecimento multidisciplinar e ações
conjuntas, há sustentabilidade e resultados positivos
das ações tomadas.
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RESUMO
Mudanças climáticas podem gerar significativos impactos sobre o regime hidrológico. No âmbito dos recursos
hídricos, o principal efeito de tais mudanças se faz sentir no escoamento de bacias hidrográficas. Neste trabalho avaliou-se o
impacto de possíveis cenários de mudanças climáticas sobre os recursos hídricos na bacia hidrográfica do Rio Ibicuí, afluente
da margem esquerda do rio Uruguai. Análises de sensibilidade da vazão em função de mudanças hipotéticas na precipitação
média anual mostraram que as vazões médias e altas são mais sensíveis a mudanças na precipitação. Para simulação
hidrológica da bacia foi utilizado o modelo hidrológico MGB-IPH. O período simulado é de 1960 a 2005. Cenários de
mudanças climáticas para 2050 (janela de 30 anos centrada em 2050) foram obtidos através do gerador de cenários
MAGICC/SCENGEN, considerando resultados de vinte Modelos Climáticos Globais - GCM’s e três cenários de emissão de
gases de efeito estufa. Os resultados apontam, quanto à totalidade dos modelos, para acréscimo de temperatura, porém
quanto à variável precipitação ocorrem maiores incertezas, principalmente em relação à magnitude destas variações.
Também foram observadas variações destas predições entre os três cenários de mudanças climáticas analisados. As maiores
incertezas encontradas estão relacionadas à precipitação. A discrepância entre a magnitude das modificações para
precipitação é muito grande, além do que não há concordância, entre os GCM’s, se esta variável irá aumentar ou diminuir
no futuro. As incertezas relacionadas às projeções de anomalias de precipitação e temperatura, previstas pelo conjunto de 20
GCM’s, foram amplificadas ao avaliar o impacto de mudanças climáticas no regime de vazões.
Palavras-chave: Mudanças climática. Simulação de cenários de mudanças climáticas.

Atualmente
buscam-se
relações
que
permitam entender os processos de mudanças
climáticas a fim avaliar os impactos e mitigá-los. Isto
envolve estudos de processos climáticos, utilização
de Modelos Climáticos Globais - GCM’s, simulação
de cenários futuros, dentre outros.
Diversos GCM’s tem sido desenvolvidos para
simular o clima atual e usados para estimar futuras
mudanças. Esses modelos são considerados pela
maioria da comunidade científica como a melhor
ferramenta, pois levam em conta de forma
quantitativa (numérica) o comportamento dos
compartimentos climáticos (atmosfera, oceanos,
vegetação, solos, etc.) e suas interações, permitindo
que se simulem prováveis cenários de evolução do
clima para vários cenários de emissões dos gases de
efeito estufa.
O IPCC tem adotado um conjunto de
cenários climáticos, conhecidos como cenários SRES
(“Special Report on Emissions Scenarios”) que são
baseados em quatro projeções diferentes de
emissões de gases de efeito estufa para o futuro,
relacionados com aspectos de desenvolvimento

INTRODUÇÃO
As alterações climáticas podem gerar
significativos impactos sobre o regime hidrológico,
entre eles aumento de cheias, secas, erosão,
deterioração da qualidade das águas e diversidade
dos ecossistemas. O Painel Intergovernamental
sobre Mudanças Climáticas - IPCC (2007) define
Mudança Climática como as mudanças de clima no
tempo devido à variabilidade natural e/ou resultado
das atividades humanas (ações antrópicas, dentre
elas a emissão de gases relacionados ao efeito
estufa).
Um dos principais efeitos das mudanças e
variabilidade do clima se faz sentir nos escoamentos
gerados nas bacias hidrográficas. Portanto é
imprescindível o estudo destes impactos para o
adequado gerenciamento dos recursos hídricos.
*
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igualmente apresenta certa homogeneidade, com
média entre 16e 20C. Os tipos de solo da região
são classificados em Alissolo, Argissolo, Afloramento
Rochoso,
Chernossolo,
Gleissolo,
Litossolo,
Luvissolo, Neossolo, Nitossolo, Planossolo e
Vertissolo (EMATER/RS-Ascar, 2008).

social, econômico e tecnológico, crescimento
populacional, preocupação com o meio ambiente e
diferenças regionais. Os modelos climáticos são
usados como ferramentas para projeções de futuras
mudanças do clima, como consequência de futuros
cenários de forçantes climáticas (gases de efeito
estufa e aerossóis). Logo, um cenário de mudança
climática pode ser definido como uma descrição de
como o futuro se desenrolará, baseando-se num
conjunto de suposições base, acerca de relações
chave e mecanismos geradores que devem ser
coerentes e consistentes.
No âmbito de bacia hidrográfica a
abordagem mais comum para estimar impactos de
mudanças climáticas é avaliar como as anomalias de
precipitação e de temperatura, ou seja, o
aumento/diminuição destas variáveis, devido a
variações de clima, pode afetar o regime de vazão
dos rios, uma vez que a precipitação esta
diretamente relacionada ao escoamento de uma
bacia hidrográfica e a temperatura relaciona-se a
evapotranspiração e ao balanço hídrico (e.g. JIANG
et al, 2004).
O resultado da variação de temperatura e
precipitação nos regimes de vazão é avaliada através
de uso de modelos hidrológicos capazes de
representar grande parte dos processos hidrológicos
e também as características físicas da bacia
hidrográfica. O conceito de elasticidade da vazão
em função de mudanças na precipitação média
também é uma alternativa para mensurar a
vulnerabilidade da bacia a mudanças climáticas (e.g.
FU et al, 2007; CHIEW, 2006).
Neste trabalho apresenta-se uma análise do
impacto de possíveis cenários de mudanças
climáticas sobre o regime precipitação e vazão na
bacia do Ibicuí e das incertezas associadas a estas
previsões. Para tanto a utilização do modelo
hidrológico de grandes bacias MGB-IPH e do
gerador de cenários MAGICC/SCENGEN.

Figura 1- Bacia hidrográfica do Rio Ibicuí (sub-bacias e
postos fluviométricos).

A população total da bacia do Ibicuí é de
aproximadamente 392.976 habitantes, tendo como
base econômica a agricultura, destacando-se o
cultivo de arroz irrigado, que constitui o principal
uso da água. Segundo informações do banco de
dados de licenciamento da FEPAM (2008), a área
destinada à irrigação na bacia em estudo é de
183.099 ha sendo a maior parte destinada a cultivo
de arroz, seguida de milho/soja, com demandas de
água, respectivamente, de 11.500 m³/ha e 4.000
m³/ha. Cerca de 50% das áreas irrigadas de arroz
são atendidas por açudes (111.362 ha). O rio
Uruguai atende diretamente cerca de 10% da área
destinada a esta atividade, aliviando o consumo
interno da bacia.

ÁREA DE ESTUDO
A área em estudo compreende a bacia
hidrográfica do rio Ibicuí, principal afluente da
margem esquerda do rio Uruguai em território
brasileiro, com área aproximada de 53.000 Km².
(Figura 1).
O clima da bacia do rio Ibicuí é
caracterizado pela sua homogeneidade, no que se
refere à pluviometria e ao ritmo estacional do seu
regime. Quanto ao regime térmico, a temperatura

METODOLOGIA
No presente estudo o impacto de cenários
de mudanças climáticas foi avaliado com base em
quatro principais etapas descritas a seguir:
1. Coleta de dados e simulação hidrológica da
bacia do Rio Ibicuí: Inicialmente foi
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média anual. Em ambos os casos, utilizou-se
o modelo hidrológico MGB-IPH. O período
simulado é de 1960 a 2005.

realizada a modelagem hidrológica da bacia
do Rio Ibicuí utilizando dados observados
de climatologia e vazão. Através desta etapa
foi possível simular o comportamento
hidrológico da bacia bem como calibrar
parâmetros
do
modelo
hidrológico
utilizado, neste caso o MGB-IPH. Dados
diários de vazão, chuva e clima foram
obtidos através da Agência Nacional de
Águas (ANA) no seu sistema Hidroweb
(http://hidroweb.ana.gov.br/)
para
o
período de 1960 a 2005.
2. Estimativa das anomalias de temperatura do
ar e precipitação em cenários de mudanças
climáticas: Para a geração de cenários de
mudanças climáticas, obtenção das variações
de temperatura média mensal (ºC) e
precipitação (%) foi utilizado o modelo
MAGICC/SCENGEN. Os dados obtidos por
este software representam as mudanças
climáticas previstas para o ano de 2050
(janela de 30 anos centrada em 2050). Os
valores de mudanças previstas nas variáveis
analisadas (temperatura e precipitação)
representam o aumento ou a redução que
as mesmas terão no futuro, ou seja, uma
anomalia, que neste trabalho foi utilizada
como um incremento, um delta (∆)
perturbador das séries observadas (séries de
dados atuais). Com a adição destas
anomalias nas séries de dados observados
das variáveis temperatura e precipitação,
novas séries são obtidas: as séries futuras de
temperatura e precipitação;
3. Simulação dos cenários de Mudanças
Climáticas: a partir da estimativa de
anomalias de temperatura (∆T) e
precipitação (∆P) obtidas pelo gerador de
cenários
MAGICC/SCENGEN
foram
obtidas as séries futuras de temperatura e
precipitação. Tais séries foram usadas como
dados de entrada do MGB-IPH, gerando
assim as séries futuras de vazão, ou seja, as
vazões que poderão ocorrer no futuro de
2050 (janela de 30 anos centrada em 2050)
na Bacia do Rio Ibicuí; 4) Avaliação dos
impactos de mudanças climáticas: a partir
das séries de dados obtidas na etapa (3)
foram comparadas as séries de vazão atual e
futura a fim de mensurar a variação desta
variável devido ao impacto de mudanças
climáticas na região. Também foi realizada a
análise de sensibilidade da vazão em função
de mudanças hipotéticas na precipitação

A seguir apresenta-se uma breve descrição
do modelo hidrológico MGB-IPH, dos cenários de
mudança climática utilizados neste estudo e do
gerador de cenários MAGICC/SCENGEN.
Modelo Hidrológico MGB-IPH
O Modelo Hidrológico de Grandes Bacias
MGB-IPH, descrito em Collischonn (2001) ou
Collischonn et al (2007), é um modelo distribuído
desenvolvido para aplicações em grandes bacias .
O modelo é composto dos seguintes módulos: balanço de água no solo; evapotranspiração;
escoamentos superficial, sub-superficial e subterraneo na célula; e escoamento na rede de drenagem.
O modelo é distribuído no espaço, o que significa
que a bacia hidrográfica é subdividida em unidades
menores, definidas geomorfologicamente, denominadas mini-bacias.
O tipo de vegetação e uso da terra dentro
de cada mini-bacia é categorizada dentro de uma ou
mais classes de acordo com a escolha do usuário,
utilizando a abordagem de Unidade de Resposta
Hidrológica (URH). Uma URH é uma combinação
única de tipo de solo e de uso da terra.
A interceptação é computada através de um
reservatório de volume determinado a partir do
índice a área foliar da vegetação do bloco. A
infiltração no solo e o escoamento superficial são
determinados a partir de modelo baseado em uma
relação probabilística entre umidade do solo e
fração de área saturada conforme utilizado por
Todini (1996) e Moore e Clarke (1981). Os volumes
de escoamento sub-superficial e subterrâneo são
funções da umidade do solo. A evapotranspiração é
determinada pelo método de Penman Monteith
(SHUTTLEWORTH, 1993). Os escoamentos
superficial, subsuperficial e subterrâneo são
propagados em nível de célula através de
reservatórios lineares. Os volumes gerados nas
células são propagados pela rede de drenagem pelo
modelo Muskingun Cunge linear (TUCCI, 2005).
Devido a uma forte base física o modelo
MGB-IPH é apropriado para ser utilizado em
estudos de avaliação de impactos de mudanças no
uso do solo ou mudanças climáticas. Desde seu
desenvolvimento,
foram
realizadas
diversas
aplicações do modelo MGB-IPH em várias regiões
do país, inclusive em estudos de mudanças
climáticas na região hidrográfica em estudo.
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Os Cenários de Mudanças Climáticas Utilizados

Cenários de Mudança Climática e
Gerador de Cenários MAGICC/SCENGEN

Cenário A1B - este pertence à família de
cenários A1 que descreve um mundo futuro onde a
globalização é dominante, existindo um crescimento
econômico rápido e um crescimento populacional
pequeno, com um desenvolvimento rápido de
tecnologias mais eficientes; Cenário A2 - descreve
um mundo futuro muito heterogêneo onde a
regionalização é dominante. Existiria um fortalecimento de identidades culturais regionais, autosuficiência em termos de recursos e menos ênfase
nas interações econômicas, sociais e culturais entre
as regiões são característicos para esse futuro; e
Cenário B2 - descreve um mundo no qual a ênfase
está em soluções locais, na sustentabilidade
econômica, social e ambiental. As políticas públicas
e as estratégias empresariais, a nível nacional e local,
são influenciadas por conceitos ambientalistas, com
uma tendência para a auto-suficiência local.

Todo o processo de obtenção de futuras
mudanças das variáveis climáticas inicia-se com a
construção de cenários. Estes podem ser definidos
como uma descrição possível do futuro, tendo como
base um conjunto de suposições, acerca de relações
chave e mecanismos geradores, tais como:
desenvolvimento tecnológico, flutuações monetárias, crescimento econômico e populacional, desenvolvimento de técnicas para redução de impactos
ambientais e, principalmente, o grau de emissão dos
gases de efeito estufa.
Cenários de mudança climática para bacia
do Ibicuí foram obtidos a partir do gerador de
cenários de mudanças climáticas MAGICC/SCEN
GEN (Model for the Assessment of Greenhouse-gas
Induce Climate Change/SCENario GENerator)
versão 5.3 que considera as principais diretrizes
estabelecidas pelo Quarto Relatório de Avaliação do
Grupo de Trabalho 1 (Fourth Assessment Report,
Working Group 1, AR4) do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (International
Panel on Climate Change - IPCC).
O
MAGICC/SCENGEN
consiste
na
combinação do modelo climático MAGICC e a base
de dados sobre cenários climáticos SCENGEN.
Segundo Wigley (2003a), o MAGICC/SCENGEN é
baseado em um modelo acoplado de ciclo de gases e
clima (MAGICC) que gera dados de modificação na
temperatura média global utilizados pelo SCENGEN
para gerar cenários de mudanças climáticas
espacializados. MAGICC tem sido o principal
modelo utilizado pelo IPCC para gerar projeções
futuras de temperatura média global e nível médio
do mar. Baseado em cenários de emissões de gases
do feito estufa e modelos simplificados que emulam
o comportamento de modelos de circulação geral
(GCM’s), o MAGICC calcula projeções de
concentração de gases de efeito estufa, temperatura
média global e nível médio do mar. Os resultados de
temperatura média global são utilizados pelo
SCENGEN para produzir padrões espaciais de
mudanças climáticas (resultados em uma grade de
2,5 x 2,5º) a partir de um banco de dados de
resultados de GCM’s e utilizando o método “pattern
scaling” descrito em Santer et al (1990) e Mitchell
(2003). Neste estudo foram utilizadas previsões de
mudanças climáticas relativas a três cenários de
emissões de gases de efeito estufa (A1B, A2 e B2)
simulados por vinte modelos de circulação geral,
sendo estes os modelos utilizados nas simulações de
mudanças climáticas do IPCC (AR4).

Os Modelos de Circulação Geral Utilizados
Os modelos acoplados oceano-atmosfera
utilizados neste trabalho, são previamente descritos
a seguir, de acordo com o esquema: Sigla.
Instituição
pertencente.
Características
de
componentes atmosféricas e oceânicas, e suas
respectivas resoluções.
CCCMA-31. Canadian Centre for Climate
Modelling and Analysis, Canada. Componente
atmosférica com 31 niveis verticais e grades de
resolução de 2.8º x 2.8º (latitude x longitude),
componente oceânica com 29 níveis verticais e
grades com resulução de 1.85 x 1.85º (SCINOCCA
et al., 2008); BCCRBCM2. Instituto Bjerknes Centro
de Pesquisas Climáticas (BCCR), Bergen University,
Noruega. Componente atmosférica com 31 níveis
verticais, componente oceânica com 35 níveis
verticais e grades de resolução de 0,5º x 1,5 º
(RAMIREZ e JARVIS, 2010). CNRM-CM3. Centre
National de Recherches Meteorologiques, Meteo
France, France. Componente atmosférica com 45
níveis verticais e grades com resolução de 2.8º x 2.8º,
componente oceânica com 31 níveis verticais e
grades com resolução de (0.5º-2º) x 1.875º (SALASMÉLIA et al., 2005); CSIRO-30. CSIRO, Austrália.
Componente atmosférica com 18 níveis verticais e
sua resolução horizontal espectral é R21
(aproximadamente 5.6 até 3.2 graus), componente
oceânica com 31 verticais e grades com resolução de
0.84º1 x 875º (GORDON et al., 2002); MPIECH-5.
Max Planck Institute for Meteorology , Germany.
Componente atmosférica com 32 níveis verticais,
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grades com resolução de 0.5º- 2.0º x 2.5°
(YUKIMOTO et al., 2001); NCARPCM1. National
Center for Atmospheric Research (NCAR), USA.
Componente atmosférica com 18 níveis verticais e
grades com resolução de 2.8° x 2.8º, componente
oceânica com 40 níveis verticais e grades com
resolução de (0.27º - 1º) x 1° (Washington et al.,
2000); UKHADCM3. Hadley Centre for Climate
Prediction and Research, Met Office, United
Kingdom. Componente atmosférica com 19 níveis
verticais e grades com resolução de 2.75° x 3.75º que
produz uma grade global de 96 x 73 células,
componente oceânica com 20 níveis verticais e
grades com resolução de 1.25° x 1.25º (GORDON et
al., 2002); UKHADGEM. Hadley Centre for Climate
Prediction and Research, Met Office, United
Kingdom. Componente atmosférica com 38 níveis
verticais e grades com resolução de 1.25° x 1.875º,
componente oceânica com 20 níveis verticais e
grades com resolução de 1.25° x 1.25º (JOHNS et
al., 2006).

componente oceânica com 41 níveis verticais e
grades com resolução de 1º x 1º (JUNGCLAUS et
al., 2005); ECHO-G. Meteorological Institute of the
University of Bonn, Institute of KMA and Model and
Data
Group,
Germany/Korea.
Componente
atmosférica com 19 níveis verticais e 20 níveis
verticais
em
sua
componente
oceânica.
(GRÖTZNER et al., 1996); FGOALS1G. Institute of
Atmospheric Physics, Chinese Academy of Sciences,
China. Componente atmosférica com 26 níveis
verticais e grades com resolução de 2.8º x 2.8º,
componente oceânica com 16 níveis verticais e
grades com resolução de 1º x 1º (YU et al., 2004);
GFDLCM20 e GFDLCM21. Geophysical Fluid
Dynamics Laboratory — NOAA (USA). Componente
atmosférica com 24 níveis verticais e grades com
resolução de 2.5° x 2º, componente oceânica
apresenta uma resolução de 1º em latitudelongitude, e passando a ter uma resolução maior ao
norte de 30°. Esta componente apresenta 50 níveis
verticais no oceano e não tem ajuste de fluxos
(DELWORTH et al., 2004); GIS-EH e GIS-ER.
Goddard Institute for Space Studies (GISS), NASA,
USA. Componente atmosférica com 20 níveis
verticais e grades com resolução de 5° x 4º,
componente oceânica com 13 níveis verticais e
grades com resolução de 4° x 5º (SCHIMIDT et al.,
2005); INMCM-30. Institute of Numerical
Mathematics, Russian Academy of Science, Russia.
Componente atmosférica com 21 níveis verticais e
grades com resolução de 4° x 5º, componente
oceânica com 33 níveis verticais e grades com
resolução de 2° x 2.5º (DIANSKY et al., 2002);
IPSL_CM4. Institute Pierre Simon Laplace (IPSL),
France. Componente atmosférica com 19 níveis
verticais e grades com resolução de 3.75° x 2. 5º,
componente oceânica com 30 níveis verticais e
grades com resolução de 2° x 2º (MARTI et al.,
2005); MIROC-HI. CCSR/NIES/FRCGC, Japan.
Componente atmosférica com 56 níveis verticais,
componente oceânica com 47 níveis verticais e
grades com resolução de 0.19° x 0.28º (HASUMI e
EMORI, 2004); CCSM-30. National Center for
Atmospheric Research — NCAR, USA. Componente
atmosférica com 26 níveis verticais, componente
oceânica com 40 níveis verticais e grades com
resolução de 1° x 1.125º (COLLINS et al., 2005);
MIROMED. CCSR/NIES/FRCGC, Japan. Componente atmosférica com 20 níveis verticais, componente oceânica com 43 níveis verticais e grades com
resolução de 1.4° x 1.4º (HASUMI e EMORI, 2004);
MRI-232. Meteorological Research Institute, Japan
Meteorological Agency. Componente atmosférica
com 30 níveis verticais; componente oceânica com

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Sensibilidade de Vazões na Bacia do Rio Ibicuí
A análise de elasticidade de vazão em
relação a mudanças de precipitação foi realizada,
considerando o cenário natural, para a Bacia do Rio
Ibicuí em quatro diferentes pontos da bacia, todos
representando sub-bacias de cabeceira. Estes
correspondem às sub-bacias do Rio Jaguari, Rio Itú,
Rio Ibirapuitã e Rio Santa Maria, como apresentado
na Figura 2.

Figura 2 - Localização das sub-bacias utilizadas para
análise de sensibilidade na bacia do Ibicuí
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Na sub-bacia do Rio Santa Maria o efeito de
uma mudança na precipitação média é amplificado
na vazão, em uma razão ∆Q/∆P=2 para a vazão
média. A cada acréscimo/decréscimo de 1% na
precipitação média tem-se um acréscimo/decréscimo de 2% na vazão média da bacia. Para a subbacia do Rio Jaguari esta relação é ∆Q/∆P=1.87,
para a sub-bacia do Rio Itu ∆Q/∆P= 1.6 e para subbacia do Rio Ibirapuitã ∆Q/∆P=1.77.
O comportamento hidrológico de uma
região depende dos tipos de solo, rochas, usos do
solo, dentre outros. A sub-bacia do rio Ibirapuitã,
por exemplo, possui predominância de solos rasos.
Um evento de precipitação de pequena magnitude é
capaz de saturar os solos da bacia. Logo um
pequeno aumento ou diminuição na magnitude da
precipitação implicará em um aumento ou
diminuição
principalmente
no
escoamento
superficial gerado e pequena alteração na recarga
do aqüífero. A sub-bacia do Rio Itu apresenta em
quase sua totalidade solos profundos, e as demais
sub-bacias ambos os tipos de solo.
Outro aspecto importante refere-se à
litologia da região. Predomina-se na bacia do Rio
Ibicuí (considerando também a do Santa Maria)
dois domínios morfoestruturais: sedimentar clástica
e ígnea vulcânica (LEPSCH, 2002). As rochas
existentes na bacia hidrográfica exercem um
controle importante sobre a recarga dos aquíferos e
sobre a conexão rio-aquífero.

Figura 3 - Mudanças na temperatura e precipitação médias
anuais na região da bacia do Rio Ibicuí previstas para 2050
— Cenário A1B-AIM

Estimativas das Projeções de Anomalias
de Precipitação e Temperatura para a
Bacia do Rio Ibicuí

Figura 4 - Mudanças na temperatura e precipitação médias
anuais na região da bacia do Rio Ibicuí previstas para 2050
— Cenário A2-ASF

As Figuras 3, 4 e 5 mostram as mudanças na
temperatura (eixo das ordenadas) e precipitação
(eixo das abscissas) médias anuais na região da bacia
do rio Ibicuí previstas para 2050, (resultados obtidos
do gerador de cenários MAGICC/SCENGEN). Cada
ponto do gráfico é um resultado relacionado a um
dos 20 GCM’s para cada um dos cenários de
mudanças climáticas. Os resultados se referem a
uma janela de 30 anos centrada no ano de
referência. Percebe-se que para todos os cenários a
totalidade dos GCM’s mostra acréscimo de
temperatura, porém os resultados já são mais
discrepantes quanto à precipitação. Nos três
cenários analisados sete dos 20 modelos mostram
redução enquanto o restante um aumento chuvas na
bacia do Ibicuí.

Figura 5 - Mudanças na temperatura e precipitação médias
anuais na região da bacia do Rio Ibicuí previstas para 2050
— Cenário B2-MES
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Tais análises foram estimadas em seis
diferentes pontos da bacia do Ibicuí, a saber: Foz do
Rio Itu, Foz do Rio Jaguarí, Foz do Rio Ibirapuitã,
Foz do Rio Santa Maria, Foz do Rio Ibicuí e Foz do
Rio Ibicuí Mirim.
Para cada um dos 20 modelos climáticos,
mês do ano e cenário de mudanças climáticas foi
estimada a média das vazões Q90, Q95
(representando as vazões mínimas) e a vazão média
de longo período QMLP, tanto para as séries atuais
(dados observados) quanto para as séries de vazões
futuras (séries obtidas através das anomalias de
temperatura e precipitação) em cada um dos seis
pontos em análise da bacia a fim de se obter uma
comparação entre as séries de vazões atuais e
futuras. Estatísticas do conjunto de resultados dos 20
modelos climáticos globais nos diferentes cenários,
como a mediana, o desvio padrão, a mínima e a
máxima e os percentis 10% e 90% foram analisadas.
As Figuras 7, 8 e 9 mostram os resultados obtidos
para a Foz do Rio Ibicuí, onde culmina a vazão das
demais sub-bacias.

Uma comparação das estatísticas das
projeções de anomalias de precipitação (%) média
mensal para a bacia do rio Ibicuí (janela de 30 anos
centrada no ano 2050), em função de 20 modelos
de circulação geral (MAGICC/SCENGEN) e para
três cenários de emissão de gases (A1B-AIM, A2-ASF
e B2-MES) é apresentada na Figura 6.

Figura 6- Comparação das estatísticas das projeções
de anomalias de precipitação (%) média mensal
(Cenários A1B-AIM, A2-ASF e B2-MES)

Observa-se na figura acima que poucas
diferenças são observadas nos valores médios e na
estimativa das incertezas entre os diferentes cenários
de emissão de gases no futuro analisado. Observa-se
ainda que nas estatísticas de projeções de anomalias
de precipitação, os meses de maio, junho e julho são
os que apresentam maiores incertezas nas projeções
e os meses de outubro, novembro e dezembro as
menores incertezas. No entanto ao analisar os
resultados de cada um dos vinte GCM’s
separadamente, nota-se que há grande incerteza
quanto à magnitude das alterações de precipitação
previstas por estes modelos.

Figura 7- Análise estatística Q90 — Foz do Rio Ibicuí —
Cenários AIB-AIM, A2-ASF e B2-MES: mínimo,
máximo, mediana e 10º e 90º percentis.

Simulação dos Cenários de Mudanças Climáticas
na Bacia do Rio Ibicuí
As anomalias previstas para a área da bacia
do Ibicuí, em cada grade do mapa gerado pelo
MAGGIC/SCENGEN, foram interpoladas e agregadas às séries observadas, resultando em um novo
arquivo de entrada (das variáveis temperatura e
precipitação) utilizado pelo modelo hidrológico.
Mantendo as séries observadas das demais variáveis
climáticas (umidade relativa, insolação, velocidade
do vento e pressão), parâmetros e usos da bacia, o
modelo MGB-IPH foi novamente processado, só que
agora tendo como resultado uma série de vazões
futuras na Bacia do Rio Ibicuí.

Figura 8 - Análise estatística Q95 — Foz do Rio Ibicuí —
Cenários AIB-AIM, A2-ASF e B2-MES: mínimo,
máximo, mediana e 10º e 90º percentis.
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to, com base na metodologia abordada neste
trabalho, não se pode afirmar que a vazão na bacia
do Rio Ibicuí irá aumentar ou diminuir, e esta
incerteza é devida a discordância entre os resultados
previstos pelo conjunto dos 20 CGM’s analisados.
Paiva e Collischonn (2010), utilizando
metodologia semelhante à descrita neste trabalho,
avaliaram os impactos de mudanças climáticas para a
bacia do Rio Quaraí, região hidrográfica vizinha à
bacia do Ibicuí. O resultado obtido, utilizando seis
modelos climáticos globais e o gerador de cenários
MAGICC/SCENGEN versão 4.1, também apontou
grande incerteza quanto à discrepância dos dados
gerados pelos GCM’s. A inclusão de um maior
número de GCM’s poderia diminuir tais diferenças
de predições. Esta hipótese foi avaliada para a bacia
do Ibicuí e o resultado mostrou que as incertezas
continuam, mesmo com um conjunto de 20 GCM’s.
As maiores incertezas encontradas estão relacionadas à precipitação, o que consequentemente afeta os
resultados obtidos para as vazões em ordem ainda
maior. A discrepância entre a magnitude das
modificações para precipitação é muito grande,
além do que não há concordância, entre os GCM’s,
se esta variável irá aumentar ou diminuir no futuro.
As incertezas relacionadas às projeções de
anomalias de precipitação e temperatura foram
amplificadas ao avaliar o impacto de mudanças
climáticas no regime de vazões. Logo surge a dúvida
se realmente podemos confiar nos resultados
obtidos e como usá-los para o gerenciamento dos
recursos hídricos.

Figura 9 - Análise estatística QMLP — Foz do Rio Ibicuí —
Cenários AIB-AIM, A2-ASF e B2-MES: mínimo,
máximo, mediana e 10º e 90º percentis.

Do resultado da análise estatística (Figura 7
e 8) feita na foz do Rio Ibicuí observa-se que o
comportamento, para Q90 e Q95, entre as séries de
mediana e série atual são bastante similares para
todos os meses do ano. Para as demais séries maiores
incertezas são observadas nos meses de inverno,
como já previsto na estimativa de anomalias de
precipitação e temperatura. Maiores disparidades
são encontradas para os valores das séries de
máximo e mínimo em relação à série atual.
Quanto à vazão média de longo período
(QMLP) as incertezas são maiores em todos os
cenários analisados. Neste caso há maior
disparidade entre a mediana e a série atual nos
meses de fevereiro a maio e setembro a outubro
para o cenário A1B-AIM. Para os cenários A2-ASF e
B2-MES, tais disparidades entre séries são maiores
nos meses de fevereiro a junho, setembro e outubro.
Para esses meses o resultado indica aumento de
vazão.
Nas Figuras 7 a 9, também se observa que as
séries de mediana para o clima atual e as séries de
mediana prevista pelo conjunto dos 20 modelos
climáticos são bastante semelhantes.
No geral decréscimos nas vazões aumentariam os conflitos quanto ao uso da água, visto que
a agricultura, com ênfase ao cultivo de arroz seguido
de soja e milho, destaca-se como a principal
atividade econômica da região, sendo, portanto, a
irrigação o principal uso consuntivo de água na
bacia. Já acréscimos desta variável aumentariam os
transtornos decorrentes de inundações nas áreas
ribeirinhas. Em épocas de cheia, a população dos
municípios ribeirinhos acaba sendo afetada, tanto
de forma direta, pela inundação das suas residências, como indiretamente, através dos reflexos
provocados na economia (GRIDI, 2001). No entan-

CONCLUSÕES
Neste trabalho avaliou-se o impacto de
possíveis mudanças climáticas sobre o regime de
vazão na Bacia do Rio Ibicuí.
Análises de sensibilidade de vazão a
mudanças de precipitação mostraram que as vazões
médias e altas são mais sensíveis a mudanças na
precipitação. As análises de sensibilidade de vazão
foram realizadas em quatro distintos pontos da bacia
e mostraram que o efeito de uma mudança na
precipitação média é amplificado na vazão, em uma
razão ∆Q/∆P=1,83 para a vazão média.
A estimativa de anomalias previstas pelo
conjunto de GCM’s analisados para o ano de 2050
aponta, quanto à totalidade dos modelos, para
acréscimo de temperatura. Porém quanto às
predições de anomalias da variável precipitação há
maiores incertezas, principalmente quanto à
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magnitude destas variações. Há também, como de se
esperar, variações entre os cenários de mudanças
climáticas. As maiores anomalias de precipitação são
previstas pelo cenário A1B-AIM, já as menores pelo
cenário de melhores condições ambientais B2-MES.
As incertezas relacionadas às projeções de
anomalias de precipitação e temperatura, previstas
pelo conjunto de 20 GCM’s, foram amplificadas ao
avaliar o impacto de mudanças climáticas no regime
de vazões. Cabe ressaltar que existem grandes
incertezas quanto à magnitude das variações de
precipitação prescritas pelos 20 GCM’s utilizados, o
que confere pouca confiabilidade aos dados obtidos.
Portanto é necessário cautela ao utilizar os dados de
variações de precipitação e temperatura preditas por
este conjunto de modelos.
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based on hypothetical changes in annual mean
precipitation showed that the mean and high flows
are more sensitive to changes in rainfall. The
hydrologic model MGB-IPH was used to perform a
hydrologic simulation of the basin. The simulated
period is 1960 to 2005. Climate change scenarios
for 2050 (a 30-year window focusing on 2050) were
obtained by a MAGICC/SCENGEN scenario
generator, considering the results of twenty Global
Climate Models (GCMs) and three scenarios of
greenhouse gas emissions. The results for all the
models indicate increased temperature, however
there are greater uncertainties about the rainfall
variable, mainly concerning the magnitude of these
variations. Variations of these predictions were also
observed among ,the three climate change scenarios
analyzed. The greatest uncertainties found involved
precipitation. There is a great discrepancy between
the magnitude of the modifications for
precipitation, and, moreover, there is no
concordance between the GCMs, as to whether this
variable is going to increase or diminish in the
future. The uncertainties related to projections of
precipitation and temperature anomalies foreseen
by the set of 20 GCMs were amplified when the
impact of the climate changes on the streamflow
regime was evaluated.
Keywords: climate changes, simulation of climate
change scenarios
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RESUMO
No Brasil a outorga foi adotada como instrumento de garantia da qualidade e quantidade da água. No entanto,
ainda se discute quanto aos critérios adotados para o cálculo das vazões outorgáveis, tais como nos estudos de impactos
ambientais com o objetivo de instalação, construção e operação de hidrelétricas, considerando-se seus usos múltiplos e maximização dos benefícios do uso das águas em diferentes períodos sazonais. Neste contexto, esta pesquisa tem como objetivo
analisar algumas das lacunas, contradições ou incoerências do arcabouço legal bem como a falta de critérios técnicos coerentes em relação à outorga do uso de recursos hídricos. A metodologia aplicada neste estudo é uma análise descritiva e comparativa de várias experiências gerenciais e legais sobre esta temática em vários estados e regiões brasileiras e seus desdobramentos no gerenciamento de recursos hídricos na Amazônia. A análise dos resultados indica que há uma série de óbices que surgem a partir da quantificação genérica das vazões ecológicas, indicando, por vezes, aspectos conflitantes entre a esfera federal
e a esfera estadual. Como conclusão, observa-se que a vazão ecológica não pode ser definida unicamente com base em parâmetros estatísticos hidrológicos, mas a partir de um contexto mais amplo e diverso, considerando, além dos aspectos unicamente hidrológicos, também os aspectos ecológicos, econômicos, sociais e culturais.
Palavras Chave: Outorga; Amazônia; vazão ambiental.

Longhi e Formiga (2011) destacam que o
problema da utilização desses métodos hidrológicos
é que os mesmos se utilizam apenas das séries temporais de vazões para recomendar as vazões mínimas
a serem adotadas, com pouco significado ecológico
e sistêmico (DE PAULO, 2007). No entanto a manutenção dos serviços oferecidos pela água depende,
além da manutenção das características hidrológicas
e morfológicas, de características biogeoquímicas da
água e ecológicas de todos os ecossistemas diretamente afetados.
Alguns pesquisadores destacam que essa vazão de referência, baseada apenas em dados hidrológicos, é suficientemente adequada para a proteção
dos rios já que as alocações de água são geralmente
feitas a partir de uma vazão de base de pequeno
risco (HARRIS et al, 2000).
No entanto há controvérsias sobre essas afirmações. No entendimento de Collischonn et al
(2005) é suscitado o fato de que a manutenção dessas vazões mínimas nos corpos hídricos é importante
porque garante que rios inteiros não fiquem secos,
na hipótese de que sua manutenção à jusante de um
importante uso de água não seja ainda suficiente
para manter a integridade dos ecossistemas.

INTRODUÇÃO
No Brasil o objeto de outorga foi adotado
como instrumento de garantia da qualidade e quantidade de água e como forma de disciplinamento
dos seus usos, evitando ou equacionando situações
de conflitos (SANTILLI, 2007). Constitui-se, portanto, em um instrumento de fundamental importância
para o gerenciamento dos Recursos Hídricos (RODRIGUES et al, 2011)
No entanto, desde o Código de águas
(BRASIL, 1934) que já previa a determinação da
outorga, a vazão remanescente, quantidade de água
que não pode ser extraída do corpo hídrico, era
entendida apenas como uma vazão mínima.
Essas vazões mínimas ou referenciais são as
quantidades de água que devem ser mantidas no
corpo hídrico nos períodos de estiagem e que devem suprir todos os usos à jusante do barramento
(COLLISCHONN et al, 2005). São calculadas com
base em dados históricos aplicados a modelos estatístico-hidrológicos como Q7/10; Q90% e Q95%.
*

UNIFAP — Universidade Federal do Amapá
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O PVA abrange mais que uma simples caracterização normalmente utilizada para a vazão de
restrição. Fundamenta-se em estabelecer critérios
que superam as simples considerações hidrológicas,
somando-se às características ecológicas, culturais e
econômicas das bacias hidrográficas utilizadas.
A importância da utilização de metodologias
holísticas, como o PVA, na determinação de vazões
ecológicas é suscitado pela WRC (2008) ao afirmar
que, caso o fluxo de água ou vazão mínima mantida
à jusante de importantes usos de água nos corpos
hídricos não seja suficiente em quantidade e qualidade apropriada aos ecossistemas dependentes de
água, muitos problemas ambientais podem ocorrer,
inclusive irreversíveis alterações de processos ambientais como mudança e redução da riqueza da biodiversidade ou extinção de espécies.
Outro obstáculo à determinação do objeto
de outorga é quando o estabelecimento dessas vazões mínimas ou remanescentes está associado à
construção de hidrelétricas. Fato é que os impactos
podem se agravar em decorrência de que a quantidade de água à jusante do barramento pode ser tão
reduzida que cause a redução da diversidade de
espécies ou da população de determinada espécie
(BENETTI, LANNA e COBALCHINI (2003). Tais
impactos podem ocorrer em diferentes níveis de
severidade aos sistemas físico-biótico, socioeconômico e cultural das regiões em que são instalados (SOARES da SILVA, et al 2010).
Wittmann (2010) enfatiza ainda que além
dos problemas comumente discutidos sobre a determinação de vazões mínimas, existem muitas incertezas em termos de novos investimentos hidrelétricos e polêmica quanto a perdas e benefícios da
instalação desses empreendimentos.
No Brasil essa preocupação é levantada em
virtude do MME (2007) declarar que o país objetiva
alcançar a auto-suficiência energética priorizando a
hidroeletricidade através da construção de hidrelétricas, principalmente na região Amazônica.
A instalação de empreendimentos hidrelétricos em uma região pouco conhecida, como a
região Amazônica, aumenta a preocupação com a
forma de determinação dessa vazão mínima, pois de
acordo com o que preconiza a Lei 9433/97, será
adotada a vazão de referência baseada em dados
históricos e métodos hidrológicos para subsidiar a
outorga de uso da água.
É lamentável, contudo, que no Brasil o avanço da gestão de recursos hídricos (Lei 9.433/97)
não tenha conseguido ainda instalar uma sistemática
de avaliação e aplicação de novas metodologias, seja
para uso direto ou para confecção de métodos pró-

Benetti, Lanna e Cobalchini (2003) defendem que a determinação de vazões mínimas deve
levar em consideração as necessidades dos ecossistemas. Isso porque, quando essa demanda ecológica
não é considerada e a quantidade remanescente de
água à jusante do barramento não é suficiente para
manter as funções exercidas pela água, uma série de
prejuízos podem ocorrer aos ecossistemas.
Silva et al (2005) enfatizam que a determinação da vazão de referência é um dos principais
entraves na implementação de sistemas de outorga.
Essa dificuldade ocorre devido aos conflitos pelo uso
da água em detrimento da disponibilidade do recurso.
Outro entrave no estabelecimento da outorga é destacado por Galvão (2008) ao identificar
que, na determinação da outorga, não são utilizados
estudos ecológicos e socioeconômicos que relacionem os limites estabelecidos para vazões outorgáveis
(quantidade de água sujeita a derivação na bacia) e
de restrição com os dados hidrológicos, garantindo
de forma integrada as reais necessidades dos ecossistemas e das populações que dependem dele para
sua sobrevivência.
Desta forma a referida autora destaca que
essa quantidade de água que permanece nos corpos
hídricos, após as múltiplas utilizações, vazão remanescente ou residual, deve ser suficiente para atender a demanda dos ecossistemas, sugerindo um novo conceito para a quantidade de água remanescente, denominada vazão ecológica.
Para Santos (2011) o termo vazão ecológica,
diferente de vazão de restrição ou vazão mínima, é
caracterizada como a quantidade de água com qualidade que deve permanecer à jusante de importantes usos deste recurso de forma a satisfazer os usos
múltiplos, principalmente os ecológicos.
De acordo com De Paulo (2007) e Galvão
(2008) a conceituação de vazão ecológica ultrapassa
as considerações atuais. Consideram a vazão ecológica como a que atende às exigências da biota enfocada, seja mantendo as condições existentes antes da
intervenção humana, seja para garantir condições
favoráveis para manter condições de sobrevivência já
estabelecidas no ambiente, ou ainda para mitigar
impactos dessas intervenções.
Nessa mesma linha de raciocínio Galvão
(2008) apropriou-se da terminologia vazão ecológica
para propor uma nova metodologia para cálculo de
vazões ecológicas que ultrapassam a análise puramente hidrológica, diferenciando-se das metodologias usualmente utilizadas. A essa nova metodologia
para determinação de vazões ecológicas denominouse Potencial de Vazão Ambiental (PVA).
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de suas águas. Desta forma as águas podem ser utilizadas de forma indiscriminada, sem o necessário
cálculo criterioso das vazões ecológicas o que, de
acordo com o desenvolvimento do texto, poderá
acarretar danos ambientais gravíssimos aos ecossistemas aquáticos e às populações dependentes do
recurso.
Desta forma o duplo desafio no estado, e extrapolando para toda a região amazônica, é o de
gerir eficientemente os usos de suas águas, evitando
situações de riscos a seus ecossistemas sem, no entanto, estar desvinculado de legislação específica
para cálculo de vazões ecológicas.
Desta forma o presente trabalho tem por
objetivo realizar uma analise das legislações e políticas públicas estaduais concernentes aos principais
instrumentos jurídicos de gestão da água que tratam
da outorga de uso. O objetivo é avaliar se a vazão
ecológica recebe a atenção necessária nas legislações
de águas federal e estadual, ou se simplesmente é
considerada como uma mera conseqüência do objeto de outorga das águas.

prios (SOUZA, 2010), na determinação dos critérios
para o estabelecimento da outorga que ainda hoje
são considerados conservadores, vez que são fundamentados principalmente nas séries de dados hidrológicos (SARMENTO, 2007; CRUZ, 2001).
Por outro lado, em países da América do
Norte, África do Sul e Austrália, métodos holísticos
de investigação intensiva da vazão de restrição ou
ecológica têm sido desenvolvidos constantemente
(JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, 2010).
No contexto em que são desenvolvidas, no
cenário internacional, essas metodologias consideram além de variáveis ambientais a participação
social na elaboração de proposição final para determinação de quantidades utilizáveis de água
(STONE-JOVICICH et al, 2011).
A elaboração dessas metodologias holísticas
por países desenvolvidos deve-se ao fato da preocupação com o alto grau de degradação dos seus recursos hídricos e por isso desenvolvem metodologias
holísticas mais adequadas para a determinação de
vazões ecológicas (AMORIN ; LUZ, 2006).
Assim em virtude das limitações impostas
pelas metodologias existentes hoje no Brasil, Amorin e Luz (2006) sugerem que o país também adote
métodos mais holísticos para a determinação das
vazões de restrições, a exemplo das degradações já
sofridas em outros países, como China e Estados
Unidos.
Essa situação é analisada para o contexto da
região amazônica brasileira, já que seus grandes rios
têm sido objeto de outorga regulamentado de acordo com as metodologias hidrológico/estatística.
Fato este que se torna mais preocupante em virtude
da utilização da região para instalações de várias
hidrelétricas, cujo objetivo principal é a integração
da produção energética amazônica ao SIN (Sistema
Interligado Nacional) de forma a compensar a baixa
produtividade das demais regiões do país em períodos críticos da geração, assim como suprir a necessidade por energia da própria região.
O estado do Amapá localizado na região
norte do país é pioneiro na instalação de hidrelétricas nessa região. Há trinta e nove anos foi instalada
no rio Araguari (genuinamente estadual), a UHE de
Coaracy Nunes (ELETRONORTE, 2006) estando
ainda prevista a sua expansão, além da instalação de
mais duas UHEs (Ferreira Gomes e Cachoeira Caldeirão) no rio Araguari. E, no rio Jari (de dominialidade federal) a Instalação da UHE de Santo Antônio do Jari (SANTOS, 2011). O problema é que o
Estado do Amapá, frente ao desenvolvimento energético focado na priorização da hidroeletricidade,
ainda não regulamentou o instrumento de outorga

Material e Métodos

Seguindo as orientações de Rodrigues
(2007) foram analisados estudos nacionais e internacionais que versam sobre a temática vazão mínima, ou ainda conforme enfatiza Benetti, Lanna e
Cobalchini (2003) vazões residuais, remanescentes,
ecológicas ou ambientais, como tem sido chamadas
essas vazões. A análise desses estudos objetivou estabelecer comparações entre os critérios de estabelecimento da vazão no País e no exterior, observando
suas qualidades e deficiências na aplicação da legislação.
No âmbito Nacional foi brevemente analisado o Código de Águas (BRASIL, 1934), que foi o
primeiro instrumento jurídico a disciplinar o uso
das águas nacionais, mas somente quanto aos principais tópicos relacionados com o objeto de outorga.
Posteriormente fez-se uma análise da Lei 9.433 que
estabelece a Política Nacional de Recursos Hídricos
(BRASIL, 1997), principalmente quanto às principais considerações do instrumento jurídico frente
ao estabelecimento do objeto de outorga das águas,
e estudos aprofundados sobre a temática, como os
estudos de Goater et al. (2008); Galvão (2008); Molina (2009).
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LON, 2003). A reserva está dividida em duas partes,
a primeira destina-se aos usos humanos básicos e a
segunda ao atendimento das funções dos ecossistemas. Os demais usos que não estão contemplados na
Reserva necessitam de autorização para a derivação.
A Reserva do uso adotada na África funciona como uma garantia de manutenção de quantidades significativas de água para sustentação dos ecossistemas aquáticos e de todas as funções que estes
oferecem à sociedade. È bom destacar que a África
do Sul, ao desenvolver seus métodos, utiliza a participação social como condição chave na gestão das
águas (STONE-JOVICICH et al, 2011).
Na Tanzânia, por exemplo, o governo tem
adotado em sua política hídrica a prioridade de uso
da água. Primeiro para os ecossistemas e depois para
os usos humanos. No entanto, o cálculo da vazão
ecológica é determinado por intermédio do produto de valores sociais, ecológicos e econômicos da
água. Neste país notamos um disciplinamento da
competência de determinação da vazão ecológica,
que é definida pela sociedade, mas regulamentada
pelo Estado (ACREMAN et al., 2004).
A política de recursos hídricos utilizada no
oeste da Austrália está baseada no mesmo princípio
do modelo empregado na Tanzânia. Naquele país a
instituição Waterand River Commission (Agência de
Recursos Hídricos) estabelece que vazões para os
ecossistemas têm prioridade. De acordo com Postel
e Richter (2003) primeiro a água é reservada para
dar suporte aos ecossistemas e somente o restante
pode ser alocado para outros usos.
Postel e Richter (2003) destacam que na
Austrália todos os estados assinaram o acordo Water
Reform Framework (Quadro de reforma da água) como forma de otimizar o uso sustentável e a proteção
dos ecossistemas. Após a assinatura do acordo se
iniciou a consideração do balanço entre os aspectos
ambientais, sociais e econômicos na determinação
das vazões ambientais. Assim foi instituído o Macro
Plano para gerenciamento da água (Macro Water
Sharing Plan) no país e, através dele, tornou-se possível manejar o impacto cumulativo de extração, facilitar a troca de títulos de água e tornar claros os
direitos do meio ambiente, dos usuários e do suprimento de água para as cidades do Estado de New
South Wales (NSW, 2006).
A França possui uma sistemática de gestão
hídrica disciplinada. Segundo Gurgel (2001) a política de gestão das águas adotada naquele país é caracterizada por uma gestão solidária desse recurso
em seu meio natural, a bacia hidrográfica, com a
criação de comitês de bacia.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
Visão Internacional sobre Vazão Ecológica
Não há uma aplicação rígida de métodos de
determinação de vazões mínimas em outros países.
Segundo Benetti, Lanna e Cobalchini (2003) a falta
de rigidez na aplicação dessas metodologias não
configura descaso com o cálculo dessas vazões. Pelo
contrário, os países têm se empenhado no desenvolvimento de cálculos de vazões mais severos.
Acreman et al (2004) destacam que no cenário internacional a adequação de vazões está baseada em metodologias criteriosas como o Método
Idaho, Método do Departamento de Pesca de Washington, Método IFIM (instream flow minimum) e
Método de Construção de Blocos —BBM. No entanto, observamos que cada um desses métodos trata a
determinação da vazão remanescente como a quantidade de água que deve permanecer no rio para
satisfação de necessidades específicas como o Método do Departamento de Pesca que se preocupa em
estabeler critérios que sustentem espécies específicas
de peixes.
Por outro lado, quando afirmado no início
do texto de determinação de vazão ecológica há
preocupação em considerar demandas múltiplas
para que se estabeleça gerenciamentos mais eficazes
no tratamento do recurso hídrico modificado. Ou
seja, um engajamento entre a necessidade de derivação dos recursos hídricos associado às demandas
existente à jusantes dos barramentos ou múltiplas
utilizações. Esse engajamento ocorre quando há a
inserção das considerações sobre vazões ecológicas
na regulamentação de leis que tratem do assunto.
Ou seja, antes da intervenção física no corpo hídrico, conforme sugerido por Santos (2011).
Esse engajamento é observado no cenário
internacional por Dyson, Bergkamp e Scalon
(2003), os quais ressaltam que a África do sul e a
Austrália são os países que mais incorporam metodologias holísticas para o cálculo da vazão nas legislações hídricas. No entanto essa atitude só é intensamente utilizada por tais países em virtude de problemas gravíssimos na qualidade de suas águas. Na
África do Sul, por exemplo, tais problemas são observados na falta de água potável e saneamento básico, que interferem diretamente na saúde pública e
causam problemas ainda maiores, como o aumento
da incidência de doenças de veiculação hídrica.
Na África do Sul é adotado o princípio de
Reserva (RICHTER, et al., 2006), que consiste em
uma porção de água que não está sujeita à competição com outros usos (DYSON, BERGKAMP e SCA-
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têm procurado desenvolver métodos que tratam dos
aspectos ecológicos, sociais e econômicos que estão
diretamente vinculados à manutenção da vazão
ecológica. Assim tentam frear ou diminuir o nível de
degradação quando não há quantidade e qualidade
de água suficiente para a manutenção plena dos
ecossistemas no corpo hídrico em análise.

Esses Comitês garantem a descentralização
das ações referentes à gestão do recurso, o que difere do Brasil, uma vez que os Comitês são criados,
mas existe uma Agência Nacional de Águas (ANA)
que segrega as ações gerenciais das bacias hidrográficas em todo país, principalmente daquelas de dominialidade federal.
A descentralização incentivada pela França é
explicada por Barraqué e Le Bris (2007) como o
compartilhamento da gestão das águas pelo Estado
Francês e seus Municípios concentrados em ações
do comitê das bacias hidrográficas nos estados e
municípios em que essas bacias estão concentradas.
Essa forma de gerenciamento descentralizado da
água é importante porque possibilita que os cálculos
de vazões sejam realizados com base em dados de
cada bacia hidrográfica e não apenas em determinações genéricas que são normalmente determinadas
por lei federal ou leis estaduais, mas, com considerações gerais. Esse é outro diferencial encontrado
em relação ao Brasil, uma vez que a ANA outorga
todas as bacias de dominialidade Federal e os estados outorgam as bacias de domínio estadual, o que
configura um desarranjo na estrutura gerencial das
águas no país uma vez que possibilita a existência de
variadas metodologias para bacias que se constituíram uma só, por exemplo, pequenas bacias (dominialidade estadual) que são contribuintes de bacias
maiores (domínio federal).
Nos Estados Unidos são utilizadas duas doutrinas de utilização da água. Uma no Oeste do país,
numa região com pouca oferta de água, denominada doutrina do direito de apropriação e outra desenvolvida a leste do país, onde o recurso hídrico é
mais abundante denominada direito ribeirinho
(FARIA, 2005).
Assim o referido autor destaca que a doutrina ribeirinha dá direito de uso ao proprietário de
terras adjacentes ao corpo hídrico e o direito de
apropriação resguarda o uso prioritário ao usuário
que primeiro fez uso do recurso. No entanto, o autor destaca que todos os usos da água exigem licenças das agências administrativas americanas que
levam em consideração os interesses públicos. No
entanto, os Estados Unidos, assim como o Brasil,
não consideram que os usos ecológicos sejam prioridade.
Diante do exposto observamos que no cenário internacional, quando se trata de gestão das
águas, a vazão ecológica é uma variável extremamente importante. É possível afirmar que este parâmetro ambiental condiciona o objeto de outorga.
Ou seja, primeiro resguarda-se água para os usos
ecológicos e depois para os demais usos. Esses países

Visão Nacional da Vazão Ecológica e
o ponto de vista dos autores
Diferente de outros países, o Brasil não desenvolve métodos holísticos para o cálculo das vazões ambientais. Segundo o Journal Of Civil Engineering (2010), de maneira geral, os países da América do Sul não parecem estar preocupados em desenvolver metodologias mais amplas para a temática
da vazão ambiental.
Essa falta de interesse no desenvolvimento
de metodologias para estabelecimento de vazões
não representa a realidade da disponibilidade hídrica do país que no cenário mundial representa 12%
das águas doces do planeta (LIMA; SILVA, 2005).
Tucci e Mendes (2006) destacam que as
principais funções hidrológicas utilizadas para definir vazões de referência para outorga de recursos
hídricos no Brasil são a Q90% (a vazão observada
90% do tempo da série histórica), a Q95% (aquela
que predomina em 95% das observações da série
histórica) e a Q7,10 (vazão mínima de 7 dias de
duração e 10 anos de tempo de retorno), cuja literatura da área sugere não ser suficiente para manter
os serviços dos ecossistemas (GALVÃO, 2008), vez
que não integra considerações ecológicas (BENETTI; LANNA; COBALCHINI, 2003).
Por outro lado, além das dificuldades para a
determinação de vazões outorgáveis através da utilização de metodologias apenas hidrológicas, Sarmento (2007) considera que no Brasil não há uma definição explícita do detentor de competências para a
definição de vazão ecológica (SILVA, 2005). Desta
forma a fixação desses valores tem sido feita principalmente por intermédio da legislação nos níveis
estadual e federal, principalmente nos procedimentos administrativos de licenciamento ambiental e
concessão de outorga de água e construção de barragens. Além disso, o estabelecimento de valor torna-se mais importante ainda quando não se tem um
critério científico definido (SANTOS, 2011).
O que se deseja demonstrar é que no Brasil
não há uma diferenciação dos diferentes termos que
regem a vazão remanescente.
De modo geral, vazão ambiental, vazão ecológica, vazão mínima, vazão residual e vazão rema-
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Assim compreendemos que a outorga das
águas deve estar embasada por critérios científicos e
não arbitrários, uma vez que os impactos a ecossistemas são grandes. Sob o assunto alguns trabalhos
têm sido desenvolvidos no âmbito nacional como,
por exemplo, o de Galvão (2008), que utilizou critérios holísticos para descrever uma metodologia baseada em potencial ambiental de bacias hidrográficas para pequenos cursos d’água. A esta metodologia a referida autora denominou PVA — Potencial de
Vazão Ambiental. Além desses trabalhos, Santos
(2011) adaptou o PVA para grandes rios Amazônicos sujeitos à implantação de hidrelétricas. Curi et al
(2011) e Rodrigues et al (2011) desenvolveram um
modelo de outorga que considera as demandas múltiplas das bacias hidrográficas controladas por reservatórios. Ainda, Costa e Ensslin (2012) utilizaram as
necessidades específicas locais de vários agentes que
utilizam a água para propor a adoção de mapas
cognitivos para determinação de vazões ambientais.
Essas tentativas de adoção de critérios mais
rígidos na determinação de vazões ambientais são
respaldadas por Medeiros (2010) ao admitir que,
diante da utilização dos recursos hídricos para utilizações múltiplas e dos intensos cenários de conflitos,
o estabelecimento de um regime de vazão ambiental
se impõe como um processo de negociação entre
atores sociais em conflito.
Dessa forma entendemos que muitos esforços têm sido feito com o intuito de melhor compreender e tornar cada vez mais eficiente o processo de
emissão de outorga das águas no Brasil. Ao mesmo
passo, discordamos da forma como a vazão ambiental é tratada no país e atentamos para a necessidade
da utilização de critérios científicos baseados nas
necessidades das bacias hidrográficas modificadas.

nescente são utilizadas para descrever a quantidade
de água que deve permanecer no leito do rio depois
dos múltiplos usos como o abastecimento público,
industrial, irrigação, geração hidrelétrica dentre
outros (BENETTI; LANNA; COBALCHINI, 2003).
Ao nosso entender essa vazão dita ecológica
é inegociável, objetiva única e exclusivamente atender aos usos ecológicos dos ecossistemas associados,
além dos usos sociais como, por exemplo, período
de reprodução e migração de espécies, pesca e recreação. Assim deveria haver uma diferenciação na
conceituação desses termos, uma vez que a vazão
mínima desde a implementação do Código de Águas
(BRASIL, 1934) até a lei 9.433 (BRASIL, 1997) que
institui a política de águas no país é entendida como
a menor quantidade de água a permanecer no corpo hídrico após as utilizações múltiplas, não havendo considerações ecológicas, sociais ou ainda considerações sobre a manutenção da qualidade da água.
Alguns autores certificam que os termos são
diferentes. O’Keefee (2008) afirma que a vazão ecológica ou ambiental é conceitualmente melhor
compreendida como sendo “a quantidade, a qualidade e a distribuição de água requerida para a manutenção dos componentes, funções e processos do
ecossistema aquático sobre o qual a população depende”.
Por outro lado, Costa e Ensslin (2012) baseiam-se nas pesquisas de Medeiros et al (2010) e
consideram que a vazão ambiental é o termo que
melhor explicita a inserção do ser humano na complexidade ecológica, diferenciando-se neste aspecto
do termo vazão ecológica
Ou seja, existe uma tendência de diferenciar
ambos os termos, assim como uma evolução na utilização de metodologias que considerem variáveis
mais abrangentes.
De maneira geral entendemos que a vazão
ecológica é extremamente importante na manutenção dos ecossistemas, e que ao empregarmos o termo vazão ecológica estamos nos reportando a um
conceito que garante os usos múltiplos, a preservação da biodiversidade e, caso necessária, a recuperação hidrológica e ambiental do corpo hídrico modificado.
Desta forma entendemos que a determinação da vazão ecológica está mais intimamente relacionada com as características puramente hidrológicas do recurso hídrico, enquanto que a vazão ambiental enxerga o ser humano como parte ativa da
utilização dos recursos hídricos, não só como o modificador do sistema, mas como criador de demandas.

O Instrumento de Outorga e a Vazão Ecológica
Seguindo o exemplo da gestão hídrica francesa, o Brasil tenta moldar o gerenciamento de suas
águas baseado em uma política de gestão descentralizada (RAMOS, 2007; MEDEIROS 2002; CORDEIRO da SILVA; MONTEIRO, 2002).
Essa política descentralizada que é proposta
no país é constituída por prerrogativas que visam
um melhor aproveitamento da água. Essas prerrogativas estão estabelecidas na Lei 9.433 que institui a
Política Nacional de Recursos Hídricos e cria instrumentos para solucionar problemas resultantes do
uso intensivo do recurso e garantir a integridade dos
ecossistemas.
Um dos instrumentos proposto pela Lei
9433/97 é o objeto de outorga (BRASIL, 1997) que,
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construção das UHEs de Ferreira Gomes-I e Cachoeira Caldeirão, ambas no médio rio Araguari, além
da construção da UHE de Santo Antônio do Jari, no
rio Jari, fronteira com o estado do Pará.
A derivação da água (para geração energética) configura-se como preocupante para o meio
ambiente. A WRC (2008) suscita a idéia de que a
construção de barragens modifica a vazão dos rios,
algumas vezes desviando-os de seu curso natural.
Outro fato que deve ser observado na determinação
da outorga para construção e operação de hidrelétricas é redução a da vazão em alguns trechos.
Molina (2009) ao analisar a situação do rio
Xingu, após a instalação de Belo Monte, constata
que a diminuição da vazão em trechos do rio acometerá impactos negativos sérios como a queda do
nível do lençol freático, vários impactos de ordem
biológica e social com efeitos diretos na navegação e
impactos sobre a floresta aluvial. O que mais uma
vez comprova a necessidade da utilização de métodos que considerem variáveis amplas como, por
exemplo, a diversidade de espécies locais, os usos
culturais, características físicas do recurso hídrico,
características das populações ribeirinhas e usos
prioritários e culturais do recurso hídrico.
Assim o Brasil que já possui problemas associados à utilização de suas águas, enfrenta o duplo
desafio de permitir a expansão da geração energética hidráulica na região amazônica que, de acordo
com Tundisi (2005), é uma região com inúmeras
particularidades e ao mesmo tempo deve promover
a proteção dos ecossistemas aquáticos.
Para alcançar este desafio é necessário utilizar métodos para determinação de vazões ecológicas
baseados em critérios holísticos que contemplem
além dos dados hidrológicos, as características físicas, sociais, econômicas e culturais relacionada à
cada corpo hídrico utilizado.
Dentre as diversas metodologias investigadas
neste estudo, tanto as utilizadas no cenário internacional quanto nacional, como o IFIM, BBM, MWSP,
Q90, Modelo de Demandas Múltiplas e Variáveis
mensais e Mapas cognitivos, optamos em defender a
utilização do PVA sugerida por Galvão (2008) e
posteriormente readaptado por Santos (2011) para
determinação de vazões ecológicas em bacias amazônicas (Araguari-AP, Jari-AP, Tocantins-TO). O
método do PVA apresenta-se à luz das considerações
internacionais sobre vazão ecológica excepcionalmente atual, cujas características foram comentadas
anteriormente nas respectivas bacias estudadas. O
PVA foi desenvolvido com base em três variáveis
principais que se constituem de características específicas da bacia. As variáveis são Estresse hidrológico

de acordo com Rodrigues et al (2011), Santilli
(2007) e Cruz (2001), foi a forma adotada pelo Brasil para garantir o racionamento e o disciplinamento
do uso da água.
A outorga é constituída como um instrumento de racionalização dos recursos hídricos, que
deve impor as prioridades para os diferentes usos,
protegendo o abastecimento urbano e a vazão necessária em épocas de escassez (MEDEIROS, 2001).
De uma maneira geral os trabalhos analisados sobre as práticas adotadas nos estados brasileiros
para a determinação da outorga das águas demonstram que não há importância ecológica associada à
outorga. Nesse sentido ela é entendida apenas como
o objeto que autoriza as derivações da água sem a
preocupação de resguardar os usos ecossistêmicos e
ambientais.
No entanto, a outorga está diretamente relacionada com a determinação de vazões ecológicas,
já que a água remanescente no recurso é o fruto do
conjunto de autorizações estabelecidas no corpo
hídrico.
Outro enfoque que deve ser observado é
que a lei 9.433/97 determina que a ANA outorgue
as águas sobre a jurisdição federal, mas também
permite que cada estado gerencie a outorga dos rios
sob sua jurisdição. Dessa forma, alguns estados brasileiros possuem legislação que direcionam a vazão
outorgável de suas águas. A tabela 1 relaciona os
estados que possuem legislação que trata das vazões
outorgáveis.
Cardoso da Silva e Monteiro (2002) consideram que há uma significativa disparidade entre os
estados no que se refere à experiência acumulada na
gestão de recursos hídricos. Alguns órgãos já estão
estruturados, dispondo de procedimentos técnicos e
administrativos consistentes (União, SP, CE, BA,
MG, PR). Outros, porém, possuem uma experiência
intermediária (PE, RN, PB e GO), enquanto os demais possuem pouco ou nenhum grau de estruturação, especialmente na Amazônia (SANTOS, 2011).
Dentro do grupo de nenhum grau de estruturação encontra-se o estado do Amapá. Apesar
deste estado já ter instituído sua política de águas
(Amapá, 2002), até o momento só regulamentou o
Conselho Estadual de Recursos Hídricos (Decreto
4509/2009) não regulamentando os demais instrumentos que compõem a sua política de recursos
hídricos, tal como a outorga das águas.
Portanto, os recursos hídricos estaduais vêm
sendo utilizados sem gestão ou controle adequado.
De acordo com o MME (2009); Cunha et al (2011) e
Cunha et al (2013), está ocorrendo a expansão da
UHE de Coaracy Nunes existente, além da atual
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Tabela 1 - Estados brasileiros que regulamentaram a outorga das águas e os métodos utilizados para aferição
da vazão ambiental.
Vazão máxima outorgável
Autoridade outorgante

(o complemento para 100% corresponde à

Legislação

"vazão ecológica")
70% de Q95, podendo variar de acordo com as peculiaridades
ANA

Não existe devido às peculiaridades do País, podendo variar o

de cada região.

critério.
20% para cada usuário individual

SHR-CE

90% da Q90reg

Decreto Estadual nº 23.067/94

80% da Q90
SRH-BA

Decreto Estadual nº 6.296/97
20% para cada usuário individual

AAGISA-PB

90% da Q90 reg. Em lagos territoriais, o limite outorgável é
reduzido em 1/3

Decreto Estadual nº 19.260/97

SERHID-RN

90% da Q90reg

Decreto Estadual nº 13.283/97

SEMARH-GO

70% da Q95

Não existe legislação específica

30% de Q7,10 para captações a fio d'água
IGAM-MG

Para captações em reservatórios, podem ser liberadas vazões

Portarias do IGAM nº 010/98 e 007/99

superiores, mantendo o mínimo residual de 70% da Q7,10
durante todo o tempo
SUDERHSA-PR

50% DA Q95

Decreto Estadual nº 4646/2001

SEMATEC - DF

80 % de Q90

Decreto Estadual nº 22.359/01

80% de Q95 (rios) e 80% de Q90 reg (açudes)

Não existe legislação específica

SEMAR-PI

DAEE-SP

50% da Q7,10 por Bacia. Individualmente nunca ultrapassar
20%da Q7,10

Decreto nº 43.284/98

A vazão a jusante da barragem deverá ser no mínimo igual ao
SEAMA-ES

menor valor comparativo entre o Q7,10 e a vazão mínima
medida em período de seca, calculada para aquela seção do

Decreto Estadual n.º 4.489/99

curso da água
100% da Q90
Não existe legislação específica

SEPLANTEC-SE
30% de Q90 para cada usuário individual
75% de Q90 por Bacia. Individualmente o máximo é 25% da
NATURATINS-TO

mesma Q90. Para barragens de regularização, 75% da vazão

Não existe legislação específica

de referência adotada
CERH- AL
SERLA-RJ

A vazão outorgável é de 0,9 da Q90

Decreto Estadual nº 006/01

Determina que para fins de vazão de referência será utilizada
Q7,10

Portaria SERLA n. 307/2002
A outorga ainda não está regulamentada no Estado, em

Lei 0686/02 — Política de Gerenciamento dos Recursos
Hídricos do Estado do Amapá.

virtude de inexistência de instituição do objeto legal específico. Mesmo sem regulamentação as águas do estado do
Amapá estão sendo derivadas para usos significativos, como a

SEMA-AP

Toda outorga estará condicionada às prioridades de uso

geração energética. E, como o estado não está no controle

estabelecidas nos planos diretores de recursos hídricos

das vazões utilizadas, também não pode garantir a manuten-

respeitando as classes em que o corpo se enquadra e a

ção de vazões ecológicas que supram as necessidades sociais e

manutenção de condições adequadas ao transporte aquaviá-

ecológicas já estabelecidas nos cursos d’água. Os recursos

rio quando for o caso

hídricos podem estar sendo utilizados de forma indiscriminada ou sem o devido controle.

Fonte: Modificado de Sarmento (2007); Arnéz (2002) e Amapá (2002) (Política Estadual de Rec. Hídricos Lei 0686/2002).
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minada de outorga de uso da água. A Tabela 2 descreve os principais artigos que tratam da outorga de
uso.

(Eh), Valor ecológico e Cultural e Dependência
econômica (De).
Mas apesar do desenvolvimento de métodos
holísticos como o PVA, para que a vazão ecológica
seja considerada no cenário nacional como variável
indispensável da gestão integrada dos recursos hídricos, a exemplo de países desenvolvidos, é necessário que a legislação dos recursos hídricos federal e
estadual inclua em seus artigos essa variável como
importante para a conservação dos ecossistemas e
sustentação da sociedade em geral, de forma que se
contemple o desenvolvimento econômico e cultural
da região ajustado à nova realidade ambiental.
Como pode ser observado na tabela 1, cada
estado regulamenta a outorga individualmente. No
entanto, constata-se que os critérios utilizados são
sempre os mesmos hidrológico-estatísticos. Esses
critérios não consideram outras variáveis de utilização da água, tais como características sociais, econômicas e ecossistêmicas dessa utilização.
Essa regulamentação da outorga por estados
não é adequada para o atendimento das necessidades das regiões hidrográficas visto que uma mesma
bacia hidrográfica pode se encontrar nas fronteiras
ou dentro de vários estados, está sujeita à regulamentação da ANA (Agência Nacional de Águas) que
utiliza o mesmo critério para rios localizados em
diferentes regiões do país.

Tabela 2 - Artigos do código de águas que se referem de
forma direta à outorga de uso das águas.
Número

Dispositivo tratado pela lei, referente à outorga

do artigo

Decreto Lei 24.643/1934

Art. 34

É assegurado o uso gratuito para as primeiras necessidades da vida.

Art. 36

Permitir a todos usar as águas públicas conformando-se com os regulamentos administrativos.

Art. 43

As águas não podem ser derivadas para quaisquer
atividades sem a existência de concessão ou autorização administrativa.

Art. 46
Art. 48

A concessão não implica alienação das águas.
A concessão e autorização devem ser feitas sem
prejuízo da navegação, a menos, que o interesse
público o permita.

Art. 49

A concessão de água pra um determinado fim não
pode ser aplicado a outros fins sem nova concessão.

Art. 51

Sobre condições de derivações os usos devem ser
conciliados.

Art. 52

Toda mudança da concessão ou autorização depende do consentimento da administração.

Art.143

Frente às derivações resguardar quantidades de
água para satisfação das necessidades acauteladoras.

Art. 150

Uma breve Análise da Outorga e da vazão através
dos principais instrumentos jurídicos de Gestão da
água no País.

Concessão é outorga decretada pelo Presidente da
República e referendada pelo ministro da Agricultura.

Art. 153

Reservar uma fração da descarga d’água ou da
energia correspondente a uma fração da potência

Decreto 24.643 de 10 de julho de 1934, intitulado
Código de Águas.

concedida em proveito de serviços públicos da
União, Estados e Municípios.
Art. 171

O primeiro instrumento jurídico nacional a
disciplinar o aproveitamento das águas foi o Decreto
Federal 24.643, de 10/07/1934 intitulado Código de
Águas.
Esse instrumento jurídico tinha o objetivo
claro de salvaguardar os usos da água para a geração
energética (MORENO-JUNIOR, 2006). O Decreto
deveria estimular o aproveitamento hidrelétrico
facilitando e garantido tal utilização. Ou seja, a proteção ao recurso hídrico não era o fim desejado, e
poderia ou não ocorrer.
No entanto, autores como Gerber (2002);
Medeiros (2002) e Moreno-Junior (2006) destacam
que, mesmo diante de tais propósitos utilitaristas, o
Código previu o estabelecimento de dois instrumentos legais para regular os usos da água. Tais instrumentos descritos no Art. 43 são: a concessão administrativa e a autorização administrativa, hoje deno-

A autorização é outorga por ato do ministro da
agricultura, dispensada em derivações “insignificantes”.

Fonte: adaptado de Medeiros (2002); Almeida (2002) e Brasil
(1934).

Conforme observado na tabela 2, os dispositivos que tratam da outorga de uso das águas não
vinculam a problemática da vazão ambiental de
forma direta, ou se quer a mencionam.
No entanto a leitura dos artigos 48, 51, 143
e 153 (BRASIL, 1934) trata, ainda que de forma
indireta, dos princípios de preservação do recurso.
Ou seja, a restrição de utilização de parcelas do recurso, tratados pelos artigos supracitados, tinham
como objetivo resguardar usos da água, o que nos
dias atuais é função da vazão ambiental.
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Korff et al (2010) enfatizam a importância da consideração do processo participativo que segundo os
autores trazem benefícios contundentes à sociedade
e ao ambiente. Os autores enfatizam que uma vez
que a população é convocada a participar do processo decisório a gestão dos recursos hídricos tornase mais eficiente, pois a população não vai se opor às
decisões que ela mesma ajudou a fundamentar,
sendo esta também a opinião de Enserik et al.
(2007).
Pelo menos no que concerne à elaboração,
a lei 9.433/97 foi desenvolvida em consonância com
a tendência internacional de participação social.
Reyes (2009) e Campo e Souza (2003) enfatizam
que esta lei apresenta fundamentos semelhantes ao
modelo francês, que adota a bacia hidrográfica como unidade de gestão, garante o uso múltiplo da
água, o valor econômico e mais importante ainda,
prevê a gestão com participação do poder público,
dos usuários e da comunidade.
Em relação aos aspectos supracitados, a lei
9.433/97 tem se mostrado inovadora se comparada
ao código de águas. A mesma análise já não pode ser
feita se levarmos em consideração o instrumento de
outorga que foi instituído ainda na vigência do código de águas. A nova lei não instituiu a outorga
nem tão pouco estabeleceu critérios mais rígidos
para a determinação do instrumento, conforme
pode ser observado em uma comparação entre as
tabelas 2 e 3.
Vanni (2006) destaca que, dentre as inovações trazidas, a outorga para lançamento de efluentes que visa integrar gestão de quantidade e gestão
de qualidade de recursos hídricos é uma abordagem
pioneira e inovadora no contexto mundial.
Desta forma observamos que a Lei que
institui a Política Nacional de Recursos Hídricos não
direciona nem determina critérios holísticos ou
abrangentes a serem considerados na metodologia
que visa determinar a outorga de uso e consequente
vazão ambiental. Na presente lei já é citada, mas não
é regulamentada com base científica, mas apenas
em critérios hidrológicos, o que parece ser insuficiente para a manutenção de serviços nos ambientes
aquáticos e divergentes dos princípios fundamentais
dos múltiplos usos preconizados na literatura internacional da área.
Podemos argumentar que há certa despreocupação da Lei em resguardar os serviços ambientais
relacionados à oferta de água. Cabendo ressaltar
que o objeto de outorga, ao autorizar o uso de
quantidades de água, é o primeiro instrumento
responsável pela determinação de vazões a serem

Os artigos que tratam do uso da água apresentam-se extremamente subjetivos no direcionamento dos meios e métodos para a expedição da
concessão e/ou autorização de uso dos recursos
hídricos. Portanto, não trouxe contribuições expressivas para a proteção da parcela de água que resguarda os serviços ecológicos.
A Lei 9.433 de 08 de janeiro de 1997, intitulada
Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH).
Santili (2007) enfatiza que diante da necessidade de proteção das águas contra formas de poluição e de uso inadequado, a PNRH define padrões e
critérios de utilização dos recursos aquáticos.
A referida Lei instituiu o instrumento de outorga como um dos instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos. Toda a Seção III da Lei
trata do instrumento de outorga.
Conforme observado por Schwartzman et al
(2002) e Sarmento (2007), a outorga é o instrumento indispensável para a obtenção do licenciamento
ambiental. No entanto, Cardoso da Silva (2008)
enfatiza que a gestão dos recursos hídricos e a gestão ambiental possuem legislações distintas e que
necessitam passar por um processo de integração
para que a proteção do meio ambiente seja eficiente, partindo do pressuposto que não há como outorgar água sem haver uma conexão com a gestão
dos recursos terrestre, pois os sistemas terrestres e
aquáticos estão interconectados e, portanto, indissociáveis.
A Tabela 3 descreve os principais dispositivos que versam sobre a outorga de uso da água. Em
uma análise mais profunda desses dispositivos constata-se quais usos estão sujeitos à autorização de uso
pelo poder público, o que não apresenta grandes
contribuições quando comparado ao código de
águas.
Com a análise da tabela 3, observamos ainda
que algumas contribuições importantes foram inseridas pela lei 9.433 como, por exemplo, o pagamento pelo uso da água e a descentralização das ações
de gerenciamento do recurso, que apesar de não
serem amplamente utilizadas estão descritas na lei.
A Lei 9.433/97 foi criada no âmbito da tendência moderna de legislações nacionais e internacionais na busca do atendimento do acesso coletivo
à água, mantendo-se o equilíbrio entre os seus diversos usos. Para Santili (2007) esse equilíbrio é alcançado primeiro com o estabelecimento de prioridades a partir das necessidades sociais vigentes.
Legislações internacionais têm priorizado
essas necessidades sociais, e para tal propósito Von
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Tabela 3 - Artigos da lei 9.433 que se referem de forma direta à outorga de uso das águas e considerações
de autores sobre cada dispositivo
Número
do
Artigo
Art. 11

Art. 12

Art. 12 —
Parágrafo
1º

Art. 13

Art. 14

Art. 20

Dispositivo tratado pela lei,
referente a outorga

Considerações de autores da área

Qual o objetivo da outorga de
uso dos Recursos Hídricos ?

Visa a compatibilização entre a totalidade das demandas em uma
bacia hidrográfica e os volumes de oferta de água finitos e aleatórios, de forma a garantir a sustentabilidade dos recursos hídricos
(CRUZ, 2001).
Deverá solicitar outorga todos os usuários que façam uso da água
nas situações descritas no artigo (GERBER, 2002).

Quais os direitos de uso dos
recursos Hídricos sujeitos à
outorga?
Quais usos independem da
outorga ?

À que estará condicionada a
outorga ?
Como será efetivada a outorga
em casos de conflitos entre
União e Estados?
Serão cobrados os usos sujeitos
à outorga?

Cardoso da Silva & Monteiro (2003) descrevem que a Lei 9.433/97
estabeleceu que alguns usos podem ser insignificantes, retirando a
obrigatoriedade da outorga. Mas enfatizam que vários usos insignificantes podem tornar-se significantes. Como exemplo as UHEs em
série, nos rios Tocantins, Araguaia, Araguari e outros no Brasil.
A outorga deverá favorecer diversas finalidades, pois implantar um
regime de outorga que favoreça uma única finalidade é descumprir
triplamente a lei (CRUZ, 2001).
Gerber (2002) destaca que neste artigo vislumbra-se a tendência de
fortalecimento dos estados e da tendência de um órgão gestor
único, constatando-se a descentralização prevista na legislação.
Em relação ao assunto Cardoso da Silva & Monteiro (2003) explicam que o uso não precisa estar outorgado para que esteja habilitado a pagar pela água, basta que esse uso esteja sujeito à outorga.

Fonte: Modificado de Arnés (2002) e Cardoso da Silva & Monteiro (2003)

ções significantes dos recursos hídricos, como forma
de controlar os usos divergentes.
Com o advento da Lei 9.433/97 várias contribuições e avanços importantes estão sendo incorporados na política de gestão das águas do País. No
entanto, esses avanços ainda são lentos para acompanhar o modelo de gestão integrada adotado no
país.
A política Nacional de Recursos Hídricos
brasileira adota a Bacia Hidrográfica como unidade
básica de planejamento e a descentralização de ações institucionais como grande ponto positivo desse novo sistema administrativo das águas. Contudo,
essa descentralização é questionada por haver uma
Agência Nacional de Águas que acumula funções.
Questiona-se também o fato dessa Agência responder em casos que tratam das águas da União, não
atendendo de forma satisfatória ao planejamento
pautado na Bacia Hidrográfica como unidade básica
dessas ações. Este fato ainda é extremamente incompatível com as características dominiais das águas impostas pela Constituição Federal de 1988.

mantidas nos corpos d’água para resguardarem os
serviços ambientais e as características ecológicas.

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
A legislação internacional de Recursos Hídricos afirma em linhas gerais que as vazões ecológicas são prioritárias para a gestão dos recursos hídricos, sendo considerado primeiro a manutenção de
vazões para satisfazer as necessidades dos ecossistemas e somente a posteriori as demais necessidades.
No cenário internacional os países estão
constantemente desenvolvendo metodologias holísticas para a determinação de vazões ecológicas adaptáveis às particularidades de cada um e suas respectivas bacias hidrográficas.
Na gestão das águas no Brasil iniciada com o
Código de águas de 1934, considerações importantes e inovadoras no trato da gestão dos recursos
hídricos foram levantadas, como o fato de determinar a implantação do objeto de outorga nas utiliza-

91

Outorga de Recursos Hídricos e Vazão Ambiental no Brasil: Perspectivas Metodológicas Frente ao
Desenvolvimento do Setor Hidrelétrico na Amazônia
que características específicas regionais não têm sido
devidamente consideradas, pondo em risco toda a
coerência da análise de licenciamento em defesa dos
recursos hídricos e até mesmo em face ao desenvolvimento econômico sustentável que ocorrem nas
bacias hidrográficas brasileiras.

O critério de cálculo de vazões outorgáveis
utilizado pela ANA é o mesmo adotado por grande
parte dos estados da federação. Contudo, este critério não nos parece adequado em virtude da necessidade que a vazão ambiental tem de estar adaptada às
particularidades e necessidades da Bacia Hidrográfica e das demandas humanas por água. E como bem
sabemos o Brasil é dotado de peculiaridades regionais bastante acentuadas e diversificadas, a exemplo
das bacias hidrográficas amazônicas.
No Brasil alguns métodos internacionais estão sendo adaptados para redefinir a determinação
de vazões ecológicas, tendo alguns trabalhos pioneiros como: Arnéz (2002), Dyson et al (2003), Collischonn (2005), Amorin e Luz (2006), Sarmento
(2007), Galvão (2008) dentre outros, que consideram variáveis culturais, ecológicas, econômicas e as
demais demandas e alterações humanas no recurso,
o que nos parece ser mais contundente para a determinação de vazões ecológicas.
Estados da região Norte do Brasil como o
Acre, o Pará, Tocantins e Rondônia possuem a outorga regulamentada. No entanto, a exemplo do
restante do país, essa regulamentação esta baseada
apenas em critérios hidrológicos. Porém, o Estado
do Amapá inserido também na região Norte, ainda
não dispõe do objeto de outorga regulamentado.
Por outro lado, em virtude de empreendimentos
hidrelétricos preteridos para o Estado, a expectativa
é que logo se consiga regulamentar os usos das águas uma vez que as mesmas estão sendo utilizadas
sem os critérios holísticos anteriormente analisados.
Recomenda-se, no entanto, que a determinação das vazões outorgáveis para o Amapá, seja
realizada com base em critérios e metodologias que
levem em consideração o caráter holístico da bacia
hidrografia utilizada. Sugere-se, portanto, que se
adote como base científica a metodologia PVA, por
ser facilmente adaptada às diferentes regiões e por
pode considerar características socioambientais da
Amazônia, como a diversidade da fauna e flora,
integridade da vegetação, qualidade da água, potencial para pesca, dependência econômica da água,
além dos aspectos puramente hidrológicos. Todos
estes aspectos são considerados na metodologia do
Potencial de Vazão Ambiental (PVA).
A adoção de procedimentos holísticos na
determinação do objeto de outorga para o estado do
Amapá, uma atual fronteira hidroenergética da
Amazônia, deverão concorrer para o princípio da
precaução preconizado no direito ambiental.
Portanto, concluímos que a hipótese de que
a vazão ambiental não é tratada de forma prioritária
pela lei das águas do País foi confirmada, uma vez
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ABSTRACT
In Brazil, awards were adopted as a means of
ensuring the quality and quantity of water. However,
the criteria adopted to calculate flow rates for licencing, such as in environmental impact studies for the
purpose of installing, constructing and operating
hydroelectric plants, considering multiple uses and
the benefits of maximizing water use in different
seasons are still under discussion.. In this context,
the study aims at analyzing some of the gaps, contradictions or inconsistencies in the legal framework
and the lack of more consistent criteria for granting
the use of water resources. The methodology used
in this study is a descriptive and comparative analysis
of various legal and management experiences on
this subject in several Brazilian states and regions
and their consequences on water resources management in each region. The results indicate that a
number of difficulties arise from the generic quantification of environmental flow, indicating sometimes
conflicting aspects between the federal and state
level. In conclusion, we observe that the instream
flow cannot be defined solely on the basis of statistical hydrological parameters, but in a broader and
more diverse context, considering, in addition to
the hydrological aspects alone, also the ecological,
economic, social and cultural aspects.
Keywords: Grants, ecological flow, Amazon
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RESUMO
Apresenta-se uma metodologia baseada na Aplicação de dois indicadores ambientais, onde se reconhece que a qualidade da água é um excelente indicador para testar os efeitos antrópicos nas bacias hidrográficas, através do índice de qualidade da água (IQA), além se utilizou o índice de transformação antrópica (ITA), para avaliar as mudanças no uso e
ocupação de solos de maneira temporal e verificar as modificações ambientais através dos anos, obtendo assim níveis reais da
poluição produzida por essas mudanças nos recursos hídricos do Córrego do Ipê, localizado no Município de Ilha Solteira —
SP. Os resultados revelaram um alto grau de fragilidade ambiental do Córrego, como consequência da urbanização, a crescente população e a intensificação das atividades, tanto domesticas como agrícolas, onde as modificações no uso e ocupação
de solos ajudaram para um desmatamento massivo aumentando assim o grau de degradação ambiental, porem se encontrou
uma inadequada disposição de resíduos sólidos no córrego como depósitos de lixo que ajudam na proliferação de vetores de
doenças, isto deixa claro que se precisa de uma gestão para conservar os valores ambientais a nível local e regional, que
representam os córregos no Estado Paulista.
Palavras chave: Indicadores, ITA (Índice de transformação antrópica), IQA (Índice de qualidade da água), mudanças,
pressão, fragilidade ambiental.

No entanto, um dos aspectos para
considerar neste tipo de empreendimento é o
relativo à degradação ambiental que se gera nos
diversos ecossistemas sobre os que evolucionam.
Segundo Pérez (2011) "Os problemas de
degradação ambiental nas bacias hidrográficas estão
relacionadas com as características de instabilidade
geológica, o tipo de pendentes, seu relevo
topográfico, práticas agrícolas inadequadas e
crescimento desordenado das áreas urbanas e rurais,
situadas na sua área de influência. "
No caso da bacia do Córrego do Ipê a interrelação e interação desses fatores permite detectar
pelo menos três problemas prioritários como: os
processos de erosão hídrica, a escassez de água para
consumo público e risco de incêndio em épocas de
seca e inundações e transbordamento dos córregos
causados por chuvas torrenciais que afetam o
desenvolvimento normal das atividades humanas.
Para isso, tendo em conta as possibilidades
oferecidas pelos sistemas de informações geográficas
(GIS) para a análise integrada de informação
espacial, apresentamos uma metodologia de
aplicativo em um espaço específico, onde as
variáveis naturais e antrópicas que estão envolvidas
no Córrego do Ipê, foram integradas e analisadas

INTRODUÇÃO
A sociedade atual é dinâmica e cambiante, e
para atender as suas necessidades faz uso dos
recursos
naturais
de
diferentes
maneiras,
produzindo efeitos sobre o meio ambiente, como
uma relação do ecossistema à ação do homem no
desenvolvimento de suas atividades diárias. As
consequências do uso de recursos naturais podem
ser sentidas a nível local, regional ou global,
dependendo de sua intensidade e duração.
O uso dos recursos naturais de uma bacia
hidrográfica leva à geração de graves problemas
ambientais e esgotamento desses recursos.
Atividades como o desmatamento, a construção
hidroelétrica, o uso agrícola, a construção de
estradas, loteamentos, etc., ocasionam impactos
inevitáveis sobre bacias,
que podem incidir
seriamente no desenvolvimento das sociedades
presentes e futuras, se não for tido em conta sua
conservação através do manejo racional. (VICH,
2010).
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O município está situado na Província
Geomorfológica do Planalto Ocidental, região das
“zonas indivisas” Pereira (1993). Através do
levantamento de cartas topográficas, constatou-se
que a bacia hidrográfica do Córrego do Ipê possui
uma área aproximada de 48,21 ha, e declividade de
aproximadamente 450 m.

para alcançar os seguintes objetivos, a) determinar o
impacto das atividades humanas em cada uma das
unidades espaciais do Córrego do Ipê através da
aplicação de um índice quantitativo denominado
Índice de Transformação Antrópica (ITA), e b)
determinar o grau de degradação ambiental do
Córrego do Ipê através dos anos, comparando os
dados obtidos por Poleto no ano 2002 e os obtidos
no ano 2011, tendo em conta um fator
preponderante como são os recursos hídricos do
Córrego a partir da análise das relações
estabelecidas entre as variáveis consideradas e as
análises do IQA.

Pontos de Amostragem
Uma vez definidos os três pontos de
amostragens, foram tomadas as amostras uma vez
por mês (ver Figura 3), durante o período de março
até agosto dos anos de 2002 e de 2011 (Tabela 1).
Para obter os resultados, as coletas foram realizadas
em garrafas plásticas de 1 litro e todas as coletas
foram realizadas na parte da manhã, em horário
variando entre 07:00h e 10:30h.

MATERIAL E MÉTODOS
Este trabalho foi realizado na microbacia do
Córrego do Ipê, localizada no município de Ilha
Solteira na região Noroeste do Estado de São Paulo,
nos domínios da bacia hidrográfica do Rio São José
dos Dourados, aproximadamente a 653 km de São
Paulo, via rodovia Feliciano Sales da Cunha e via
Anhanguera (ver figura 1). Os municípios limítrofes
de Ilha Solteira são: Ao Norte, Rubinéia, ao Sul,
Itapura, ao Oeste, Selvíria/MS e ao Leste, Pereira
Barreto.

Figura 2 - Localização da bacia hidrográfica do Córrego
do Ipê e pontos de amostragem

As metodologias utilizadas são o índice de
qualidade da água (IQA), para a determinação da
qualidade da água e o índice de transformação
antrópica (ITA), para determinar a modificação dos
ecossistemas, os métodos estão apresentados na
Tabela 2.
Na primeira fase foi o tratamento dos dados
em análises multivariadas através de saídas de campo
para verificação e corroboração dos dados obtidos
no ano 2002, e a comparação com os dados obtidos
no ano 2011

Figura 1 - Localização do município de Ilha Solteira.

A sub-bacia hidrográfica do Córrego do Ipê
está dentro dos limites da microbacia das lagoas (ver
Figura 2), inserida no município de Ilha Solteira,
que possui as seguintes coordenadas geográficas:



Latitude 20º16’00” a 20º41’49” S;
Longitude 51º01’14” a 51º26’41” W.
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Tabela 1- Pontos de Amostragem e resultados da vazão
P.

Elevação

Latitude

Longitude

1

351 m

20º27’09” S

51º18’59” W

2

343 m

20º25’46.5” S

51º20’06.8” W

3

308 m

20º26’55.9” S

51º20’41.8” W

Vazão

2002

2011

Diferença

Mínima
Máxima
Mínima
Máxima
Mínima
Máxima

0,0149 m³/s
0, 0202 m³/s
0,0024 m³/s
0,0043 m³/s
0,0889 m³/s
0,1353 m³/s

0,0096 m³/s
0,0228 m³/s
0,0021 m³/s
0,0045 m³/s
0,0863 m³/s
0,1467 m³/s

Perdida 0,0053 m³/s
Aumento 0,0026 m³/s
Perdida 0,0003 m³/s
Aumento 0,0002 m³/s
Perdida 0,0026 m³/s
Aumento 0,0114 m³/s

Tabela 2 - Sínteses dos Métodos e Equipamentos empregados para análises Físicas- Químicas e Microbiológicas
e Limites de Detecção. Variáveis analisadas nos pontos amostrados da bacia do Córrego do Ipê.
Variável

Método

Turbidez (NTU)
Cor (uH)

Nefelométrico
Espectrofotométrico

Limite
de
Detecção
0,01
1

Temperatura da água (ºC)

Eletrométrico

0,1

pH

Eletrométrico

0,01

Nitrogênio Total (mgN/l)

Digestão por Persulfato e
Espectrofotométrico

0,1

Fósforo Total (mgP/l)

PhosVer 3,
Digestão por Ácido
Persulfato e
Espectrofotométrico
Método de Winkler
Modificado
Método das Diluições,
Incubado a 20ºC, 5 dias
Disgetão por reator,
Espectrofotométrico

0,01

OD (mg/l)
DBO
DQO (mg/l)

Gravimétrico

Coliformes termotolerantes
(UFC/100ml)

Contagem de Escherichia
Coli
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Turbidímetro/Hach/2100ANv1.2
Espectrofotômetro Odyssey/
Hach/DR-2500
pHmetro de membrana/Hanna/
HI8314
pHmetro de membrana/Hanna/
HI8314
1. COD Reactor/ Hach
2. Espectrofotômetro Odyssey/
Hach/DR-2500
1. COD Reactor/ Hach
2. Espectrofotômetro Odyssey/
Hach/DR-2500

0,1

Titulador

0,1

Titulador

1,0

1. COD Reactor/ Hach
2. Espectrofotômetro Odyssey/
Hach/DR-2500
1. Cápsula de Porcelana
2. Disco de microfibra de vidro/
Sartorius
3. Balança eletrônica de
precisão de 0,1 μg/Bel Mark/
U210A
3. Estufa/Marconi/MA033/
temp.120ºC
4. Dissecador/Pyrex/200mm
1. Placas Petrifilm/3M
2. Estufa de cultura/Fanem/
A-LT 502

1,0

Sólidos Totais,
Sólidos Dissolvidos e
Sólidos Suspensos
(mg/l)

Equipamentos
e Materiais

1,0
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Figura 3 - Representação gráfica dos resultados de IQA dos anos de 2002 e 2011 do Córrego do Ipê
Fonte: Adaptado de Poleto (2002)

tem camadas seja de florestas ou pastos para reter os
grandes níveis de chuva obtidos e desalojando essas
grandes quantidades de recursos hídricos em menor
tempo e com uma grande quantidade de solo
retirado das culturas como é a cana de açúcar
preponderante
na região, causando impactos
negativos na qualidade dos recursos hídricos.

As medições nos três pontos de coleta foram
feitas em períodos de 30 dias, de março até agosto
do ano de 2002 e março até agosto do ano de 2011,
totalizando três amostragens de água por mês, 18
em seis meses e totalizando 36 nesta pesquisa, tudo
isto para a determinação dos parâmetros avaliados e
medição de vazões, além da avaliação dos índices
escolhidos para este estudo.
As alterações nas vazões que se observa na
Tabela 1 resultam da ação antrópica no local da
zona de estudo, onde a expansão urbana não é tão
acentuada, mais as alterações ambientais causadas
pelas mudanças no uso do solo começam a ser
identificadas no primeiro ponto, perdendo 53 m³/s
sendo assim o ponto de maior perda, no ponto 2 a
perda foi só de 3 m³/s e no ponto 3 de 26 m³/s. A
relação de causa e efeito quanto ao uso do solo,
alem do desmatamento maximizado nos últimos
anos, são os causadores dos impactos nos recursos
hídricos do Córrego do Ipê, não só na quantidade
como também na qualidade destes. Obviamente os
efeitos negativos na sub-bacia são potencializados
pelas atividades humanas como a agricultura.
A diminuição nos fluxos das vazões mínimas
nos três pontos é causada pelo desmatamento que
impede a retenção da água nas camadas inferiores
do solo, não existindo mais disponibilidade no
transcurso do tempo, se ressalta que em épocas de
seca o córrego tende a diminuir quase totalmente e
quando a vazão se torna menor, os efeitos da
poluição se tornam mais graves.
Em relação às leituras máximas se observa
um aumento nas leituras dos três pontos, onde no
primeiro ponto aumentou 26 m³/s, o ponto 2
aumentou 2 m³/s e no ponto 3 o valor foi de 114
m³/s, sendo o de maior aumento, entendendo que
o córrego ao coletar as águas das precipitações, não

Índice de Qualidade da Água (IQA)
Utilizou-se o Índice de Qualidade da Água
(IQA) da CETESB para classificação da água e
foram feitas comparações entre os resultados
encontrados atualmente e os resultados obtidos no
ano 2002.
O IQA apresentado neste trabalho refere-se
ao índice adotado pela Companhia de Tecnologia
de Saneamento Ambiental do Estado de São Paulo
(CETESB). O IQA utilizado pela CETESB é
determinado pelo produtório ponderado de nove
parâmetros indicadores da qualidade das águas,
correspondentes aos parâmetros: temperatura da
amostra, pH, oxigênio dissolvido, demanda
o

bioquímica de oxigênio (5 dias, 20 C), coliformes
termotolerantes, nitrogênio total, fósforo total,
resíduo total e turbidez. A seguinte fórmula é
utilizada:

Onde:
IQA: Índice de Qualidade das Águas; qi : qualidade
do i-ésimo parâmetro, um número entre 0 e 100,

100

RBRH – Revista Brasileira de Recursos Hídricos Volume 18 n.3 –Jul/Set 2013,97-108
Para a aplicação do índice de transformação
antrópica (ITA,) se concentrou na geração das bases
necessárias para a delimitação da área de estudo e
classificação das imagens, quantificação das classes
temáticas e aplicação do ITA. O desenvolvimento
das atividades se deu em quatro fases:

obtido da respectiva "curva média de variação de
qualidade", em função de sua concentração ou
medida e; wi : peso correspondente ao i-ésimo
parâmetro, um número entre 0 e 1, atribuído em
função da sua importância para a conformação
global de qualidade.
Sendo n o número de parâmetros que entram no cálculo do IQA.

1. Adaptaram-se técnicas de geoprocessamento
e monitoramento ambiental;
2. Indicação das áreas mais modificadas pelo
homem;
3. Classificação e a elaboração dos mapas (classes temáticas);
4. Tomada de dados reais da bacia de estudo,
procurando se obter um bom detalhamento.

No caso de não se dispor do valor de algum
dos nove parâmetros, o cálculo do IQA é
inviabilizado.
A qualidade das águas brutas, indicadas pelo
IQA, numa escala de 0 a 100, pode ser classificada,
para abastecimento público, segundo a escala
apresentada pela tabela 3.
Uma das limitantes do uso do IQA radica na
medida da concentração de uma substância, que
geralmente é obtida em mg/L (C = concentração),
ou seja é um indicador relativo da água, pois não
mede o total da carga existente no rio num
determinado momento, que seria obtido por C.Q
(produto da concentração pela vazão), resultando
geralmente em Kg/unidade de tempo. Antes de
2005 estes valores não eram relacionados com a
vazão e, portanto ficava em aberto para qual vazão
seria realizado o enquadramento do rio. Se a
medida de concentração fosse num período
chuvoso a concentração era baixa (de um poluente)
e, portanto mostrava que o rio estava numa classe
naquele período, mas poderia não estar em outro
durante as secas, quando a vazão fosse menor. Na
resolução de 2005 foi introduzida a vazão de
referência, mas não foi definido o seu cálculo. Para
esta pesquisa foram obtidos dados para o IQA nas
épocas de seca e de chuvas.

A determinação das classes de uso e ocupação do solo foi realizada sobre a ortofoto digital no
formato “GEOTIFF”, obtida por fotogrametria e
cedida pelo laboratório de hidráulica e irrigação da
UNESP — Ilha Solteira; para isto, a ortofoto foi importada para o software Spring 4.3.3, a partir do
qual se realizou a delimitação das classes de uso e
ocupação do solo por digitalização manual na edição vetorial, na medida em que as classes foram
sendo identificadas pelo processo de interpretação
visual.
A atualização das classes de uso e ocupação
foram realizadas na ocasião das visitas de campo aos
pontos de monitoramento hídrico.
As classes de uso e ocupação delimitadas
foram:
Áreas
Urbanizadas
(AU),
Cultura
Temporária (CT), Cultura Permanente (CP),
Pastagem (P), Floresta (F), Corpos de água (CA).
Na Tabela 4 se encontram as proporções de cada
uso e ocupação para cada Sub-Bacia avaliada.
A análise exploratória dos resultados foi
constituída da média seguida do erro padrão da
média e dos valores máximos e mínimos. Realizou-se
a análise de correlação utilizando-se o coeficiente de
correlação de Pearson, com análise de variância em
nível de 5% (*) e 1% (**) de probabilidade, em que
as variáveis dependentes foram os resultados do IQA
e as variáveis independentes, o uso e ocupação dos
solos.
Posteriormente, para as correlações de
maior interesse também se realizaram análises de
regressão a nível de 5% de probabilidade; todas as
análises estatísticas foram feitas com o auxílio do
software Infostat e os mapas de correlação,
confeccionados com o auxílio do software Arcview
3.2, para obter sua área, e sua equivalência em
porcentagem.

Tabela 3 - Escala de qualidade da água indicada pelo IQA

Qualidade
Ótima
Boa
Regular
Ruim
Péssima

Valor do IQA
79 < IQA ≤ 100
51 < IQA ≤ 79
36 < IQA ≤ 51
19 < IQA ≤ 39
IQA ≤ 19

Fonte: CETESB (2004)
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Tabela 4 - Peso dado a cada tipo de uso da terra e resultados do ITA dos anos de 2002 e de 2011
2002
ÁREAS ANTRÓPICAS

Áreas Urbanizadas

NÃO AGRÍCOLAS

(AU)

Peso

Área

Área %

2011

Resultado ITA

Área

Área %

7,85

16,3

2,07

4,3

33,07

68,6

Resultado ITA

ha

Ripe urbana (RP)

1,4469

1,4833

9,1

7,66

15,9

6,2

3,8

8

(CP)

8,1

3.6

7,5

Pastagem (P)

5,4

30,9

64,2

3,4668

3,9

8,1

0,4374

Floresta (F)

0,2

1,1

2,3

000,46

0,62

1,3

000,26

Corpos de Água (CA)

6,4

1,01

2,1

0,1344

0,67

1,4

0,0896

Cultura

0,496

Temporária

(CT)

0,2666

ÁREAS ANTRÓPICAS
AGRÍCOLAS

Cultura

0,6075

Permanente

5,5566

ÁREAS DE VEGETAÇÃO
NATURAL

Total

6.6116




O ITA foi desenvolvido por Lémechev e
aplicado por Mateo (1984), Vicens (1997), Teixeira
(2003), e Richter (2004), em estudos geoecológicos
com o objetivo de quantificar a pressão antrópica
sobre algum componente do meio ambiente, como
áreas de proteção ambiental, bacias hidrográficas ou
parques nacionais. No caso deste trabalho, o ITA
será utilizado para quantificar a pressão antrópica
bacia hidrográfica do Córrego do Ipê.
O ITA é calculado a partir do mapa de uso e
cobertura da terra (Equação 1):

Degradado (5 a 7,5)
Muito Degradado (7,5 a 10)

RESULTADOS E DISCUSSÃO
No referente á Turbidez o maior dos dados
no ano 2002 foi encontrado no ponto 2, no mês de
julho com um valor de 174,68 NTU e o menor foi
de 4,05 NTU no ponto 1 no mês de maio, com uma
media neste ano de 28,9 NTU, onde o desvio padrão
foi de 37.39
No ano 2011 o maior dado aconteceu no
ponto 3 no mês de julho com um valor de 57,6 NTU
e o menor foi de 25,27 NTU no ponto 1 também no
mês de julho, a media deste ano foi de 40,56 NTU
e o desvio padrão foi de 7,94. Tendo ocorrido um
aumento de 11,66 NTU nos 9 anos transcorridos.
Verificou-se só um ponto amostrado no mês de julho do ano 2002 com 174,68 NTU que não atendeu
ao padrão de 100,00 NTU do limite estabelecido
pela Resolução CONAMA 357.
Na temperatura, nas amostras do ano 2002 o
maior dado foi encontrado no ponto 2, no mês de
março com um valor de 23,7 ºC e o menor foi de
18,2 ºC no ponto 3 no mês de julho, com uma media de 21,20 ºC. E o desvio padrão foi de 1,60. No
ano 2011 o maior dado encontrado foi no ponto 1,
no mês de abril com um valor de 22,4 ºC e o menor
foi de 19,8 ºC também encontrado no ponto 1 no

(1)
Onde,
ri = nível de transformação antrópica da paisagem
para um determinado tipo i de uso da terra, pi =
área (em %), do tipo de uso da terra nas sub-bacia;
n = quantidades máximas de tipos de uso da terra.
Conforme o trabalho de Mateo (1984), cada
classe apresenta um peso atribuído em função do
conhecimento que o autor tem sobre as mesmas em
relação ao grau de antropização.
Para calcular os índices do ITA da bacia do
Córrego do Ipê, classificou se as áreas como um
todo, da seguinte forma:



8,0935

Pouco degradado (0 a 2,5)
Regular (2,5 a 5)
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meses de março, a media deste ano foi de 3,78
mg/L e o desvio padrão foi de 1,57.
Com relação á DBO no ano 2002 o maior
dado foi encontrado no ponto 2, no mês de março
com um valor de 60 mg/L e o menor foi de 1 nos
pontos 1 e 3 nos meses de março e agosto, a media
deste ano foi de 15,77 mg/L e o desvio padrão foi
de 18,22. No ano 2011 o maior dado foi encontrado
no ponto 2, no mês de maio com um valor de 63
mg/L e o menor foi de 1 mg/L no ponto 3 no mês
de março, a media deste ano foi de 20,92 mg/L e o
desvio padrão foi de 20,79, aumentando na media
um 5,15 mg/L.
Com relação à DQO do ano 2002, o maior
dado foi encontrado no ponto 2, nos meses de maio
e junho com um valor de 109 mg/L para os dois, e o
menor dado foi de 2 mg/L obtido no ponto 3 nos
meses de junho e agosto, a media deste ano foi de
33,34 mg/L e o desvio padrão foi de 39,91. No ano
2011, o maior dado foi encontrado no ponto 2, no
mês de maio com um valor de 149 mg/L, e o menor dado foi de 2 mg/L, obtido no ponto 3 no mês
de abril, a media deste ano foi de 37,66 mg/L e o
desvio padrão foi de 45,62. Como resultado, obtiveram-se aumentos nas medias em 4,32 mg/L
Em termos gerais o Nitrogênio Total teve no
ano de 2002, onde os maiores dados foram encontrados no ponto 2, nos meses de maio, junho e agosto com o mesmo valor de 11 mg/L para cada amostra, o menor dado foi de 0 obtido nos pontos 1, 2 e
3 no mesmo mês julho, e a media deste ano foi de
3,31 mg/L e o desvio padrão foi de 3,85. E o Nitrogênio Total no ano de 2011 teve o maior dado no
ponto 2, no mês de agosto, com um valor de 11
mg/L, o menor dado foi de 0 obtido no ponto 3 no
mes de julho, a media deste ano foi de 2,50 mg/L e
o desvio padrão foi de 2,75. Aconteceu uma diminuição nos teores de Nitrogênio Total em 0,81 mg/L.
Uma possibilidade da queda está na concentração
proveniente da redução na utilização de adubos
pela população da região, e pela mudança no uso e
ocupação de solos onde antes predominavam pastos
e gado poluindo com a urina o córrego, agora existem só plantios extensos de cana de açúcar.
O Fósforo Total teve no ano de 2002, o
maior dado encontrado no ponto 2, no mês de abril, com um valor de 10,2 mg/L e o menor dado
foi de 0,17 mg/L obtido no ponto 2 no mês de
agosto, e a media deste ano foi de 1,69 mg/L e o
desvio padrão foi de 2,93. Porem, no ano de 2011
teve o maior dado encontrado no ponto 2, no mês
de julho, com um valor de 1,4 mg/L e o menor
dado foi de 0,3 mg/L obtido no ponto 2 no mês de
março e a media deste ano foi de 0,59 mg/L, com

mês de maio, com uma media de 20,9 ºC. O desvio
padrão foi de 0,74. De modo geral as amostras do
ano 2002 e 2011 ficaram abaixo dos limites da CONAMA, observando-se um decréscimo nas leituras
da temperatura no ano 2011 em relação ao ano de
2002. Entretanto pode se afirmar que a temperatura
da água da bacia do Córrego do Ipê é mais estável
no ano 2011 quanto comparada como o ano 2002,
segundo o desvio padrão maior.
No que se refere á faixa estabelecida pela
Resolução CONAMA nº 357/2005 que estabelece
um pH variando entre 6,00 e 9,00, no ano 2002 o
maior dado foi encontrado no ponto 2, no mês de
março com um valor de 7,68 e o menor foi de 5,57
no ponto 1 no mês de julho, com uma media de
6,64 e o desvio padrão foi de 0,62. No referente ao
ano 2011 o maior dado foi encontrado no ponto 3,
no mês de maio com um valor de 7,78 e o menor
dado foi de 6,02 no ponto 2, também no mês de
maio, com uma media de 6,75 e o desvio padrão foi
de 0,44. Observou-se que no ano 2002 as amostras
do ponto 1 dos meses de abril, junho, julho e agosto
obtiveram valores abaixo de 6 e ficaram fora da faixa
estabelecida pela Resolução CONAMA. Ao contrário
no ano de 2011 nenhum resultado ficou fora do
padrão.
Para os sólidos totais, o maior dado encontrado no ano 2002 foi no ponto 2, no mês de março
com um valor de 7,49 mg/L e o menor foi de 101
mg/L no ponto 1 no mês de julho e agosto, a média
deste ano foi de 279,5 mg/L e o desvio padrão foi
de 186,54. Para o ano 2011 o maior dado foi encontrado no ponto 1, no mês de abril com um valor de
1022 mg/L e o menor dado deste ano foi 301 mg/L
no ponto 2 no mês de julho, a media resultante
deste ano foi de 614,77 mg/L e o desvio padrão foi
de 197,34
Quanto ao OD no ano de 2002, o maior dado foi encontrado no ponto 1, no mês de julho com
um valor de 7,68 mg/L e o menor foi de 6,34 mg/L
no ponto 2 nos meses de maio, junho e julho, a
media deste ano foi de 6,39 mg/L e o desvio padrão
foi de 0,92. Além das concentrações de OD em quase todos os pontos amostrados no ano 2011, com
exceção do ponto 2 com um valor de 1,6 mg/L e o
ponto 3 com um valor de 1,52 mg/L no mês de
março não foram superiores ao limite estabelecido
pela CONAMA 357, que estabelece que em qualquer amostra a quantidade de Oxigênio Dissolvido
(OD), não pode ser inferior a 5,0 mg/L. se afirma
que o maior dado foi encontrado no ponto 3, no
mês de agosto com um valor de 6,78 mg/L e o menor foi de 1,52 mg/L novamente no ponto 3 nos
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ressaltar que no mês de março foi o mês com os
dados mais baixos na IQA.
Verifica-se que a poluição no Córrego do
Ipê aumentou como resultado das ações antrópicas,
acompanhadas com as modificações no uso e
ocupação de solos, onde o desmatamento das
margens para a construção de casas ou culturas
libera uma grande quantidade de sedimentos
arrastados até o córrego e ainda recebe o esgoto de
muitas residências. O problema se repete em vários
traços do córrego do Ipê. Essa poluição no Córrego
vem se acelerando com o crescimento populacional
da sub-bacia e intensificando as atividades, tanto
domésticas como agrícolas. Se ressaltar uma
diminuição nos teores de fertilizantes e pesticidas
nos dados recoletados no recurso hídrico, preocupa
mais ainda a inadequada disposição de resíduos
sólidos encontrados em alguns pontos do córrego,
sobre tudo nas áreas antes de chegar a zonas
urbanas que são usadas como depósitos de lixo.
Além disso, existem problemas de proliferação de
vetores de doenças e que por ocasião de chuvas
intensas, esses cursos de água transbordam,
ampliando os problemas sanitários e ambientais,
causando dessa maneira uma diminuição do IQA no
transcurso do tempo.

um desvio padrão de 0,24. Fica clara uma diminuição nas medias dos teores de Fósforo em 1,1 mg/L,
ou seja, o teor de Fósforo baixou em 65,1%
Aconteceu que o ano de 2002 teve o maior
dado no ponto 2, no mês de julho, com um valor de
1,79E+04 UFC/100 ml e o menor dado foi de 0 obtido no ponto 2 nos meses de março e maio, a media deste ano foi de 1,57E+04 UFC e o desvio padrão
foi de 40252,92. Agora, os teores de Coliformes
Termotolerantes no ano de 2011 o maior dado foi
encontrado no ponto 1, no mês de março, com um
valor de 1200 UFC/100 ml e o menor dado foi de 0
obtido no ponto 3 nos meses de maio e agosto, a
media deste ano foi de 253,11 UFC/100 ml e o desvio padrão foi de 378,20. Novamente a mudança do
uso e ocupação de solos é o diferenciador destes
anos comparados, onde antigamente predominavam
pastos para produção pecuária e o gado tinha livre
acesso ao córrego poluindo com estrume o recurso
hídrico, mas ainda se observa poluição dos corpos
hídricos por coliformes provenientes de animais,
mais não tão intensiva como no ano de 2002.
Apresentam-se os resultados das análises do
Índice de Qualidade da Água (IQA), realizados tentando assim simplificar a interpretação dos valores
encontrados das variáveis analisadas para os três
pontos em estudo nos anos 2002 e 2011.
No ano 2002 o maior dado foi encontrado
no ponto 3, no mês de maio, com um valor de 75 e
o menor dado foi de 30 obtido no ponto 2 nos
meses de março e abril, a media deste ano foi de
50,22 e o desvio padrão foi de 13,63. Com respeito
ao ano 2011, o maior dado foi encontrado no ponto
3, no mês de agosto, com um valor de 69 e o menor
dado foi de 31 obtido no ponto 2 no mês de março,
e a media deste ano foi de 46,83 e o desvio padrão
foi de 9,97. A figura 3 mostra os valores calculados
para os dois anos, em que se pode observar que no
ano 2011, comparados aos valores do ano 2002,
baixaram com o passar do tempo, e que os recursos
hídricos continuam se deteriorando.
As colunas vermelhas representam os
valores da IQA abaixo do limite da CONAMA 357 na
faixa de 19 ≤ 39 qualificada como Ruim.
As colunas amarelas são os valores da IQA
que representam os valores na faixa de 36 ≤ 51
qualificada como Regular (Figura 3). E as colunas
verdes representam os valores da IQA na faixa de 51
≤ 79 como água Boa. As médias dos anos 2002 e
2011 foram 49,5 e 46,8 respectivamente e
qualificadas como Regular.
Também pode se observar a redução das
colunas verdes de qualidade boa no ano 2002
passando para água regular no ano 2011. Cabe

Índice de Transformação Antrópica (ITA)
Posteriormente a proposta de Lémechev
(1982), em quantificar o grau de transformação
ambiental, se adaptou de forma satisfatória às
técnicas de geoprocessamento e monitoramento
ambiental. Esta apresenta muitas vantagens para
identificar e também indicar as áreas mais
modificadas pelo homem, porém leva em
consideração apenas um tipo de variável (uso da
terra).
Um passo importante no processo da
classificação foi a elaboração dos mapas de classes
temáticas que foram trabalhados com dados
tomados na zona de estudo, procurando se obter
um bom detalhamento.
A partir das classes temáticas geradas foi
permitida uma análise quantitativa da dinâmica do
uso e cobertura da terra da bacia hidrográfica do
Córrego do Ipê nas duas datas. A Tabela 4 apresenta
a quantidade (%) das classes para a bacia.

ÁREAS ANTRÓPIZADAS NÃO AGRÍCOLAS
1. Áreas Urbanizadas: correspondem a uma
área urbana e se dividem em duas classes:
Zona urbana e Zona semi-urbana (Ripe Urbana)

104

RBRH – Revista Brasileira de Recursos Hídricos Volume 18 n.3 –Jul/Set 2013,97-108
2011, se classificou como uma bacia Muito
Degradada conforme os graus de antropização
Esta clasificação obtida demonstra que o
nível de transformação antrópica no uso da terra
aumenta com os anos e tem uma forte influência
sobre a qualidade dos recursos hídricos da bacia
hidrográfica do Córrego do Ipê.
Nas figuras 4 e 5 pode se observar essa
ocupação inadequada, que teve como uma das
maiores consequências o desmatamento das matas
ciliares, além do crescimento demográfico
desordenado, queimadas pelo cultivo da cana de
açúcar, erosão, e perda da fauna e da flora.
A agricultura é uma das atividades
antrópicas mais impactantes, isto faz com que na
zona de estudo predominem paisagens de campos
cultivados, que foram implantados a expensas dos
ecossistemas naturais, reduzindo ao mínimo a
floresta, para convertê-las em pastagens para gado e
culturas como a cana de açúcar, como se pode
observar na figuras 6.

ÁREAS ANTRÓPIZADAS AGRÍCOLAS
1. Cultura Temporária: Culturas alimentares
de subsistência (arroz, feijão, mandioca e
milho, hortaliças) Criação de animais para
alimentação (pequeno porte e gado bovino)
+ Pecuária bovina para corte + pouca vegetação secundária + pesca esportiva.
2. Cultura Permanente: Pastagem: Cana de açúcar em grandes extensões
3. Pastagem: Pecuária bovina para corte + Culturas alimentares de subsistência + pouca
vegetação secundária

ÁREAS DE VEGETAÇÃO NATURAL
1. Floresta: Vegetação secundária (mata ciliar
quase nula)
2. Corpos de Água: Captação para abastecimento doméstico (Poço) + Captação para
abastecimento agrícola (Irrigação) + Córrego receptor de efluente doméstico (Receptor de efluente agrícola)

Figura 5 - Uso do solo no ano de 2011. - Área Urbanizada
(AU), Ripe urbana (RP), Cultura Temporária (CT),
Cultura Permanente (CP), Pastagem (P), Floresta (F),
Corpos de Água (CA).
Figura 4 - Uso do solo no ano de 2002. - Áreas
Urbanizadas (AU), Ripe urbana (RP), Cultura Temporária
(CT), Cultura Permanente (CP), Pastagem (P), Floresta
(F), Corpos de Água (CA).

Os resultados nas medições de vazão
mostram uma redução em alguns dos dados obtidos
e o aumento em outros, com relação á medições
registradas no ano 2002. As variações mais
significativas são no mês de agosto no ponto 3, onde
a vazão decresce de 0,1301m3/s para 0,0901 m3/s.
No mês de junho no entanto ela aumenta de 0,0895
m3/s para 0,1467 m3/s e no mês de maio no ponto 2

O calculo do nível de transformação
antrópica (ITA), da bacia do Córrego do Ipê no ano
de 2002, permitiu classificá-la como Degradada, de
acordo como grau de antropização e no ano de
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Figura 6-Representação gráfica dos resultados de ITA dos anos de 2002 e 2011 do Córrego do ipê

Uma das mudanças mais notórias foi no uso
e ocupação dos solos, onde antes predominavam os
pastos e atualmente existem cultivos de grandes
extensões de cana de açúcar, com trabalhos
mecanizados onde a perda de solo é maior.
Foi detectada na área de estudo uma
diminuição drástica nos teores de OD, o que indica
a permanência de poluição por despejos de origem
doméstica. Este fato pode ser evidenciado também
pela presença de coliformes termotolerantes, cujos
teores foram reduzidos em relação ao ano de 2002,
porém sendo indicativos da contaminação da água.
Apesar da poluição ter aumentado nos anos
transcorridos, juntamente com a intensificação das
ações antrópicas, o IQA do Córrego do Ipê foi
qualificado de acordo com a Resolução CONAMA
357, como Regular.
Aclara-se que na Resolução do Conselho
Nacional de Recursos Hídricos-CNRH de 91/2008
no Art. 15 e parágrafos onde se afirma que
enquanto não houver enquadramento a classe
utilizada pode ser a classe 2. No caso da bacia
hidrográfica do Córrego do Ipê, não há uma
especificação á classe que pertence, o corpo ou
recurso hídrico. No licenciamento ambiental, bem
como na aplicação dos demais instrumentos da
gestão de recursos hídricos e de meio ambiente que
tenham o enquadramento como referências para
sua aplicação deverão ser considerados, nos corpos
de água superficiais ainda não enquadrados, os
padrões de qualidade da classe correspondente aos
usos preponderantes mais restritivos existentes no
respectivo corpo de água. Caberá à autoridade
outorgante, em articulação com o órgão de meio
ambiente, definir, por meio de ato próprio, a classe
correspondente a ser adotada, de forma transitória,
para aplicação dos instrumentos previstos no caput,

os valores foram iguais. Nisso ressaltamos a importância dos pastos na retenção de água precipitada e
como o uso e a ocupação dos solos influi no só na
qualidade dos recursos hídricos como também na
quantidade de uma determinada zona de estudo.

CONCLUSÕES
Este estudo deixa como conclusões, que o
uso da terra tem forte influência sobre a qualidade
dos recursos hídricos da bacia hidrográfica do
Córrego do Ipê. Essa ocupação antrópica ou
ocupação inadequada das terras na bacia
hidrográfica do Córrego do Ipê teve como uma das
maiores consequências o desmatamento das matas
ciliares, além do crescimento demográfico
desordenado, queimadas pelo cultivo da cana de
açúcar, erosão, e perda da fauna e da flora.
A agricultura é uma das atividades
antrópicas mais impactantes negativamente nos
ecossistemas, fazendo com que na zona de estudo
predominem paisagem de campos cultivados, que
foram implantados às expensas dos ecossistemas
naturais, reduzindo ao mínimo a floresta, para
convertê-las em pastagens para gado e culturas
como a cana de açúcar.
A poluição da bacia hidrográfica do
Córrego do Ipê manteve-se em alta no transcorrer
dos anos, em uma escala temporal e espacial, onde
as concentrações de cargas orgânicas, medidas
através da DBO, coliformes e os elevados teores de
nutrientes, como o fósforo, aumentam devido á
crescente população contida na área de entorno da
bacia hidrográfica.
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ambiente) - Universidade Federal de Rondônia,
Porto Velho, 2011.

em função dos usos preponderantes mais restritivos
existentes no respectivo corpo de água. Até que a
autoridade
outorgante
tenha
informações
necessárias à definição prevista no parágrafo
anterior e estabeleça a classe correspondente,
poderá ser adotada, para as águas doces superficiais,
a classe 2.
Todos os câmbios encontrados foram os
causadores de determinados fatores de poluição
com um grande poder transformador nos
ecossistemas naturais. Sendo assim relacionou-se o
IQA e o ITA, com o fim de representar as
modificações no uso e ocupação de solos e as
consequências sobre os recursos hídricos, onde
através da aplicação destes dois índices se classificou
conforme o ITA no ano 2002 como uma bacia
Degradada, observando-se que no ano 2011 a bacia
passou de acordo com o grau de antropização para
Muito degradada. E referente ao IQA também se
observou a degradação temporal nos recursos
hídricos.
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of disease vectors. This makes it clear that
management is needed to conserve the
environmental values at the local and regional level,
representing the streams in the state of Sâo Paulo.
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Transformation), WQI (Water Quality Index),
changes, pressure, environmental fragility
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Evaluation Of The Effects Of Anthropic Activities
On Water Resources In The Sub-basin Of The Ipê
Stream- SP
ABSTRACT
Presents a methodology based on the
application of two environmental indicators, which
recognizes that water quality is an excellent
indicator to test anthropogenic effects on
watersheds using the water quality index (WQI), and
also the index anthropogenic transformation (ITA),
to assess the changes in land use and occupation
temporally, ando to verify environmental changes
over the years, thus obtaining actual levels of
pollution produced by these changes in the water
resources of Ipê stream,, located in the Municipality
of Ilha Solteira — SP. The results showed a high
degree of environmental fragility of the stream, as a
consequence of urbanization, the growing
population and the intensification of both domestic
and agricultural activities, where the modifications
in lan d use and occupation contributed to massive
deforestation, thereby increasing the level of
environmental
degradation.
However,
the
inadequate disposal of solid waste in the stream was
found, as garbage dumps that help the proliferation
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RESUMO
A realização de estudos de caracterização hidrodinâmica e hidrodispersiva para descrever o movimento de solutos no
solo é de grande importância, frente ao uso indiscriminado de fertilizantes e pesticidas nas áreas agrícolas. O objetivo deste
trabalho foi estudar o deslocamento de soluções miscíveis por meio de uma solução de KBr (59,49 g L-1) em colunas de solos
(Espodossolo e Argissolo) compactadas, provenientes da Zona da Mata do Estado de Pernambuco. Aplicou-se um pulso de
1,0 volume de poros, na vazão de 12.10-5 m3 h-1, sob condições de saturação e fluxo em regime estacionário. Utilizou-se o
modelo da convecção-dispersão (CDE) para se determinar os parâmetros hidrodispersivos (D,R). O modelo CDE se ajustou
bem aos pontos da curva de eluição; os valores da velocidade média da água nos poros foram praticamente iguais para os
dois solos e o processo dominante foi o convectivo-dispersivo.
Palavras-chave: Curva de eluição. Coeficiente de dispersão. Fator de retardamento

O estudo dos processos de transferência de
sais, fertilizante, pesticidas e outras substâncias
químicas no solo têm sido realizados, por meio de
experimentos em campo e laboratório, utilizando
para isso, colunas de solo deformado e indeformado
(MILFONTet al., 2006; CARMO et al., 2010).
De acordo com Costa et al. (2006), um dos
principais problemas encontrados no estudo dos
processos de transferência de solutos em condições
naturais de campo é a dificuldade em se determinar
as variáveis e os parâmetros envolvidos (D e R), em
função do seu elevado custo. Com isso, dar-se
preferência a realização de experimentos em
colunas de solo para avaliação desses processos e
para a identificação e estimativa dos respectivos
parâmetros hidrodispersivos.
Uma extensa quantidade de modelos de
simulação do movimento de solutos no perfil do
solo foi desenvolvida, embora exista ainda grande
dificuldade em envolver todas as características
pertinentes ao meio ambiente, a fim de se obter um
modelo real e capaz de predizer o processo de
deslocamento e retenção dos solutos nesse meio.
Existem
vários
métodos
para
a
determinação dos parâmetros hidrodispersivos que
regem o transporte de solutos no solo, tais como:
método de otimização não-linear dos mínimos

INTRODUÇÃO
A água, em seu estado líquido, dissolve e
transporta diversos poluentes químicos, solutos, que
estão em suspensão na atmosfera em direção ao
solo. Além desse processo de transferência, os
solutos podem se movimentar por meio da
diferença de concentração entre pontos na solução
do solo, e em função da variação de velocidade de
escoamento do meio poroso.
O conhecimento do funcionamento
hidrodinâmico do solo é de fundamental
importância para prevenção e remediação dos
danos causados ao meio ambiente, uma vez que o
solo é um dos principais destinatários dos resíduos
gerados, devendo-se dar maior atenção ao uso
indiscriminado de fertilizantes e pesticidas, haja vista
que podem contaminar o lençol freático (CARMO
et al., 2010).
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quadrados (PARKER e VAN GENUCHTEN, 1984);
método dos momentos (FEIKE; DANE,1992), além
de outros.
Esses métodos se baseiam no ajuste da
solução analítica da equação da convecção-dispersão
(CDE) aos pontos da curva de eluição obtida em
ensaios de deslocamento de líquidos miscíveis
(MILFONT et al., 2006).
Estudos que visam obter medidas de
movimento de solutos são baseados na teoria de
deslocamento de líquidos miscíveis, visto que a
teoria considera um fluido que contém um íon a ser
pesquisado, e este é deslocado pelo mesmo fluido
sem o íon, através de um volume de solo (NIELSEN;
BIGGAR, 1961).
Para essa estimativa são utilizados programas
numéricos, como CFITIM (VAN GENUCHTEN,
1981) ou CXTFIT (TORIDE et al., 1995), que
servem para o ajuste de soluções analíticas da
equação de transporte a curvas experimentais de
eluição, obtidas pela relação entre a concentração
relativa C/C0 e o tempo acumulado ou o volume de
efluente coletado V/Vo (INOUE et al., 2000).
Este estudo consistiu na caracterização
hidrodinâmica e hidrodispersiva de dois solos
provenientes do município de Goiana-PE situado na
região da zona da mata, no Nordeste do Brasil, a
partir de ensaios de deslocamento miscível em
colunas de solo deformado.
A escolha dos solos se deveu ao fato de se
tratarem de solos representativos deste local e por
esta região se encontrar em grande desenvolvimento
agrícola, especialmente no setor de cana-de-açúcar,
o que tem levado ao emprego de grandes
quantidades de pesticidas e fertilizantes.
Assim, a realização de estudos de
caracterização hidrodispersiva para descrever o
movimento da água através dos referidos solos se
torna
imprescindível
para
subsidiar
o
desenvolvimento de futuros trabalhos no que tange
à determinação do tempo de permanência dos
solutos aplicados.

Figura 1 - Localização do município de Goiana no Estado
de Pernambuco

Foram coletadas amostras deformadas de
um Espodossolo (textura arenosa) e de um
Argissolo Amarelo (textura argilosa). As amostras
foram coletadas na camada superficial (0 a 0,2m) e
em seguida, foram secas na temperatura ambiente,
destorroadas e peneiradas em peneira com malha
de 2.10-3m. Posteriormente, as amostras foram
acondicionadas em tubos de PVC de 0,05 m
diâmetro e 0,2m de altura, de tal forma a atingir a
massa específica aparente encontrada no campo
para cada solo.
As colunas foram hermeticamente fechadas
e conectados a uma bomba peristáltica. A saturação
ocorreu por fluxo ascendente e a injeção da solução
lixiviante e traçadora ocorreu por fluxo
descendente.
Segundo Bebé et al (2009), os solos foram
classificados conforme EMBRAPA (2006), como
Espodossolo Ferrihumilúvico Órtico espessarênicos
(arenoso) e Argissolo Amarelo
Distrocoeso
latossólico (argiloso)
Utilizou-se como solução lixiviante CaCl2,
com concentração salina próxima a da solução do
solo, para que os colóides das amostras de solo não
sofressem desestabilização, comprometendo a
permeabilidade devido à diminuição da força iônica
(LACERDA et al., 2005). Como solução traçadora
utilizou-se o KBr a 59,49 g.L-1. A salinidade da
solução do solo foi determinada conforme
EMBRAPA (1997), sendo a condutividade elétrica
do solo argiloso e do solo arenoso de 0,43 dS.m-1 e
0,28 dS.m-1, respectivamente.
Aplicou-se um pulso de 1,0 volume de poros
de solução traçadora (KBr) na vazão de 1,2.10-4 m3
h-1. A progressão do avanço do soluto foi
acompanhada medindo-se a concentração do
efluente (C) ao longo do tempo. A evolução da
razão C/C0 em função do número de volumes de

MATERIAL E MÉTODOS
A área selecionada para coleta dos solos
pertence à Usina Santa Tereza, Goiana, PE,
localizada na Mesorregião Mata e Microrregião Mata
Setentrional do Estado de Pernambuco, situada nas
coordenadas 7° 33’ 38” de latitude Sul e 35° 00’ 09”
de longitude Oeste.
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representar concentrações de fluxo, mesmo para
colunas de laboratório pequenas.
A condição de contorno inferior para um
sistema finito assume uma distribuição contínua de
concentração em z = L, enquanto a condição de
contorno superior não assume essa mesma
distribuição (MONTENEGRO & MONTENEGRO,
2004).
A condição de contorno inferior para
sistemas semi-infinitos no caso de concentração de
fluxo é escrita como

poros V/V0 do efluente coletado forneceu a curva
de eluição.
Os valores do tempo de aplicação do pulso
(t0) e da densidade de fluxo de Darcy (q) foram
medidos durante a realização dos ensaios. Calculouse a velocidade média da solução nos poros usandose:

v  q s

1

(1)

Em que:
v = velocidade média da água nos poros;
q = densidade de fluxo de Darcy;
θs = umidade na saturação.

C
, t   0
z

A condição inicial usualmente especificada
para experimentos de deslocamento de soluto é
escrita como

O coeficiente de dispersão hidrodinâmica
(D) e o fator de retardamento (R) foram
determinados pelo ajuste da curva de eluição, por
meio do modelo CDE. A equação de convecçãodispersão é escrita como:

R

C 1  2C C


t Pe z 2 z

C ( Z ,0)  0

A condição de contorno superior para
concentrações de fluxo com injeção do tipo pulso
pode ser escrita conforme:
0

0
0

0
0

(5)

Os parâmetros hidrodispersivos foram
determinados utilizando o programa CXTFIT 2.0,
que utiliza o método de otimização não-linear dos
mínimos quadrados na estimativa dos parâmetros de
transporte de solutos.
A análise estatística foi realizada com base
no do desempenho dos valores observados e
ajustados, considerando-se os seguintes indicadores
estatísticos: coeficiente de correlação (r); índice de
concordância (d) e índice de desempenho (c).
A precisão é dada pelo coeficiente de
correlação que indica o grau de dispersão dos dados
obtidos em relação à média. Já a exatidão, está
relacionada com o afastamento dos valores
estimados
em
relação
aos
observados.
Matematicamente, essa aproximação é dada por um
índice designado de concordância (WILLMOTT et
al.,1985). Seus valores variam de zero, para
nenhuma
concordância,
a
unidade,
para
concordância perfeita. O índice de concordância
pode ser obtido pela equação 06.

(2)

Em que:
C — concentração do soluto, expressa em massa de
soluto por volume de solução, ML-3;
z — coordenada espacial, L;
t — tempo, T;
Pe — número de Peclet;
R — fator de retardamento.

1

(4)

(3)

Sendo C a concentração em função da
profundidade z (altura da coluna de solo) e do
tempo t (tempo de injeção do soluto), Co a
concentração do soluto injetado e Pe o número de
Péclet.
Intuitivamente, a condição de sistema finito
é a mais apropriada para analisar dados de
experimentos de laboratório em coluna de solo
(MONTENEGRO & MONTENEGRO,2004). No
entanto, Parker e van Genuchten (1984)
recomendam que soluções analíticas para colunas
de solo semi-infinitas sejam sempre utilizadas para

1

∑
∑

1

|

2

1

|

|

|

(6)

Em que:
d = índice de concordância, adimensional, variando
de 0 a 1;
Ei = valor estimado pelas funções;
Oi = valor observado;
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Om = média dos valores observados.
Segundo Oliveira et al (2008), o índice de
desempenho (c) foi proposto por Camargo &
Sentelhas (1997) com critérios, conforme a Tabela
1, para indicar o desempenho dos métodos,
reunindo os índices de precisão “r” e de exatidão
“d”, através do produto entre esses dois índices.

As curvas de eluição experimentais do KBr no
Espodossolo e no Argissolo estão apresentadas na
Figura 2, na forma de concentração adimensional
(C/Co) em função do volume relativo de poros
(V/Vo).

Tabela 1 — Critério de interpretação do desempenho
dos ajustes
Valores de “c”

Desempenho

> 0,85

Ótimo

0,76 a 0,85

Muito Bom

0,66 a 0,75

Bom

0,61 a 0,65

Mediano

0,51 a 0,60

Sofrível

0,41 a 0,50

Mau

< 0,40

Péssimo

Figura 2 - Curva média de eluição experimental do KBr
no Espodossolo e no Argissolo.

Observa-se na Figura 2 que a curva de
eluição do Argissolo se apresenta deslocada para a
direita e a curva do Espodossolo deslocada para a
esquerda do ponto referente à 0,5 de C/C0 e 1,0
V/V0. Os valores de V/V0 para o Espodossolo e para
o Argissolo, correspondentes a 0,5 C/C0, são 0,87 +
0,03, e 1,13 + 0,02 , respectivamente.
Segundo Costa et al. (2006) e Ferreira et al.
(2006), para um meio totalmente saturado, onde
toda a água é considerada móvel, a curva de eluição
de um traçador ideal passa pelo ponto (0,5
C/Co;1,0 V/Vo).
Quando o valor for maior que 1,0, isto é,
quando a curva do efluente se apresentar deslocada
para a direita, significa que, ao escoar através do
perfil do solo, parte do soluto foi adsorvido,
resultando em um número do fator
de
retardamento maior que a unidade.
Ainda na Figura 2, observa-se que houve um
pequeno retardamento na ascenção da curva de
eluição do solo argiloso, em relação ao solo arenoso,
possivelmente em função de uma leve adsorção dos
íons brometos com os minerais desse solo, conforme
pode ser constatado pelo valor do fator de
retardamento na tabela 3.
Na Tabela 4, encontram-se os valores
médios das condições experimentais e dos
parâmetros hidrodispersivos dos ensaios de
deslocamento miscível com o KBr nos dois tipos de
solos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A distribuição das frações texturais e as
características físicas dos solos estudados estão
apresentadas nas Tabelas 2 e 3. Conforme a
classificação textural da Sociedade Brasileira de
Ciência do Solo (SBCS), o Espodossolo foi
classificado como de textura arenosa e o Argissolo
Amarelo como de textura argilosa.
Tabela 2 - Distribuição das frações texturais.
Solo
Espodossolo
Argissolo

Areia
(g.kg-1)
932
555

Silte
(g.kg-1)
28
86

Argila
(g.kg-1)
40
359

Tabela 3 - Características físicas dos solos.
Solo
Espodossolo
Argissolo

ds
(g.cm-3)
1,3
1,5

dp
(g.cm-3)
2,45
2,59

Vp
(cm³)
173,1
155,7

ε
0,47
0,42

ds: densidade do solo; dp: densidade de partícula; Vp :
volume de poros; ε : porosidade
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Tabela 4 - Parâmetros hidrodispersivos dos ensaios de deslocamento do KBr no espodosolo e no argissolo
Solo

v (m s-1)

KS (m s-1)

D (m2 s-1)

Espodossolo

-5

4,49.10 + 0,02

-5

8,33.10 + 0,04

0,98 + 0,04

Argissolo

4,48.10-5 + 0,08

9,70.10-5 + 0,03

1,28 + 0,06

R

-7

λ (m)

Pe

3,12.10 + 0,10

-3

6,95.10 + 0,07

29,48 + 0,04

5,83.10-7+ 0,13

1,30.10-2 + 0,20

15,35 + 0,19

(X ± CV): Média ± coeficiente de variação; v — velocidade média linear da água nos poros; Ks — condutividade
hidráulica saturada; D — coeficiente de dispersão hidrodinâmico; R — fator de retardamento; λ — dispersividade; Pe —
número de Péclet

Argissolo, os valores ficaram acima de 10, indicando
que o processo predominante foi o convectivodispersivo (NOVY QUADRI et al.,1993).
Nas Figuras 3 e 4 estão apresentadas as
curvas médias de eluição do KBr observadas e
ajustadas pelo modelo CDE para o Espodossolo e
para o Argissolo.

Observa-se na Tabela 4 que as velocidades
médias da água nos poros para os dois solos foram
praticamente iguais.
Verifica-se ainda na Tabela 4 que o valor
médio do coeficiente de dispersão do Espodossolo é
maior do que o argissolo, caracterizando assim um
efeito mais pronunciado da dispersão para aquele
solo. Esse resultado é condizente com o trabalho de
Bedmar et al. (2009) onde maiores valores de
dispersão foram encontrados em horizontes de solo
com maiores teores de argila.
No caso do solo mais argiloso, o coeficiente
de dispersão foi maior que o do arenoso, e isso pode
ser justificado devido ao fato daquele solo possuir
uma textura mais fina (microporos), que são
bastante efetivos na dispersão de solutos, conforme
os trabalhos de Bronly
et
al. (2007) e
Vanderborght & Vereecken (2007).
Segundo Ruiz et al. (2010), a dispersão
ocorre em função das diferentes velocidades de
escoamento dentro de poros individuais, decorrente
da viscosidade da água, e dos diferentes tamanhos e
formas dos poros no solo.
De acordo com Fried (1975), os valores de
dispersividade atribuídos para a dispersividade em
condições de laboratório para amostras deformadas
estão entre 0,5 e 2 cm.
Em relação ao fator de retardamento R,
nota-se, no Espodossolo, que o valor está bastante
próximo à unidade, indicando que os íons brometo
não sofreram qualquer tipo de interação
(adsorção/exclusão aniônica).
Com base nos valores do fator de
retardamento encontrados para ambos os solos,
verifica-se que o KBr comportou-se como um bom
traçador químico, representando assim, uma boa
ferramenta
na
avaliação
dos
parâmetros
hidrodispersivos, corroborando com os resultados
de Carmo et al. (2010) e Milfont et al. (2008).
Em relação ao número de Péclet, verifica-se
que tanto para o Espodossolo quanto para o

Figura 3 - Curvas médias de eluição do KBr observada e
ajustada pelo CDE no Espodossolo.

Figura 4 - Curvas médias de eluição do KBr observada e
ajustada pelo CDE no Argissolo.

Observa-se nas Figuras 3 e 4 que o modelo
CDE realizou um bom ajuste aos pontos das curvas
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BEDMAR, F.; COSTA, J. L.; GIMÉNEZ, D. Column
tracer studies in surface and subsurface horizons
of two typic argiudolls. Soil Science, v. 173, n. 4, p.
237 — 247, 2008.

de eluição do KBr. O resultado da avaliação da
precisão, da exatidão e do desempenho está
apresentado na Tabela 5.
Tabela 5 - Desempenho dos dados concentração relativa
estimados frente aos observados.
Solo

r

d

c

Desempenho

Espodossolo

0,9871

0,9932

0,9804

ótimo

Argiloso

0,9980

0,9989

0,9969

ótimo

BROMLY, M.; HINZ, C.; AYLMORE, L. A. G.
Relation
of dispersivity
to
properties
of
homogeneous saturated repacked soil columns.
European Journal of Soil Science, v. 58, n. 1, p. 293-301,
2007.
CAMARGO, A.P; SENTELHAS, P.C. Avaliação do
desempenho de diferentes métodos de estimativa da
evapotranspiração potencial no estado de São Paulo,
Brasil. Uma revisão analítica da evapotranspiração
potencial. Revista Brasileira de Agrometeorologia, Santa
Maria, v.5, n.1, maio, p. 89-97, 1997.

CONCLUSÕES
O valor do fator de retardamento (R) foi
maior no Argissolo pelo fato deste apresentar uma
maior densidade de solo (ds), enquanto que no
Espodossolo, os valores de R ficaram próximos da
unidade.
O modelo CDE se ajustou bem aos pontos
da curva de eluição dos ensaios realizados, com
coeficiente de determinação de 0,97 para ambos os
solos.
O numero de Peclet foi maior do que 10
para os dois tipos de solos, pelo fato dos mesmos
apresentarem praticamente a mesma velocidade
média da agua nos poros e baixos coeficientes de
difusão hidrodinâmica, indicando assim, que o
processo predominante foi o convectivo-dispersivo.
Os valores da velocidade média da água nos
poros ficaram próximos nos dois solos.

CARMO, A. I.; ANTONINO, A. C. D.; NETTO, A.
M.; CORRÊA, M. M. (2010). Caracterização
hidrodispersiva de dois solos da região irrigada do Vale do
São Francisco. Revista Brasileira de Engenharia
Agrícola e Ambiental, v.14, n.6, p.582—588.
COSTA, C. T.; ANTONINO, A. C. D.; NETTO, A. M.
Ensaios de deslocamento de líquidos miscíveis na
determinação dos parâmetros hidrodispersivos de
um solo aluvial. Revista Brasileira de Recursos Hídricos,
v.11, n.2, p.111-122, 2006.
EMBRAPA — Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária. Centro Nacional de Pesquisa de
Solos. Sistema brasileiro de classificação de solos. Rio de
Janeiro: EMBRAPA, 1006, 306p.
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Determining Hydrodispersive Parameters In Soils
From The Zona Da Mata In Pernambuco
ABSTRACT
Hydrodynamic
and
hydrodispersive
characterization studies to describe the movement
of solutes in soil is very important, since there has
been indiscriminate use of fertilizers and pesticides
in the agricultural areas. The objective of this work
was to study the displacement of miscible solutes by
a KBr solution (59, 49 g L-1) in compacted soil
columns (Spodosol and Argisol ).from Zona da
Mata in the state of Pernambuco. A pulse of one
pore volume was applied, in the 12.10-5 m3 h-1 flux
under saturated conditions and steady state flow.
The convection-dispersion model (CDE) was used to
determine the hydrodispersive parameters (D,R).
The CDE model presented a good fit to the
experimental breakthrough curve; the values of
average water velocity in the pores were similar for
both soils, and the dominant process was convectivedispersive.
Keywords:
Breakthrough
curve;
dispersion
coefficient; delaying factor
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RESUMO
Com base em estudos experimentais e de análise da representação dos efeitos de forma do canal no escoamento
uniforme livre, Kazemipour e Apelt (1979, 1980) desenvolveram um procedimento para cálculo do escoamento uniforme em
canais retangulares lisos. Este método, denominado método de Kazemipour, possibilita por meio da adequação do fator de
atrito para tubos lisos pressurizados, o cálculo do escoamento uniforme em canais retangulares lisos. Posteriormente,
Goldfarb e Cabral da Silva (2007) modificaram o método para o formato explícito, e confrontaram-no com a equação de
Manning para o cálculo do escoamento em canais circulares lisos, demonstrando-se a superioridade do método modificado.
Neste trabalho mostra-se a aplicação feita com três conjuntos de dados experimentais advindos de diferentes laboratórios e
autores. Os resultados demonstraram novamente a superioridade do método modificado quando comparado com a equação
de Manning.
Palavras-chave: Canais hidraulicamente lisos. Resistência ao escoamento. Efeitos de forma no escoamento uniforme.

sideração de que a tensão de cisalhamento na
fronteira do escoamento seria constante, à
semelhança do escoamento em tubos circulares sob
pressão. Além disso, a representação da forma da
seção transversal somente pelo raio hidráulico
mostra-se insuficiente (SHIH; GRIGG, 1967).
Um método de cálculo bastante consistente
foi desenvolvido por Kazemipour e Apelt (1979,
1980) a partir de considerações de análise
dimensional, objetivando a adequação à formulação
universal de perdas de carga. Neste método, a
geometria do canal é representada pela razão de
aspecto, igual a relação entre a largura de topo e a
profundidade média do escoamento no canal e pela
relação perímetro molhado/raio hidráulico. Um
modelo matemático baseado na aplicação das
equações de cisalhamento, ao longo da fronteira do
escoamento, foi desenvolvido por Cabral da Silva
(1993) e comparado com o método de Kazemipour
e Apelt (1979, 1980), através do parâmetro de
forma, com resultados bastante satisfatórios. Neste
método, de Kazemipour, o fator de atrito para
canais é obtido através da multiplicação do fator de
atrito para tubulações pressurizadas, empregando-se
a formulação universal de perdas de carga, por um
parâmetro adimensional denominado fator de
forma. A consideração do fator de forma, na
verdade, busca a introdução dos efeitos das
correntes de circulação e da distribuição não

INTRODUÇÃO
Desde a época de Chézy, século XVIII,
diversos pesquisadores têm discutido o problema de
cálculo do escoamento uniforme em canais. No
entanto, a busca por melhores equações para o
cálculo do escoamento em canais foi intensificada
principalmente a partir dos anos 1930, com base na
teoria da camada limite e dedução das equações de
resistência hidráulica para escoamento em tubos por
von Karman e Prandtl (CABRAL DA SILVA, 1993).
Assim, Keulegan (1938) foi um dos pioneiros a
utilizar estas equações visando obter fórmulas para o
cálculo de vazão em canais similares às utilizadas
para o escoamento em tubos. Em seguida, outros
pesquisadores trabalharam perseguindo este
objetivo (CABRAL DA SILVA, 1993). Mesmo assim,
as formulações para a determinação da influência da
forma da seção transversal na resistência ao
escoamento uniforme livre não têm se mostrado
conclusivas e consideradas definitivas. A principal
limitação destas, além da não consideração do efeito
da temperatura da água na sua viscosidade, é a con*
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substituído pelo fator de atrito para canais abertos,
calculado conforme a Equação 1 abaixo,

uniforme da tensão de cisalhamento ao longo da
fronteira do escoamento à superfície livre, na
formulação baseada na teoria da turbulência, para
tubos circulares sob pressão. Evidentemente, no
escoamento em tubos circulares à seção plena, estes
fenômenos não comparecem (CABRAL da SILVA,
1993).
O fator de forma, por sua vez, é obtido
através da combinação de dois parâmetros distintos,
ditos primeiro e segundo parâmetros de forma. O
primeiro parâmetro de forma utilizado pode ser
calculado através de uma relação analítica de
grandezas da geometria do escoamento. O segundo
parâmetro do método de Kazemipour, obtido dos
valores experimentais do escoamento, é fornecido
na metodologia original apenas de forma gráfica.
A partir deste modelo, Cabral da Silva
(1995) simplificou o cálculo do fator de forma,
utilizado neste trabalho, que consiste basicamente
na aproximação da curva do polinômio que
descreve o parâmetro de forma por dois segmentos
de reta, que torna a determinação dos efeitos de
forma mais concisa e rápida, podendo ser
empregada no dimensionamento de canais
retangulares lisos, em substituição às fórmulas
empíricas tradicionais da Engenharia Hidráulica.
Goldfarb e Cabral da Silva (2007)
modificaram o método de Kazemipour para canais
lisos, introduzindo o coeficiente de atrito do
escoamento em canais na formulação para tubos
circulares lisos devido a von Karman, resultando em
uma formulação monômica bastante eficiente. Esses
autores testaram o modelo com os dados para canais
circulares lisos demonstrando sê-lo mais eficiente do
que a formulação de Chezy com coeficiente de
Manning.
Neste trabalho é mostrada uma nova
aplicação deste método, desta feita utilizando-se os
dados de Tracy e Lester (1961), Rajaratnam e
Muralidhar (1969) e Pimenta (1966) para canais
retangulares hidraulicamente lisos. Mais uma vez foi
alcançado sucesso relativamente a fórmula de
Manning para os três conjuntos de dados.

fc = .f

(1)

onde fc é o fator de atrito para canais abertos,  é o
parâmetro dito de forma do método de Kazemipour
e f é o fator de atrito para tubos pressurizados.
O parâmetro de forma  do método de
Kazemipour é calculado através da razão entre dois
outros parâmetros denominados primeiro e
segundo parâmetros de forma do método de
Kazemipour. No caso de escoamento de tubos à
seção plena, ter-se-ia  igual à unidade.
O primeiro parâmetro adimensional
utilizado no método de Kazemipour, para o cálculo
do escoamento turbulento uniforme em canais
circulares, é calculado usando-se a seguinte
equação.

1 = (P/B)1/2

(2)

onde: P é o perímetro molhado da seção transversal
do escoamento igual a B + 2.yav, e B a largura interna
do canal.
A Figura 1 sintetiza a simbologia das
grandezas utilizadas neste trabalho, enquanto a
profundidade efetiva do escoamento é yav e a área da
seção transversal é A, igual a B.yav.

Figura 1- Grandezas geométricas utilizadas

O segundo parâmetro do método de
Kazemipour, 2, é o outro parâmetro de forma,
apresentado em por meio de gráfico (Figura 2),
função da razão de aspecto B/yav.
O segundo parâmetro foi escolhido de
maneira que a combinação desses dois parâmetros
1 e 2 possibilitasse o ajuste dos valores do fator de
atrito para canais abertos, tornando-os iguais aos
valores dos fatores de atrito para tubulações
pressurizadas, para um mesmo número de Reynolds.

METODOLOGIA
O Método de Kazemipour
O método de Kazemipour, desenvolvido por
Kazemipour e Apelt (1979), permite o cálculo do
escoamento turbulento uniforme em canais
retangulares lisos a partir das equações de perda de
carga para tubos pressurizados. Para tanto, o fator
de atrito das equações para tubos pressurizados é
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Figura 2 - Curva do segundo parâmetro 2 do método de Kazemipour em função da razão de aspecto B/yav.
(Kazemipour e Apelt, 1979)

Uma vez obtidos os dois parâmetros de
forma, a razão entre essas grandezas fornece o
parâmetro  que representa a geometria da seção
transversal do escoamento. A Equação 3 apresenta a
expressão para cálculo deste parâmetro,

 = 1 /2

A Figura 3 mostra os segmentos de reta que
substituem a curva do parâmetro de forma  em
função da razão de aspecto B/yav.
Validação analítica do método de Kazemipour
A partir das equações para cálculo da
resistência ao escoamento uniforme em canais livres,
e associando os efeitos de forma à distribuição não
uniforme da tensão de cisalhamento no perímetro
molhado, Cabral da Silva (1993), desenvolveu uma
metodologia para determinação analítica do
parâmetro de forma, denominado t. Considerando
as curvas da distribuição da tensão de cisalhamento
ao longo do perímetro molhado a formulação para
este parâmetro pode ser apresentada como na
Equação (6):

(3)

onde:  é o parâmetro adimensional de forma, já
definido no método de Kazemipour.
Simplificação do parâmetro de forma

 de Kazemipour

Na simplificação proposta por Cabral da
Silva (1995), a partir dos dados de Tracy e Lester
(1961) e de Shih e Grigg (1967), para a
representação do fator de forma  devido a
Kazemipour, procurou-se ajustar a curva mais
simplificada possível que representasse o fator de
forma, de maneira que expressões simples
descrevam melhor a variação do parâmetro  com a
razão de aspecto B/yav. Desta maneira,  pode ser
escrito como:


(4)

Para razão de aspecto B/yav > 8 tem-se:

 = 1,10

1  ( p)
dp
P 0  0
P

(6)

onde: t é o parâmetro de forma apresentado por
Cabral da Silva (2003); (p) é a função que
representa a distribuição da tensão de cisalhamento
ao longo do perímetro molhado P para uma seção
definida do escoamento uniforme, sendo p uma
variável independente de posição ou distância (P  p
 0), e o é a tensão de cisalhamento média,
calculada através da Equação (7).

Para razão de aspecto B/yav ≤ 8 tem-se:

 = 1,03 + 0,00875(B/yav)


t 

(5)

o = .g.R.S
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B/yav

Figura 3 — Parâmetro de forma segundo a simplificação proposta, modelo original e calculados
para os dados experimentais referidos (Cabral da Silva, 2003)

Figura 4 — Segundo parâmetro de forma do método de Kazemipour (Cabral da Silva, 1993)
onde:  é a massa específica da água; g a aceleração
da gravidade, R o raio hidráulico da seção
transversal, e S a declividade longitudinal do fundo
do canal.
A Figura 4 apresenta valores do segundo
parâmetro de forma do método de Kazemipour, 2,
obtidos experimentalmente por Kazemipour e Apelt
(1979), e ajustados numericamente (ajuste
polinomial), além dos resultados obtidos a partir do
modelo analítico descrito para 2t (Cabral da Silva,
1993). Ficou evidenciado que a curva demonstra a
validade do método de Kazemipour, já que os

pontos calculados de acordo com o modelo
analítico descrito de maneira resumida apresentam
uma boa coincidência com os pontos obtidos dos
dados experimentais. O modelo é de concepção
ainda não completa, uma vez que considera apenas
as variações da tensão de cisalhamento, ao longo do
perímetro molhado. Mesmo assim, a quase
coincidência entre 2 e 2t para os valores maiores
de B/yav e o crescimento dos valores com tendência
semelhante nos pontos experimentais e do modelo
para os valores menores de B/yav permitem a
inferência da validade do método.

120

RBRH – Revista Brasileira de Recursos Hídricos Volume 18 n.3 –Jul/Set 2013,117-125
pressurizada, visto que o parâmetro de forma do
método de Kazemipour é sempre numericamente
superior à unidade. Nesse caso a Equação (1) vem a
confirmar esta análise quando demonstra, nas
mesmas condições, o fator de atrito para canais fc
maior do que o fator de atrito f para tubulações
pressurizadas.
A equação seguinte é a de Von KarmanPrandtl para cálculo do escoamento em tubulações
pressurizadas de paredes lisas.

A aplicação explícita do método modificado
Goldfarb e Cabral da Silva (2007) desenvolveram uma formulação, descrita sucintamente a
seguir, de caráter genérico quanto à forma do canal.
A equação universal para cálculo da perda de carga
por unidade de comprimento, para tubulações
pressurizadas, quando aplicada para dutos de seção
circular, onde o diâmetro é igual a quatro vezes o
raio hidráulico, pode ser apresentada conforme as
expressões seguintes,

8.g.J .R
f 
V2
8.g.J .R
V
f

 Re f 
1
 2 Log 

f
 2,51 

(8)

onde: Re = V.D/ν é o número de Reynolds do
escoamento, D o diâmetro hidráulico (igual a 4R), e
ν a viscosidade cinemática da água.
Para possibilitar a aplicação da Equação
(11) no cálculo do escoamento uniforme em canais,
substituem-se na Equação (13), as Equações (1),
(10) e (12). Nesse caso pode-se explicitar a
velocidade média do escoamento no canal Vc, que
multiplicada pela área da seção transversal fornece
uma expressão para o cálculo da vazão volumétrica
escoada:

(9)

onde: J é a perda de carga por unidade de
comprimento e V a velocidade média do
escoamento na tubulação.
Para se aplicar as equações anteriores no
cálculo do escoamento em canais abertos, conforme
a metodologia de Kazemipour substitui-se na
expressão (8) o fator de atrito para canais
apresentado na Equação (1). Neste procedimento,
considerando canais com pequenas declividades, a
perda de carga por unidade de comprimento J pode
ser substituída pela declividade do fundo do canal S,
obtendo-se as expressões (10) e (11).

fc 

8.g.S .R
Vc 2

(10)

Vc 

8.g .S .R
fc

(11)

Qc 

1



.V

4A
ψ


gRS 

2 gRS Log  4,51R


v



(14)

onde: Qc é a vazão volumétrica escoada no canal.
Os resultados obtidos da Equação (14) no
cálculo da vazão para o escoamento em canais
retangulares lisos são comparados com os resultados
advindos da equação de Manning, na forma
seguinte:

Qc 

onde: Vc é a velocidade média do escoamento no
canal.
Aplicando a Equação (1) na Equação (11) e
comparando o resultado com a Equação (9), obtémse a seguinte relação entre as velocidades médias
para tubulações pressurizadas e canais abertos:

Vc 

(13)

A 2 / 3 1/ 2
R S
n

(15)

onde: R o raio hidráulico, S a declividade do fundo
do canal ou da superfície, e n o coeficiente de
rugosidade de Manning que representa a
rugosidade das paredes do canal.
A fim de se ter comparações entre os valores
da vazão através dos métodos descritos pelas
Equações (14) e (15), calcula-se o Erro Absoluto
Relativo Médio — MARE, definido conforme a
Equação (16).

(12)

A relação entre as velocidades apresentada
na Equação (12) revela que, para um mesmo
número de Reynolds, a velocidade média do
escoamento no canal é menor do que na tubulação

MARE 
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Tabela 1 — Faixas de variação dos valores de razão de aspecto, números de
Froude e Reynolds dos dados experimentais utilizados
Dados
Tracy e Lester (1961)
Rajaratnam e Muralidhar (1969)
Pimenta (1966)

B/yav
6,96 - 40,40
3,32 — 11,95
1,67 - 11,11

Froude
0,14 — 3,94
1,25 — 2,13
0,35 e 3,13

Reynolds (x104)
3,58 — 72,46
6,65 — 69,86
1,81 - 66,80

Figura 5 — Vazões adimensionalisadas Qcalc/Qobs em função de B/yav para os dados de Tracy e Lester (1961)

Figura 6 — Vazões adimensionalisadas Qcalc/Qobs em função de B/yav para os dados de Rajaratnam e Muralidhar (1969)

onde: MARE é o erro absoluto relativo médio, Qcalc a
vazão calculada através das equações descritas, Qobs a
vazão observada referente, sendo i a ordem da
realização e m o número total delas.

Rajaratnam e Muralidhar (1969), e Pimenta (1966).
Os dois últimos conjuntos de dados foram objeto de
análise de consistência, tendo sido descartadas 6
realizações do total de 16 no segundo conjunto, e 74
realizações do total de 133 do terceiro. Os valores
considerados inconsistentes tiveram como motivo
principal o fator de forma menor do que a unidade
o que significaria, se considerados, fator de atrito no
escoamento no canal menor do que o similar em

RESULTADOS E DISCUSSÃO
foram

Os dados experimentais aqui utilizados
obtidos por Tracy e Lester (1961),
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Figura 7 — Vazões adimensionalisadas Qcalc/Qobs em função de B/yav para os dados de Pimenta (1966)

aspecto, bem como os devidos à formulação de
Manning para os dados de Pimenta (1966).
Fica evidente, a partir da leitura da Figura 5,
serem melhores os resultados advindos da Equação
(14), com os fatores de forma simplificados, em
detrimento dos produzidos pela aplicação da
equação de Manning, para qualquer valor de B/yav
considerado.
De maneira semelhante, na Figura 6, a
aplicação da Equação (14) para os dados de
Rajaratnam e Muralidhar (1969) produziu
resultados visivelmente melhores do que a equação
de Manning para valores maiores da razão de
aspecto, que coincidentemente são os de maiores
números de Reynolds.
De forma semelhante aos gráficos das
Figuras 5 e 6, a leitura da Figura 7 indica que os
resultados advindos da Equação (14) para Qcalc/Qobs
aparentam estar mais próximos da linha horizontal
(Qcalc/Qobs = 1) no seu conjunto, e, portanto de
melhor ajuste em detrimento dos produzidos pela
aplicação da equação de Manning, para qualquer
valor de B/yav considerado.
Os valores dos erros absolutos relativos
médios, MARE, das vazões calculadas através da
Equação (14) e de Manning estão mostrados na
Tabela 2.
Como pode ser observado da Tabela 2, com
todos os valores menores do MARE mostrados da
aplicação da Equação (14), revela-se claramente a
sua superioridade em relação à fórmula de
Manning, o que é concordante com a análise visual
feita a partir das Figuras 5, 6 e 7.

tubo pressurizado liso, ou seja, as correntes de
circulação, presentes no escoamento à superfície
livre não dissipariam parte da energia do
escoamento.
Foi empregada a Equação (14) com os
valores do fator de forma conforme simplificados
nas Equações (4) e (5) devido a Cabral da Silva
(1995). Nas vazões calculadas através da equação de
Manning, o valor utilizado para o coeficiente n, que
representa a rugosidade das paredes do canal, foi
escolhido de forma que proporcionasse os melhores
resultados para os valores calculados através desta
equação. Desta forma, o valor n = 0,0085, foi
calculado como o valor que otimiza os resultados e é
caracterizado como de um canal hidraulicamente
liso.
Os números de Froude dos dados utilizados
variaram entre 0,14 e 3,94, enquanto que os
números de Reynolds variaram de 1,81 x 104 e 72,46
x 104. A razão de aspecto B/yav variou entre 1,67 e
11,11 (Tabela 1).
O
gráfico
da
figura
5,
vazões
adimensionalisadas Qcalc/Qobs em função de B/yav,
mostra a aplicação da Equação (14) bem como os
devidos à formulação de Manning, para os dados de
Tracy e Lester (1961).
Já a Figura 6 apresenta as vazões
adimensionalisadas em função da razão de aspecto,
calculadas através da Equação (14) e da equação de
Manning, para os dados de Rajaratnam e
Muralidhar (1969).
No gráfico da Figura 7 são mostrados os
resultados da aplicação da Equação (14) na forma
de vazões adimensionalisadas em função da razão de
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Tabela 2 - Valores do MARE (%) obtidos das aplicações aos dados experimentais
Dados
Tracy e Lester (1961)
Rajaratnam e Muralidhar (1969)
Pimenta (1966)

Equação (14)
1,18
5,21
3,09

Manning - Equação (15)
9,23
8,51
5,32

clima temperado onde temperaturas da água abaixo
de 20 C ocorrem frequentemente.
Finalmente, deve ser recomendada a
continuidade das pesquisas relativas à aplicação
deste método para escoamento uniforme em outras
seções transversais, incluindo canais rugosos, haja
vista os resultados animadores obtidos e mostrados
neste trabalho em canais retangulares e os
anteriores em canais circulares lisos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A
Equação
(14)
mostrou-se
com
desempenho superior à equação de Manning no
cálculo do escoamento uniforme em canais
retangulares lisos para os dados utilizados. De fato,
os valores dos erros absolutos relativos médios das
vazões calculadas referentes às observadas, MARE
demonstram claramente a superioridade da
Equação (14) frente à fórmula de Manning na
forma da Equação (15).
A Equação (14) é do tipo explícito, embora
deduzida com consideração da expressão de caráter
implícito de von Karman-Prandtl para cálculo do
escoamento em tubulações pressurizadas de paredes
hidraulicamente lisas, revelando uma vantagem
considerável em relação à aplicação do método de
Kazemipour original apresentado por Kazemipour;
Apelt (1979).
A Equação (14) foi pioneiramente deduzida
por Goldfarb e Cabral da Silva (2007), e é
apropriada à aplicação ao escoamento uniforme, à
superfície livre, ou pressurizada em tubos
hidraulicamente lisos se considerada a seção
circular, segundo o parâmetro de forma, para
regime turbulento, crítico ou subcrítico, sendo
independente da relação B/yav. Portanto é genérica
quanto à forma ou à razão de aspecto, inclusive nos
intervalos não testados. As validações feitas e
mostradas nesse trabalho na fase livre abrangem
faixas amplas de valores da razão de aspecto entre,
1,67 e 40,40.
A simplicidade das equações apresentadas
para o cálculo do escoamento à superfície livre em
canais retangulares lisos pode possibilitar a
construção de novos modelos matemáticos de maior
eficiência para a avaliação de sistemas que se
utilizam desse tipo de canal.
Deve ser ressaltado que a Equação (14)
considera também a viscosidade cinemática e,
portanto, a influência da temperatura da água, o
que vem a ser uma variável de importância no
cálculo
da
velocidade
média
ou
vazão,
principalmente para escoamentos em países de
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Kazemipour and Apelt (1979, 1980) developed a
procedure named Kazemipour method. This
method by adapting the friction factor, enables the
calculation of the uniform flow in smooth
rectangular channels by the use of the equations for
pressurized tubes. Later, Goldfarb and Cabral da
Silva (2007) modified this method to the explicit
format. This new modified method was confronted
by these authors with the use of Manning’s equation
for the calculation of the flow in smooth circular
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RESUMO
À medida que aumenta a produção de alimentos, impulsionada pela expansão da demanda, há progressivamente,
na maioria das regiões brasileiras, aumento pela demanda de água destinada à irrigação dos cultivos agrícolas, afetando a
disponibilidade desse recurso, sobretudo em regiões onde há necessidade do uso da irrigação, a exemplo do semiárido nordestino. Partindo-se dessa premissa e tendo em vista a sustentabilidade hídrica na sub-bacia de Transição do Rio das Contas,
na Bahia, realizou-se o presente trabalho objetivando estimar a demanda de água para os principais cultivos irrigados nessa
unidade hidrográfica, com base no método proposto pela FAO e no critério de proporcionalidade das áreas irrigadas das
culturas. Para tanto, adotou-se o somatório das vazões relativas a todos os municípios pertencentes à sub-bacia analisada
como uma aproximação dessa demanda. De acordo com os métodos adotados, a vazão média mensal para os principais
cultivos irrigados, na unidade hidrográfica analisada, foi de 0,29 m³/s. A área total irrigada dos principais cultivos de
aproximadamente 624,75ha para esta sub-bacia. A partir da taxa geométrica de crescimento das áreas irrigadas dos principais cultivos, para o período de 1999 e 2009, calculou-se a vazão média para o período de 2010 a 2015. De acordo com essa
estimativa, pode-se concluir que a ampliação das áreas irrigadas com os cultivos que são mais intensivos no uso desse recurso, ao longo do tempo, pode levar à redução gradativa da disponibilidade hídrica da região, em função do aumento significativo da vazão na sub-bacia de Transição. Nesse sentido, ressalta-se a importância de políticas públicas que visem ao monitoramento das áreas irrigadas a fim de que esse recurso natural tão necessário às atividades agrícolas seja empregado de
forma sustentável.
Palavras-chave: Vazão. Cultivos irrigados. Subunidade hidrográfica.

irrigação. Acrescente-se, também, que há inúmeras
dificuldades para a aplicação de tecnologias em
grande escala, sobretudo a irrigação, para dar suporte à necessidade hídrica das atividades agropecuárias. Sob esse aspecto, a Bahia é um dos estados que
apresentam problemas de disponibilidade e uso dos
recursos hídricos, principalmente nas regiões áridas
ou semiáridas.
No território baiano, a sub-bacia de Transição do Rio das Contas, por exemplo, é uma unidade
hidrográfica com papel relevante no cenário hídrico
local, pelo fato de ocupar uma região edafoclimática
peculiar, e por localizar-se na região central da Bacia
Hidrográfica do Rio das Contas (BHRC). Essa Bacia
abrange 86 municípios, que equivale, em extensão
territorial, a 10,2% do Estado da Bahia, além de
importante região de interface entre os biomas Caatinga e Mata Atlântica na Bahia.
A sub-bacia de Transição apresenta cerca de
30% da população total da BHRC, distribuída em 12

INTRODUÇÃO
Face à complexidade dos múltiplos usos e
da falta de recursos naturais substitutos, a água tem
se tornado cada vez mais escassa, dado o modelo de
desenvolvimento vigente muito exigente na oferta
desse insumo nos diversos setores produtivos. Além
disso, na sociedade atual há inúmeros conflitos gerados para atender às demandas, devido à exigência
da população ao direito à água potável, bem como,
por problemas de oferta.
Esses conflitos são maiores em períodos de
estiagem, e também para equacionar a sua oferta ao
atendimento para seus diversos usos, entre eles a
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nial e cabe ao comitê da bacia estabelecer os mecanismos para sua implementação.
Alves (2009) indica, além disso, que a bacia
hidrográfica representa importante unidade de
planejamento para a gestão integrada, pois diz respeito aos recursos hídricos que necessitarão ser explorados conscientemente, analisando-se no processo tanto questões econômicas, sociais, culturais
quanto ambientais. Para isso, um plano de gestão
eficiente deve introduzir, sobretudo, os conceitos da
disponibilidade e da demanda no decorrer do tempo, ou seja, do princípio da sustentabilidade - preservação da água para o futuro.
Assim, a disponibilidade hídrica pode ser
definida como a quantidade de água ofertada na
natureza para ser empregada nas atividades antrópicas, cuja variação resulta da relação direta e proporcional ao consumo - ou seja, se aumenta o consumo
diminui a disponibilidade hídrica e vice-versa - enquanto a demanda constitui a quantidade de água
necessária para o desenvolvimento das atividades
humanas (MACHADO, 2007).
A principal finalidade da gestão dos recursos hídricos, portanto, consiste em satisfazer a demanda, considerando as possibilidades e limitações
da oferta/disponibilidade de água, assegura Braga
(2009). Dessa forma, a administração dos recursos
hídricos desenvolvida, por bacias e sub-bacias, pode
incentivar estratégias propostas e acompanhadas
pelos usuários nos comitês de bacia estabelecendo
um gerenciamento adequado dos recursos naturais
e evitando os conflitos de uso (BRAGA, 2009).

municípios, sendo a irrigação largamente difundida
nos sistemas de produção locais. Assim, este estudo
analisa a demanda de água para os principais cultivos com irrigação nessa sub-bacia para subsidiar a
tomada de decisão com base na gestão integrada e
participativa do comitê local da bacia.
Agricultura irrigada e gestão dos recursos hídricos
Segundo Azevedo, Baltar e Freitas (2000), a
agricultura tem sido o setor responsável pelo maior
consumo de água, em termos mundiais, representando em média 69% da demanda. Em países em
desenvolvimento, a parcela de água utilizada pelo
setor agrícola alcança a faixa dos 80%, em decorrência das exigências hídricas da própria atividade,
do aumento das áreas irrigadas e/ou do emprego
predominante de técnicas ineficientes de cultivo.
Embora a chuva seja a fonte natural de manutenção dessa atividade, na sua ausência, faz-se
necessário lançar mão de técnicas, como a irrigação,
para suprir essa necessidade, parcial ou integralmente, em função das especificidades regionais
(DANTAS NETO et al., 2006). À medida que aumentam os usos competitivos da água para agricultura, indústria e abastecimento público aumentam
os custos da irrigação.
A irrigação, consequentemente, incide numa forma de uso consuntivo da água, pois parte da
água demandada não retorna ao seu curso original,
o que reduz efetivamente a disponibilidade de água
no manancial, ou ainda, retorna com qualidade
inferior à captada, comprometendo a qualidade do
corpo d’água como um todo (LIMA; FERREIRA;
CHRISTOFIDIS, 1999).
Nesse contexto, a Lei 6.662, de 25/06/79
(BRASIL, 1979), regulamentada pelo Decreto
89.496, de 29/03/84 (BRASIL, 1984) estabeleceu a
Política Nacional de Irrigação, com o objetivo de
garantir o aproveitamento racional das águas e solos
para o desenvolvimento da agricultura. Para tanto,
com base na Lei 9.433/97 (art. 19, inciso I) (BRASIL, 1997) a água deve ser mensurada como um
bem de valor econômico levando em conta o preço
da conservação, da recuperação e da sua melhor
distribuição (SILVA; PRUSKI, 2000).
Os princípios dessa normatização são responsáveis pela mudança do comportamento dos
usuários potenciais da água, como, no caso da prática da irrigação, e incluem: a gestão por bacia hidrográfica; a obrigatoriedade da outorga; a exigência de
um plano de gestão e a efetiva implementação do
instrumento de cobrança pelo uso da água. Ressaltese que esse instrumento apresenta caráter condomi-

MATERIAL E MÉTODOS
Descrição da área de estudo
A unidade de estudo do presente trabalho
abrange um componente ou subsistema da BHRC, a
sub-bacia de Transição, inserida no trecho médio da
VIII Região de Planejamento e Gestão das Águas
(RPGA) da Bahia (PINHEIRO-JESUS et al., 2010).
Estendendo-se de forma alongada no sentido norte-sul, localiza-se entre as coordenadas geográficas -13.459900 a -14.531616 de latitude sul e 39.862305 a -40.595886 de longitude W.Gr, com
uma área aproximada de 4.477,62 km², distribuída
administrativamente entre 12 municípios: Boa Nova,
Bom Jesus da Serra, Itagi, Itiruçu, Jaguaquara, Jequié, Lafaiete Coutinho, Lajedo do Tabocal, Manoel
Vitorino, Maracás, Mirante e Poções, conforme figura 1.
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Figura 1 - Mapa de localização da sub-bacia de Transição com seus municípios integrantes
Fonte: Elaborado pelo LAPA/UESC a partir de dados da SEI (BAHIA, 2006).

Entre os municípios integrantes da subbacia de Transição, o município de Jequié é o mais
representativo, em termos de área correspondendo
a 42,62%, o que corresponde a 1.908,26 Km2 (Tabela 1). O município de Itagi, por sua vez, mostrou-se
o menos representativo (1,42%).
A essa unidade hidrográfica (UH) atribui-se
grande relevância ecológica, pois conecta os biomas:
Caatinga e Mata Atlântica, daí o nome sub-bacia de
Transição, designação adotada pelo relatório de
Caracterização da Bacia Hidrográfica do Rio das
Contas (BAHIA, 2007).
A Bacia Hidrográfica do Rio das Contas (BHRC), localizada na região Sudoeste da Bahia, destaca-se pela disponibilidade hídrica de 143,3 m³/s
(BAHIA, 2007). Segundo o Relatório da Região de
Planejamento e Gestão das Águas (RPGA) do Rio
das Contas, essa UH tem uma vazão demandada de
54,70 m³/s, e a sub-bacia de Transição, por sua vez,
apresenta com uma contribuição de 17 m³/s, apesar
de estar inserida, em sua maior parte, na região
semiárida sob influência de inúmeros rios intermitentes.

Tabela 1 — Informações geográficas sobre os municípios
que compõem a sub-bacia de Transição do Rio das
Contas, Bahia

Município

Boa Nova
Bom Jesus
da Serra

Área total
(Km2)

Área na
sub-bacia
(Km2)

Área do
município
ocupada na
sub-bacia (%)

856,89

314,02

7,01

410,03

252,46

5,64

Itagi

303,46

63,63

1,42

Itiruçu

302,93

104,30

2,33

Jaguaquara

960,4

143,69

3,21

3.035,42

1.908,26

42,62

352,66

293,83

6,56

423,79

211,29

4,72

2.400,23

649,39

14,50

Maracás

2.435,2

86,92

1,94

Mirante

927,83

190,03

4,24

Poções

962,86

259,79

5,80

13.372,7

4.477,61

100,0

Jequié
Lafaiete
Coutinho
Lajedo do
Tabocal
Manoel
Vitorino

Total

Procedimentos Metodológicos
A estimativa da demanda relativa ao uso
consuntivo da água para irrigação tem por objetivo
subsidiar os estudos técnicos que visam manter atualizado o balanço entre a demanda e a disponibilida-

Fonte: Elaborado a partir do Instituto de Geografia e Estatística
(2006).
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todos para irrigação (%) de usos mais freqüentes,
sendo o método de irrigação por aspersão associado
às culturas temporárias e o de irrigação localizada às
culturas permanentes.
Para as estimativas realizadas, nesse estudo,
não foram considerados os fatores de manejo. Assim
sendo, tanto as perdas por percolação e escoamento
ocorridas na aplicação da água para cada tipo de
irrigação (consideradas como retorno), quanto as
perdas ocorridas na condução da água não foram
analisadas, o que impossibilitou estimar a vazão consumida pela irrigação (determinada pela diferença
entre a vazão de retirada e a vazão de retorno), em
virtude da ausência de dados censitários referentes à
estimativa da vazão consumida de cada cultura, em
cada mês nos municípios e no censo.
Nas estimativas foram usados dados agroclimáticos da base FAOCLIM2, que entre outros
dados, forneceu as médias mensais de precipitação e
de evapotranspiração de referência (Eto).
A evapotranspiração real das culturas (Etc),
por sua vez, foi estimada com base na evapotranspiração potencial da cultura de referência (Eto), calculada pelo método de Penman-Monteith, contido
na publicação da FAO 56 (SMITH, 1991) utilizandose, para tanto, o programa Reference Evapotranspiration Calculator — Ref Et (ALLEN, 2000). E a precipitação efetiva foi obtida pelo método proposto
pelo boletim 24 da FAO (DOORENBOS; PRUITT,
1997).
Esses métodos são importantes devido aos
excelentes resultados obtidos com sua aplicação e
principalmente pela sua viabilidade de utilização.
Para tanto, em conseqüência da falta de dados climáticos diários, usaram-se as normais climatológicas
do período de 1960 a 1990, contidas em Instituto
Nacional de Meteorologia (1992).
Além disso, foram utilizados dados relativos
à eficiência de aplicação (Ea) conforme resolução
nº 707/2004 (BRASIL, 2004). A eficiência de irrigação engloba todas as perdas hídricas, na captação,
condução e aplicação. Conforme a resolução, as
eficiências mínimas aceitáveis de acordo com os
métodos de irrigação são: a) sulcos (60%), inundação (50%), aspersão (75%), aspersão por pivô central (85%), microaspersão (90%), gotejamento
(95%), tubos perfurados (85%).
Posteriormente, a partir da Evapotranspiração de referência (Eto), efetuou-se o cálculo da
evapotranspiração da cultura sob condição padrão
(Etc) usando-se os coeficientes de cultura. A finalidade da utilização dos Kcs é a caracterização das
culturas e suas etapas fenológicas, quanto ao consumo de água. Conceitualmente, o kc varia com o

de dos recursos hídricos, em quantidade e qualidade, na Sub-bacia de Transição.
A demanda por água corresponde, portanto, à vazão de retirada, ou seja, a água captada destinada a atender ao uso consuntivo da irrigação. Assim, não foi calculado o volume de água efetivamente consumido durante seu uso. Para essa finalidade,
duas outras classes de vazões seriam consideradas, a
vazão de retorno e a vazão de consumo (BRASIL,
2005).
Neste estudo consideraram-se, para a estimativa de vazão da água retirada pela irrigação, os
principais cultivos adotados nos municípios constituintes quais sejam: banana, cacau, café arábica, abacaxi, abóbora, cana-de-açúcar, mandioca, fava em
grão, tomate feijão (verde, fradinho, de cor em
grão), maracujá, abóbora, milho e melancia.
Em virtude da ausência de dados censitários
referentes à área irrigada de cada cultura em cada
mês no município, necessitou-se proceder à sua
estimativa a partir das informações existentes. Para
tal foi necessário estimar um valor inicial da área
irrigada para cada cultura no município, sendo esse
valor posteriormente corrigido pela multiplicação
por um fator de correção (equação 4) que permitiu
que a soma das áreas irrigadas para cada cultura
fosse igual à área irrigada total do município (apresentada no censo).
Assim sendo, adotou-se o critério de proporcionalidade da área irrigada dos municípios
localizados na área de drenagem, conforme Freitas e
Lopes (2002), através da seguinte equação (1):
AIi = Ambi/Ami . AImi

(1)

em que,
AIi = Área irrigada do Município i dentro da bacia
hidrográfica;
Ambi = Área do Município i dentro da bacia hidrográfica;
Ami = Área total do Município i;
AImi = Área irrigada do Município i.
Após a identificação da área irrigada por
município e área irrigada total para a sub-bacia,
procedeu-se à estimativa da quantidade média de
água necessária para atender à demanda das culturas irrigadas e a vazão média anual com base nas
condições climáticas. Para tanto foram levantadas as
seguintes informações, por município: evapotranspiração de referência (mm), precipitação efetiva e
provável (mm), área irrigada (ha) e, para cada cultura foi associada à eficiência de aplicação dos mé-
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tipo de cultura e não deve variar significativamente
com as condições climáticas.
Tal estimativa foi expressa pela equação 2
(HERNANDEZ; RODRIGO LÓPEZ; PÉREZ REGALADO, 1987):
Etc = Kc . Eto

de 75% e 85% para Ea, considerando-se os métodos
de irrigação de uso mais freqüente. Nesse caso, o
método de irrigação por aspersão foi associado às
culturas temporárias e o de irrigação localizada às
culturas permanentes.
Adaptando-se à metodologia utilizada por
Rodriguez et al. (2007), a vazão de retirada pela
irrigação foi estimada com base na irrigação total
necessária e na área irrigada de cada cultura, em
cada mês no município, determinada pela equação
4.

(2)

Para efeito das culturas temporárias, utilizaram-se os valores para Kc do período de maior necessidade hídrica da cultura. Para as culturas perenes, utilizou-se o Kc único. Esses coeficientes foram
obtidos na publicação da FAO 56 (ALLEN; PEREIRA; RAES, 1998). Posteriormente, calculou-se a
evapotranspiração da cultura sob condição não padrão (ETCaj) conforme relação expressa pela equação 3 (ALLEN; PEREIRA; RAES, 1998):
ETCaj = Ks . Etc

Qr = ΣAIi [(ETCaj — Pe)/Ea]/259200
em que,

Qr - vazão mensal de retirada pela irrigação na área
do município inserida na sub-bacia, m³/s;
ETCaj- evapotranspiração da cultura sob condição
não padrão, mm/mês;
Pe - precipitação efetiva mensal, mm/mês;
Ea - eficiência de aplicação, adimensional;
AIi - área irrigada da cultura na área do município
inserida na sub-bacia em cada mês, ha;
259200 — Fator de correção de unidade.

(3)

O cálculo de ETCaj visa corrigir a variável
umidade do solo, pois a mesma nem sempre permanece próxima à sua capacidade de campo. Sendo
o Ks o coeficiente que depende da umidade do solo
(adimensional), o mesmo tem a finalidade de corrigir o Kc para situações de restrições hídricas existentes no solo. De acordo com Pereira et al. (2002)
para condições de suprimento hídrico ideal o valor
de Ks é igual a 1.
Destarte, adotando-se a premissa de que, em
áreas irrigadas, a umidade do solo tende a ser mantida próxima à capacidade de campo, tomaram-se
por base os experimentos realizados por Bernardo
(1995), Doorenbos e Pruitt (1997) e Ramos e Pruski
(2003), para preestabelecer, por analogia aos tipos
de solo, os valores para Ks (Tabela 2).

A vazão de água retirada para irrigação foi
estimada utilizando-se os dados climatológicos médios e os dados censitários de cada município, estes
últimos obtidos no IBGE. A partir da estimativa da
vazão de retirada para irrigação buscou-se analisar o
impacto do aumento dessa demanda na sub-bacia,
com base na construção de cenários onde se
perpetrou a análise de prospecção.
A elaboração desses cenários prospectivos,
permitiu identificar as variáveis que interferem na
demanda de água para irrigação, porém sem medir
o risco associado a essas variáveis. Antes de construir
os cenários foi necessário conhecer a evolução histórica das áreas irrigadas na sub-bacia.
Para analisar a evolução das áreas irrigadas,
foram utilizadas informações das áreas plantadas, a
partir da taxa geométrica de crescimento (TGC), o
que em princípio pode levar a limites de interpretação dos resultados. No entanto, a sua aplicação deveu-se à falta de disponibilidade de informações a
respeito dessa variável.
Para avaliar o crescimento das áreas plantadas na sub-bacia de Transição, considerou-se o período de 1999 a 2009. Desse modo, os dados referentes às lavouras (temporária e permanente) de cada
cultivo, por município, foram obtidos da Produção
Agrícola Municipal, elaboradas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

Tabela 2 - Valores de Ks atribuídos às áreas dos
municípios por tipo de solo
Ks

Granulometria

Tamanho

Textura

0,95

Franco argiloso

< 0,002mm

Média

0,95

Franco argiloso

0,05 - 0,002mm

Média

0,87

Franco arenoso

2mm - 0,05mm

0,7

Arenoso

2mm - 0,05mm

Grossa
Muito
Grossa

(4)

Fonte: Elaborado a partir de Bernardo (1995), Doorenbos e
Pruitt (1997) e Ramos e Pruski (2003).

Esses valores de Ks foram estabelecidos de
acordo com tipo granulométrico, tamanho e textura
do solo. Para fins desse adotaram-se os percentuais
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Para calcular a taxa geométrica de crescimento da área cultivada, os dados foram logaritmizados e, posteriormente submetidos à regressão
simples. A taxa geométrica de crescimento foi obtida
pela expressão (5):

Tabela 3 - Área irrigada dos municípios da sub-bacia de
Transição, Bahia, em 2010

Área irrigada (ha) (*)

% da
área irrigada dos

TGC = (antilog b - 1) x 100

(5)

Municípios

em que TGC - taxa geométrica de crescimento; b coeficiente da regressão log Y = a + bT; Y - variável; a
- constante da regressão; T - tendência.

No

municípios na
sub-bacia de

No

Município

município

e na

Transição

(A)

sub-bacia

(B/A) (%)

(B)
Boa Nova

No caso dessa análise de tendência, o tempo
foi a variável independente, e a área irrigada a variável dependente. Para os níveis de significância do
parâmetro estimado "b", avaliado pelo teste "t", foi
considerado o nível de significância de 5%.
A partir da tendência observada na variação
das taxas geométricas de crescimento das áreas plantadas, procedeu-se à elaboração do cenário prospectivos para a vazão, considerando exclusivamente a
ampliação das áreas irrigadas na sub-bacia ao longo
do tempo.
Após aplicar as devidas relações matemáticas, com base na alteração das variáveis sensíveis, foi
realizada a análise dos cenários prospectivos. O termo “cenário” aqui empregado refere-se a combinações estatísticas de incertezas (MARCIAL; GRUMBACH, 2002), sendo considerado como ferramenta
para entender e antecipar tendências do ambiente
(HAX; MAJLUF, 1996).
Assim, foi adotado o cenário para o período
2010-2015, considerando a vazão estimada com base
na tendência de crescimento das áreas irrigadas de
acordo com a evolução das TGCs observadas entre
1999 e 2009;

% da área
irrigada
na
sub-bacia
(B)/2085
(%)

168

61,57

36,65

2,90

13

8,00

61,54

0,38

Itagi

14

2,94

21

0,14

Itiruçu

271

93,31

34,43

4,47

Bom Jesus
da Serra

Jaguaquara

1.283

191,96

14,96

9,20

Jequié

1.888

1.187,00

62,87

56,92

11

9,17

83,36

0,44

140

69,80

49,86

3,35

197

53,30

27,06

2,56

Maracás

792

28,27

3,57

1,36

Mirante

245

50,18

20,48

2,41

Poções

1.225

330,00

26,94

15,82

TOTAL

6.247

2.085,00

-

100,00

Lafaiete
Coutinho
Lajedo
do Tabocal
Manoel
Vitorino

Nota: Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2011).

Nos últimos anos, a produtividade dos principais cultivos na sub-bacia de Transição declinou.
Em Lajedo do Tabocal, que possui a maior área
irrigada com café (103,7 ha), a produtividade desse
cultivo passou de 800 kg/ha em 1995 para 500
kg/ha em 2010. No município de Itiruçu, com a
maior área irrigada com maracujá, a produtividade
nos últimos anos passou de 68.000 kg/ha na década
de 1990 para 12.000 kg/ha em 2010, uma queda de
mais de 82% (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2012).
No caso da produção de cacau, importante
atividade agrícola em algumas áreas da sub-bacia,
tem-se verificado uma transformação tecnológica em
que produtores vêm utilizando a irrigação a fim de
aumentar os índices de produtividade de 250 kg/ha
a 400 kg/ha (IBGE, 2012) para níveis superiores a
1.000 kg/ha. Sob essa perspectiva, a rentabilidade
atual pode ser alterada de forma significativa desde
que os produtores invistam em sistemas irrigados.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O sistema de irrigação é largamente difundido na sub-bacia de Transição; de sua área total
(4.447,61 ha), aproximadamente 47% encontra-se
irrigada (2.085 ha). Em Jequié, 57% dessa área, o
que corresponde a 1.187 ha, é irrigado (Tabela 3).
Não obstante a importância relativa da irrigação, os principais cultivos agrícolas respondem
por apenas 30% da área irrigada (625,74 ha). A
pecuária bovina é a atividade mais beneficiada pela
irrigação (1492 ha), o que corresponde a 72% da
área total da sub-bacia (Tabela 4). Dos cultivos, destacam-se o café (10,86%), seguido pelo maracujá
(3,98%).
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Obtidas as médias mensais referentes à precipitação efetiva e provável, para toda a sub-bacia,
observou-se que estas apresentaram oscilações marcantes em dois períodos; as máximas ocorreram em
novembro e dezembro (52,0 e 54,40 mm/mês) e as
mínimas em maio, agosto e setembro (4,68; 2,80 e
1,88 mm/mês, respectivamente). Isso pode confirmar um perfil de sazonalidade para a região indicando um período seco e outro chuvoso, os quais
influenciam diretamente no aumento da demanda
de água para qualquer atividade agrícola, especialmente com o uso de irrigação, justamente no período de menor disponibilidade hídrica.

34,06

1,63

Banana

28,45

1,36

Milho

26,68

1,28

Mandioca

18,38

0,88

Abacaxi

7,70

0,37

Manga
Outros atividades agropecuárias*

8,08

0,39

101,75

4,89

Área da sub-bacia irrigada

2085

100

tal, outros animais,laranja, uva, pesca, aqüicultura,

cultura e

criação de outros animais, soja, fumo.

Em termos de área irrigada destinada a agricultura, o maior percentual na sub-bacia de Transição foi observado em Lajedo do Tabocal (25,42%),
Poções (22,39%) e Itiruçu (15,97%) devido, principalmente, a cafeicultura irrigada (Figura 2).

0.25

100

0.20

80

0.15

60
40

0.10

20

0.05

0

0.00

Boa Nova
3,52%

de 30 anos (1979-2009), sendo tal estimativa realizada por
fórmulas empíricas usadas no programa Cropwat da FAO.

Observando-se a ocorrência dessa variável,
entre os municípios, foi possível perceber que Maracás apresentou a maior média anual de precipitação
(28,58 mm/mês), enquanto Poções a menor (16,17
mm/mês).
Entre os meses de junho a setembro observa-se o período de maior demanda para irrigação
em função da menor precipitação e aumento da
evapotranspiração. Por outro lado, a partir de outubro aumenta a precipitação implicando em menor
reposição hídrica, por conseguinte, diminuição da
demanda para irrigação, embora observando maior
evapotranspiração (Figura 3).
Desse modo, infere-se que a demanda por
água para irrigação na agricultura é inferior à dis-

Itiruçu
15,97%

Jaguaquara
5,98%
Manoel Vitorino
0,34%
Lajedo do Tabocal
25,42%

Q

Fonte: Elaborado a partir de dados da Base CLIM (FAO, 2009).

Bom Jesus
da Serra
0,11%
Itagi
5,25%

Pe

Nota: Os valores utilizados correspondem às médias do período

Maracás
1,62%

Lafaiete Coutinho
1,48%

0.30

120

Figura 3 — Distribuição temporal da precipitação provável
e efetiva (Pef) da evapotranspiração da cultura sob
condição não padrão (ETCaj) e das médias anuais da
vazão para irrigação na sub-bacia de Transição, na Bahia,
para os municípios da sub-bacia de Transição do Rio das
Contas, na Bahia

caju e coco da bahia; horticultura, floricultura, produção flores-

Poções
22,39%

0.35

140

Etrc

*Estão incluídos cana-de-açúcar, feijão, fava em grão, abóbora,

Mirante
7,10%

0.40

160

Q
(m3/s)

Tomate

180

dez

2,80

out

58,41

nov

Cacau

set

3,98

ago

10,86

83,04

jul

226,45

Maracujá

jun

Café arábica em grão

abr

71,56

mai

1.492,00

Pecuária

mar

% da área
irrigada na
sub-bacia

jan

Área irrigada
(ha)

Cultivos e criação

ETCaj e Pe (mm/mês)

Tabela 4 - Área irrigada com cultivos e criação na subbacia de Transição, Bahia, em 2010

fev

No entanto, em função de preços pagos ao cacau,
pouco compensadores, muitos produtores optam
por expandir suas áreas com pasto, atividade que
consideram de rentabilidade esperada superior
quando comparada à cacauicultura.

Jequié
10,83%

Figura 2 - Áreas irrigadas dos municípios na sub-bacia de
Transição destinada à agricultura, na Bahia, em 2010
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Com relação às vazões médias mensais consumidas pela irrigação, por cultivo, observou-se que
o cacau (0,0827 m³/s), o café (0,0807 m³/s), o feijão
(0,04 m³/s) e o maracujá (0,0265 m³/s), são os cultivos que mais demandam água, representando cerca de 77,8% da demanda total para a agricultura na
sub-bacia de Transição (Figura 5).

ponibilidade hídrica da sub-bacia - 17 m³/s, conforme dados de Bahia (2007).
Os níveis de vazão demandada para irrigação variaram bastante entre os municípios. O município que demandou mais água foi Jequié com uma
vazão para irrigação de 0,0737 (m³/s), seguido por
Poções (0,0575 m³/s) (Figura 4). Em Jequié observou-se maior diversidade de cultivos irrigados, com
maior ênfase na cacauicultura. Em Poções, os produtores direcionam seus esforços na recuperação da
atividade cafeeira, cuja produtividade declinou consideravelmente entre 1990 a 2010 passando de 1000
para 360 kg/ha (INSTITUTO BRASILEIRO DE
GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2012).

Outros cultivos
Feijão
Manga
Abacaxi
Mandioca
Milho
Tomate
maracujá
café
cacau
banana
0.000

0.010

0.020

0.030

0.040

0.050

0.060

0.070

0.080

0.090

vazão m3/s

Figura 5 - Vazão para irrigação por cultivo na sub-bacia de
Transição, na Bahia, em 2010

Figura 4 - Vazão média anual para irrigação por município
da sub-bacia de Transição, na Bahia, em 2010

Vazão (m3/s)

Os tipos de cultivos desenvolvidos em cada
localidade associado à sua exigência hídrica, o montante de área ocupada com irrigação, a ocorrência
da faixa de transição edafoclimática e as diferentes
técnicas irrigantes utilizadas determinam a não uniformidade de demanda por água na sub-bacia. Ressalta-se que os sistemas de irrigação identificados
pelo Censo Agropecuário (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2006) para
essa sub-bacia são: a aspersão por pivô central e por
outros métodos (32,05%), outros métodos de irrigação e/ou molhação (34,15%) e a irrigação por sulcos (25,61%), em 1.429 estabelecimentos cuja área
irrigada alcança aproximadamente 6.148ha.
Os coeficientes de cada cultura (Kc) considerados, nos cálculos, foram os da fase de maior
exigência por água, pois esses valores atendem às
necessidades das culturas na fase de maior demanda. Estes valores representam um suprimento hídrico ideal. Os coeficientes de cultura em cada estágio
de desenvolvimento dos cultivos foram obtidos na
publicação da FAO 56 (ALLEN et al., 1998).
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Área irrigada (ha)

Figura 6 - projeção da área irrigada para agricultura e
vazão na sub-bacia de Transição do Rio das Contas
para o período 2011-2015
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Área irrigada (ha)

Já cultivos como o abacaxi (0,0014 m³/s) e a
manga (0,0031 m³/s) exigem uma menor demanda
hídrica. Verificou-se, ainda, que a mandioca (0,0075
m³/s) e o milho (0,0145 m³/s), cultivos considerados fundamentais do ponto de vista da agricultura
familiar, devido à ampla ocorrência não foram tão
expressivos em termos da vazão demandada para
irrigação e podem ser considerados fundamentais
do ponto de vista da agricultura familiar, devido à
ampla concorrência, sobretudo a mandioca — cultivada em todos os municípios.
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ção, a exemplo dos critérios de cobrança, de forma
a minimizar conflitos em torno de seu uso.

Em termos de projeção para o período
2010-2015, as estimativas apontaram para um crescimento de cerca 77% da área irrigada para a agricultura na sub-bacia (considerando a taxa geométrica de crescimento das áreas dos cultivos de 1999 a
2009), passando de 659,21 ha para 1.168 ha em 2015
(Figura 6). Esse cenário decorreu-se principalmente
do comportamento das taxas anuais de crescimento
dos seguintes cultivos: banana (1,57%), mandioca
(1,16%), feijão (1,04%), cacau (1,02%) e café
(1,0%).
A projeção de crescimento da área irrigada
para os próximos anos é de aumento da demanda
por água para irrigação dos cultivos agrícolas. Nesse
sentido, estima-se para 2015 uma vazão de água para
irrigação em torno de 0,60 m3/s, volume esse superior ao observado atualmente Para que os cultivos
possam se expandir, aos níveis atuais, são necessárias
medidas de política que garantam o atendimento a
essa demanda, no entanto sem provocar exaustão da
capacidade hídrica da bacia do Rio das Contas.
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Estimated Water Demand For Irrigation In Transition Sub-basin Of The River Of Contas, Bahia, Brazil
ABSTRACT

MARCIAL, E. C.; GRUMBACH, R. J. S. Cenários prospectivos: como construir um futuro melhor. Rio de
Janeiro: Editora FGV, 2002.

As food production increases, driven by expanding demand, there is a progressively increasing
water demand for irrigation of agricultural crops in
most regions of Brazil. Consequently, water availability is affected, especially in regions where this resource is used for irrigation, such as the semi-arid.
According to this premise and considering water
sustainability in the Transition sub-basin of the River
of Contas, in Bahia State (Brazil), the present study
aimed to estimate the water demand for the main
irrigated crops in the basin, based on the method
proposed by FAO and on the proportionality of the
irrigated crop areas. We considered the sum of relative water flows for all municipalities located in the
sub-basin as an approximation of the water demand.
According to the method adopted, the average
monthly water flow for the major irrigated crops in
the hydrographic unit analyzed was 0.29 m³.s-1 for a
total irrigated area of approximately 624.75 ha.
From the geometric growth rate of irrigated areas of
the major crops during the period from 1999 to
2009, we estimated the average water flow for the
period of 2010-2015. According to this estimate, we
can conclude that the expansion of irrigated areas
with crops that demand intensive water use can lead
to gradual reduction of the availability of this resource in the region over time, due to the significant
increase of water flow for irrigation in the transition
sub-basin of Rio das Contas. In this sense, the results
emphasize the need for public policies aimed at
monitoring the irrigated areas so that this important
natural resource can be employed in a sustainable
manner.
Keywords: Flow, irrigated crops; subunit basin.
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RESUMO
A precipitação é considerada uma das variáveis mais importantes no ciclo hidrológico sendo constantemente utilizada em diversos estudos ambientais. Entretanto, em áreas extensas ou em áreas com uma baixa densidade de estações meteorológicas, torna-se necessário estimar a precipitação a partir de outros métodos. Consequentemente, produtos ambientais
derivados de sensores orbitais podem auxiliar na extração de informações do volume de chuva e são constantemente empregados no entendimento do ciclo hidrológico e seus efeitos na circulação atmosférica. Desta forma, o principal objetivo deste
trabalho é avaliar e analisar os dados de precipitação estimados pelo satélite Tropical Rainfall Measuring Mission (TRMM)
para o Brasil, no período compreendido entre 1998 e 2010. Os resultados indicam que a comparação entre os dados de precipitação mensal estimada pelo TRMM e 183 estações meteorológicas espalhadas por todo o Brasil apresentam uma concordância de aproximadamente 97% (significante a p<0,05; teste t-student). Entretanto, encontraram-se valores 9%, 8%,
6%, 13% e 9% maiores que os observados pelas redes de estações meteorológicas para a região Centro-Oeste, Sul, Norte,
Sudeste e Nordeste, respectivamente. Ainda, as análises mensais indicam que o erro médio quadrático (RMSE) possui valores
médios entre 17±10 mm. Além disso, os dados do TRMM apresentam a tendência média de superestimar a precipitação
mensal em 15%. Contudo, as estimativas de precipitação apresentam variação sazonal muito similar à apresentada pelos
dados observados nas estações meteorológicas.
Palavras-Chave: Ciclo hidrológico, precipitação. TRMM. Estação climatológica.

meteorológica mais próxima, podem influenciar
significativamente na análise do escoamento superficial, do déficit hídrico e do balanço de energia.
Desta forma, produtos ambientais derivados de sensores orbitais podem auxiliar na extração de informações do volume de chuva de determinada região
e são constantemente empregados no entendimento
do ciclo hidrológico e seus efeitos na circulação
atmosférica, nas alterações no calor latente e sensível e nas mudanças climáticas globais e regionais
(FRANCHITO et al., 2009).
Além disto, outra vantagem do emprego do
sensoriamento remoto consiste no fato de que os
sensores a bordo de satélites fornecem informações
essenciais em relação à variabilidade da precipitação
em escala global e sobre áreas oceânicas e montanhosas, ou seja, em locais que possuem uma escassez
de estações meteorológicas (FISHER, 2004). Na
década de 90, foi lançado o primeiro satélite de
radar aerotransportado com o objetivo de coletar
dados mais refinados sobre a estrutura da precipitação, denominado Tropical Rainfall Measuring Mission
(TRMM). Este satélite permite a análise da precipitação desde 1997, fornecendo informações em áreas

INTRODUÇÃO
A precipitação é considerada uma das variáveis mais importantes no ciclo hidrológico sendo
constantemente utilizada em diversas áreas do conhecimento. Esta variável é empregada para a validação de modelos numéricos de previsão de tempo
e clima, balanço hídrico, radiação, entre outros. A
compreensão da variabilidade espacial da precipitação em determinada região é essencial, uma vez que
seu padrão interanual e sazonal é crucial para a
agricultura e para diversos setores da economia.
Neste contexto, a confiabilidade das estimativas de
precipitação torna-se de suma importância.
Em áreas extensas como Brasil, a distribuição das estações meteorológicas não abrange todo o
território, além disto, precipitações isoladas que
podem ocorrer em determinada área da bacia hidrográfica e que não são contabilizadas na estação
1-
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do Atlântico Sul, caracterizada como quente, úmida
(devido ao contato da sua parte basal com o
oceano) e estável; (III) Massa Tropical Continental
(mTc), originada na região do Chaco e relacionada
com o aquecimento do interior do continente,
constituindo-se em uma massa de ar quente, seca,
instável e desprovida de nebulosidade; (IV) Massa
Equatorial Continental (mEc), originada na Bacia
Amazônica, uma zona de baixa pressão e grande
concentração de umidade, caracterizada como uma
massa de ar quente, úmida e instável; e (V) Massa
Equatorial Atlântica (mEa), formada nas altas
pressões
subtropicais
do
Atlântico
Norte,
caracterizada como uma massa de ar quente e
úmida (Figura 1).

tropicais e subtropicais a cada 3 horas (KUMMEROW et al., 2000).
Neste contexto, vários estudos foram realizados com o intuito de validar os dados de precipitação para diferentes regiões do globo (ALMAZROUI, 2011; CHEN et al., 2011; FRANCHITO et
al., 2009; LIAO; MENEGHINI, 2009; NESBITT;
ZIPSER; KUMMEROW, 2004; ROBERTSON; FITZJARRALD; KUMMEROW, 2003). Porém, os dados
observados, que podem ser desde estações meteorológicas, radares tridimensionais operando em Banda-S, reanálises de modelos meteorológicos, a extensão da área validada, assim como, os sistemas meteorológicos que atuam em cada área e o período analisado diferem significativamente entre cada estudo.
Desta forma, torna-se fundamental a análise destes
dados a partir de uma série temporal consistente.
Dada às circunstâncias acima descritas, o
principal objetivo deste trabalho é avaliar e analisar
os dados de precipitação estimados pelo TRMM
para o Brasil, no período compreendido entre 1998
e 2011, comparando-os com os dados de precipitação coletados pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) e pelo Centro de Previsão de Tempo e
Estudos Climáticos (CPTEC) e propor coeficientes
de ajuste para a estimativa de precipitação para as
regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste.

MATERIAIS E MÉTODOS
Área de estudo e padrões de circulação
na América do Sul

Figura 1 - Localização da área de estudo e massas de ar
que afetam diretamente a região de estudo (mPa - Massa
de ar Polar Atlântica; mTa - Massa de ar Tropical
Atlântica; mEc - Massa de ar Equatorial Continental; mEa Massa de ar Equatorial Atlântica; e mTc - Massa de ar
Tropical Continental)

A área de estudo deste trabalho
compreende a parte central da América do Sul,
localizada entre as coordenadas geográficas com
latitudes entre N 10°00’ e S 40°00’, longitudes entre
W 95°00’ e W 30°00’, abrangendo as estações
meteorológicas do INMET/CPTEC. A região
selecionada
destaca-se
principalmente
pelas
diferenças econômicas, culturais e pela grande
biodiversidade, apresentando, do ponto de vista
climático, vários sistemas atmosféricos que
contribuem para a determinação do clima.
Na área de estudo podem-se encontrar
várias
massas
de
ar
que
influenciam
significativamente o tempo e o clima (HOLTON,
2004; MONTEIRO, 1999; NIMER, 1979). Entre as
principais massas de ar, destacam-se: (I) Massa de Ar
Polar Atlântica (mPa), formada no Anticiclone
Migratório Polar, composta por um ar muito frio e
seco e com forte subsidência superior; (II) Massa
Tropical Atlântica (mTa), formada no Anticiclone

Consequentemente, cada massa de ar
está associada a um padrão particular de circulação
local e regional que se refletirá nas condições de
tempo
e
clima
de
determinada
região,
influenciando significativamente o padrão da
precipitação. A região Norte do Brasil, caracterizada
pelo clima equatorial, não apresenta uma estação
seca bem definida, nesta região as chuvas são
ocasionadas, principalmente, por processos de
convecção do calor local e disponibilidade de
umidade, sendo que os meses de menor atividade
convectiva concentram-se entre maio e setembro
(FISCH; MARENGO; NOBRE, 1996). Durante o
período de verão do hemisfério sul, observa-se a
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da atuação da convergência do ar, as ondas de leste
propiciam a formação de nebulosidade e
precipitação que, eventualmente, atingem regiões
mais interioranas do Nordeste (QUADRO et al.,
1996).
No Centro-Oeste e Sudeste do Brasil é
possível verificar uma estação seca no inverno e uma
estação chuvosa no verão e, entre os sistemas
tropicais e de latitudes médias que atuam nesta
região, pode-se citar as frentes frias, com atuação
durante todo o ano, e a zona de convergência do
Atlântico Sul (ZCAS) (ROCHA; GANDU, 1996),
durante o verão. O Sul do país, de clima temperado,
não possui uma estação seca bem definida devido à
atuação frequente de sistemas frontais. Entre os
principais sistemas atmosféricos que ocorrem nessa
região, pode-se citar as frentes firas e os sistemas
convectivos de mesoescala (SCM) (SILVA DIAS,
1996).

presença da Alta da Bolívia (AB) bem configurada
em decorrência do grande aquecimento da
superfície e das camadas inferiores da atmosfera.
Alguns sistemas atmosféricos apresentam o caráter
transiente nesta região, tal como: a Zona de
Convergência
Intertropical
(ZCIT),
cujo
deslocamento mais significativo ocorre na escala
sazonal, atingindo latitudes mais ao sul durante o
período de verão do hemisfério sul; as ondas de frio,
chamadas de “friagens”, com a migração de massas
de ar frio intensas e oriundas de latitudes mais altas,
que atingem, por vezes, a porção sul da região Norte
do Brasil; e as linhas de instabilidade, cujo
deslocamento característico ocorre de NE para SW,
e origina uma nebulosidade que se forma devido à
convergência do ar em baixos níveis provocada pela
atuação da brisa marítima na costa norte e seu
posterior deslocamento para o centro do
continente, acompanhando o escoamento dos
alíseos de nordeste. A penetração de sistemas
frontais em direção a latitudes mais baixas contribui
para a organização da convecção na Amazônia
(FISCH; MARENGO; NOBRE, 1996), sendo
considerada uma fator importante na determinação
das condições de tempo. Na escala climática
interanual, eventos El Niño-Oscilação Sul (ENOS)
contribuem para a definição de períodos mais secos
e mais chuvosos.
As condições climáticas da região Nordeste
recebem influência de diferentes origens. Em parte,
pode-se dizer que condições mais secas desta região
estão associadas à formação de vórtices ciclônicos de
altos níveis (VCAS), durante o verão do hemisfério
sul, e à circulação de altos níveis formada em
decorrência do forte movimento vertical ascendente
sobre a região amazônica, localizada a oeste da
região Nordeste. Além deste aspecto, condições mais
secas são ainda produto do movimento de
compensação do movimento vertical, quando a
ZCIT se localiza em posições mais ao norte,
contribuindo para a intensificação de movimentos
descendentes sobre o NE. Apesar da circulação de
escala regional contribuir para condições mais secas,
a faixa litorânea norte e leste da região Nordeste
presenciam precipitação anual acentuada, com
valores anuais superiores a 1500 mm. No norte do
Nordeste, a ZCIT é o sistema responsável por
condições atmosféricas propícias à precipitação
durante o período de fevereiro a maio, época do
ano em que se encontra em sua posição mais ao sul.
Na faixa litorânea leste, a precipitação observada
decorre principalmente da convergência do ar em
baixos níveis durante o inverno no hemisfério sul,
devido à intensificação dos alíseos de sudeste. Além

Materiais utilizados
TRMM
Os dados do TRMM foram utilizados
neste trabalho para analisar a distribuição espacial
da precipitação sobre a área de estudo e verificar a
sua consistência em relação aos dados das estações
meteorológicas. O desenvolvimento do satélite
TRMM consistiu de uma iniciativa científica entre
duas agências espaciais, a National Aeronautics and
Space Administration (NASA) dos Estados Unidos e a
Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) do Japão.
O TRMM coleta informações sobre a precipitação
em um amplo domínio, compreendido entre 40°N e
40°S, possuindo dois sensores principais: o
Precipitation Radar (PR) e o TRMM Microwave
Imager (TMI) (FISHER, 2004; HUFFMAN et al.,
2007; JI, 2006).
Os dados de precipitação estimados a partir
deste radar proporcionam a representação de
aproximadamente 66% do regime hidrológico
associado às chuvas. Os dados de precipitação do
TRMM são estimados a partir de um algoritmo que
combina múltiplos sensores orbitais originando,
desta forma, os dados de precipitação global
(HUFFMAN et al., 2007). De um modo geral, o
lançamento do satélite TRMM permite a obtenção
de informações sobre as características da
precipitação em lugares que possuem uma baixa
densidade de redes de estações meteorológicas
como, por exemplo, nos Estados do Acre, Amapá,
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Rondônia,
Roraima, entre outros. Os dados utilizados neste

141

Avaliação dos Dados de Precipitação Estimados pelo Satélite TRMM para o Brasil
Consequentemente, os dados mensais são
disponibilizados de 1961 até 2011 e os dados diários
são disponibilizados a partir de 1997. Para originar a
climatologia destas variáveis, foram consideradas as
estações meteorológicas que continham no mínimo
15 anos de registros. Como visualizado na figura 2,
as estações meteorológicas utilizadas no processo de
Krigagem estão concentradas principalmente no
litoral brasileiro ou próximas aos rios, sendo que no
total foram utilizadas 183 estações meteorológicas,
na qual 64 estão localizadas na região Nordeste, 39
no Norte, 8 no Centro-Oeste, 27 no Sul e 45 no
Sudeste.

trabalho, para o período entre 1998 e 2011, foram
extraídos do produto 3B43 V6, com uma resolução
temporal
mensal,
cobertura
geográfica
correspondente a 50ºS a 50ºN e resolução espacial
de
0,25º
x
0,25º
(disponibilizado
em
http://mirador.gsfc.nasa.gov/).
Dados Meteorológicos e validação
Para avaliar as estimativas de precipitação
derivados do satélite TRMM utilizaram-se as séries
históricas de precipitação (mm) disponibilizadas
pelo CPTEC. Estes dados correspondem às
informações
derivadas
do
Surface
Synoptic
Observations (SYNOP/INMET), das plataformas de
coleta de dados (PCDs) do Centro de Missão de
Coleta de Dados do Instituto Nacional de Pesquisas
Espaciais (CMCD/INPE) e parceiros do Programa
de Monitoramento de Tempo, Clima e Recursos
Hídricos (PMTCRH/INPE).

Validação e calibração dos dados do TRMM
A validação dos dados do TRMM foi feita
pela comparação entre os dados mensais de precipitação disponibilizados pelo Grupo de Previsão Climática do INPE (a partir dos dados do SYNOP/INMET, PCDs e parceiros do PMTCRH/INPE) e os dados estimados pelo TRMM para o
período compreendido entre janeiro de 1998 e dezembro de 2010. Neste trabalho, os dados obtidos
por ambos os produtos foram analisados para as 183
estações meteorológicas espalhadas nas cinco regiões políticas brasileiras. Para cada região, foi feita a
regressão linear entre a média da precipitação acumulada obtida dos dois conjuntos de dados, para
cada mês do período analisado, totalizando uma
análise de 156 meses. Para avaliar o desempenho
dos dados estimados pelo TRMM, os resultados foram comparados com as estações meteorológicas do
INMET/CPTEC.
A figura 3 exibe o fluxograma da
metodologia adotada neste trabalho separada em
seis etapas principais. A primeira etapa consistiu em
adquirir os dados de precipitação provenientes do
TRMM e do INMET/CPTEC. Estes se encontravam
em formato binário e foram convertidos para
Geotiff e importados para o Sistema de Processamento de Informações Georeferenciadas (SPRING)
para compatibilização da grade regular. Alguns
procedimentos (transformação e compatibilização
de diferentes dados, extração de atributos, entre
outros) foram realizados na linguagem LEGAL,
implementada no SPRING (SPRING, 2005). Esta
linguagem funciona a partir de linhas de comando e
foi proposta por Câmara Neto (1995) com o
objetivo de auxiliar as operações espaciais e análises
estatísticas. Nestes procedimentos, foram eliminados
eventuais ruídos associados a cada produto.
A partir da localização espacial das estações
meteorológicas, os valores mensais de precipitação

Figura 2 - Estações meteorológicas utilizadas pelo Grupo
de Previsão Climática do INPE para a Krigagem dos
dados de precipitação

Os dados meteorológicos, disponibilizados pelo Grupo de Previsão Climática do INPE com
resolução espacial de 0,25° (aproximadamente
28x28km), foram originados a partir da
interpolação por Krigagem dos dados das estações
meteorológicas (Figura 2). Neste trabalho, utilizaram-se os dados mensais, porém, o período de
abrangência dos dados depende da variável
meteorológica e da frequência (diário ou mensal).

142

RBRH – Revista Brasileira de Recursos Hídricos Volume 18 n.3 –Jul/Set 2013,139‐148
para cada divisão regional do Brasil foram extraídos
e uma análise por regiões foi realizada (regressões).
Para cada região, analisaram-se os valores do
coeficiente de correlação linear (r), RMSE, erro
sistemático (BIAS) e erro absoluto para cada mês do
ano (análise das incertezas). Para verificar a significância das regressões foram empregados métodos
estatísticos como, por exemplo, o teste de normalidade de Lilliefors, o teste t-student, o teste nãoparamétrico de Kolmogorov-Smirnov e a análise de
variância (ANOVA). Por último, originaram-se três
mapas climatológicos da precipitação, referentes ao
período analisado (1998-2010): I) INMET/CPTEC;
II) TRMM; e III) Mapa ajustado pela regressão.

Figura 3 - Fluxograma da metodologia

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A figura 4a apresenta a relação entre os dados de precipitação para a região Centro-Oeste, que
embora apresente um número reduzido de estações
apresentou o mesmo comportamento das demais
regiões.
De um modo geral, observa-se uma concordância de 96% entre os dados observados e os dados
estimados pelo TRMM (significante a p<0,05, teste tstudent). Entretanto, os dados estimados a partir do
TRMM apresentam valores 9% maiores que os valores de precipitação acumulada observados pelas
redes de estações meteorológicas do INMET/CPTEC. Do mesmo modo, os dados do
TRMM para a região Sul (Figura 4b) apresentaram
valores 8% maiores que os dados observados nas
estações meteorológicas e um coeficiente de correlação de 95% (significante a p<0,05, teste t-student).

Figura 4 - Relação entre os dados mensais de precipitação
(mm) para o período de janeiro de 1998 a dezembro de
2010 (significante a p<0,05; teste t-student) para: (a) Região
Centro-Oeste; (b) Região Sul; (c) Região Norte; (d)
Região Sudeste; (e) Região Nordeste; e (f) Brasil
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Tabela 1 - Valores do coeficiente de correlação linear (r),
RMSE, BIAS e erro absoluto, para cada mês do ano
Mês

Região

r

Centro-

0,76

RMSE

BIAS

Sudeste

Erro

Setembro

Absoluto
Oeste
Janeiro

Nordeste

0,98

20,60

17,92

+17,24

Sul

0,91

30,86

16,43

+16,19

Sudeste

Fevereiro

0,93

35,55

14,70

+12,44

14,59

+09,90

27,62

11,54

+07,45

0,98

7,50

14,32

+10,41

21,53

+12,64

16,47

+14,22

Nordeste

0,97

7,74

28,84

+23,99

Sul

0,95

17,49

8,55

34,60

13,35

+04,15

+11,79

Sudeste

0,96

21,96

21,81

+21,80

Centro-

0,67

34,26

11,58

+08,71

Nordeste

0,98

16,05

12,11

+08,47

Sul

0,97

19,07

10,74

+09,23

Sudeste

0,94

25,98

16,41

+15,22

Novembro

Oeste

0,82

24,82

12,71

+11,89

Norte

0,86

19,35

11,74

+09,40

Nordeste

0,92

9,27

17,42

+12,72

Sul

0,95

21,22

12,53

+07,08

0,91

32,74

15,44

+15,44

Oeste

0,84

31,56

15,37

+12,93

Sudeste

Norte

0,80

28,45

8,56

+02,87

Centro-

Nordeste

0,94

24,02

13,10

+11,99

Sul

0,98

16,57

12,11

+12,11

Sudeste

0,97

20,34

12,36

+10,93

Dezembro

0,80

20,30

18,96

+11,58

Norte

0,88

24,95

9,48

+08,31

Nordeste

0,98

21,34

12,93

+11,33

Sul

0,96

23,22

15,88

+13,57

Sudeste

0,97

12,49

21,48

+19,59

Oeste

0,91

12,07

18,79

+07,86

Norte

0,91

16,88

7,33

+06,10

Nordeste

0,97

13,48

12,33

+09,20

Sul

0,96

14,15

8,14

+05,00

Sudeste

0,96

6,19

12,82

+06,26

Oeste

0,98

4,16

19,80

+05,78

Norte

0,89

18,46

14,97

+14,77

Nordeste

0,90

10,52

9,14

+05,83

Sul

0,91

18,62

19,31

+18,19

Sudeste

0,98

4,43

24,44

+22,85

Oeste

0,93

6,29

31,72

+19,23

Norte

0,80

12,63

12,10

+11,25

Nordeste

0,86

8,08

10,50

+00,67

Sul

0,97

13,53

9,32

+09,25

Sudeste

0,95

3,78

15,32

+08,41

0,98

8,04

32,59

+24,22

CentroOeste
Norte

0,84

8,52

11,58

+09,94

Nordeste

0,94

3,96

8,39

+04,43

Sul

0,99

7,14

6,60

+06,30

Oeste

0,83

35,48

14,86

+13,44

Norte

0,95

26,04

12,10

+10,71

Nordeste

0,98

12,68

18,31

+17,44

Sul

0,95

20,17

14,29

+10,87

Sudeste

0,90

39,14

15,28

+15,28

A comparação entre a precipitação mensal
observada e estimada para a região Norte (Figura
4c) apresentou uma correlação de 97% (significante
a p<0,05, teste t-student). Nesta região, os valores do
TRRM superestimaram a precipitação mensal em
6%, sendo, portanto, a região que apresentou a
melhor concordância dos valores estimados com os
dados observados pelo INMET/CPTEC. Para as
regiões Sudeste e Nordeste (Figuras 4d e 4e, respectivamente), a regressão entre os dados observados e
estimados apresentaram uma correlação de aproximadamente 98% (significante a p<0,05, teste tstudent), porém, os valores de precipitação estimados
pelo TRMM diferem significativamente entre as
duas regiões. Para a região Sudeste estes valores
foram superestimados em 13%, enquanto que para
a região Nordeste os valores foram 9% maiores. Ao
relacionar os dados estimados pelo TRMM e as 183
estações espalhadas por todo o Brasil (Figura 4f),
constata-se que estes superestimam a precipitação
mensal em aproximadamente 8% e apresentam uma
concordância de aproximadamente 97%.
Com o objetivo de analisar a variabilidade
mensal dos erros, os dados de precipitação mensal
foram separados em meses do ano e agrupados para
cada região do Brasil. A tabela 1 apresenta os valores

Centro-

Agosto

5,99

0,92

30,05

Centro-

Julho

0,96

Sul

19,20

Centro-

Junho

Nordeste

0,73

Norte

Oeste

Maio

+04,57

0,57

CentroAbril

+20,16

10,33

Oeste

CentroMarço

29,58

8,76

Norte

Outubro

Centro0,86

17,74

Centro-

+12,29

Oeste

0,91

Sudeste

15,14

+34,07

0,93

+18,46

42,64

34,07

Oeste

21,92

0,62

7,89

Norte

52,89

Norte

0,95

Centro-
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mensais do coeficiente de correlação (r) entre os
dados provenientes do INMET/CPTEC e os dados
estimados pelo TRMM, além do erro médio quadrático (RMSE), do erro sistemático (BIAS) e do erro
absoluto (%).
Os resultados das correlações mensais para
cada região indicam que os dados estimados pelo
TRMM apresentam uma boa concordância (em
média 90%) com os dados das redes de estações
meteorológicas. Ainda, as análises mensais indicam
que o RMSE, frequentemente utilizado para
verificar as diferenças entre os dados estimados e
observados, possui valores médios entre 17±10 mm.
Além disso, os dados do TRMM apresentam a
tendência média de superestimar a precipitação
mensal em 15%. Contudo, as estimativas de
precipitação apresentam variação sazonal muito
similar à apresentada pelos dados observados nas
estações meteorológicas, para cada região de estudo
(Figura 5).
Observa-se na figura 5 que nos quatro
primeiros meses do ano, período do ano que constitui a maior parte da época chuvosa das regiões
Centro-Oeste, Norte, Nordeste e Sudeste, a relação
entre os dados estimados e observados apresentaram
comportamento similar. De maneira geral, as
regiões Centro-Oeste e Norte apresentaram os
menores valores de correlação (com R2 entre 62% e
88%) com erro absoluto de até 53 mm em relação
aos dados observados. Estas regiões diferem
significativamente das demais, que apresentaram R2
superiores a 91%. Em todas as regiões, os valores
observados nas estações foram superestimados pelo
TRMM, variando entre 8% e 20%.
Para o período seco (maio a setembro), as
correlações das regiões Centro-Oeste e Norte aumentam consideravelmente, apresentando valores
de R2 superiores a 80%. Neste mesmo período a
explicação da variância para as demais regiões permanecem entre 90% e 98%. Na média, os valores
estimados pelo TRMM superestimaram a precipitação do período seco em aproximadamente 10%.
Porém, é comum encontrar casos em que o valor
mensal da precipitação é 4% (Agosto, Região Nordeste) ou mesmo 34% maior (agosto, Região Sudeste) do que o observado nas pelas estações meteorológicas.
Figura 5 - Distribuição média mensal da precipitação
acumulada, entre 1998 e 2010, para as regiões brasileiras
(a) Centro-Oeste, (b) Norte, (c) Nordeste, (d) Sul e (e)
Sudeste, de acordo com o estimado pelo TRMM e o observado nas estações meteorológicas
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vações adquiridas para determinado pixel, com resolução de 0,25°x0,25°. Como demonstrado na análise
estatística, em geral, os dados provenientes do
TRMM superestimam a precipitação mensal entre 613%.

No período de transição da estação seca
para a chuvosa (outubro a dezembro na maior parte
do Brasil), os erros aumentam nas regiões Norte e
Centro-Oeste (RMSE acima de 20 mm) e a correlação linear decresce, podendo alcançar 57% (Região
Norte, outubro). Para estes meses, anteriores à estação chuvosa, os valores de precipitação foram
superestimados
em
aproximadamente
13%.
Constata-se que, em média, os valores r2 podem
variar de 57% (Região Norte) a 99% (Região Sul),
consequentemente, o RMSE pode ser baixo como,
por exemplo, 4 mm (regiões Nordeste e Sudeste) e
alcançar valores superiores a 50 mm, equivalente a
25% do total de precipitação acumulada no mês em
questão. Ainda, para todas as regiões do Brasil e
para todos os meses, os dados do TRMM
superestimaram a precipitação em aproximadamente 12±6%.
A figura 6 apresenta os valores médios
da precipitação anual para o período de janeiro de
1998 a dezembro de 2010, correspondentes aos
dados disponibilizados pelo INMET/CPTEC (Figura
6a), a partir dos dados do TRMM (Figura 6b) e a
partir da precipitação ajustada pelas regressões regionais e aplicadas aos dados do TRMM (Figura 6c).
Embora os dados do TRMM apresentem apenas 13
anos de observações, percebe-se uma boa concordância entre os padrões espaciais da precipitação
anual. Entre as regiões que apresentaram as maiores
diferenças, pode-se citar a região noroeste do Estado
do Amazonas e a região nordeste dos Estados do
Pará e do Amapá, com valores observados entre
2700 e 3000 mm e estimados entre 3000 e 3900 mm
pelo TRMM. Avaliando as características destas regiões, percebe-se que as maiores variações entre os
dados originados pelo Grupo de Previsão Climática
do INPE e estimados pelo TRMM ocorrem em áreas
com grande atividade convectiva.
Entre os fatores que podem originar estes
erros pode-se citar a resolução temporal do sensor,
que obtém informações da precipitação em intervalos de tempo regulares e a frequência de observações, que é muito maior nas altas latitudes que em
regiões próximas ao Equador. Segundo Franchito et
al. (2009) as estimativas mensais de precipitação
provenientes do TRMM podem originar erros devido a amostragem discreta desta variável. Ainda, o
imageamento da atmosfera e estimativa da precipitação são realizados a partir de uma órbita polar
(com baixa altitude em relação à superfície terrestre), desta forma, algumas regiões possuem uma
frequência de observações maiores que outras. Consequentemente, as estimativas mensais de precipitação são calculadas a partir de uma média das obser-

Figura 6 - Valores médios da precipitação anual (mm) para
o período de janeiro de 1998 a dezembro de 2010. (a)
Valores médios da precipitação anual estimada a partir
dos dados INMET/CPTEC; (b) Valores médios da precipitação anual estimada pelo TRMM; e (c) Valores médios
da precipitação anual ajustados pelas regressões regionais
e aplicados aos dados do TRMM
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CÂMARA NETO, G. Modelos, linguagens e arquiteturas
para banco de dados geográficos. 1995. 264 f. Tese
(Doutorado) -. Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, São Paulo, 1995.

Com base na informação das superestimativas para cada divisão regional do Brasil (Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste) originou-se um
mapa com os valores médios da precipitação anual
calibrados pelas regressões regionais e aplicados aos
dados do TRMM (Figura 6c). Neste mapa, percebese uma melhora significativa em comparação com o
mapa originado pelo INMET/CPTEC. Ao calibrar os
dados do TRMM, percebe-se um melhor ajuste da
precipitação por todas as regiões estudas. No extremo noroeste do Brasil, com o ajuste dos dados, a
precipitação proveniente do TRMM passou de 3300
mm para 3000 mm, muito próximo ao esperado.
Ainda, percebe-se um melhor ajuste na Região Nordeste e Sudeste, principalmente nos Estados da Bahia e Minas Gerais.
Cabe ressaltar que os dados no INMET/CPTEC correspondem a uma determinada
estação meteorológica, enquanto que os dados provenientes do TRMM referem-se à precipitação média de cada pixel de 0,25°x025°.
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constantly used in numerous environmental studies.
However, for large areas or in areas with low density
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Mission (TRMM) between 1998 and 2010 for Brazil.
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respectively. Also, the analyzes indicate that the
monthly mean square error (RMSE) has average
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overestimate the values by 15%. However, seasonal
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shown by the data observed at meteorological stations.
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ABSTRACT
Precipitation is considered one of the most
important variables in the hydrological cycle and is
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RESUMO
Este trabalho avalia a aplicabilidade do modelo SWAT para estimar a distribuição da produção de sedimento ao
longo da bacia hidrográfica do rio Potengi (BHRP) e a sua contribuição para o estuário, fazendo um paralelo com a
suscetibilidade à erosão hídrica da mesma bacia. O SWAT foi executado para um período de cinco anos (1997 — 2001). Os
resultados foram analisados em termos de escoamento superficial, produção de sedimento e propagação dos sedimentos ao
longo dos trechos de rio. Com os resultados das simulações, comparados ao mapa de suscetibilidade à erosão, foi possível
constatar que as porções de cabeceira oeste da bacia e do baixo rio Potengi retornaram os maiores valores de produção de
sedimentos, alcançando 2,8 e 5,1 t/ha.ano, respectivamente, enquanto que a região central foi considerada a menos
suscetível à erosão e que a gera menor carga de sedimento, não superando 0,7 t/ha.ano. Verificou-se ainda que nas subbacias mais a oeste da bacia, onde se revelam as nascentes da rede hídrica, a produção de sedimentos é impulsionada,
naturalmente, pelas grandes declividades aliadas aos solos frágeis. Já para a região leste da bacia os resultados sugerem que,
por força de sua própria natureza, essa região não contribuiria significativamente com aporte de sedimentos para o rio
Potengi, de forma que a maior parte dos sedimentos produzidos é consequência das atividades antrópicas. Para a porção
central da bacia, a análise da propagação de sedimentos aponta para um predomínio da deposição em detrimento do
transporte, a partir do que se conclui que muito dificilmente um evento de chuva que ocorra no alto rio Potengi contribuirá
significativamente com aporte de sedimento para o estuário do rio.
Palavras Chave: Produção de Sedimentos. SWAT. Rio Potengi.

Sabe-se que os estuários, em geral, constituem um ambiente de destino propício para a acomodação de sedimentos finos, coesivos, silte e argila
(DYER, 1997). Consequentemente, interferências
antrópicas, a exemplo do desenvolvimento de obras
hidráulicas inadequadas, da ocupação desordenada
do solo e de seu uso indiscriminado para atividades
agropecuárias na bacia de contribuição, podem
intensificar o aporte de sedimentos nos estuários,
culminando em redução de suas profundidades,
larguras e declividades de canal, alteração da qualidade das águas e dos ecossistemas.
Desta forma, é de fundamental importância
que estudos relacionados às questões sedimentológicas associadas aos processos erosivos sejam realizados focando na avaliação das condições da bacia
hidrográfica contribuinte do ponto de vista de seu
potencial de produção de sedimentos.
Nesse sentido, sempre que se pretende investigar fenômenos distribuídos no espaço e no
tempo, como é o caso das avaliações aplicadas a
bacias hidrográficas, é comum que se empreguem
modelos que simulem os processos pertinentes, bem

INTRODUÇÃO
Dentre os rios que deságuam no litoral leste
do Estado do Rio Grande do Norte (RN), destaca-se
o Rio Potengi, pela sua extensão (mais de 170 Km,
atravessando diversos municípios e diferentes configurações de paisagens), e, sobretudo porque às
margens de seu estuário localiza-se o município de
Natal, capital do Estado, com mais de 806.000 habitantes, representando cerca de 25% da população
total do RN (IBGE, 2010).
Neste estuário está instalado o Porto de Natal, o qual representa uma peça importantíssima
para a economia do Estado. Na região do porto, a
profundidade do canal é fator crucial para operação
de entrada e saída de embarcações.
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como as interações entre os mesmos. Isso porque a
quantidade de medições de campo necessárias ao se
considerar a ausência de modelos de simulação, em
geral, tornaria financeiramente proibitiva a maioria
dos projetos de avaliação, planejamento e manejo
de bacia hidrográfica (PRADO, 2005).
Os modelos aplicados a bacias hidrográficas
são capazes de propiciar um melhor entendimento
das relações entre as atividades de uso do solo e os
processos intervenientes na qualidade dos recursos
hídricos inseridos na bacia em estudo (IM et al.,
2003). Quando bem aplicada, a modelagem torna-se
um instrumento integrador da complexidade dos
sistemas ambientais, sendo capaz de lidar com a
dinâmica dos processos naturais.
A priori, o modelo SWAT, Soil and Water Assessment Tool (ARNOLD et al., 1998; GASSMAN et al.,
2007), amplamente conhecido e utilizado em diversas partes do mundo, aparece como uma possível
ferramenta para avaliar a produção e o aporte de
sedimentos para o estuário do Rio Potengi, bem
como a relação entre a produção de sedimentos e as
formas predominantes de cobertura do solo.
Entretanto, é preciso considerar que qualquer processo de modelagem carrega consigo um
grau de incerteza, em função da qualidade dos dados de entrada, das abstrações do modelo e da heterogeneidade natural das bacias hidrográficas (ARABI et al., 2007). Na verdade, um dos maiores empecilhos para a execução de simulações hidrológicas
em bacias hidrográficas é a etapa de composição de
grande quantidade de dados e parâmetros necessários para representar a complexidade dos sistemas
naturais e dos atributos específicos de uma determinada região (MACHADO e VETTORAZZI, 2003),
podendo comprometer proibitivamente a aplicabilidade de um modelo.
Nesse contexto, sabe-se que a carência de
dados, ou de uma cultura de registros históricos, é
uma questão bastante recorrente dentro do contexto dos países em desenvolvimento. No Brasil, essa
situação não é diferente, sobretudo para as regiões
mais afastadas dos polos econômicos, como é o caso
do Norte e do Nordeste do país.
Diante disso, este trabalho avalia a aplicabilidade do modelo SWAT, fazendo interface com
Sistema de Informações Geográficas (SIG), para
estimar, mesmo que de forma preliminar, a produção de sedimentos ao longo da bacia hidrográfica
do Rio Potengi (BHRP) e a sua contribuição para o
estuário, mostrando que a aplicação dessa ferramenta pode ser utilizada, sobretudo para fins de planejamento e gestão da bacia.
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DESCRIÇÃO DA ÁREA
A BHRP está situada no nordeste setentrional brasileiro, no Estado do Rio Grande do Norte, e
apresenta uma área de aproximadamente 4.100 Km²,
IDEMA (2010), ressaltando, em seu estuário a presença do município de Natal (Figura 1).
Geomorfologicamente, a BHRP é constituída predominantemente por três unidades principais
(Figura 2), a saber: Tabuleiros Costeiros, ocupando 8%
da área; Depressão Sertaneja, ocupando 53% da área; e
Planalto da Borborema, que se manifesta em 34% do
território. Além dessas unidades, também se apresentam, em menor escala, a Planície Flúvio-marinha,
na região estuarina do Rio Potengi, a Planície Fluvial,
mais à montante, atravessando os Tabuleiros Costeiros, as Dunas fixas e as Áreas Urbanizadas, ocupando
todas juntas uma área de 8%, (IDEMA, 2010).
Os Tabuleiros Costeiros são definidos por
formas tabulares, com altitudes entre 70 e 100 m,
localizadas no baixo curso do Rio Potengi, nas quais
se manifestam entalhes fracos de drenagem. Seu
relevo se impõe principalmente de forma plana e
suave-ondulada, favorecendo, assim, a ação dos processos de escoamento superficial difuso, a erosão
laminar e a infiltração das águas e de material de
granulometria fina. Dessa maneira, em geral, estas
áreas são, naturalmente, de baixa predisposição à
erosão. Entretanto, a ocupação humana, na forma
de atividades agrícolas, tem incrementado sua suscetibilidade aos processos erosivos.
A Depressão Sertaneja, localizada na parte
central da BHRP, apresenta uma área dissecada,
constituída de pequenos interflúvios tabulares, limitando-se ao leste pelos Tabuleiros Costeiros, de forma gradual e sem rupturas topográficas perceptíveis,
e a oeste com a unidade Planalto da Borborema;
contato, este, caracterizado por uma acentuada discrepância altimétrica.
No Planalto da Borborema, unidade de
maior altitude presente na BHRP, prevalece a litologia Pré-Cambriana do Complexo Cristalino, com
aparições de pequenas manchas sedimentares. Essa
unidade compõe o extremo oeste da BHRP, e em
seu bordo se situa a cabeceira do Rio Potengi, a
partir da qual segue na forma de cursos rápidos e de
corredeiras até atingir as áreas baixas da Depressão
Sertaneja, sendo, de tal modo, fonte para o fornecimento do material de espraiamento.
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Figura 1 - Localização da bacia hidrográfica do Rio Potengi (BHRP).

Figura 2 - Unidades geomorfológicas presentes da bacia hidrográfica do Rio Potengi (BHRP).
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Litologicamente, a porção oeste da bacia,
onde se encontra o Planalto da Borborema, que
também é onde se manifestam as maiores declividades, é composta, predominantemente, por solos
mais frágeis, ou mais suscetíveis à erosão hídrica,
mormente os solos do tipo Neossolo Litólico e Luvissolo Crômico Órtico, segundo a classificação brasileira de solos (EMBRAPA, 1999). Já a porção central e a leste da bacia apresentam solos menos suscetíveis, predominando o Argissolo Vermelho-amarelo
e o Planossolo Haplico, cuja soma da área de ambos
compreende quase 50% do total da bacia.
Pela classificação climática de Köppen, o
clima da região, assim como em todo o Estado do
Rio Grande do Norte, é predominantemente semiárido muito quente, sendo que no extremo oeste,
compondo 10% de toda a bacia, prevalece o semiárido do tipo BSw´h´ e na porção central da bacia,
contemplando a unidade geomorfológica da Depressão Sertaneja, predomina o tipo BSs´h´. Apenas
na região litorânea, parcela leste da BHRP, onde se
localiza o estuário, predomina o clima quente e
úmido do tipo As’. As temperaturas em toda a BHRP
apresentam uma considerável homogeneidade espacial, com variação pouco significativa, considerando
que suas isotermas médias oscilam entre 24° e 27°C.
Já as precipitações, ao contrário do que ocorre com
a temperatura, apresentam uma grande variação,
decrescendo do litoral, Tabuleiros Costeiros, em
direção ao Planalto da Borborema. Segundo a SERHID (1998), os dados de chuvas anuais médias
oriundos de séries históricas de longo período apontam para um decréscimo em seus valores partindo
do litoral em direção ao interior, variando de aproximadamente 1.300 mm na foz até 500 mm nas cabeceiras.
Dentre os tipos de vegetação encontrados
na BHRP, a Caatinga é, de longe, a mais expressiva,
chegando a ocupar cerca de 80% do território da
bacia. Trata-se de um bioma intimamente associado
ao clima semiárido e que se apresenta através de
árvores e arvoretas de porte relativamente pequeno,
distribuídas esparsamente em conjunto com plantas
suculentas e com um estrato arbustivo e herbáceo
estacional. Todavia, a Caatinga vem sofrendo o impacto antrópico, de maneira que sua supressão tem
sido crescente, seja em prol do desenvolvimento de
cultivos ou da pecuária, seja para o uso de seu material lenhoso enquanto biomassa energética, alimentando fornos residenciais, de cerâmicas e de outros
empreendimentos. Além da Caatinga, manifestam-se,
sobretudo no leste da bacia, pequenos fragmentos
de floresta estacional semidecidual, vegetações an-
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tropizadas ou em regeneração, áreas ocupadas por
agricultura, pastagem e mangues.
As especificidades ambientais que demarcam as unidades geomorfológicas da BHRP, dentre
as quais se destacam o relevo, o clima, o solo e sua
cobertura, revelam a possibilidade de utilizar as
mesmas unidades como zonas distintas ou subsistemas de avaliação dos processos erosivos, antes da
definição das sub-bacias, sendo, estas últimas, moldadas a partir das características topográficas e da
rede de drenagem.

SUSCETIBILIDADE À EROSÃO HÍDRICA
A identificação dos níveis de suscetibilidade
à erosão pode servir de respaldo para o planejamento de ações voltadas para o manejo e o monitoramento de uma bacia hidrográfica, bem como para
facilitar o direcionamento de investimentos para
áreas consideradas prioritárias.
Todos os aspectos físicos, naturais e antrópicos da BHRP se combinam complexamente e constituem, por conseguinte, seus próprios padrões de
suscetibilidade à erosão hídrica.
Santos e Scudelari (2011) avaliaram qualitativamente a suscetibilidade à erosão hídrica da BHRP a partir da sobreposição ponderada de critérios
naturais e da componente antrópica, manifestada
através da cobertura do solo.
Dessa forma, cada critério foi estimado e
classificado, por meio de ferramentas de SIG, segundo sua capacidade de contribuir para com os
processos erosivos capazes de provocar perda de
solo e produção de sedimentos.
Entre os critérios naturais foram avaliados a
erosividade das chuvas, impondo-se enquanto agente
ativo da erosão; a erodibilidade dos solos, que está
relacionada com a resistência dos solos aos processos erosivos, considerando suas propriedades granulométricas e hídricas; a distribuição das declividades,
sendo uma derivação da natureza do relevo.
Avaliou-se, ainda, o critério cobertura do solo,
a fim de considerar a interferência das atividades
humanas sobre a cobertura natural.
A sobreposição desses critérios, pensada
como forma de consolidar uma análise multicriterial,
foi realizada através de álgebra de mapas, seguindo
o que preconiza o método Analytical Hierarchy Process
(AHP), proposto por Saaty (SAATY, 2006). Na realidade, o método AHP serviu de respaldo para atribuição de ponderações de importância a cada critério,
partindo da premissa de que os mesmos contribuem
com relevâncias hierarquicamente diferentes no que
diz respeito aos processos erosivos.
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Figura 3 - Distribuição da suscetibilidade à erosão hídrica na bacia hidrográfica do Rio Potengi (BHRP).

de de suporte de cursos hídricos, avaliação da eficiência dos planos integrados para conservação de
recursos hídricos, estudos da influência de cenários
de uso do solo na poluição hídrica, estudos de impactos hidrológicos provocados pela mudança climática, etc. (GASSMAN et al., 2007).
Originalmente, o SWAT foi desenvolvido
com o objetivo de avaliar a influência e quantificar o
impacto das práticas de manejo do solo em bacias
hidrográficas grandes e complexas, considerando
sua heterogeneidade no que concerne à sua conformidade física (tipo de solo, topografia, uso e
ocupação, condições de manejo e clima) em um
longo período de tempo (ARNOLD; ALLEN, 1996;
ARABI et al., 2007b).
Para tanto, de acordo com Chen e MacKay
(2004), o SWAT faz uso estratégico de sub-modelos,
a fim de que suas simulações hidrológicas consigam
representar a complexidade dos sistemas naturais.
Entre os componentes do modelo estão incluídos: hidrologia, clima, cobertura do solo, erosão,
produção de sedimentos, nutrientes, agrotóxicos e
práticas de manejo do solo (MACHADO; VETTORAZZI, 2003; NEITSCH et al., 2005).
Trata-se de um modelo interdisciplinar robusto, de base física, contínuo no tempo, com pa-

Como resultado da análise, obteve-se o mapa de suscetibilidade à erosão hídrica (Figura 3),
que apresenta a região central como sendo a porção
de menor suscetibilidade, enquanto que as áreas
mais suscetíveis da bacia estão situadas na cabeceira
oeste da bacia, região do Planalto da Borborema,
porção com maiores declividades, e na região mais
ao leste, na qual ocorrem mais interferências antrópicas na cobertura do solo, seja na forma de urbanização, seja através de cultivos ou da atividade pecuária (SANTOS; SCUDELARI, 2011).

DESCRIÇÃO E APLICAÇÃO DO SWAT
O modelo SWAT foi concebido pelo United
States Department of Agriculture (USDA) e, estando em
constante desenvolvimento desde a primeira metade
da década de 1990, tem sido consolidado com sucesso no que concerne à avaliação dos recursos hídricos
e da poluição oriunda de fontes pontuais ou difusas
em bacias hidrográficas (NEITSCH et al., 2005). Esse
modelo vem sendo empregado satisfatoriamente
para diversas situações em várias regiões do mundo
para vários fins, a exemplo de análises de capacida-
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CFRG o fator de correção pela porcentagem de rochas, sendo obtido pela equação 2.

râmetros distribuídos em escala de bacia hidrográfica, e que possibilita o uso de interface com SIG como ferramenta de suporte para a entrada de dados
topográficos, pedológicos e de cobertura do solo, a
fim de representar a variabilidade espacial das características de uma determinada bacia hidrográfica.
Afora isso, o SIG também torna mais prático o processo de construção dos cenários de simulação, sobretudo pelo seu sistema de organização dos dados
e visualização georreferenciada.
Para representar a heterogeneidade de uma
bacia hidrográfica, o SWAT faz uso de um esquema
de divisão da mesma em subunidades com uma
abordagem de duas etapas. Primeiro, baseando-se
na topografia e na delimitação da área, informadas a
partir de um Modelo Digital de Terreno (MDT), e
na conformação da rede hídrica, a bacia hidrográfica é dividida em sub-bacias. Em seguida, cada subbacia é dividida em unidades de resposta hidrológica (hydrologic response units,HRUs), que representam
uma combinação única de tipo, uso e ocupação do
solo; uma pequena região homogênea a partir da
qual serão calculados elementos do modelo com
maior precisão, a exemplo de escoamento superficial e produção de sedimentos (BOURAOUI et al.,
2005).
Para avaliar a produção de sedimentos, o
SWAT faz uso de uma adaptação da Equação Universal de Perdas de Solo (USLE), sendo que a vazão
de pico é dada por uma modificação do Método
Racional. O escoamento superficial é obtido através
do método Número-curva do Soil Conservation Service
ou através do Green & Ampt Infiltration Method
(NEITSCH et al, 2005). Esse conjunto de equações
constitui uma metodologia relativamente simples de
ser manejada, mas carrega em si uma limitação importante, uma vez que contempla apenas a erosão
do tipo laminar, negligenciando erosões mais intensas como é o caso da erosão linear e das voçorocas.
A equação 1 mostra que a produção de sedimentos
de determinado dia em toneladas métricas é dada
por:

(2)
Sendo que rocha é a porcentagem (%) de rocha
presente na primeira camada do solo.
Para este trabalho a porcentagem de rocha
dos solos foi desconsiderada por conta da escassez
de dados e da imprecisão dos mesmos.
As rotinas de modelagem sedimentológica
que simulam o transporte de sedimento através da
rede de canais consistem em dois componentes,
operando simultaneamente: deposição e degradação (SETEGN et al., 2009). A deposição dentro do
canal e nas margens aluviais de cada sub-bacia até o
exutório da bacia é baseada na velocidade de deposição das partículas do sedimento. Essa velocidade
de sedimentação é determinada pela Lei de Stokes,
que é uma função do diâmetro ao quadrado da
partícula. A profundidade de queda através do fluxo
do rio é o produto da velocidade de sedimentação e
o tempo de percurso da água. A taxa de transporte é
estimada para cada tamanho de partícula como uma
função linear da velocidade de queda, do tempo de
percurso e da profundidade do fluxo. A degradação
do sedimento no canal é fundamentada no conceito
do poder de fluxo de Bagnold (1977).

DADOS DE ENTRADA PARA O SWAT
O ambiente SWAT tem início com o delineamento automático da bacia hidrográfica a partir de
um MDT e da definição do ponto de exutório da
bacia. Para tanto, O MDT usado neste trabalho,
contemplando a região de estudo, com resolução de
30m, foi obtido a partir do projeto do TOPODATA,
banco de dados geomorfométricos do Brasil, vinculado ao Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
(INPE) por meio de seu portal da internet (INPE,
2010). Para o exutório da bacia, deve-se buscar o
ponto limite entre a dinâmica fluvial e a influência
estuarina, tendo em vista que o modelo SWAT não é
capaz de representar sistemas com interferências de
maré.
Afora o MDT, também compuseram a base
de dados de entrada vetoriais o mapa de tipos de
solo e o mapa de cobertura do solo.
O primeiro foi elaborado durante o Plano
Estadual de Recursos Hídricos (SERHID, 1998) e
disponibilizado pelo IDEMA (2010). Dentre os pa-

(1)
volume de água do escoamento superficial
Sendo
a vazão de pico (m³/s), área a área
(mm H20/ha),
da unidade de resposta hidrológica em questão,
KUSLE o fator de erodibilidade, o mesmo da USLE,
CUSLEo fator de cobertura do solo, PUSLEo fator de
práticas conservacionistas, LUSLE o fator topográfico e
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lho. Assim, os tipos de cobertura foram associados às
categorias presentes, por default, no banco de dados
no modelo SWAT, com base em suas semelhanças
conceituais e estruturais, sobretudo na forma como
impõem proteção ao solo.

râmetros físicos dos solos necessários para execução
do modelo, a profundidade das camadas (SOL_Z), a
porcentagem de carbono orgânico (SOL_CB) e a
granulometria (CLAY, SILT e SAND), foram retirados de perfis de solo disponibilizados por Jacomine
(1971) através do Levantamento exploratórioreconhecimento dos solos do estado do Rio Grande
do Norte, assim como pelos perfis disponibilizados
pelo Projeto Radambrasil (BRASIL, 1981). A erodibilidade (USLE_K) foi calculada para cada camada
de solo através da equação de erodibilidade de Williams (1995). Já os dados físico-hídricos do solo, tais
como porosidade (ANION_EXCL), condutividade
hidráulica (SOL_K), capacidade de água no solo
(SOL_AWC), além de albedo (SOL_ALB) e densidade aparente (SOL_BD), por conta da carência
dessas informações especificamente para os solos da
BHRP, foram transcritos de Baldissera (2005), que
trata de solos semelhantes, mas de outra região.
Vale salientar, contudo, que essas aproximações podem comprometer a acurácia dos resultados
definidos pelo SWAT. Nesse sentido, Romanowicz et
al. (2005), avaliando a sensibilidade do modelo
SWAT para a parametrização dos dados de solo e
cobertura do solo, concluiu que as respostas hidrológicas do modelo perante as propriedades dos solos
calculadas são substanciais, de maneira que é preferível que as propriedades hidrológicas dos solos
sejam calculadas diretamente e especificamente
para a área de estudo, em vez de desenvolver aproximações a partir de perfis ou assumir valores de
outras áreas.
O mapa de cobertura de solo foi elaborado
a partir da classificação por Máxima Verossimilhança
aplicada a duas imagens captadas pelo satélite
LANDSAT-7, através do sensor EMT, disponibilizadas pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
(INPE). Uma das imagens contempla a metade oriental da bacia Potengi e corresponde à órbita/ponto 214/064 datada de 04/08/2001. Já para a
metade ocidental da bacia, fez-se uso da imagem
LANDSAT-7 que corresponde à órbita/ponto
215/064 datada de 11/06/2002. Ambas as imagens
foram compostas em RGB 543. Como resultado da
classificação, seis classes de cobertura do solo foram
definidas, assim como consta na Tabela1.
Para o SWAT, os parâmetros envolvidos na
edição de cada tipo cobertura do solo estão intimamente relacionados com as características da vegetação associada, salvas as áreas urbanizadas, e a seção
reservada para sua edição é denominada Land Cover/ Plant growth. Esses mesmos parâmetros são suficientemente complexos ao ponto que suas estimativas específicas se tornem proibitivas para este traba-

Tabela1 - Cobertura do solo da bacia hidrográfica
do Rio Potengi (BHRP).
TIPOS DE COBERTURA
Agricultura, pastagem e vegetação
em regeneração

Área (%)
17,0

Solo exposto

4,5

Estruturas urbanas

3,0

Vegetação densa

28,0

Vegetação pouco densa

45,0

Corpos hídricos

2,5

Reconhece-se, porém, que o ideal seria
construir uma base de dados própria com os parâmetros estimados diretamente para os tipos de cobertura presentes na bacia Potengi, o que requer
considerável investimento de recursos.
No que diz respeito aos processos climáticos,
a aplicação do modelo SWAT requer, como dados
de entrada, valores diários de precipitação; temperatura máxima e mínima; radiação solar; umidade
relativa; e velocidade dos ventos. Todavia, o SWAT
permite que ao informar dados de chuva e temperatura, os valores dos outros fatores sejam simulados
através do programa gerador climático WXGEN (NIETSCH et al., 2005; GEZA; McCRAY, 2008).
De acordo com Schuol et al. (2008), o WXGEN é capaz de preencher as falhas em dados e de
ampliar a série temporal de dados diários com base
em estatísticas mensais. Contudo, essa estatística
mensal é alicerçada em longas séries de dados diários, de maneira que pode se tornar inútil em casos
de inexistência de dados diários, ou quando os dados são oriundos de estações muito distantes de uma
determinada sub-bacia.O arquivo do gerador climático (.wgn), acionado nos casos em que há falta de
registros diários medidos, deve conter os dados estatísticos necessários para gerar dados climáticos diários representativos para cada sub-bacia.
A habilidade do SWAT em reproduzir as vazões está fortemente relacionada com a presença e
qualidade dos dados de precipitação informados.
Nesse sentido, deve-se nutrir o modelo com dados
pluviométricos de estações meteorológicas próximas
ou inseridas na bacia hidrográfica, sendo que no
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Figura 4 - Localização das estações pluviométricas e meteorológicas utilizadas para execução do modelo SWAT.

caso de múltiplas estações, o modelo gerará um
mapa poligonal de Thiessen e um arquivo de precipitação distribuída.
Neste trabalho, a Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte, EMPARN,
forneceu registros pluviométricos diários de 10 estações contendo séries históricas com 45 anos (19632007). Para obter a Evapotranspiração Potencial a
partir do método Penman-Monteith e para compor
a estatística do gerador climático do SWAT é necessário obter dados de temperatura do ar, radiação
solar, umidade relativa do ar e velocidade dos ventos,
que foram obtidos de duas estações meteorológicas
(Figura4):


EM01: Estação Meteorológica Convencional
da UFRN, localizada em Natal e com coordenadas 5°55’S e 35°12’W, da qual foram
obtidos doze anos de registros diários (19952007) de precipitação, umidade relativa do
ar, temperatura do ar, temperatura máxima,
temperatura mínima e velocidade do vento.
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EM02: Estação Meteorológica Convencional
do município de Cruzeta, com coordenadas
6,417°S e 36,783°W, da qual foi possível obter uma série com cinco anos de registros
diários (1997-2001) de precipitação, umidade relativa do ar, temperatura do ar, temperatura máxima, temperatura mínima e velocidade do vento (INPE, 2011).

Tão logo a bacia tenha sido subdividida em
sub-bacias e em HRUs, os parâmetros hidrológicos
tenham sido determinados e os arquivos de dados
climáticos tenham sido criados, o modelo pode ser
executado dentro de um determinado período de
simulação. Para este trabalho, o referido período foi
selecionado de tal forma que se tivesse a maior disponibilidade de dados contínuos possível, a fim de
evitar distorções nos resultados.
Com base nisso, o fator limitante para a seleção do período de simulação foi o intervalo de
dados climáticos obtidos para a estação meteorológica de Cruzeta, através da Plataforma de Coleta de
Dados do INPE, com disponibilidade contínua em
apenas cinco anos, de 1997 a 2001.
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Figura 5 - Distribuição da produção de sedimentos ao longo da bacia hidrográfica do Rio Potengi (BHRP)
ao final do período de simulação.

Figura 6 - Comparação entre sedimentos produzidos nas sub-bacias 50, 41, 7 e 2 ao longo
do período de simulação.
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RESULTADOS E DISCUSÃO
A partir da delimitação da BHRP, o SWAT,
através de sua interface com SIG, definiu 51subbacias. Com o intuito de avaliar os resultados das
simulações em porções da BHRP ambientalmente
distintas entre si, quatro sub-bacias de referência foram
selecionadas dentre as 51 geradas, sendo elas as de
número 50, 41, 7 e 2 (Figura 5). Isso feito com base
no pressuposto que por estarem em regiões com
diferentes composições de paisagem e de cobertura
do solo, por pertencerem a diferentes zonas climáticas, e por representarem diferentes predominâncias
de suscetibilidade à erosão hídrica, devem retornar
valores substancialmente diferentes de escoamento
superficial e de produção de sedimento como resultado das simulações com o SWAT.
A Figura 5 ilustra a soma da produção de
sedimentos associada a cada sub-bacia ao final do
período de simulação, organizadas em cinco classes,
que foram definidas a partir do método Natural
Breaks (JENKS, 1977), o qual se baseia em grupamentos inerentes à faixa de dados. As classes são
definidas a partir da identificação de aglomerados
de valores similares, maximizando a diferença entre
as classes; as fronteiras das classes são traçadas onde
há relativamente grandes diferenças entre os valores.
Nessa figura é possível notar que houve
maior produção de sedimentos nas porções mais ao
leste e no extremo oeste da bacia, atingindo valores
de 5,12 t/ha.ano na sub-bacia2 e 2,81 t/ha.ano na
sub-bacia 50.
Por outro lado, o centro da bacia hidrográfica é responsável por uma contribuição consideravelmente menor nesse sentido, com produção média de 1,80 t/ha.ano na sub-bacia7 e 0,12 t/ha.ano
na sub-bacia 41.
A avaliação da produção de sedimentos de
forma comparativa entre as 4 sub-bacias de referência indicou que a sub-bacia 50, localizada na porção
mais ocidental e serrana da bacia, é, das quatro, a
que responde com maiores picos de produção mensal de sedimentos, alcançando a marca de 6,046
t/ha, estando os picos concentrados entre fevereiro
e maio (vide Figura 6).
Já a sub-bacia 41 é a menos expressiva no
que concerne à produção de sedimentos, com maior
pico ocorrendo em fevereiro de 2000, apenas 0,224
t/ha. Provavelmente, neste caso, o fato de se tratar
de uma região com pouca declividade, com influência da zona climática semiárida rigorosa, com pouco
escoamento superficial (Tabela 2) e com alguma
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proteção por cobertura vegetal, mesmo que pouco
densa, tenha sido fundamental para esse resultado.
A sub-bacia 7, ao leste, sob influência da zona climática sub-úmida, região que mais sofre influência de atividades antrópicas, apresenta uma produção de sedimentos intermediária, chegando a
produzir, aproximadamente, 2,60 t/ha, com picos
concentrados entre abril e julho.
Deve-se destacar ainda a sub-bacia 2 por ser
a porção mais oriental da bacia hidrográfica, permitindo acesso ao estuário, assim como por ter parte
de seu território ocupado por áreas urbanizadas,
mormente pelo município de Natal, capital do Estado. Nessa sub-bacia, o maior produção de sedimentos ocorreu em julho, alcançando 4,567 t/ha. Percebe-se também que apesar de apresentar menor
pico que a sub-bacia 50, a sub-bacia2 apresenta maior média anual de produção de sedimentos: 5,12
t/ha.ano contra 2,81 t/ha.ano na sub-bacia 50 (Tabela 2).
Tabela 2 - Comparação da média anual de escoamento
superficial e produção de sedimentos nas sub-bacias de
referência.
Sub-bacias

Escoamento
(mm/ano)

Prod. de
sedimentos (t/ha.ano)

2

423,48

5,12

7

59,14

1,79

41

7,08

0,12

50

24,87

2,81

A partir dos resultados obtidos pelo SWAT
na calha dos rios foi possível avaliar, de forma preliminar, a propagação de sedimentos ao longo dos
trechos dos rios e na BHRP. Isso é feito por meio da
relação entre os parâmetros SED_OUT e SED_IN
(Eq. 3). Essa relação descreve a fração de sedimento (FS)
que cada trecho de rio transporta para o trecho
subsequente com base na carga de sedimentos de
entrada (SED_IN).
FS=SEDOUT/SEDIN

(3)

Nesse sentido, pode-se observar na Figura 7
que nos trechos de rios pertencentes às sub-bacias
da cabeceira oeste, que oferecem maiores declividades, ocorre pouca ou praticamente nenhuma deposição. Por outro lado, por conta das alterações ríspidas de conformação altimétrica que se manifestam
na transição entre o Planalto da Borborema e a Depressão Sertaneja, a região posicionada imediata-
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Figura 7 - Fração de sedimento que transpassa cada trecho de rio dentro da rede hídrica da bacia ao final
do período de simulação.

semi-árido, o que contribui para pensar a região
central da bacia como um grande obstáculo à propagação de sedimentos oriundos do extremo oeste
para o estuário do rio, no extremo leste.
Percebe-se, ainda, que à medida que a rede
hídrica avança para o litoral, as frações de sedimento (FS) para cada trecho de rio, em geral, diminuem,
coincidindo com aplainamento das feições geomorfológicas da região. Considerando que é na porção
leste onde se manifestam, destacadamente, o maior
grau de interferência antrópica na cobertura do solo,
isso pode ser atribuído à combinação de maiores
taxas de produção de sedimentos com menores
declividades de terreno, o que propicia a deposição
de sedimentos.
Considerando que, como apresentado em
Santos e Scudelari (2011), a região leste da bacia,
onde se revelam os Tabuleiros Costeiros, é naturalmente pouco suscetível à erosão hídrica, não sendo
a sua natureza a responsável pelo significativo aporte
de sedimentos para o leito do rio e seu estuário, os
resultados sugerem que o acentuado montante de
sedimentos produzidos é consequência predominante das atividades antrópicas que se desenvolvem
na região.

mente após as sub-bacias de cabeceira é entrecortada por trechos de rio nos quais prevalece a deposição de sedimentos. É possível afirmar que a deposição de sedimentos é promovida, principalmente,
pela redução brusca das declividades, uma vez que
essa configuração é capaz de promover diminuição
da competência ou capacidade fluvial. Versa-se,
portanto, de acordo com Christofoletti (1980), sobre uma região de depósitos do tipo cone de dejeção.
Como exemplo, o trecho de rio que atravessa a sub-bacia 50, transporta praticamente todo sedimento para o trecho seguinte, pertencente à subbacia 34, com declividades consideravelmente menos acentuadas, que por sua vez transporta apenas
8% do sedimento que recebe.
Para essa mesma região, os resultados das
simulações com o SWAT exibiram as menores taxas
de produção de sedimentos, fato justificado pelo
terreno com menores declividades, pela menor agressividade climática e pela menor presença de
atividades antrópicas em comparação com a região
mais ao leste ou de Tabuleiros Costeiros.
Além disso, soma-se à questão a grande variação espacial das precipitações e alto nível de intermitência dos cursos hídricos, aspectos típicos do
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Isto posto, nesse contexto, foi possível constatar que nas regiões de cabeceira oeste da bacia,
onde se revelam o Planalto da Borborema e as nascentes da rede hídrica, a produção de sedimentos é
impulsionada pelas grandes declividades aliadas aos
solos frágeis. Trata-se de uma região com significativo potencial natural para sofrer erosão hídrica, mas
que é amortecido pela cobertura vegetal, mesmo
que pouco densa, como em geral é a Caatinga. Entende-se, porém, que caso a supressão da Caatinga
avance também nessas áreas, a erosão pode ser potencializada e as taxas de produção de sedimentos
serão seriamente incrementadas, o que justifica a
aplicação de investimentos com fins de preservação
dessa porção da BHRP.
Expõe-se isso tendo em vista que, de um
modo geral, constataram-se carência e obsolescência
de dados que representassem apropriadamente a
dinâmica da bacia hidrográfica para fins de modelagem hídrica, mormente no que diz respeito a seus
aspectos pedológicos, climáticos e de cobertura do
solo.
Quanto à base de dados que caracterizam os
solos da bacia Potengi a execução do modelo neste
trabalho só foi possível graças ao uso de dados antigos e de baixa resolução, a aproximações indesejáveis, e a associações com solos de outras regiões, o
que pode ter prejudicado substancialmente a precisão quantitativa dos resultados. Nesse contexto, a
deficiência na qualidade dos dados de solo já foi
apontada por Baldissera (2005) e Romanowicz et al.
(2005) como um empecilho para a precisão dos
resultados retornados pelas simulações com o SWAT.
Dessa forma, um esforço para melhor identificação e caracterização dos solos da BHRP deve
beneficiar a qualidade de diversos tipos de pesquisas
de modelagem, contribuir para o conhecimento das
peculiaridades da região e para o desenvolvimento
de planos de manejo da bacia.
Já para a caracterização climática da bacia
apenas foram disponibilizados dados de duas estações meteorológicas com fins de cobrir uma área
considerada grande, ~4.100 Km². Portanto, seria de
grande valia o desenvolvimento de um trabalho que
reunisse todos os dados existentes para regionalização, ou mesmo que houvesse maior empenho na
construção de registros históricos.
Cabe destacar ainda a necessidade de refinamento do mapa de cobertura do solo, desenvolvido neste trabalho, considerando aquisição de novas
imagens e campanhas de campo para calibrar a
classificação das unidades de paisagem. Além disso,
é interessante que a evolução da ocupação seja a-
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companhada a partir de atualizações periódicas
desse mapa.
Somando-se aos problemas associados aos
dados de entrada do modelo, uma das principais
deficiências associadas ao desenvolvimento deste
trabalho reside na não execução do processo de
calibração e validação do modelo diante de registros
reais observados em campo. Para a simulação da
produção de sedimentos, essa etapa é impossibilitada pela carência de registros históricos sistematizados.

CONCLUSÕES
Apesar da simplicidade da maioria das equações que compõem o modelo SWAT, ainda podem prejudicar sobremaneira sua capacidade de
representar a realidade, bem como de servir como
ferramenta eficiente para qualquer atividade de
diagnóstico ou de planejamento de bacias hidrográficas.
Neste trabalho, a partir dos resultados obtidos com a aplicação do modelo SWAT foi possível,
em caráter qualitativo, identificar regiões que provavelmente contribuem destacadamente para a produção de sedimentos (Figura 5) na BHRP, preservando semelhança com o mapa de suscetibilidade à
erosão hídrica (Figura 3).
No fim, a execução do SWAT, acabou possibilitando, ainda assim, um melhor entendimento
das causas locais de produção de sedimentos, bem
como o seu comportamento e sua distribuição nas
diferentes regiões da BHRP.
Também foi possível avaliar a aplicabilidade
do modelo a uma região com indisponibilidade e
inadequação de dados, questões recorrentes no
nordeste brasileiro, e que podem prejudicar sobremaneira sua capacidade de representar a realidade,
bem como de servir como ferramenta eficiente para
qualquer atividade de diagnóstico ou de planejamento de bacias hidrográficas. Apesar das deficiências encontradas o modelo mostrou-se bastante capaz de representar qualitativamente os padrões de
propagação de sedimentos na BHRP.
Especificamente, a avaliação dos padrões de
propagação dos sedimentos através dos cursos do rio
indicou que a região de transição entre o Planalto
da Borborema e a Depressão Sertaneja, seguindo em
direção à região central da bacia, trata-se de uma
área de deposição de sedimentos, com conformação
que a classifica como um cone de dejeção. Para essa
mesma região, os resultados das simulações com o
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Arnold, J. G., R. Srinivasan, R. S. Muttiah, and J. R.
Williams. Large-area hydrologic modeling and assessment: Part I. Model development. J. American
Water Resour. Assoc. v. 34, n.1, p. 73-89, 1998.

SWAT exibiram as menores taxas de produção de
sedimentos, fato justificado pelo terreno com menores declividades, pela menor agressividade climática
e pela menor presença de atividades antrópicas em
comparação com a região mais ao leste ou de Tabuleiros Costeiros. Diante disso, é possível concluir que
a configuração físico-ambiental da região central da
BHRP indica que muito dificilmente um evento de
chuva que ocorre na cabeceira oeste da bacia acabará contribuindo significativamente com aporte de
sedimento para o estuário do rio.
É preciso ressaltar que, apesar da contribuição dada pela avaliação qualitativa, esses resultados,
definitivamente, não podem ser adotados como
conclusivos quantitativamente, assim como não devem ser empregados para fins práticos, tendo em
vista que a etapa de calibração e validação ainda não
foi desempenhada e, portanto, as magnitudes dos
valores apresentados podem estar substancialmente
distorcidas.
No entanto, devido ao seu grande potencial,
o uso dessa ferramenta não deve ser descartado para
a gestão de Bacias que lançam seus sedimentos em
estuários ou Bacias que abrigam portos, como o caso
da BHRP.
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This study aims to assess the applicability of
the SWAT model to estimate the sediment yield
distribution along the Potengi River watershed, as
well as its contribution to the estuary. Furthermore,
an assessment of its erosion susceptibility was used
for comparison.The SWAT was run using a five-year
period (1997-2001). Results were analyzed in terms
of surface runoff, sediment yield and their propagation along each river section, so that it was possible
to find that the regions in the extreme west of the
watershed and in the downstream portions returned
higher values of sediment yield, reaching respectively 2.8 e 5.1 ton/ha.year, whereas central areas, which
were less susceptible, returned the lowest values,
never more than 0.7 ton/ha.year. It was also noticed
that in the sub-watersheds that lay further west,
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where one can observe the headwaters, sediment
yield was naturally forced by high declivity and weak
soils. On the other hand, results suggest that the
eastern part would not contribute significantly to
the sediment inflow into the estuary, and most of
the sediment yield there is due to anthropic activities. For the central region, the sediment propagation analysis analysis of sediment propagation indicates deposition predominantly in opposition to
transport. Thus, it is not expected that isolated rain
storms occurring in the upstream river portions
would significantly provide the estuary with sediment.
Keywords: erosion susceptibility; sediment yield,
SWAT, Potengi River.
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RESUMO
Os efeitos das alterações de uso da terra na hidrologia das bacias hidrográficas tem sido, ao longo dos anos, amplamente discutidos para pequenas bacias experimentais. O uso de modelos hidrológicos para descrever esse tipo de processo
tem se tornado promissor no que tange o estudo de grandes bacias. No entanto, os modelos devem ser capazes de captar as
alterações que as mudanças de uso provocam na bacia. Nesse sentido, o objetivo deste trabalho foi verificar a sensibilidade do
modelo distribuído para grandes bacias MGB-IPH a mudanças de uso da terra, em termos de vazões médias de longo termo,
e comparar seu desempenho aos resultados experimentais disponíveis na literatura. As simulações mostraram que o MGBIPH reproduz, de forma coerente, o comportamento médio das bacias submetidas ao desmatamento em um grande número de
estudos experimentais.
Palavras-chave: Modelos hidrológicos. Grandes bacias. Alterações de vazão. Desmatamento.

nas bacias experimentais, cerca de 1 km². Grandes
bacias, com mais de 10 mil km², tendem a apresentar um mosaico de diferentes usos e práticas, com
heterogeneidades na geologia, na topografia e no
solo (WILK; ANDERSSON; PLERMKAMON, 2001).
Para analisar o impacto da mudança da
vegetação em bacias maiores, onde, em geral, a mudança do uso da terra não ocorre em toda a área da
bacia, normalmente são utilizados os modelos hidrológicos de base física. Atualmente existem vários
modelos hidrológicos disponíveis, aos quais se atribui a capacidade de representar impactos de mudanças de uso da terra e vegetação (COE, 2000;
COLLISCHONN et al., 2007; ECKHARDT et al.,
2002; KUCHARIK et al., 2000; NEITSCH et al.,
2011; RAGAB; BROMLEY, 2010).
Uma das primeiras etapas no uso de um
modelo hidrológico para avaliação de impactos de
mudanças de vegetação deveria ser uma análise da
sensibilidade do modelo aos parâmetros relacionados à vegetação (CARAM, 2010; COLLISCHONN,
2001), e uma avaliação da capacidade deste modelo
de representar os impactos em uma ou mais bacias
experimentais, ou que passaram por um processo
histórico de desmatamento (RODRIGUEZ, 2011).
Idealmente, deveriam ser conduzidos testes do tipo
2a e 2b identificados por Klemes (1986), em que o
modelo seria calibrado, na condição pré-alteração
do uso da terra, e verificado na condição pósalteração do uso da terra. Entretanto, nem sempre é
possível realizar este tipo de teste, principalmente

INTRODUÇÃO
Uma das questões mais antigas em hidrologia é a estimativa dos impactos hidrológicos da alteração do tipo de vegetação que cobre os solos. Esta
questão tem sido tema de debate há séculos e, apenas nos últimos cem anos, começou a ser respondida de uma forma mais objetiva.
O debate inicial, basicamente especulativo,
foi sendo substituído, no início do século XX, por
estudos experimentais (ANDREÁSSIAN et al.,
2004). Com o passar do tempo, foi consolidada a
técnica de avaliação de impactos da vegetação sobre
o escoamento baseada em experimentos com bacias
pareadas. Estes estudos foram repetidos em um
grande número de bacias, em diferentes regiões do
mundo, e hoje permitem responder razoavelmente
bem às principais perguntas sobre o impacto do
desmatamento ou reflorestamento em uma bacia.
Os estudos em bacias pareadas mostram que
reduções de áreas florestadas produzem incrementos na vazão, embora as magnitudes desses incrementos possam ser distintas (BOSCH; HEWLETT,
1982; BRUIJNZEEL, 1990). No entanto, a maioria
desses resultados está baseada em estudos de Peque*
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Os experimentos em bacias pareadas tem a
vantagem de diminuir os efeitos da variabilidade
climática, já que uma das bacias permanece com a
cobertura vegetal original. Quando as duas bacias
são suficientemente semelhantes, os efeitos da variabilidade espacial das características do solo, litologia e relevo também são desprezíveis (ANDREÁSSIAN, 2004).
Este tipo de experimento foi aplicado pela
primeira vez por Bates e Henry (1928) no Estado do
Colorado, nos EUA (MCCULLOCH; ROBINSON,
1993). A partir daí, na década de 1930, com a implantação de estudos em bacias hidrográficas em
locais como a Floresta Experimental San Dimas (San
Dimas Experimental Forest) na Califórnia, EUA
(DUNN et al., 1988) e pelo Laboratório Hidrológico
de Coweeta (Coweeta Hydrologic Laboratory) na Carolina do Norte, EUA (HOOVER, 1944; SWANK;
CROSSLEY, 1988) ocorreu uma expansão das pesquisas relacionadas aos impactos da mudança da
vegetação em bacias hidrográficas. Estas pesquisas
foram posteriormente estendidas a outros países e a
bacias com outras características físicas.
Ao longo das décadas seguintes, o vasto
número de estudos abrangendo este tipo de aplicação levou Hibbert (1967) a reunir 39 estudos de
casos em bacias hidrográficas, com áreas entre 0,02
e 2.000 km², e discuti-los de modo coletivo. O referido autor generalizou os resultados identificando o
seguinte: (i) reduções na área da bacia coberta por
florestas aumentam a produção de água; (ii) substituir uma área de vegetação escassa por uma cobertura florestal provoca uma diminuição na produção
de água na bacia; (iii) as respostas ao tratamento são
altamente variáveis e, na maioria, imprevisíveis.
Essas conclusões foram reafirmadas por
Bosch e Hewlett (1982), que incorporaram 55 novas
bacias experimentais, com áreas entre 0,01 e 2.000
km², às bacias anteriormente apresentadas por Hibbert (1967). Bosch e Hewlett (1982) sintetizaram os
resultados na forma de tabelas e gráficos, em que
são apresentadas relações entre porcentagem da
área desmatada na bacia e incrementos no escoamento anual médio, obtidas a partir da análise de
vários experimentos com bacias pareadas em todo o
mundo (ver Figura 1). No entanto, Bosch e Hewleet
(1982) não consideraram resultados de estudos em
que a fração da área alterada foi inferior a 20% da
bacia. Para os autores mencionados, as alterações na
vegetação da bacia que afetam menos do que 20%
da área de drenagem são difíceis de serem percebidas com medições de vazão por métodos hidrométricos, devido às incertezas nas próprias medições.

porque os dados necessários raramente estão disponíveis.
Um teste mais geral que pode ser proposto é
comparar os resultados do impacto do desmatamento obtidos pelo modelo hidrológico em uma bacia
particular a um grande número de resultados experimentais, obtidos em diversas outras bacias. O objetivo, neste caso, é avaliar se os resultados do modelo
são coerentes com a média dos resultados experimentais, em termos qualitativos e quantitativos.
No presente trabalho é apresentada uma
análise da sensibilidade do modelo MGB-IPH a mudanças de uso e de cobertura da terra e uma validação da capacidade de representação de impactos do
desmatamento ou reflorestamento sobre a vazão
média de longo termo de bacias hidrográficas no
modelo MGB-IPH (COLLISCHONN et al., 2007;
COLLISCHONN; TUCCI, 2001). A validação é realizada simulando o impacto do desmatamento em
bacias com diferentes condições climáticas do Brasil
e comparando os resultados do modelo com resultados experimentais de um grande número de bacias experimentais reunidos por Bosch e Hewlett
(1982) e por Trimble, Weirich e Hoag (1987).

AVALIAÇÕES EXPERIMENTAIS DE IMPACTOS DE MUDANÇAS DE USO DA TERRA
As avaliações experimentais dos impactos
das mudanças de uso e de cobertura da terra sobre a
resposta hidrológica de bacias hidrográficas começaram a ter resultados razoavelmente confiáveis e
generalizáveis a partir da criação da técnica de bacias pareadas (paired-watershed experiments) (ANDREÁSSIAN, 2004). Nesta técnica, duas bacias adjacentes com características físicas semelhantes e mesma
vegetação são monitoradas por um determinado
período, chamado de calibração ou pré-tratamento,
que permite a obtenção de equações de regressão
linear entre as duas bacias. Após isso, em uma das
bacias é aplicado o tratamento, ou seja, ocorre uma
alteração no uso da terra, em toda ou em parte da
bacia, seguido por um novo período de monitoramento, para verificar se houve ou não alguma alteração relacionada ao tratamento aplicado. Essa avaliação é realizada por diferenças entre a vazão observada e a prevista pela regressão linear. Nas fases
de monitoramento são medidas as principais variáveis do ciclo hidrológico: precipitação, escoamento
e, se possível, evapotranspiração e armazenamento
de água no solo.
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termo (em mm.ano-1) e é o percentual da bacia
com vegetação alterada. Esta equação permite estimar o aumento de vazão média em uma bacia a
partir do conhecimento do percentual de área desmatada. Por exemplo, considerando uma bacia inteiramente coberta por florestas, um desmatamento
em 40% da sua área de drenagem terá como consequência um incremento do escoamento anual de,
aproximadamente, 130 mm. Entretanto, esta estimativa tem um erro da ordem de 89 mm, segundo
Trimble, Weirich e Hoag (1987). Em outras palavras, o erro da estimativa é muito próximo do próprio valor que se deseja estimar.
Além das sínteses em termos quantitativos,
apresentadas na figura 1, diversos autores propuseram sínteses em termos qualitativos (ANDREÁSSIAN, 2004; BRUIJNZEEL, 1990; CHANG, 2006;
MCCULLOCH; ROBINSON, 1993; ZHANG et al.,
2007; ZHAO; XU; ZHANG, 2012). As principais
conclusões desses autores são apresentadas a seguir:

Posteriormente, Trimble, Weirich e Hoag
(1987) apresentaram um complemento à revisão de
Bosch e Hewllet (1982), incluindo resultados de
estudos com fração da bacia com alteração de vegetação variando entre 9 e 28%. Os trabalhos revisados
por Trimble, Weirich e Hoag (1987) foram realizados em 10 bacias hidrográficas com áreas entre
2.800 e 19.500 km². A união dos dados originais de
Bosch e Hewllet (1982) aos de Trimble, Weirich e
Hoag (1987) foi originalmente apresentada por
Trimble, Weirich e Hoag (1987) e está reproduzida
na figura 1.
A figura 1 apresenta um resumo dos resultados de experimentos em bacias pareadas, e relaciona a porcentagem da área da bacia com vegetação alterada (desmatamento ou reflorestamento),
com a alteração da vazão média de longo termo
(aumento ou redução). Nesta figura, pode-se observar a grande dispersão nos resultados oriundos de
estudos experimentais, mas, sobretudo, um aumento da vazão em consequência do aumento da área
desmatada na bacia. Isto fica ainda mais evidente
com o ajuste de dados, feito por Trimble, Weirich e
Hoag (1987), através de uma análise de regressão,
em que obteve um coeficiente de determinação (R²)
de 0,5 e um erro padrão de 89 mm.









Figura 1 -Mudanças da área florestada versus alterações na
produção de água. Os dados correspondem aos resultados
de estudos experimentais apresentados por Bosch e
Hewlett (1982) (o) e aos resultados de Trimble,
Weirich e Hoag (1987) (*), com o ajuste pela equação
de regressão (linha contínua) e o erro padrão de 89 mm
(linha tracejada)



A equação de regressão proposta por Trimble, Weirich e Hoag (1987) é
3,26. , onde é
o aumento ou redução da vazão média de longo
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A evapotranspiração das florestas é maior
do que a de outros tipos de vegetação, por
esse motivo o desmatamento provoca um
aumento da vazão média e o reflorestamento uma diminuição (ANDREÁSSIAN, 2004;
CHANG, 2006; MCCULLOCH; ROBINSON, 1993; ZHANG et al., 2007);
O desmatamento pode aumentar tanto o volume das cheias quanto seus picos. No entanto este efeito é mais variável que o efeito
sobre as vazões totais. Além disso, o desmatamento ou o reflorestamento não afetam
significativamente as cheias de grande tempo de retorno (ANDREÁSSIAN, 2004);
Florestas podem reduzir pequenas cheias,
mas, em geral, não reduzem eventos extremos (MCCULLOCH; ROBINSON, 1993);
O reflorestamento diminui e o desmatamento aumenta as vazões mínimas (ANDREÁSSIAN, 2004);
Os maiores impactos sobre o escoamento
médio (em mm.ano-1) ocorrem em regiões
com alta pluviometria, no entanto a maior
redução proporcional ocorre em regiões
com baixa pluviometria ou em períodos de
baixa vazão (ZHANG et al., 2007);
O número de dias sem ou com baixa vazão
aumenta com o reflorestamento (ZHANG et
al., 2007).
Os efeitos do reflorestamento variam ao
longo do desenvolvimento das florestas
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(ANDREÁSSIAN, 2004; ZHANG et al.,
2007);
O desmatamento de bacias sob clima seco
gera pequenos aumentos percentuais nas
vazões altas e grandes aumentos percentuais
nas vazões baixas (ZHAO; XU; ZHANG,
2012);
O reflorestamento de bacias sob clima úmido resulta em reduções percentuais pequenas e constantes em todos os percentis de
vazão (ZHAO; XU; ZHANG 2012).

Representação da vegetação no modelo MGB-IPH
No presente artigo a descrição do modelo é
mais detalhada na forma de representação dos processos de balanço de radiação, evapotranspiração e
interceptação; ou seja, os que estão mais diretamente relacionados com a vegetação. Considera-se que
os processos de escoamento não são relevantes na
representação de impactos de mudanças de vegetação. O detalhamento destes pode ser encontrado
em publicações como Collischonn et al. (2007);
Collischonn e Tucci (2001), Fan (2011) e Paiva
(2009).

Conclui-se, assim, que as avaliações experimentais dos impactos hidrológicos de mudanças de
vegetação permitem ter um razoável grau de conhecimento sobre estes impactos. Qualitativamente os
resultados em diferentes locais são relativamente
coerentes. Do ponto de vista quantitativo, entretanto, existe uma grande variação entre as bacias. Apesar disso, os resultados em diferentes bacias do
mundo podem ser sintetizados na forma de gráficos
e equações de regressão, que representam o comportamento médio esperado.

Balanço de radiação
No MGB-IPH a estimativa da radiação líquida disponível é obtida pelo balanço de energia na
superfície da terra, que inclui a radiação de ondas
curtas, a radiação de ondas longas e o fluxo de calor
para o solo, dada por
,

,

,

(1)

.
.
],
em que
, é a radiação líquida [
é
a
radiação
de
ondas
curtas
líquida
,
[ .
.
],
é a radiação de ondas lon.
] e
é o fluxo de calor
gas líquida [ .
para o solo [ .
.
]. Os índices ,
1, e
fazem referência ao início do intervalo de tempo, ao
final do intervalo de tempo, à minibacia e à URH,
respectivamente.
Como dado de entrada no modelo é utilizada a radiação de ondas curtas incidente sobre a
superfície, que normalmente é obtida de forma
indireta a partir da insolação (número de horas de
sol por dia) medida em estações meteorológicas
(SHUTTLEWORTH, 1993). Os valores medidos em
estações são interpolados para as minibacias e para
as URH utilizando a interpolação pelo método do
vizinho mais próximo (equivalente aos polígonos de
Thiessen). Sendo assim, pode-se estimar a radiação
de ondas curtas líquida pela diferença entre a radiação incidente e a refletida, ou seja

DESCRIÇÃO GERAL DO MODELO
O modelo de grandes bacias MGB-IPH é um
modelo distribuído concebido para simular processos hidrológicos em bacias de grande escala, descrevendo a distribuição espacial dos processos hidrológicos e a influência da vegetação nestas bacias
(COLLISCHONN; TUCCI, 2001). Trata-se de um
modelo hidrológico distribuído, que, na versão atual, divide a bacia hidrográfica a ser representada em
pequenas unidades denominadas minibacias (FAN,
2011). Cada uma das minibacias é dividida ainda em
diferentes unidades de resposta hidrológica (URH),
de acordo com os tipos de solo e de vegetação.
Os processos representados no MGB-IPH
são: a interceptação; o balanço de água no solo; a
evapotranspiração; os escoamentos superficiais,
subsuperficiais e subterrâneos nas minibacias e o
escoamento na rede de drenagem. A bacia hidrográfica deve ser dividida em minibacias, que podem ser
agrupadas ainda em sub-bacias. Às minibacias são
atribuídas informações como: URH a que estão
associadas, dados de precipitação, de temperatura
do ar, de umidade relativa, de velocidade do vento,
de insolação e de pressão atmosférica.

,

,

1

,

,

(2)

em que
, é a radiação de ondas curtas incidente
no topo da atmosfera [ .
.
] e , é o
albedo correspondente a URH e ao mês do ano.
O albedo é o coeficiente de refletividade ou
fração de radiação solar refletida ao atingir a superfície do solo ou de um corpo. O albedo varia com o
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O fluxo de calor para o solo tem como principal mecanismo a condução e pode ser estimado
por

ângulo de incidência da radiação e características
como cor, conteúdo de umidade e rugosidade
(CHANG, 2006). A tabela 1 apresenta valores médios para o albedo de algumas classes de cobertura
vegetal.

.

0,38.

(4)

Tabela 1 - Típicos valores de albedo de diferentes tipos de
coberturas da superfície
Albedo

De acordo com a Equação 1 verifica-se que a
energia líquida disponível para a evapotranspiração
é maior quanto menor for o albedo (Equação 2). De
acordo com os valores apresentados na tabela 1, o
albedo dos diferentes tipos de floresta é, normalmente, menor do que o albedo de pastagens, ou de
cultivos agrícolas. Assim, considerando a influência
do albedo, de forma isolada, a consequência do
desmatamento é uma redução da evapotranspiração
e um aumento do escoamento superficial, o que está
de acordo com os resultados experimentais em bacias pareadas.

Fonte

Água
0,08

(SHUTTLEWORTH, 1993)

Florestas altas
0,11 — 0,16

(SHUTTLEWORTH, 1993)

Floresta amazônica
0,134

(CULF; FISCH; HODNETT, 1995)

Florestas coníferas
0,05 — 0,10

(CHANG, 2006)

Florestas mistas
0,10 — 0,15

(CHANG, 2006)

Florestas temperadas
0,15 — 0,20

Interceptação
(CHANG, 2006)

Cultivos agrícolas
0,15 — 0,20 (altos)

A interceptação, ou retenção da água da
chuva pela vegetação, é simulada através de um
reservatório cuja capacidade máxima é dependente
da cobertura vegetal. A precipitação que atinge uma
URH de uma minibacia é estimada por interpolação
dos dados de postos pluviométricos próximos, a
cada passo de tempo, utilizando a técnica de ponderação pelo inverso da distância. O volume máximo
de água da chuva que é interceptada depende de
um fator, que é a capacidade do reservatório de
interceptação. A estimativa desse reservatório de
interceptação é dada por

(SHUTTLEWORTH, 1993)

0,20 — 0,26 (baixos)
Pastagens/gramíneas/campo
0,20 — 0,26

(SHUTTLEWORTH, 1993)

Cerrado brasileiro
0,13 (época úmida)

(MIRANDA et al., 1996)

0,18 (época seca)
Solo exposto
0,10 (úmido)

(SHUTTLEWORTH, 1993)

0,35 (seco)

A radiação de ondas longas líquida depende
da quantidade de energia emitida pela superfície
terrestre e pela atmosfera. Geralmente, a superfície
terrestre é mais quente que a atmosfera, gerando
um balanço negativo de energia. Essa estimativa é
dada por (SHUTTLEWORTH, 1993):
′

273,2 ,

á

.

,

(5)

em que
á é a capacidade do reservatório de
interceptação da URH ; é o parâmetro de lâmina
é o índice de área foliar, que
de interceptação e
pode assumir diferentes valores para cada mês do
ano.
O IAF corresponde à relação entre a área
foliar do dossel e a área projetada no solo. O IAF da
vegetação depende das espécies presentes, do estágio de desenvolvimento da vegetação, da sazonalidade e da prática de manejo, entre outros (JONCKHEERE et al., 2004). A tabela 2 apresenta o valor
do IAF para diversos tipos de vegetação encontrados
na literatura.

(3)

em que é um fator de correção de nebulosidade,
função da razão entre a energia incidente na superfície(
e a energia máxima incidente ( á
⁄ á
; ′ é a emissividade da su[
0,34.0,14
, em que
éa
perfície, dada por
pressão parcial de vapor [kPa];
4,903
.
.
]e
é a temperatura mé10 [ .
dia do ar a 2 metros do solo [°C].
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Em aplicações anteriores do modelo MGBIPH considerou-se
0,2, seguindo o valor adotado por Ludwig e Bremicker (2006) e Ubarana
(1996). Entretanto, os valores interceptados estimados pelo modelo eram subestimados, quando comparados com os trabalhos de Cuartas et al. (2007),
de Sari (2011) e de Vieira e Palmier (2006). Sendo
assim, a fim de ajustar o tamanho do reservatório de
interceptação, adotou-se neste trabalho
0,4.
O balanço hídrico do reservatório de interceptação
no modelo é dado por:
⁄

,

min

,

,

IAF

Fonte

Cerrado brasileiro
1,0 (est. úmida) 0,4
(est. seca)

(MIRANDA et al., 1996)

Pastagem
0,66 — 2,45

(XAVIER; VETTORAZZI, 2003)

0,49 — 3,90

(ROBERTS et al., 1996)

2,63±0,77

(CARUZZO; ROCHA, 2000)

2,0±0,79

(ZANCHI et al., 2009)

Floresta decídua

(6)

,

á

Tabela 2 - Valores típicos do índice de área foliar(IAF) de
diferentes tipos de vegetação

4,97±1,27

(CARUZZO; ROCHA, 2000)

Floresta conífera
,

,

⁄

,

1,7 — 5,3

⁄

,

,

(7)

,

Floresta amazônica

(8)

,

(PIERCE; RUNNING, 2003)

4,63 — 6,10

(ROBERTS et al., 1996)

2,97 — 9,60

(HONZÁK et al., 1996)

Culturas anuais
4,7 — 7,6a

(FONTANA;
CHI, 1992)

2,8 — 6,2b

sendo

,

min

,

⁄

,

,

,

BERLATO;

BERGAMAS-

1,26 — 3,07c

(XAVIER; VETTORAZZI, 2003)

0,12 — 3,34d

(XAVIER; VETTORAZZI, 2003)

Nota:a soja irrigada no auge do ciclo;
c

b

soja não irrigada no auge

d

do ciclo; milho e cana-de açúcar

∆
,

1

.

∆

1

.

,

(9)

Evapotranspiração
A evapotranspiração é estimada no MGBIPH, para cada minibacia e URH, utilizando a equação de Penman-Monteith, dada por

em que, , é a lâmina de água interceptada [
],
é a precipitação no topo do dossel [
], é a
precipitação que atinge o solo[
],
, é a evaporação real da lâmina interceptada [
]e
, é a
evaporação potencial da lâmina interceptada [
].
é
estimada
pela
equação
de
PenmanA
,
Monteith com resistência superficial nula.
De acordo com a Equação 5, verifica-se que
a interceptação da chuva é maior quando a vegetação tem um IAF maior. Em outras palavras, a interceptação da chuva em florestas, que tem IAF maior,
é maior do que em áreas de pastagem ou de agricultura, em que o IAF é, tipicamente, menor. Considerando a influência deste parâmetro de forma isolada, a consequência do desmatamento é uma redução da interceptação e, por consequência, da evapotranspiração. Em decorrência disso ocorre um aumento do escoamento, o que está de acordo com os
resultados experimentais em bacias pareadas.

em que E é a evaporação da água [
.
]; é o
; Δ é a taxa
calor latente de vaporização [ .
de variação da pressão de saturação do vapor
];
é a massa específica do ar [ .
];
[
.°
a massa específica da água [ .
];
é o calor específico do ar úmido ( =1,013x10-3
[ .
.°
]);
é a pressão de saturação do
é a pressão do vapor [
]; é a
vapor [
];
]);
é
constante psicrométrica ( = 0,66 [
.°
] e é
a resistência superficial da vegetação [ .
].
a resistência aerodinâmica [ .
Este método de estimativa é baseado em
uma rede de resistências, superficial e aerodinâmica,
no qual se assume que toda a energia resultante do
balanço de energia está disponível às plantas para a
evapotranspiração.
A resistência superficial ( ) é a resistência
ao fluxo de umidade do solo para a atmosfera através das plantas. Esse fluxo de vapor (transpiração) é
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controlado pela abertura e pelo fechamento dos
estômatos das plantas, isto é, uma resistência puramente fisiológica (CALDER, 1993). De forma simplificada, pode-se dizer que o sistema solo-plantaatmosfera controla a absorção de água do solo através do gradiente de energia, ou gradiente de potencial de água, que é afetado pela pressão parcial de
vapor d’água do sistema. O teor de água no solo e a
capacidade do solo para conduzir a água para as
raízes também determinam a taxa de transpiração,
assim como o alagamento e a salinidade da água do
solo (ALLEN et al., 1998).
No modelo MGB-IPH, a é dependente do
conteúdo de umidade do solo, semelhante ao apresentado por Wigmosta et al. (1994), ou seja
.

Tabela 3 - Valores de resistência superficial de diferentes
tipos de vegetação adotados ou estimados em trabalhos
da literatura
Fonte
.
Gramíneas
69a
Shuttleworth (1993)
40a
Hough e Jones (1997)
71
Todorovic (1999)
40 - 80
Hough e Jones (1997)
100 - 250
Bathurst et al. (2004)
Cultivo agrícola
40
Hough e Jones (1997)
70 - 700
Bathurst et al. (2004)
Pastagem
50-65
Bathurst et al. (2011)
Floresta
110 - 250
Bathurst et al. (2004)
50 - 100
Bathurst et al. (2011)
Floresta conífera
70
Hough e Jones (1997)
Floresta decídua
80 - 180
Hough e Jones (1997)
Floresta de terra firme
70 - 160
Hough e Jones (1997)
Floresta tropical
125b
Granier, Huc e Barigah (1996)
Floresta de eucalipto
111c
Soares e Almeida (2001)
Solo exposto
100
Hough e Jones (1997)

(10)

,

é a resistência superficial mínima, que
em que
ocorre em condições de suprimento adequado de
água no solo, e é uma função, tal que a resistência
possa ser corrigida devido ao déficit de umidade no
solo:
1

1

,

,

,
(11)

1

,

,
,

,

,

Nota:

a

grama idealizada na evapotranspiração de referência;

condutância máxima estimada de 0,008
máxima estimada de 0,009

o conteúdo de água no solo;
o
limite
de umidade do solo acima do
,
qual não ocorrem restrições na evapotranspiração,
no MGB-IPH definido como sendo igual a 50% do
conteúdo máximo de umidade disponível no solo
); e
o ponto de murcha,
(
,
sendo igual a 10% do
.
Alguns valores de resistência superficial
mínima para diferentes classes de vegetação são
apresentados na tabela 3. Como podem ser observavaridos, os valores citados na literatura para a
am em uma ampla faixa, o que dificulta a sua determinação para diferentes usos e coberturas da
terra, uma vez que este está fortemente relacionado
a fatores fisiológicos, a quantidade de água no solo e
as condições ambientais, como disponibilidade de
energia, vento, umidade e temperatura do ar (ALLEN et al., 1998).
sendo

,

.

.

;

c

b

condutância

.

A taxa de transferência de vapor d’água a
partir da superfície do solo ocorre por difusão turbulenta e é controlado pela resistência aerodinâmica (SHUTTLEWORTH, 1993). Essa resistência é
inversamente proporcional à velocidade do vento e
muda com a altura da vegetação, sendo assim
0,123.
,

.

0,0123.
.

,

(12)

é a altura em que são realizadas as
em que
é a altura
medições de velocidade do vento;
em que são realizadas as medições de umidade rela] é a velocidade do vento meditiva do ar; U [ .
; k é a constante de von Kármán
do na altura
(0,41[-]);
é a altura média da cobertura vege-
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tal e é obtido tal que
0,67. . Os valores adotados no modelo MGB-IPH para a altura média da
cobertura vegetal podem ser vistos na tabela 4.
De acordo com a Equação 12, verifica-se
que, para uma mesma velocidade do vento, a resistência aerodinâmica é menor quando a vegetação
tem uma altura média maior, ou seja, a redução da
provoca um aumento da evapotranspiração. Isto
é, a resistência aerodinâmica de florestas é menor
do que a resistência aerodinâmica das áreas de pastagem, ou agricultura, em que a altura média da
vegetação é menor. Tomando por base apenas a
influência deste parâmetro, a consequência do desmatamento é uma redução da evapotranspiração e o
aumento do escoamento superficial, o que está de
acordo com os resultados experimentais.

Tabela 4 - Valores para a altura média da vegetação
normalmente adotados no modelo MGB-IPH
Tipo de cobertura
Floresta
Cerrado
Pastagem amazônica
Campo, pastagem
Agricultura

Figura 2 - Localização das bacias hidrográficas do rio
Ji-Paraná (BJP), do rio das Almas (BRA) e do rio
Jacuí (BJ). Pontos em destaque nos mapas referem-se
aos pluviômetros utilizados na caracterização da
sazonalidade de chuvas (Figura 4)

Altura (m)
10,00
5,00
0,53
0,50
0,50

Para esta aplicação o modelo não foi calibrado, ou seja, os valores para os parâmetros calibráveis foram arbitrados a partir de aplicações ante600
;
riores em diversas bacias, tais que
0,1 ;
1,0
.
;
2,0
.
;
0,6
;
0
;;
0,1
;
1 ;
.
100 ;
2300
0,01
.
.
Para os parâmetros IAF, , h e foram realizadas variações sequenciais, um parâmetro por vez
a partir de um conjunto de referência, respeitando
os intervalos apresentados na tabela 6, determinados
de acordo com os valores encontrados na literatura.
Assim, foram geradas séries de vazões simuladas pelo
MGB-IPH para um período de 14 anos na bacia
BRA. A sensibilidade do modelo foi avaliada pelo
percentual de alteração na vazão média de longo
termo.

Fonte: (Collischonn, 2001)

ANÁLISE DE SENSIBILIDADE DO
MODELO MGB-IPH AOS PARÂMETROS
DA VEGETAÇÃO
Para avaliar a sensibilidade do modelo MGBIPH a mudanças de uso da terra foi realizada uma
simulação na bacia hidrográfica do Rio das Almas,
denominada neste trabalho de BRA, localizada na
cabeceira do rio Tocantins, Estado de Goiás (Tabela
5 e Figura 2). A aplicação do modelo foi realizada
seguindo o exemplo descrito em Collischonn et al.
(2010).

Tabela 6 - Intervalo de variação dos valores dos parâmetros relacionados com a evapotranspiração para
análise de sensibilidade do modelo MGB-IPH

Tabela 5 - Bacias hidrográficas estudadas

Bacia

Sigla

Área
[km²]

Latitude
aproximada

Rio Ji-Paraná (RO)

BJP

33.200

Rio das Almas (GO)

BRA

18.800

15˚

BJ

42.400

30˚

Rio Jacuí (RS)

Parâmetro

[S]
12˚

IAF [-]
.
h[ ]
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Valor
mínimo
0,10
0,1
0
0,5

Valor de
referência
0,20
3,0
60
5,0

Valor máximo
0,30
9,5
250
30,0
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Na figura 3 podem ser observados os resultados das simulações, em termos da vazão média de
longo termo, e como cada parâmetro atua na geração do escoamento. Os parâmetros
e são inversamente proporcionais à vazão gerada na bacia,
uma vez que quanto maior o
maior será a interceptação na bacia e, quanto maior a maior a facilidade nas trocas aerodinâmicas, ambos favorecendo
o processo de evaporação.

Para variações nos parâmetros acima de
50% a sensibilidade mantém um comportamento
semelhante, mostrando que as vazões médias calculadas pelo MGB-IPH dependem dos parâmetros
relacionados com a vegetação. Alterações nos valores desses parâmetros produzem impactos de aumentos e diminuições nas vazões coerentes com os
verificados em bacias experimentais.

ANÁLISE COMPARATIVA COM SÍNTESE
DE ESTUDOS EXPERIMENTAIS
Na segunda fase da análise de sensibilidade
do modelo MGB-IPH às alterações da vegetação,
foram simuladas três bacias hidrográficas em diferentes regiões climáticas do Brasil: Sul, Centro Oeste
e Norte. Em cada uma destas bacias o modelo hidrológico foi aplicado considerando cenários em que,
inicialmente, 100% da bacia era coberta por florestas. Depois, foram realizadas simulações em etapas
progressivas de desmatamento, impondo uma condição de pastagem após o desmatamento, até chegar
ao cenário em que 100% da bacia estava coberta por
pastagens. Os resultados destas simulações foram
comparados aos resultados de estudos experimentais
em bacias pareadas, apresentadas por Bosh e Hewllet (1982) e Trimble, Weirich e Hoag (1987), sintetizados na figura 1, em termos do aumento da vazão
média de longo termo.
As bacias hidrográficas consideradas na
simulação foram: a bacia hidrográfica do Rio das
Almas, afluente do rio Tocantins, no Estado de Goiás, já descrita no item anterior, com simulações no
período de 01/01/1974 até 31/12/1988; a bacia
hidrográfica do rio Ji-Paraná (BJP), localizada no
Estado de Rondônia e afluente do rio Madeira, com
simulações no período de 01/01/1991 até
31/12/2005; e a bacia hidrográfica do rio Jacuí (BJ),
localizada no Estado do Rio Grande do Sul e afluente do rio Guaíba, com simulações no período de
01/01/1986 até 31/12/2005. As características das
bacias e suas localizações são apresentadas na tabela
5 e na figura 2.
A sazonalidade das chuvas nas três bacias
utilizadas no estudo é apresentada na figura 4. As
bacias BJP e BRA possuem duas estações bem definidas, a úmida, de outubro a abril, e a seca, de maio
a setembro. Já na BJ, localizada na região Sul, as
chuvas médias são bem distribuídas ao longo do
ano, sem caracterizar períodos de estiagem.

Figura 3 - Vazão média de longo termo na bacia do rio das
Almas (GO) em função dos parâmetros: (A) albedo,
(B) índice de área foliar, (C) resistência superficial e
(D) altura média da vegetação. Os valores indicados por
se referem à condição de floresta e por * à condição
de pastagem

são diretamente
Já os parâmetros
e
proporcionais à vazão gerada na bacia, pois quanto
maior o maior a energia refletida pela superfície
e, consequentemente menos energia estará disponível para o processo de evaporação. Em relação à ,
o seu aumento implica em uma menor perda por
transpiração, logo haverá mais água disponível para
gerar escoamento.
Os valores indicados com os símbolos de e
de * na figura 3, de acordo com os dados obtidos na
literatura, caracterizam condições de floresta e de
pastagem, respectivamente. Esses valores serão adotados na etapa seguinte do trabalho.
Ao considerar-se o intervalo de variação
individual nos valores dos parâmetros do modelo
MGB-IPH em 50%, a sensibilidade nas simulações
.
diminui na seguinte ordem: , , e
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manda de saída d’água do sistema é superior ao
volume de entrada.
Observa-se que as bacias apresentam valores
semelhantes de precipitação (Tabela 7), variando
entre 1851 mm.ano-1 na BJP, até 1679 mm.ano-1 na
BRA.
No cenário em que a bacia está completamente coberta por florestas a evapotranspiração é
de 1227 mm.ano-1 na BJP; de 1241 mm.ano-1 na
BRA; e de 1327 mm.ano-1 na BJ (Tabela 7). No cenário em que a bacia está completamente coberta
por pastagem, os valores da evapotranspiração são
de 946, 998, e 957 mm.ano-1, respectivamente nas
bacias do rio Ji-Paraná, do rio das Almas; e do rio
Jacuí. Observa-se que a magnitude da evapotranspiração média anual é semelhante nas três bacias,
apesar de estarem localizadas em regiões climáticas
distintas.

Figura 4 - Chuvas médias mensais caracterizadas pelos
postos pluviométricos: Marco Rondon
(código ANA 1160000) para a BJP; Uruana
(código ANA 1549009) para a BRA e Botucarai
(código ANA 2952003) para a BJ

Tabela 7 - Comparação das médias de longo período das
componentes do balanço hídrico simuladas na condição
de floresta e de pastagem para toda a bacia

Em cada uma das bacias foi realizada a discretização em minibacias e foram adotadas duas
unidades de resposta hidrológica: florestas e pastagens. As alterações de uso e cobertura da terra foram definidas no MGB-IPH pela magnitude dos
parâmetros IAF, , h e . Com base na literatura, os
valores dos parâmetros adotados para a floresta fo60 .
.
ram:
0,12;
6;
10
e
Na condição de pastagem, os valores adotados fo60 .
.
ram:
0,24;
1;
0,5
e
O parâmetro de resistência superficial foi adotado
idêntico para a floresta e para a pastagem, semelhante à metodologia aplicada por Bathurst et al.
(2004).
Os outros parâmetros importantes do modelo foram arbitrados de maneira idêntica para as três
bacias hidrográficas a partir de aplicações anteriores
em diversas bacias, como descrito no item anterior.
Isto significa que o modelo não foi calibrado especificamente para cada uma das bacias hidrográficas.
Em cada uma das simulações foram calculados os valores médios de precipitação, escoamento e
evapotranspiração. A tabela 7 apresenta estes resultados nos dois cenários extremos de uso da terra:
100% florestas e 100% pastagens. Vale ressaltar que,
não é apresentada a parcela do balanço hídrico de
variações no volume de água armazenada no solo.
Essa variação é função das demandas hídricas do
sistema e pode ser positivo, quando a entrada
d’água é superior a saída, e negativo quando a de-

P
I
ET
Q
C

Floresta [mm.ano-1]
BJP
BRA
BJ
1843
1697
1676
369
312
248
1227
1241
1327
612
449
351
0,33
0,26
0,21

Pastagem [mm.ano-1]
BJP
BRA
BJ
1843
1697
1676
71
59
48
946
998
957
892
693
725
0,48
0,41
0,43

Nota: P é a precipitação; I é a interceptação; ET é a evapotranspiração; Q é a vazão e C é o coeficiente de escoamento (Q/P).

A vazão média de longo termo nas três bacias passou de 612, 449 e 351 mm.ano-1 na condição
de bacia coberta por florestas, para 892, 693 e 725
mm.ano-1 na condição de bacia 100% coberta por
pastagens, nas bacias BJP, BRA e BJ, respectivamente. Todas as bacias apresentaram aumento de escoamento com o desmatamento. O aumento simulado
foi de 281 mm.ano-1 na BJP, de 244 mm.ano-1 na
BRA, e de 374 mm.ano-1 na BJ. A bacia do rio Jacuí
(BJ) apresenta, portanto, a maior alteração da vazão
média de longo termo, seguida da bacia do rio JiParaná (BJP).
A interceptação apresentou uma redução
drástica, aproximadamente de 81% nas três bacias
estudadas (298 mm.ano-1 na BJP, 253 mm.ano-1 na
BRA e 200 mm.ano-1 na BJ), quando a floresta foi
substituída por pastagem. A interceptação estimada
na condição de floresta corresponde a 20% de P na
BJP; a 18% de P na BRA e a 15% de P na BJ. Neste
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sentido, a interceptação, fortemente influenciada
pela vegetação, possui os valores simulados coerentes com a literatura.
O coeficiente de escoamento (última linha
na tabela 7) aumenta com o desmatamento, passando de 0,33; 0,26; e 0,21 com floresta, para 0,48; 0,41;
e 0,43 com pastagens, nas bacias BJP, BRA e BJ,
respectivamente.
Os valores estimados de evapotranspiração
pelo MGB-IPH para a condição de floresta e de pastagem estão de acordo com os obtidos por Shuttleworth (1988), de 1335,9 mm.ano-1 para uma região
de floresta amazônica; por Rodriguez (2011), de
1237,4 mm.ano-1 para florestas e de 985 mm.ano-1
para pastagem. Ou seja, a modificação de parâmetros como albedo, resistência superficial e altura
média da vegetação, diretamente relacionados a
características da vegetação, como mencionado
anteriormente, implica em alterações como aumentos e reduções na evapotranspiração que são coerentes com a literatura.
A figura 5 é uma repetição da figura 1, com
os resultados das bacias experimentais sintetizados
por Bosh e Hewllet (1982) e por Trimble, Weirich e
Hoag (1987), aos quais foram acrescidos os resultados das simulações de desmatamento nas três bacias
descritas aqui. A linha contínua mais espessa apresenta a linha de regressão proposta por Trimble,
Weirich e Hoag (1987). As outras linhas apresentam
os resultados das simulações apresentadas no presente artigo. Observa-se que a tendência geral dos
resultados da simulação é semelhante à tendência
dos resultados experimentais.
Os resultados de incremento de vazão nas
bacias dos rios das Almas e Ji-Paraná são ligeiramente inferiores à linha de regressão proposta por
Trimble, Weirich e Hoag (1987), enquanto os incrementos na bacia do rio Jacuí são ligeiramente
superiores aos da linha de regressão. Esta sensibilidade maior na bacia do rio Jacuí, localizada no RS,
pode estar relacionada a um regime de chuvas mais
regular, em que os períodos de déficit hídrico no
solo são mais curtos e raros, e a evapotranspiração
real (calculada pelo modelo) se aproxima mais da
potencial.
Comparando os resultados, obtidos nas
simulações com o modelo MGB-IPH, aos estimados
pela equação proposta por Trimble, Weirich e Hoag
(1987) verifica-se que o desempenho do modelo
está em sintonia com o comportamento médio dos
resultados obtidos em bacias experimentais.

Figura 5 - Efeito do desmatamento ou do reflorestamento
na vazão média de longo termo nas bacias do rio
Ji-Paraná, do rio das Almas e do rio Jacuí

CONCLUSÕES
Os resultados obtidos mostram que as vazões médias de longo termo calculadas pelo modelo
MGB-IPH dependem dos parâmetros relacionados à
vegetação. A alteração dos valores destes parâmetros
provoca impactos de aumento ou diminuição da
vazão média de longo termo que são coerentes com
os resultados encontrados em bacias experimentais.
A magnitude dos impactos nas vazões médias de longo termo simuladas nos estudos de casos,
em que foi simulado o desmatamento, possui a
mesma ordem de grandeza que os resultados de
estudos experimentais em um grande número de
bacias pareadas. Pode-se dizer que o modelo MGBIPH é capaz de representar os impactos hidrológicos
associados ao desmatamento de forma satisfatória,
apesar das incertezas inerentes ao processo e aos
parâmetros.
A análise de sensibilidade do modelo MGBIPH aos parâmetros relacionados com a evapotranspiração revela que há uma grande incerteza relacionada ao parâmetro resistência superficial da vegetação, que, de forma simplificada neste estudo, foi
considerada igual para a floresta e para a pastagem.
Devido à relação deste parâmetro a fatores fisiológicos das plantas, se esperaria que uma boa alternativa
para a sua estimativa seria considerar a resistência
superficial função do índice de área foliar, conforme sugerido por Shuttleworth (1993).
Na análise realizada aqui não foram realizadas alterações no parâmetro de armazenamento de
água no solo ( ), que indica o volume de água no
solo disponível, nem foram consideradas as diferenças entre a profundidade das raízes da floresta e da
fosse inpastagem. É de se esperar que, caso o
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tion changes on water yield and evapotranspiration.
Journal of Hydrology, v. 55, n. 1-4, p. 3-23, 1982.

cluído nas análises, ou ainda, que as profundidades
das raízes fossem consideradas, as diferenças de
evapotranspiração e de escoamento em florestas e
em pastagens pudessem se acentuar. Para isto, recomenda-se analisar os mesmos cenários em modelos com o balanço de água no solo mais complexo,
com capacidade de representar o armazenamento
do solo em diferentes camadas e com capacidade de
representar o fluxo da água em meio não saturado.
É importante destacar, também, que, com o
objetivo de simplificar a análise, os resultados das
simulações nas três bacias apresentadas neste artigo
foram obtidos sem calibrar o modelo hidrológico
previamente para cada uma das bacias, e devem ser
interpretados em termos relativos, e não absolutos.

BRUIJNZEEL, L. A. Hydrology of moist tropical forests
and effects of conversion: a state of knowledge review.
Netherlands: National Committee of the Netherlands for the International Hydrological Programme
of Unesco, 1990.
CALDER, I. R. Hydrologic effects of land-use
change. In: MAIDMENT, D. R. (Ed.). Handbook of
hydrology. New York: McGraw-Hill, 1993. p. 13.113.50.
CARAM, R. O. Mudanças no uso e cobertura do solo
e resposta hidrológica da bacia do rio Piracicaba.
2010. 141 f. Tese (Doutorado em Ciências) - Escola
Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, Universidade de São Paulo, Piracicaba, 2010.

REFERÊNCIAS
ALLEN, R. G.; PEREIRA, L. S.; RAES, D.; SMITH,
M. Crop Evapotranspiration (guidelines for computing
crop water requirements). Rome: FAO, 1998. 326 p.
(FAO irrigation and drainage paper, n. 56.

CARUZZO, A.; ROCHA, H. R. Estimativa do índice
de área foliar (IAF) em regiões de pastagem e floresta com o método indireto (’gap fraction’) durante o
experimento AMC/LBA-1999. In: CONGRESSO
BRASILEIRO DE METEOROLOGIA, 11., 2000, Rio
de Janeiro. Anais... Rio de Janeiro: [s.n.], 2000.

ANDREÁSSIAN, V. Water and forests: from historical controversy to scientific debate. Journal of Hydrology, v. 291, n. 1-2, p. 1-27, 2004.

CHANG, M. Forest hydrology: an introduction to water
and forests. 2. ed. Boca Raton: Taylor & Francis,
2006.

BATES, C. G., HENRY, A. J. Forest and streamflow
experiment at Wagon Wheel Gap, Colorado. Final Report
on Completion of the Second Phase of the Experiment. Washington: U.S. Government Printing Office, 1928. 79 p. (Monthly weather review supplement 30).

COE, M. Modeling terrestrial hydrological systems at
the continental scale: testing the accuracy of an
atmospheric GCM. Journal of Climate, v. 13, n. 4, p.
686-704, 2000.

BATHURST, J. C.; BIRKINSHAW, S. J.; CISNEROS,
F.; FALLAS, J.; IROUMÉ, A.; ITURRASPE, R.;
NOVILLO, M. G.; URCIUOLO, A.; ALVARADO, A.;
COELLO, C.; HUBER, A.; MIRANDA, M.;
RAMIREZ, M.; SARANDÓN, R. Forest impact on
floods due to extreme rainfall and snowmelt in four
Latin American environments 2: model analysis.
Journal of Hydrology, v. 400, n. 3-4, p. 292-304, 2011.

COLLISCHONN, W. Simulação hidrológica de grandes
bacias. 2001. 270 f. Tese (Doutorado em Recursos
Hídricos e Saneamento Ambiental) - Instituto de
Pesquisas Hidráulicas, Universidade Federal do Rio
Grande do Sul, Porto Alegre, 2001.
COLLISCHONN, W.; ALLASIA, D. G.; SILVA, B. C.;
TUCCI, C. E. M. The MGB-IPH model for largescale rainfall-runoff modelling. Hydrological Sciences
Journal, v. 52, n. 5, p. 878-895, 2007.

BATHURST, J. C.; EWEN, J.; PARKIN, G.;
O’CONNELL, P. E.; COOPER, J. D. Validation of
catchment models for predicting land-use and climate change impacts. 3. Blind validation for internal
and outlet responses. Journal of Hydrology, v. 287, n.
1-4, p. 74-94, 2004.

COLLISCHONN, W.; BUARQUE, D. C.; PAIVA, R.
C. D.; FAN, F. M.; KAYSER, R. H. B. Manual de exemplos de aplicação do modelo MGB-IPH: rio das Almas,
2010. 63 p. Versão 2.0.

BOSCH, J. M.; HEWLETT, J. D. A review of catchment experiment to determine the effect of vegeta-

176

RBRH – Revista Brasileira de Recursos Hídricos Volume 18 n.3 –Jul/Set 2013,165-179
COLLISCHONN, W.; TUCCI, E. M. Simulação hidrológica de grandes bacias. Revista Brasileira de
Recursos Hídricos, v. 6, n. 1, p. 95-118, 2001).

HONZÁK, M.; LUCAS, R. M.; AMARAL, I.;
CURRAN, P. J.; FOODY, G. M.; AMARAL, S. Estimation of leaf area index and total biomass of tropical
regenerating forest: comparasion of methodologies.
In: GASH, J. H. C.; NOBRE, C. A.; ROBERTS, J. M.;
VICTORIA, R. L. Amazonian deforestation and climate.
Chichester: John Wiley, 1996. p. 365-381.

CUARTAS, L. A.; TOMASELLA, J.; NOBRE, A. D.;
HODNETT, M. G.; WATERLOO, M.; MÚNERA, J.
C. Interception water-partitioning dynamics for a
pristine rainforest in Central Amazonia: marked
differences between normal and dry years. Agricultural and Forest Meteorology, v. 145, n. 1-2, p. 69-83,
2007.

HOOVER, M. D. Effects of removal of forest vegetation upon water-yields. Transaction American Geophysical Union, v. 25, n. 6, p. 969-975, 1944.

CULF, A. D.; FISCH, G.; HODNETT, M. G. The
albedo of amazonian forest and ranch land. Journal
of Climate, v. 8, n. 6, p. 1544-1554, 1995.

HOUGH, M. N.; JONES, J. A. The Kingdom Meteorological Office rainfall and evaporation calculation system: MORECS version 2.0 — an overview.
Hydrology & Earth System Sciences, v. 1, n. 2, p. 227239, 1997.

DUNN, P. H.; BARRO, S. C.; WELLS, I. I. W. G.;
POTH, M. A.; WOHLGEMUNTH, P. M.; COLVER,
C. G. The San Dimas Experimental Forest: 50 years of
research. Berkeley, CA: U.S. Departament of Agriculture, Pacific Southwest Forest and Range Experiment Station, 1988. (General Technical Report
PSW-104).

JONCKHEERE, I.; FLECK, S.; NACKAERTS, K.;
MUYS, B.; COPPIN, P. W. M.; BARET, F. Review of
methods for in situ leaf area index determination
Part I. Theories, sensors and hemispherical photography. Agricultural and Forest Meteorology, v. 121, n. 12, p. 19-35, 2004).

ECKHARDT, K.; HAVERKAMP, S.; FOHRER, N.;
FREDE, H. G. SWAT-G, a version of SWAT99.2 modified for application to low mountain range catchments. Physics and Chemistry of the Earth, v. 27, n. 9-10,
p. 641-644, 2002.

KLEMES, V. Operational testing of hydrological
simulation models. Hydrological Sciences Journal, v. 31,
n. 1. p. 13-24, 1986.

FAN, F.M. Acoplamento entre modelos hidrológicos e sistemas de informação geográfica: integração do modelo
MGB-IPH. 2011. 186 f. Monografia (Graduação em
Engenharia Ambiental) - Instituto de Pesquisas Hidráulicas, Universidade Federal do Rio Grande do
Sul, Porto Alegre, 2011.

KUCHARIK, C. J.; FOLEY, J. A.; DELIRE, C.; FISHER, V. A.; COE, M. T.; LENTERS, J. D.; YOUNGMOLLING, C.; RAMANKUTTY, N.; NORMAN, J.
M.; GOWER, S. T. Testing the performance of a
dynamic global ecosystem model: water balance,
carbon balance, and vegetation structure. Global
Biogeochemical Cycles, v. 14, n. 3, p 795-825, 2000.

FONTANA, D. C.; BERLATO, M. A.; BERGAMASCHI, H. Alterações micrometeorológicas na cultura
da soja submetida a diferentes regimes hídricos.
Pesquisa Agropecuária Brasileira, v. 27, n. 5, p. 661-669,
1992.

LUDWIG, K.; BREMICKER, M. (Ed.). The water balance model LARSIM: design, content and applications. Germany: Institut für Hydrologie, Universität
Freiburg,
2006.
(Freiburger
schriften
zur
hydrologie, 22).

GRANIER, A.; HUC, R.; BARIGAH, S. T. Transpiration of natural rain forest and its dependence on
climate factors. Agricultural and Forest Meteorology, v.
78, n. 1-2, p. 19-29, 1996.

McCULLOCH, J. S. G.; ROBINSON, M. History of
forest hydrology. Journal of Hydrology, v. 150, n. 2-4,
p. 189-216, 1993.
MIRANDA, A. C.; MIRANDA, H. S.; LLOYD, J.;
GRACE, J.; MCINTYRE, J. A.; MEIR, P.; RIGGAN, P.;
LOCKWOOD, R.; BRASS, J. Carbon dioxide fluxes over
a cerrado sensu stricto in central Brazil. Amazonian deforestation and climate. Chichester: John Wiley,
1996. p. 353-363.

HIBBERT, A. R. Forest treatments effects on water
yield. In: SOPPER, W. E.; LULL, H. W. (Ed.). International symposium on forest hydrology. Oxford:
Pergamon, 1967. 813 p.

177

Análise da Sensibilidade do Modelo MGB-IPH a Mudanças de uso da Terra
lyptus plantation in Brazil. Journal of Hydrology, v.
253, n. 1-4, p. 130-147, 2001.

NEITSCH, S. L.; ARNOLD, J. G.; KINIRY, J. R.
WILLIAMS, J. R. Soil and water assessment tool. Theoretical documentation. Version 2009. Texas: Texas
A&W University System, 2011. 647 p. (Texas Water
Resources Institute. Technical report, n. 406).

SWANK, W. T.; CROSSLEY JR, D. A. Forest hydrology
and ecology at Coweeta. New York: Springer-Verlag,
1988.

PAIVA, R. C. D. Modelagem hidrológica e hidrodinâmica
de grandes bacias. Estudo de caso: bacia do rio Solimões. 2009. 182 f. Dissertação (Mestrado em Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental) - Instituto de
Pesquisas Hidráulicas, Universidade Federal do Rio
Grande do Sul, Porto Alegre, 2009.

TODOROVIC, M. Single-layer evapotranspiration
model with variable canopy resistance. Journal of
Irrigation and Drainage Engineering, v. 125, n. 5, p.
235-245, 1999.
TRIMBLE, S. W.; WEIRICH, F. H.; HOAG, B. L.
Reforestation and reduction of water yield on the
Southern Piedmont since circa 1940. Water Resources
Research, v. 23, n. 3, p. 425-437, 1987.

PIERCE, L. L.; RUNNING, S. W. Rapid estimation of
coniferous forest leaf area index using a portable
integrating radiometer. Ecology, v. 69, n. 6, p. 17621767, 1988.
RAGAB, R; BROMLEY, J. IHMS - Integrated hydrological modelling system. Part 1. Hydrological processes and general structure. Hydrological Processes, v.
24, n. 19, p. 2663-2680, 2010.

UBARANA, V. N. Observation and modeling of
rainfall interception loss in two experimental sites in
Amazonian forest. In: GASH, J. H. C.; NOBRE, C.
A.; ROBERTS, J. M.; VICTORIA, R. L. Amazonian
deforestation and climate. Chichester: John Wiley,
1996. p. 151-162.

ROBERTS, J. M.; CABRAL, O. M. R.; COSTA, J. P.;
McWILLIAM, A. L. C.; SÁ, T. D. A. An overview of
the leaf area index and physiological measurements
during ABRACOS. In: GASH, J. H. C.; NOBRE, C.
A.; ROBERTS, J. M.; VICTORIA, R. L. Amazonian
deforestation and climate. Chichester: John Wiley,
1996. p. 287-306.

VIEIRA, C. P.; PALMIER, L. R. Medida e Modelagem da Interceptação da Chuva em uma Área Florestada na Região Metropolitana de Belo Horizonte,
Minas Gerais. Revista Brasileira de Recursos Hídricos, v.
11, n. 3, p. 101-112, 2006.
WIGMOSTA, M. S. A distributed hydrologyvegetation model for complex terrain. Water Resources Research, v. 30, n. 6, p. 1665-1679, 1994.

RODRIGUEZ, D. A. Impactos dos padrões espaciais da
vegetação nas variáveis atmosféricas e terrestre do ciclo
hidrológico, em bacia de floresta amazônica. 2011. Tese
(Doutorado em Meteorologia) - Instituto Nacional
de Pesquisas Espaciais, São José dos Campos, 2011.

WILK, J.; ANDERSSON, L.; PLERMKAMON, V.
Hydrological impacts of forest conversion to agriculture in a large river basin in northeast Thailand.
Hydrological Processes, v. 15, n. 14, p. 2729-2748, 2001.

SARI, V. Avaliação do processo hidrológico em uma pequena bacia hidrográfica característica do bioma mata
atlântica. 2011. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) - Universidade Federal de Santa Maria,
Santa Maria, RS, 2011.

XAVIER, A. C.; VETTORAZZI, C. A. Leaf area index
of ground covers in a subtropical watershed. Scientia
Agricola, v. 60, n. 3, p.425-431, 2003.

SHUTTLEWORTH, W .J. Evaporation. In:
MAIDMENT, D. R. (Ed.). Handbook of hydrology. New
York: McGraw-Hill, 1993. p. 4.1-4.53.

ZANCHI, F. B.; WATERLOO, M. J.; AGUIAR, L. J.
G.; von RANDOW, C.; KRUIJT, B.; CARDOSO, F. L.;
MANZI, A. O. Estimativa do Índice de Área Foliar
(IAF) e Biomassa em pastagem no estado de Rondônia, Brasil. Acta Amazônia. v. 39, n. 2, p. 335-348,
2009.

SHUTTLEWORTH, W. J. Evaporation from Amazonian rainforest. Proceedings of The Royal Society, s. B, v.
233, n. 1272, p. 321-346, 1988.

ZHANG, L.; VERTESSY, R.; WALKER, G.;
GILFEDDER, M.; HAIRSINE, P. Afforestation in a
catchment context: understanding the impacts on water yield and salinity. Relatório Técnico, Industry

SOARES, J. V.; ALMEIDA, A. C. Modeling the water
balance and soil water fluxes in a fast growing Euca-

178

RBRH – Revista Brasileira de Recursos Hídricos Volume 18 n.3 –Jul/Set 2013,165-179
report 1/07, eWater. Melbourne, Austrália: CRC,
2007.
ZHAO, F.; XU, Z.; ZHANG, L. Changes in
streamflow regime following vegetation changes
from paired catchments. Hydrological Processes, v. 26,
n. 10, p. 1561-1573, 2012.

Land-Use Sensitivity Analysis In MGB-IPH Model
ABSTRACT
The effects of land-use changes on hydrology have been widely discussed for relatively small
basins. In large basins, the use of hydrological models to study land-use changes has been an alternative
experiment. However, the models must be sensitive
to hydrological changes due to land-use modifications in the basin. In this sense, the objective of this
study was to assess the sensitivity of the distributed
model for large basins (MGB-IPH) in simulating
land-use changes. The simulations showed that
MGB-IPH is able to perform scenario studies of
land-use changes, such as deforestation or reforestation, being consistent with the experimental results
available in the literature.
Keywords: hydrological models, large basin, flow
changes, deforestation.

179

RBRH – Revista Brasileira de Recursos Hídricos Volume 18 n.3 –Jul/Set 2013,181‐191

Impacto na Saúde por Deficiência de Drenagem Urbana no
Município de Jucurutu — RN
Maria de Fátima1; Jaime Joaquim da Silva Pereira Cabral2
amitafb@yahoo.com.br; jcabral@ufpe.br
Recebido: 29/10/12 - revisado: 18/03/13 - aceito: 10/04/13

RESUMO
A drenagem das águas pluviais urbanas continua sendo um desafio nos municípios onde não ocorre o manejo adequado dessas águas de forma integrada com os demais componentes. Na ausência desse sistema, a insustentabilidade da gestão dos demais serviços, o impacto na saúde da população, pode ser verificada através do uso de indicadores de saúde. Como contribuição ao estudo da relação causal entre a drenagem urbana e a saúde, essa pesquisa teve
como objetivo apresentar uma situação particularizada no município de Jucurutu no Estado do Rio Grande do Norte
através de uma análise dos aspectos epidemiológicos da drenagem urbana, relacionando aos indicadores de saúde da
população e as precipitações intensas. Os dados foram obtidos através do Sistema de Informação Hospitalar (SIH) do
Sistema Unificado de Saúde (SUS), utilizando os indicadores de morbidade hospitalar (BRASIL, 2002). No período de
2000-2011 foi realizado um total de internações para as doenças pesquisadas pertencentes ao Código Internacional de
Doenças versão 10 (CID 10), na ordem de 2.822, com taxa de permanência de dias de internação por leptospirose na
ordem de 380 para cada 10.000 habitantes em 2000, ano de maior incidência. Para as doenças de veiculação hídrica
(doenças infecciosas intestinais) o ano de maior incidência foi em 2002, com taxa de permanência de internação na
ordem de 186 para cada 10.000 habitantes, superiores à taxa média do Estado do Rio Grande do Norte e da capital
Natal. Verifica-se que os indicadores de saúde estão associados aos riscos e a vulnerabilidade dos serviços de drenagem
das águas pluviais urbanas.
Palavras-chave: Drenagem urbana. Águas pluviais. Epidemiologia. Saúde pública.

INTRODUÇÃO
A drenagem urbana na maioria dos municípios brasileiros ainda é tratada de forma isolada,
mesmo constituindo um componente importante
do saneamento básico não recebe a atenção devida. A inadequação desses serviços tem trazido
grandes prejuízos às populações de baixa renda,
que sofrem problemas de saúde, por ocasião dos
eventos extremos que ocasionam enchentes e
inundações.
De acordo com Tucci (2004), dentro do
âmbito das áreas urbanas, existe uma visão limitada do que é a gestão integrada do sistema do saneamento básico. Grande parte dos problemas é
gerada por um ou mais aspectos como: falta de
1-

Consultora em Saúde Ambiental: Organização Pan America-

na de Saúde/ Fundação Nacional da Saúde/Ministério da
Saúde
2-

Departamento de Engenharia Civil da UFPE

conhecimento generalizado sobre o assunto, concepção inadequada dos profissionais de engenharia para o planejamento e controle do sistema,
visão setorizada do planejamento urbano e falta de
capacidade gerencial.
Conforme Heller (1997), até a década
dedicada ao Abastecimento de Água e do Esgotamento Sanitário declarado pela Organização das
Nações Unidas - ONU, período compreendido
entre 1981 e 1990, não havia interesse nem comprometimento acerca do tema.
Existia a cultura da prática de despejos de
águas servidas, esgoto, lixo, ligações clandestinas
nas redes de drenagem contaminando as águas
pluviais, contribuindo para a poluição hídrica,
atingindo os mananciais superficiais e subterrâneos. Até esse período, os estudos se limitavam aos
temas da água e esgoto, ficando marginalizados a
limpeza urbana, a drenagem pluvial e o controle
dos vetores, devendo-se ao fato de que o saneamento básico se limitava às obras estruturais. A
década acima citada serviu de marco para apro-
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fundamento acerca da relação saneamento e saúde.
Cairncross (1984) já reconhecia a importância da drenagem pluvial e da disposição de
resíduos sólidos no contexto do saneamento básico. No entanto, o mesmo autor salientava que o
próprio Banco Mundial e outros bancos de desenvolvimento regional aplicavam recursos consideráveis na área de saneamento, entretanto pouco se
têm aplicado em pesquisas sobre drenagem urbana.
Atualmente procura-se dar importância à
relação “saúde — doença” que permeia todos os
componentes do saneamento básico, principalmente no que se refere à drenagem e aos resíduos, que sem a sua gestão adequada acarreta na
degradação dos corpos hídricos e consequentemente na proliferação de vetores de doenças.
Kolsky (1999) em seus estudos sobre a
relação carência ou precariedade dos serviços de
drenagem urbana — ocorrência de doenças - partiu
da premissa de que inundações frequentes são
responsáveis por significativos agravos à saúde e
relata a identificação de determinados mecanismos que estariam envolvidos na referida relação
causal. Nessa mesma linha, Souza (2001), conjugou a pesquisa bibliográfica e o método Delphi,
para a elaboração do modelo causal sobre esse
mesmo tema, onde das 07 doenças préselecionadas ligadas a drenagem seis foram ratificadas, febre amarela urbana, dengue, malária,
filariose, leptospirose e esquistossomose.
Como contribuição ao estudo da relação
causal entre a drenagem urbana e a saúde, essa
pesquisa objetiva apresentar uma situação particularizada no município de Jucurutu no Estado do
Rio Grande do Norte, através de uma análise dos
aspectos epidemiológicos da drenagem urbana,
relacionando os indicadores de saúde da população a esse serviço, baseado nos dados de morbidade hospitalar do Sistema de Informação Hospitalar — SIH do Sistema Unificado de Saúde- SUS.

MATERIAIS E MÉTODOS
O município de Jucurutu situa-se na mesorregião Oeste Potiguar e na microrregião Vale
do Açu, inserido totalmente na bacia PiranhasAçu. Na porção norte do município as águas do
rio são represadas pela barragem Armando Ribeiro Gonçalves (Figura 1), formando o maior açude
do nordeste, com capacidade acima de 2,4 bilhões

de m³ (SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO
AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS,
2010).

Figura 1- Mapa de localização geográfica do município
de Jucurutu na Bacia do Rio Piranhas-Açu

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística — IBGE, do censo de 2010, informam
que o município possui uma população de 17.692
habitantes distribuídos numa área de 962 km². A
precipitação pluviométrica anual média é de 861,0
mm, a temperatura varia de 21,0 °C a 36,0 °C, com
média de 28,1°C e a umidade relativa média anual
é de 66% com 2.700 horas de insolação (EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DO RIO
GRANDE DO NORTE, 2012).
Essa pesquisa dentro de um processo de
hierarquização de indicadores de saúde, focando
o aspecto epidemiológico, elegeu o município de
Jucurutu no Rio Grande do Norte, devido a variável tempo de permanência de internação por local
de residência relacionado aos agravos pela leptospirose que está bem acima da média do Estado e
de outros municípios da bacia hidrográfica do
Piranhas-Açu.
Essa doença está diretamente relacionada
com o aspecto situacional do sistema de drenagem
das águas pluviais. A transmissão deste agravo se
dá através do contato da pele ou mucosa com água
ou lama contaminada com a urina de animais
infectados, especialmente roedores (BRASIL,
1998).
A drenagem do município é 100% superficial, com apenas sarjetas sem galerias, a quantidade de ruas pavimentadas chega a 95% do total
(Figura 2), favorecida pela topografia da cidade
que possui declividade acentuada, permitindo o
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escoamento das águas pluviais para as áreas baixas
da cidade, onde existem em torno de 150 residências em situação de risco.

O sistema de detenção é composto de três
reservatórios, sendo um de maior capacidade de
armazenamento das águas pluviais, de forma que
toda água acumulada possa ser bombeada (Figura
4) para o rio, por ocasião das grandes precipitações, evitando assim as inundações.

Figura 2- Ruas pavimentadas com declividade acentuada
Fonte: Foto tirada por Fátima, 2012.

Para proteger a cidade de possíveis enchentes por ocasião da elevação do nível do rio
Piranhas-Açu foram construídos alguns anos atrás
diques de proteção contra inundações nos dois
lados do rio Piranhas-Açu, já que esse divide a
cidade de Sul a Norte (Figura 3).

Figura 4 - Estação de Bombeamento
Fonte: Foto tirada por Fátima, 2012.

Registrou-se que a gestão do sistema de
drenagem não vem sendo realizado adequadamente e todos os equipamentos da estação elevatória estão comprometidos devido à falta de manutenção.

Figura 3- Diques de Proteção da cidade
Fonte: Foto tirada por Fátima, 2012.

Como a água escoada da parte mais elevada da cidade é direcionada para parte mais baixa,
foram realizadas obras estruturantes de combate
às enchentes compostas de: Sistema de detenção e
sistema de bombeamento.

Figura 5- Comportas sem manutenção
Fonte: Foto tirada por Fátima, 2012.

Verificou-se que na época das chuvas intensas os reservatórios não são suficientes para

183

Impacto na Saúde por Deficiência de Drenagem Urbana no Município de Jucurutu - RN
armazenar a quantidade de água escoada. As
bombas não tem potência suficiente para atender
a demanda existente de água acumulada, as comportas estão obsoletas por falta de manutenção
figura (5), além da ausência de técnicos habilitados para operacionalização do sistema.
Fato este citado foi registrado por ocasião
da enchente de 2011, em que as bombas ficaram
submersas prejudicando o sistema de bombeamento como um todo, provocando inundações
nessa área e alagando grande parte das ruas e das
casas (Figura 6).

Quadro 1- Doenças relacionadas ao saneamento
ambiental inadequado
CATEGORIA
TRANSMISSÃO

/

DOENÇAS

Doenças de transmissão feco-oral

Diarreias, Febre
Hepatite A.

Doenças transmitidas por inseto vetor

Dengue, Febre amarela, Leishmanioses, L. Tegumentar, L.
Visceral, Filariose Linfática,
Malária, Doenças de Chagas.

Doenças transmitidas através do contato com a água

Esquistossomose, Leptospirose

Doenças relacionadas com a higiene

Doenças dos olhos, Tracoma,
Conjuntivites, Doenças de
pele, Micoses Superficiais.

Geo-helmintos
teníases

Helmintíases, Teníases

e

entéricas,

Fonte: Organização Mundial da Saúde (1997).

Quadro 2- Doenças epidemiológicas ligadas à
deficiência do Saneamento Básico
Lixo (Falha na
Água contaminada
coleta)

Figura 6 - Registro da Inundação ocorrida em 2011
Fonte: Foto tirada por Ciarline (2011).

Cisticercose

Dentro desse cenário ocorre à proliferação da Leptospira icterohaemorraghiae, responsável
pela leptospirose, que passa de doença endêmica
para epidêmica em períodos de chuvas mais intensas.
A epidemiologia descritiva estuda o comportamento das doenças em uma comunidade,
analisando em que situações elas ocorrem na coletividade, segundo características ligadas à pessoa
(quem), ao lugar ou espaço físico (onde) e ao
tempo (quando) fornecendo elementos importantes para se decidir que medidas de prevenção e
controle estão mais indicadas para o problema em
questão e também para avaliar se as estratégias
adotadas causaram impacto, diminuindo e controlando a ocorrência da doença em estudo, cuja
classificação internacional é distribuída de acordo
com o quadro 1 (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE
SAÚDE, 1997).

Drenagem
(Alagamento
Enchentes)

e

Febre tifoide

Leptospirose

Cólera

Febre Paratifoide

DDA (Doenças
Diarreicas agudas)

Disenteria

Shigelose

Hepatite A

Febre tifóide

Amebíase

Sarampo

Filariose

Cólera

Rubéola

Giardíase

Hepatite viral tipo Tétano
A
tal

Leishmaniose

Giardíase

Meningites

Leptospirose

Esquistossomose

Influenza

Peste bubônica Ascaridíase

Animais
nhentos

Salmonelose

Poliomielite

Dengue

Toxoplasmose

Leptospirose

Shigelose

Tracoma

Gastroenterites

Triquinose

Disenteria Bacilar

Fonte: Brasil (2010).
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O Ministério da Saúde baseado no Código
de Doenças Internacional versão 10 (CID 10) da
OMS, classifica as doenças epidemiológicas (Quadro 2) relacionadas à deficiência de saneamento
básico abrangendo os serviços de falha na coleta
de resíduos (lixo), água contaminada, e falhas na
drenagem focando alagamento e enchentes.

Quadro 3- Classificação ambiental das infecções
relacionadas com a água
CATEGORIA/
Transmissão

1. Feco-oral
(transmissão
hídrica ou
Relacionada
com a higiene)

2. Relacionada
com a higiene
a) Infecções da
pele e dos olhos
(b) Outras

3. Baseada na
água (a) Por
penetração na
pele
(b) Por ingestão
4. Através de
inseto vetor
(a) Picadura
próximo à água
(b) Procriam
na água

INFECÇÃO
Diarreias e disenterias, Disenteria amebiana, Balantidíase.
Enterite
campylobacteriana,
Cólera, Diarréia por Escherichia
coli, Giardíase, Diarréia por
rotavírus, Salmonelos, Disenteria bacilar, Febres entéricas,
Febre tifóide, Febre paratifóide
Poliomielite, Hepatite A, Ascaridíase, Tricuríase, Leptospirose.
Doenças infecciosas da pele,
Doenças infecciosas dos olhos.

Tifo transmitido por pulgas,
Febre recorrente transmitida
por pulgas.
Esquistossomos

transmissão hídrica: ocorre quando o patogênico
encontra-se na água que é ingerida; a transmissão
relacionada com a higiene: identificada como
aquela que pode ser interrompida pela implantação de higiene pessoal e doméstica; a transmissão
baseada na água: caracterizada quando o patogênico desenvolve parte de seu ciclo vital em um
animal aquático; a transmissão através de um inseto vetor: na qual os insetos, que procriam na água
ou cuja picadura ocorre próxima a ela, são os
transmissores.
Os autores empregaram a Epidemiologia
Analítica, para avaliar os impactos das doenças
relacionadas com a água cuja classificação ambiental se encontra no quadro 3. Esta parte da Epidemiologia é voltada para o estudo de associações de
fatos observáveis, mediata ou imediatamente relacionáveis às doenças, e estas, compreendidas sob a
ótica da incidência sobre agrupamentos humanos
(ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE, 2010).
Devido a sua inserção geográfica, o município de Jucurutu está sujeito às inundações e
enchentes nos períodos de maior intensidade
pluviométrica, devido à proximidade com o rio
Piranhas-açu, que recebe a influência do comportamento hídrico da bacia a montante do rio, que
pode aumentar a sua vazão quando da ocorrência
do transbordamento do complexo Coremas/Mãe
D´água, situado no estado da Paraíba.
Na tabela 1, têm-se os dados pluviométricos do município, no período de 2000 a 2011,
fornecido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária
do Rio Grande do Norte — EMPARN, onde algumas considerações podem ser evidenciadas:


Difilobotríase e outras infecções
por helmintos
Doença do sono




Filariose, Malária, Arboviroses,
Febre amarela, Dengue.
Leishmaniose*

Fonte: Cairncross e Feachem (1990) *Introduzido pelo autor.

Na concepção de Cairncross e Feachem
(1990), a classificação ambiental das infecções
relacionadas com a água, origina-se da compreensão dos mecanismos de transmissão, que se agrupam em quatro categorias (Quadro 3), que são a

Maior Chuva Anual: 1241,7 mm — ano de
2011
Maior Chuva Mensal: 414,6 mm — março
2008
Maior Chuva Diária: 176,2 mm em 24 de
janeiro de 2011.

O município de Jucurutu apesar de estar
inserido na região do semiárido do Rio Grande do
Norte onde as chuvas são irregulares é caracterizado como clima tropical chuvoso, com chuvas no
período de fevereiro a junho. Entretanto em 2011,
que foi o ano de maior precipitação, acima do
normal, janeiro foi marcado por uma enchente de
grande proporção, acentuando ainda mais com os
prejuízos causados pelas chuvas nos anos anteriores, 2009 e 2010, caracterizados como muito chuvosos e com enchentes.
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Tabela 1 - Dados Pluviométricos do município de Jucurutu (2000-2011)
Meses

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

1

98,2

13

209,1

73

316,7

28,5

0

38,8

36,1

10,5

89,4

262,3

Média
Mensal
97,97

2

236,6

28,8

203,4

198,6

183,7

48

220,4

109,8

25,5

145,6

16

128,1

128,71

3

80,8

163,5

243,8

239,2

93,5

154,5

187,2

58

414,6

221,5

113

107,8

173,12

4

128,5

116,1

207,9

81,2

44,7

19

328,3

190,6

175,4

163,3

76

298,8

152,48

5

46,2

0

103,7

123,8

75

121,6

70

14,9

48

221,8

15,5

302,6

95,26

6

50,7

73,8

10,9

43,8

120,8

26,5

114

25,4

43,3

94,2

138,3

14

62,98

7

9,3

5,5

12

0

31,4

0

0

0

0

36,5

8,8

108,8

17,69

8

125,3

0

0

0

0

5

0

0

9,2

70,2

0

0

17,48

9

43,8

0

0

0

0

0

0

2,9

14,2

0

0

0

5,08

10

0

29

0

0

0

0

0

0

0

0

103,6

19,3

12,66

11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,1

0

0,01

12

12,4

30,5

13,8

0

0

0

0

0

0

20,8

39,1

0

9,72

Total

832

460

1005

760

866

403

920

440

766

984

600

1242

773

Fonte: Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte.

Diante do cenário existente, a solução
encontrada alguns anos atrás (após a construção
da Barragem Armando Ribeiro Gonçalves, inaugurada em 1983) foi a construção de diques de
contenção, em que a cidade é protegida por ocasião da elevação das águas do rio Piranhas Açu. O
sistema de drenagem das águas pluviais é todo
superficial além da topografia ser bem acidentada
e o grau de impermeabilização da cidade ser elevado os volumes escoados pelas chuvas torrenciais
são grandes, ocasionando a acumulação das águas
na base do dique, onde parte é direcionada à lagoa de captação para ser bombeada para o rio.
Como o sistema de bombeamento não é suficiente, o sistema de drenagem é deficiente, o escoamento das águas para o rio fica prejudicado ocorrendo inundação em diversas áreas do município.
Outro aspecto que favorece as inundações, observados “in loco”, e que deve ser levado
em consideração é a manutenção dos reservatórios
de detenção que se encontram assoreados com
desenvolvimento de vegetação invasora, além dos
resíduos que são arrastados pela correnteza. As
tubulações, as comportas e os canais de drenagem
encontram-se obstruídos impedindo o escoamento
das águas pluviais por ocasião das chuvas de maiores intensidades.
A lagoa de captação do esgoto doméstico
(lagoa de estabilização) localiza-se no centro da

cidade, ficando junto à bacia de detenção das
águas pluviais. De acordo com os moradores e
técnicos entrevistados, por ocasião das inundações
provocadas pelas grandes precipitações, o rio extravasa suas águas por cima do dique de contenção
para a área interna da cidade, onde as águas servidas se misturam com as águas pluviais, favorecendo o desenvolvimento das doenças. Após período
de retenção e a redução do nível das águas os
resíduos arrastados ficam depositados nas áreas
baixas da cidade ocorrendo à proliferação de vetores.
Outro ponto de contribuição para contaminação das águas é o esgoto do hospital maternidade situado no bairro de Santa Isabel, que
escoa para uma vala de concreto que reúne também os esgotos sanitários do bairro que em seguida são canalizados para a lagoa de detenção e
posteriormente descartados para o rio PiranhasAçu que abastece o município.
Para realização dessa pesquisa, foi realizado levantamento documental, entrevistas semiestruturadas com técnicos, gestores municipais e
visita técnica aos municípios onde se buscou analisar o sistema de drenagem com foco multidisciplinar abrangendo os aspectos: a) social — relacionado à saúde da população; b) aspecto ambiental —
dados hidrológicos e climáticos, além dos impactos relacionados à poluição dos mananciais. No
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aspecto saúde-doença, utilizou-se da Epidemiologia Descritiva relacionada à morbidade por doenças infecto parasitárias. (Os indicadores utilizados
nesse trabalho são recomendados pela ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE, 1985), constante
do código internacional de doenças — CID 10, o
grupo de doenças infecto-parasitárias - Leptospirose icterohemorrágica, outras formas de leptospirose, Leptospirose não especificada e as do grupo
doenças infecciosas intestinais - Cólera, Febres
tifóide e paratifoide, Shigelose, Amebíase, Diarreia
e gastroenterite origem infecção presumível.
Para cálculos das taxas de morbidade utilizou-se o banco de dados do Sistema de Informação Hospitalar (SIH) do Sistema Único de Saúde,
que registra todas as internações realizadas por
unidades hospitalares da rede SUS e dos relatórios
da Secretaria de saúde do Estado do Rio Grande
do Norte. Nessa pesquisa utilizou-se o indicador
permanência hospitalar que é obtida pela variável
“permanência”, que representa o número de dias
que o paciente permanece no hospital durante o
serviço de internação por local de residência.
Este indicador mede a taxa de permanência hospitalar por doença infecciosa parasitária
por 10.000 habitantes por ano, buscando avaliar o
impacto na saúde com relação aos serviços de
drenagem urbana.
Método de cálculo de I (Taxa de permanência hospitalar): I = (no de dias de permanência hospitalar/ população residente) *10.000.
No que se refere ao aspecto ambiental e
técnico, realizou-se: a) caracterização da drenagem in loco, buscando verificar a existência do
risco de contaminação pela poluição causada devido à inadequação dos sistemas de esgoto e drenagem; b) a existência de projetos e recursos recebidos pelo município para implementação das
ações de políticas públicas do governo federal.
Referente aos dados hidrológicos realizouse uma análise pluviométrica do município no
período de 2000 a 2011 com dados fornecidos
pela Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio
Grande do Norte (2012) e do histórico de enchentes nos municípios situados na Bacia do Rio
Piranhas-Açu.
Para verificar o grau de homogeneidade
dos dados coletados relativos à pluviosidade e as
doenças do CID 10 pesquisadas, utilizou-se da
estatística descritiva calculando a amplitude total,
média, mediana, desvio padrão, e para comparar a
variabilidade das distribuições utilizou-se o coeficiente de variação de Pearson.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
No período de 2000-2011 foi realizado um
total de internações na ordem de 2.822, para as
doenças citadas. Cada internação pode corresponder a muitos dias, de modo que a taxa de
permanência de dias de internação por leptospirose foi na ordem de 380 para cada 10.000 habitantes em 2000, ano de maior incidência. Para as
doenças de veiculação hídrica (doenças infecciosas intestinais) o ano de maior incidência foi em
2002, com taxa de permanência de internação na
ordem de 186 para cada 10.000 habitantes.
Com relação ao Estado do Rio Grande do
Norte e a capital Natal, analisando o aspecto epidemiológico do município estudado verifica-se
que a taxa de permanência de internação por
local de residência devido à leptospirose é bem
superior conforme quadro 4.
Relacionando as doenças causadas pela
leptospirose com a precipitação média anual acumulada verifica-se no quadro 5 e na figura 7, uma
correlação bastante significativa, nos anos de maior total pluviométrico em que os índices de morbidade por leptospirose foram também mais elevados, com picos em 2006, 2009 e 2011.

Figura 7 - Precipitação anual acumulada x índice de
internação por Leptospirose no período de 2000-2011

A taxa de internação apresentou valores
elevados no ano de 2000, apesar da pluviometria
ter sido considerada normal na maior parte do
estado, exceto na mesorregião agreste, que de
acordo com os dados pluviométricos registrados
de Jucurutu foi classificado como chuvoso (EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DO RIO
GRANDE DO NORTE, 2012). O índice anual
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Quadro 4 - Morbidade Hospitalar - Índice de internação por dias de permanência - CID-10: Leptospirose icterohemorrágica, Outras formas de leptospirose, Leptospirose não especificada por local de residência
Ano

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Jucurutu

380

135

146

125

147

128

165

128

170

274

190

207

Natal

46

39

62

56

1

78

74

75

107

108

92

118

ESTADO RN

67

66

73

81

82

65

74

82

90

98

84

98

Fonte: Fátima (2012). Baseado nos dados do DATASUS (SIH) de 25 de abril de 2012.

Quadro 5 - Morbidade Hospitalar - Índice de internação por dias de permanência - CID-10: Leptospirose icterohemorrágica, Outras formas de leptospirose, Leptospirose não especificada por local de residência
Ano
DLP

2000
380

2001
135

2002
146

2003
125

2004
147

2005
128

2006
165

2007
128

2008
170

2009
274

2010
190

2011
207

Precipitação

832

460

1005

760

866

403

920

440

766

984

600

1242

Fonte: Fátima (2012). Baseado nos dados do DATASUS (SIH) de 25 de abril de 2012.

acumulado foi de 832 mm, superior à média que
varia de 500 a 600 mm na região, cuja distribuição
das chuvas se prolongou pelo segundo semestre.
Contribuindo a esse fato, verificou-se que
esse período foi logo após alguns anos de seca
intensa na região da bacia do rio Piranhas Açu, de
1996 a 1999. Nos anos subsequentes a 2000, como
2001, 2005 e 2007 as chuvas foram de extremas
irregularidades espacial e temporal, considerados
como anos sofríveis pelo Departamento Nacional
de Obras contra a Seca — DNOCS (SOUSA, 2006).
Embora não seja foco dessa pesquisa, a
seca como evento extremo acarreta diversas doenças, devido à precariedade dos serviços de limpeza
urbana, tratamento e disposição inadequada dos
esgotos e águas servidas. O fato foi observado nos
municípios estudados, onde a pluviometria é baixa, e há ausência dos serviços básicos de saneamento, principalmente no que se refere à gestão
das águas e dos resíduos sólidos urbanos.
Observando os anos em que ocorreram
chuvas intensas, ao analisar os dados da doença
leptospirose (DLP) verifica-se um aumento significativo nos índices nos últimos quatro anos, podendo ser atribuído à precariedade do sistema de
drenagem das águas pluviais no município. Fato
esse também atribuído ao sistema instalado para
detenção e bombeamento das águas pluviais que
se encontra sem manutenção desde 2007, funcionando de forma improvisada, de acordo com o
relatório técnico do Ministério Público Federal
(BRASIL, 2011).

No que se refere à relação entre às doenças e a pluviosidade do município, utilizou-se software estatístico R, chegando à conclusão que há
uma correlação linear positiva (Coeficiente de
correlação linear de Pearson igual a 0,55) entre o
índice pluviométrico e a ocorrência de leptospirose. Realizou-se um teste de hipóteses e conclui-se
que há evidências estatísticas (p-valor do teste
0,031) de que essa correlação é maior que zero, ao
nível de 5% de significância.
Referente às doenças por veiculação hídrica- DVH devido aos agravos provenientes da
Cólera, Febre tifoide e paratifoide, Shigelose, Amebíase, Diarreia e gastroenterite origem infecção
presumível, ocorreu alternância nos valores, constantes no período de 2000 a 2004, variando de 110
a 111, decaindo no ano de 2005 para 03, com pico
em 2006. A partir de 2007 a 2011 permanece constante com pequeno decréscimo, conforme quadro
6, e mesmo assim bastante superior à média do
Estado e da Capital.
Nesse caso o coeficiente de correlação
linear de Pearson foi igual a 0,219 e o teste realizado mostrou que não há evidências para rejeitar
a hipótese de que a correlação linear é igual à
zero, levando em consideração a precipitação
anual acumulada. O coeficiente de correlação está
compreendido entre os valores (0,1 ≤ r >0,5) classificado como fraca positiva, nesse caso apresentando uma dependência funcional não linear.
Fato esse justificado por outros fatores, que interfere no sistema de drenagem e na qualidade da
água que abastece a comunidade, como o esgoto
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Quadro 6 - Morbidade Hospitalar - Índice de internação por dias de permanência — CID-10: Cólera, Febres tifóide e
paratifóide, Shigelose, Amebíase, Diarréia e gastroenterite origem infecção presumível, Outras doenças infecciosas
intestinais
Município
Jucurutu
Natal
Estado RN

2000
111
12
22

2001
143
12
31

2002
186
15
60

2003
155
12
71

2004
110
10
70

2005
3
10
61

2006
110
10
55

2007
72
7
49

2008
99
6
42

2009
75
4
50

2010
70
4
59

2011
49
2
40

Fonte: Fátima (2012). Baseado nos dados do DATASUS (SIH) de 25 de abril de 2012.

Quadro 7 - Morbidade Hospitalar - Índice de internação por dias de permanência — CID-10: Cólera, Febres tifóide e
paratifóide, Shigelose, Amebíase, Diarréia e gastroenterite origem infecção presumível, Outras doenças infecciosas
intestinais
Ano
DVH

2000
111

2001
143

2002
186

2003
155

2004
110

2005
3

2006
110

2007
72

2008
99

2009
75

2010
70

2011
49

Precipitação

832

460

1005

760

866

403

920

440

766

984

600

1242

Fonte: Fátima (2012). Baseado nos dados do DATASUS (SIH) de 25 de abril de 2012.

doméstico a céu aberto, resíduos urbanos dispostos inadequadamente às margens do rio, justificando, portanto os valores obtidos conforme quadro 7 e figura 8.

Nesse aspecto a variação do índice de
doenças de veiculação hídrica está diretamente
relacionada à gravidade da situação devido aos
sintomas serem imediatos. Com o monitoramento,
a doença pode ser prevenida se a população for
alertada pelos órgãos competentes que deveriam
orientar a população a não consumir água sem
antes realizar a sua desinfecção. No entanto verifica-se de modo geral que no ano em que a precipitação média foi maior ocorreu um acréscimo considerável no número de internação por dias de
permanência hospitalar, relacionados às doenças
estudadas.

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
Figura 8 - Precipitação anual x índice de internação
relacionado às doenças de veiculação hídrica no
período (2000-2011)

As doenças de veiculação hídrica estão
mais relacionadas à qualidade da água consumida
pela população, o que significa dizer que essa
pode ocorrer tanto nos eventos de chuvas extremas como na época de estiagem. Apesar de na
época das chuvas, haver uma maior diluição dos
elementos estranhos na composição da água, na
época de seca pode ocorrer uma maior concentração de poluentes, mudando a característica
físico-química da água nas duas situações.

A drenagem das águas pluviais urbanas
continua sendo um desafio nos municípios onde
não ocorre o manejo adequado dessas águas de
forma integrada com os demais componentes,
como é o caso do município de Jucurutu.
Na ausência de um sistema adequado, a
insustentabilidade da gestão das águas urbanas e
dos demais serviços pode ser verificada através do
uso de indicadores de saúde como objetiva esse
estudo. Os casos patológicos se tornam epidêmicos quando na ocorrência das enchentes e inundações, nos períodos de maior intensidade de
precipitações visto que essas águas não possuem
manejo adequado.
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No que se refere aos agravos, conclui-se
que ocorrem mais nos municípios onde diversos
fatores convergem negativamente como: a qualidade dos serviços prestados, a eficiência dos equipamentos que compõem o sistema de drenagem
das águas pluviais. Os serviços como a coleta, o
tratamento e a disposição adequada dos esgotos e
dos resíduos sólidos e gasosos, o abastecimento de
água em quantidade e qualidade, os serviços de
limpeza urbana, o controle de vetores o zoneamento urbano são condicionantes restritivos de
uso e ocupação do solo e as obras estruturantes da
macro e microdrenagem tanto a montante como a
jusante da bacia são deficientes.
O Plano municipal de saneamento básico
exigido por lei deverá contemplar o manejo das
águas, nova nomenclatura utilizada pelos ministérios para tratar a drenagem urbana nos municípios, com vistas à solução dos problemas que se
agravam a cada evento extremo, conforme estudo
realizado.
O município de Jucurutu devido a sua
localização geográfica necessita de um plano de
manejo de águas e drenagem eficiente para controlar as inundações e enchentes. Além dos prejuízos materiais a cada evento extremo, a saúde e a
economia da cidade são impactadas refletindo na
qualidade de vida da população.
Algumas ações podem ser efetivadas para
minimizar os impactos decorrentes dos eventos
extremos na região como: 1) Redimensionamento
das bombas e reservatórios baseando-se em estudos hidrológicos, e do grupo moto gerador e instalação de energia; 2) elevação da casa de bombas
evitando que fique submersa por ocasião das inundações; 3) Conserto e manutenção das comportas da estação elevatória, sistema de gradeamento e redimensionamento da linha de recalque, válvulas e conexões; 4) Limpeza e manutenção das calhas de escoamento das águas; 5) Gestão
integrada dos demais componentes que compõem
o sistema de saneamento básico, principalmente a
gestão dos resíduos sólidos; 6) Reforço nos diques
de contenção de forma a evitar erosão por ocasião
do efeito de remanso no rio. 7)Pensar a drenagem
como solução para minimizar os efeitos negativos
das águas pluviais nos eventos extremos.
Observa-se, portanto, que as taxas elevadas
de internações provenientes das doenças no município de Jucurutu, registradas pelo Sistema de
Informações Hospitalar do Sistema Unificado de
Saúde estão associadas aos riscos e a vulnerabilidade da inadequação dos serviços de drenagem.
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Impact Of The Deficient Urban Drainage On
Health In The Municipality Of Jucurutu -RN
ABSTRACT
Urban rainwater drainage remains a challenge in municipalities where there is no proper
management of this kind of water with the other
components. In the absence of such a system, the
lack of sustainability and the impact on population
health, can be verified through the use of health
indicators. As a contribution to the study of the
causal relationship between urban drainage and
health, this research aimed to present a specific
situation in the municipality of Jucurutu in the
State of Rio Grande do Norte, through an analysis
of the epidemiological aspects of urban drainage,
relating indicators of the population health to this
service, based on data from hospital morbidity in
the hospital information system - SIH of the Unified Health System (BRAZIL, 2002). During the
study period a total of 2,822 hospitalizations took
place for CID-10 diseases, with a retention rate of
days in hospital in the order of 380 per 10,000
inhabitants for leptospirosis in the year 2000 (year
of the highest incidence) and rate of hospitalization time in order of 186 for waterborne diseases
(infectious intestinal disease) in 2002, the highest
incidence rate, higher than the rate of the state of
Rio Grande do Norte State and the city of Natal.
Thus it appears that health indicators are associated with risks and vulnerability of urban water
drainage services.
Keywords: urban drainage, rainwater, epidemiology, public health.
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RESUMO
Este trabalho tem como hipótese que é possível identificar um padrão de aumento no desempenho esperado das simulações de vazão diária com redes neurais artificiais (RNAs) à medida que aumenta a proporção de área controlada, isto é, a
área da bacia até o ponto de monitoramento à montante dividida pela área total da bacia simulada. O objetivo deste estudo
é avaliar o desempenho de simulações hidrológicas com RNAs, do tipo vazão-vazão, em bacias hidrográficas com diferentes
proporções de área controlada. Oitenta e três simulações foram realizadas em 15 bacias embutidas (967 km² - 71.401 km²)
na Região Hidrográfica do Guaíba, RS, Brasil. O desempenho das RNAs foi bastante satisfatório, com coeficiente de NashSutcliffe (NS) médio de 0,75 para 35,5% de área controlada média, e apresentou um crescimento que segue uma equação
potencial à medida que aumenta a proporção de área controlada. Adotando-se um limiar razoável (NS > 0,8), pode-se afirmar que o modelo do tipo vazão-vazão com RNAs é recomendado quando atendida a condição de pelo menos 50% de área
controlada. Ainda que os resultados obtidos se refiram a bacias com características semelhantes às simuladas neste estudo,
este limiar pode ser adotado como referência em estudos de dimensionamento de redes hidrométricas, considerando as necessidades de extrapolação em locais sem postos fluviométricos e de preenchimento de falhas nas séries temporais dos postos existentes.
Palavras-chave: Bacias hidrográficas embutidas. Redes neurais artificiais. Modelagem hidrológica. Vazão diária.

nua e crescente. O algoritmo retropropagativo é
uma generalização, aplicada às redes multicamadas,
da Regra Delta, criada por Widrow e Hoff (1960). A
atualização dos pesos de um neurônio depende
apenas dos erros, das entradas e da derivada do
próprio neurônio. Os erros da camada oculta de
neurônios são calculados a partir dos erros da camada de neurônios de saída.
Atualmente, diversas pesquisas obtiveram
excelentes resultados com a aplicação de RNAs, às
quais são apresentadas como importantes ferramentas de modelagem, capazes de resolver complexos
problemas em recursos hídricos e hidrologia (ASCE,
2000a,b). Shamseldin (1997) utilizou RNAs em simulações hidrológicas do tipo chuva-vazão em seis
bacias hidrográficas, com áreas de drenagem entre
1.207 e 18.000 km². Em cinco bacias, obteve coeficiente NS superior a 0,7. No estudo de Sajikumar e
Thandaveswara (1999), as RNAs foram aplicadas
para a simulação hidrológica em duas bacias hidrográficas, rio Lee (Reino Unido) e rio Thuthapuzha
(Índia), com 1.419 km² e 1.030 km², respectivamente, resultando coeficientes de Nash-Sutcliffe (NS)
superiores a 0,8. Anmala, Zhang e Govindaraju
(2000) aplicaram a técnica das RNAs em simulações

INTRODUÇÃO
O surgimento das redes neurais artificiais
(RNAs) e o crescente desenvolvimento tecnológico
em computação têm proporcionado resultados
promissores na modelagem hidrológica (JAIN; SUDHEE; SRINIVASULU, 2004). As RNAs têm se mostrado eficientes para modelar os complexos fenômenos observados na natureza, destacando-se a sua
aplicação no desenvolvimento de modelos para
simulação, previsão e classificação.
A criação das RNAs está ligada à publicação
de McCulloch e Pitts (1943) com inspiração puramente biológica. A rede possuía apenas capacidade
de representar, embora de forma semelhante aos
neurônios biológicos, funções lógicas simples. Portanto, somente com o algoritmo retropropagativo,
desenvolvido por Rumelhart, Hinton e Williams
(1986), é que as RNAs passaram a ser difundidas e
receber investimentos em pesquisa de forma contí*
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que não se pode contar com observações anteriores
da variável predita. Já para previsões de curto prazo
(modelo RNA II), os valores anteriormente observados da variável a ser prevista desempenham um papel fundamental, sendo, em geral, os maiores responsáveis pelo bom desempenho do modelo. Devese ressaltar também que a utilização de dados de
vazões e de chuva de dois ou mais dias anteriores (t2, t-3, etc.) está condicionada ao tempo de concentração da bacia.

hidrológicas com dados mensais em três bacias hidrográficas no Kansas, EUA, obtendo desempenho
superior a dois outros modelos empíricos, com coeficiente R² superior a 0,9. Hsu, Gupta e Sorooshian
(1995) utilizaram a técnica das RNAs para a simulação da vazão diária na bacia do rio Leaf, Mississippi,
Estados Unidos (EUA). A técnica apresentou desempenho superior à simulação com o modelo conceitual SAC-SMA (Sacramento Soil Moisture Accounting) e o modelo autorregressivo ARMAX.
A pesquisa de Campolo, Soldati e Andreussi
(2003) aborda a previsão de níveis em tempo real
para a bacia do rio Arno, atingida por severas inundações, com a utilização de RNAs. Foram obtidos
erros percentuais reduzidos, entre 7 e 15%, evidenciando que o modelo de previsão com RNAs é adequado para tal aplicação. Igualmente, Elshorbagy,
Simonovic e Panu (2000) utilizaram as RNAs para a
previsão de vazão no Red River Valley, Canadá. Na
comparação entre as RNAs e modelos com regressões lineares e não lineares, foi observado um significativo incremento no desempenho da previsão
com as RNAs. Nos estudos de Rajurkar, Kothyari e
Chaube (2002, 2004) as RNAs foram aplicadas na
modelagem chuva-vazão com dados diários em períodos de cheia, na Índia, obtendo resultados muito
satisfatórios com coeficiente de NS superior a 0,8 na
maioria das previsões. Na mesma temática, Jain e
Kumar (2007) aplicaram RNAs e modelos autorregressivos para a previsão hidrológica em três séries
de dados de vazão na bacia do rio Colorado, Estados
Unidos. Em todos os casos, os modelos baseados em
RNAs obtiveram resultados melhores na previsão.
Usualmente, as variáveis de entrada de um
modelo com RNAs para simulação hidrológica compreendem dados de precipitação na bacia hidrográfica estudada e dados de vazão em postos fluviométricos à montante, como em Rajurkar, Kothyari e
Chaube et al. (2004), Shamseldin (1997) e Sajikumar e Thandaveswara (1999). Se a aplicação das
RNAs estiver relacionada à previsão hidrológica,
costuma-se acrescentar também os dados de vazão
do posto fluviométrico de interesse na previsão, para
incorporar a variável relacionada ao armazenamento
no processo hidrológico (exemplos: CAMPOLO;
SOLDATI; ANDREUSSI, 2003; ELSHORBAGY; SIMONOVIC; PANU, 2000; JAIN; KUMAR, 2007).
A figura 1 ilustra duas arquiteturas usuais de
modelos hidrológicos com RNAs. No caso de simulações hidrológicas (modelo RNA I), o objetivo pode ser a ampliação da extensão da série de vazões à
jusante existente ou o preenchimento de falhas.
Portanto, embora exista dados para o treinamento
da rede, o modelo será utilizado em situações em

Figura 1 - Arquiteturas usuais de RNAs para aplicações
hidrológicas

Este trabalho investiga a hipótese de que é
possível identificar um padrão de aumento no desempenho das simulações à medida que aumenta a
proporção de área controlada, isto é, a área da bacia
até o ponto de monitoramento à montante dividida
pela área total da bacia simulada (até o ponto onde
as vazões são estimadas). Para testar a hipótese, a
chuva foi ignorada para não influenciar na avaliação
do efeito da área controlada por postos fluviométricos no desempenho das RNAs.
Deste modo, o objetivo deste estudo é avaliar o desempenho das RNAs em simulações hidrológicas do tipo vazão-vazão, em bacias com diferentes
proporções de área controlada, dimensões e características hidrológicas. Este trabalho se justifica em
virtude da escassez de dados hidrológicos no Brasil,
havendo, portanto, a necessidade de avaliar o desempenho de técnicas como as RNAs em simulações
hidrológicas simplificadas, com poucos dados de
entrada. Além disso, este estudo pode oferecer su-
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Figura 2 - Região Hidrográfica do Guaíba, Rio Grande do Sul, Brasil

Caí, Pardo, dos Sinos e Gravataí. A área das bacias
varia entre 967 e 71.401 km². A escolha da área de
estudo se deve à existência de um grande número
de postos fluviométricos, o que permite realizar
diversas combinações de dados de entrada, além de
ser uma região onde as informações hidrológicas são
de vital importância para a tomada de decisão na
gestão de recursos hídricos.

porte para a implantação de redes de monitoramento hidrológico mais eficientes, uma vez que estuda a
variação do desempenho do modelo a medida que
os dados de entrada se tornam mais representativos
(maior área controlada).

MATERIAIS E MÉTODOS

Materiais
Área de estudo
Os seguintes materiais foram utilizados no
presente estudo: a) dados de vazão média diária de
25 postos fluviométricos com séries históricas relativamente extensas, obtidos no portal Hidroweb, da
Agência Nacional de Águas (ANA); b) arquivo vetorial de hidrografias do estado do Rio Grande do Sul,
disponibilizado pelo Laboratório de Geoprocessa-

As simulações foram realizadas em 15 bacias
hidrográficas embutidas na Região Hidrográfica do
Guaíba, na porção centro-leste do estado do Rio
Grande do Sul, Brasil (Figura 2). Os principais rios
da região são o Jacuí, Taquari, das Antas, Vacacaí,
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mada oculta, enquanto que a arquitetura mais complexa avaliada incluiu todas as n possíveis variáveis
de entrada identificadas e 2n+1 neurônios na camada oculta. Este valor foi adotado com base no Teorema de Kolmogorov (KOLMOGOROV, 1957 apud
HETCH-NIELSEN, 1990), que estabelece que sempre existe uma rede neural com n variáveis de entrada e apenas uma camada intermediária (com
2n+1 neurônios), com a qual se consegue aproximar
exatamente qualquer função contínua.
Para comparar a qualidade dos modelos foi
utilizada a medida de desempenho conhecida como
Akaike’s information criterion (AIC) (Equação 1),
que identifica o modelo mais parcimonioso, relacionando o desempenho e o número de parâmetros
utilizados no mesmo (AKAIKE, 1974).

mento do Centro de Ecologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL S, 2010), em
formato shapefile; c) dados de elevação da missão
Shuttle Radar Topography Mission (SRTM), com
resolução espacial de aproximadamente 90 metros,
obtidos no sítio virtual da Jet Propulsion Laboratory,
California Institute of Technology, National Aeronautics and Space Administration (NASA).
Métodos
Neste estudo, foram realizadas todas as
combinações possíveis de postos fluviométricos para
a simulação da vazão em 15 bacias hidrográficas da
região, totalizando 83 simulações do tipo vazãovazão no período de 1940 a 2009. Devido ao tamanho diferente das séries de dados dos 25 postos, e a
disponibilidade destes dados em períodos distintos,
as simulações não puderam ser realizadas para períodos coincidentes e de mesma extensão temporal.
A figura 3 ilustra de forma esquemática a
disposição dos postos fluviométricos utilizados nas
simulações, desde o posto Santa Brígida (517 km²)
até o posto Passo do Raso (71.402 km²).
A programação do modelo de RNA foi realizada com o aplicativo MATLAB R2010a, utilizando
no treinamento o algoritmo retropropagativo com
validação cruzada, com uma camada de nós de entrada (vazão à montante, nos tempos t, t-1,..., t-j,
onde j depende da memória da bacia), uma camada
de neurônios intermediários e outra camada de
saída com um único neurônio (vazão simulada).
Para contornar a incerteza associada à aleatoriedade
dos valores iniciais dos parâmetros da RNA para o
treinamento, o procedimento foi repetido um conjunto de vezes, de forma iterativa, onde cada iteração, começando pela estimativa dos parâmetros
iniciais, de forma aleatória, compreende certo número de ciclos.
Antes de cada procedimento, procedeu-se
uma análise de correlação entre as vazões observadas nos postos de montante (entradas) e de jusante
(saída) com diferentes defasagens temporais. Em
seguida, as variáveis baseadas na vazão à montante
(com diferentes defasagens) foram ordenadas pelo
coeficiente de correlação (r), sendo selecionadas
como entradas do modelo apenas aquelas com r >
0,5.
Em cada procedimento foi avaliada a melhor arquitetura da RNA, isto é, o número ideal de
variáveis de entrada e de neurônios na camada oculta. A arquitetura mais simplificada avaliada apresentou três variáveis de entrada e um neurônio na ca-

AIC = nd ln(ep)+2np

(1)

onde: nd corresponde ao número de dados; ep é o
erro padrão e np é o número de parâmetros do modelo.
Todas as simulações tiveram as seguintes características em comum: a) 30 iterações em cada
procedimento, valor definido com base no estudo
de Dornelles (2007); b) o número de ciclos máximo
em cada iteração foi definido a partir de diversos
testes para cada série hidrológica. Na primeira iteração, foram utilizados 6.000 ciclos. Nas iterações seguintes, utilizou-se o número de ciclos necessários
para a estabilização dos erros no procedimento anterior, acrescido de 20% (margem de segurança); c)
a série de treinamento, de modo geral, compreendeu aproximadamente 50% das amostras, a série de
validação entre 15 e 20% e a série de verificação
entre 30 e 35%; d) os dados de entrada foram normalizados no processo de escalonamento que antecede as simulações.
Como o escalonamento considera a normalização dos dados, foi desenvolvido um programa
que realiza iterativamente a divisão das séries de
treinamento, validação e verificação, considerando
os percentuais estabelecidos, porém preservando os
valores médios e de dispersão dos dados, garantindo
que os três conjuntos de amostras possuam características semelhantes. De acordo com testes preliminares, foi observado um considerável incremento no
desempenho dos modelos após esse procedimento,
justificando sua implantação na metodologia do
estudo.
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Figura 3 - Esquema representativo da Região Hidrográfica do Guaíba

Figura 4 - Procedimento iterativo para divisão das séries amostrais de treinamento
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áveis de entrada) obtêm-se um modelo eficiente,
com menos parâmetros e desempenho equivalentemente superior aos modelos mais complexos.
A configuração mais observada (em 18% das
simulações) apresentou apenas três variáveis de
entrada e dois neurônios na camada oculta, totalizando 11 parâmetros. O desempenho médio dos
modelos com essa característica simplificada foi
satisfatório, com coeficiente de Nash-Sutcliffe (NS)
de 0,784 e coeficiente de correlação (r) de 0,883.
De modo geral, os modelos com as configurações mais simplificadas, menor número de nós na
camada de entrada e de neurônios na camada oculta, estão associados às simulações em bacias de pequenas dimensões e com períodos mais reduzidos
(menos de dez anos). Os modelos mais complexos
estão relacionados às simulações que tiveram como
dados de entrada a vazão em mais de um posto fluviométrico de montante. Nestes casos, observou-se
que o desempenho das simulações apresentou valores acima do desempenho médio observado.

Nesse programa foram utilizados apenas
dois parâmetros, cf1 e cf2. O primeiro, com valores
que variaram de 5 a 25, corresponde à amplitude
temporal que define cada parcela da série de treinamento, e o cf2 corresponde ao valor arredondado
de cf1/3, e define a amplitude temporal de cada
parcela das séries de validação e verificação. Exemplificando: se cf1 for igual a 12, cf2 é igual a quatro,
o que significa que, para cada 12 amostras de treinamento, são selecionadas quatro amostras de validação e oito de verificação. Ao variar cf1, não modifica significativamente o número de amostras em
cada série, somente os intervalos que dividem as
séries. Por fim, é selecionado o valor de cf1 que proporciona a melhor divisão das amostras, em séries
semelhantes quanto à média e desvio padrão. A
figura 4 ilustra o procedimento iterativo.
Considerando que a divisão das amostras e a
arquitetura dos modelos (número de iterações, de
ciclos, de variáveis de entrada, de neurônios na camada oculta) foram definidas com base nos mesmos
critérios para todas as simulações, em procedimentos iterativos, pode-se afirmar que a avaliação do
desempenho das RNAs em diferentes características
de bacias apresenta imparcialidade. Esse aspecto é
de suma importância para comparar os desempenhos dos modelos em distintas circunstâncias hidrológicas.

Desempenho das RNAs nas simulações
O desempenho dos modelos com RNAs nas
83 simulações realizadas foi bastante satisfatório,
considerando a simplicidade dos dados de entrada e
que, em média, a proporção de área controlada
(razão entre a área da bacia do posto fluviométrico à
montante e a área da bacia simulada) foi de apenas
35,5%. Os coeficientes NS e r foram de 0,75 e 0,862,
respectivamente. A tabela 1 apresenta a frequência
do desempenho (NS) das RNAs nas simulações hidrológicas.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
O primeiro resultado de destaque no trabalho diz respeito ao padrão observado na relação
entre os nós de entrada e o número de neurônios da
camada de oculta dos modelos desenvolvidos. Como
descrito anteriormente, no item relacionado aos
métodos, a configuração ideal para cada procedimento foi selecionada de acordo com o melhor
valor do índice AIC.
Foi observado que em 75% das simulações,
o número de neurônios na camada oculta foi igual a
n-1, onde n é o número de variáveis de entrada no
modelo. O número de neurônios na camada oculta
foi igual a n em 20% das simulações. Apenas 5% das
83 simulações realizadas apresentaram uma configuração mais complexa, com n+1 ou n+2 neurônios na
camada oculta.
Esse resultado indica que não há necessidade de adotar um grande número de neurônios na
camada oculta das RNAs com aplicações semelhantes às deste estudo. Adotando-se aproximadamente
n neurônios na camada oculta (n = número de vari-

Tabela 1 - Frequência do desempenho de RNAs nas
simulações hidrológicas

NS

Frequência

F

Percentual

%

(F)

Acum.

(%)

Acum.

> 0,9

19

19

23%

23%

0,8 - 0,9

19

38

23%

46%

0,7 - 0,8

18

56

22%

67%

0,6 - 0,7

15

71

18%

86%

< 0,6

12

83

14%

100%

Observou-se que o desempenho das simulações hidrológicas com RNAs apresenta, de forma
geral, um crescimento potencial à medida que aumenta a proporção de área controlada (Figura 5). O
ajuste da curva de tendência central apresentou R²
de 0,712.
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Figura 5 -Desempenho das simulações (NS) em função da proporção de área controlada (x)

Figura 6 - Ajuste de funções potenciais do desempenho das simulações em função da proporção
de área controlada nos postos fluviométricos de maior área de drenagem

função potencial) foram as dos postos fluviométricos
de maior área de drenagem, Passo do Raso (71.402
km²) e São Jerônimo — Jusante (68.651 km²). De
modo geral, as simulações nos postos fluviométricos
com dimensões intermediárias, Rio Pardo (38.766
km²), Cachoeira (30.733 km²) e Passo São Lourenço
(27.435 km²) apresentaram desempenho superior
ao esperado (Figuras 5 e 6). Já nas simulações em
bacias menores (ex.: Passo do Verde, 5.170 km²;
Passo do Rocha, 2.958 km²; Passo São Gabriel, 967
km²) observou-se que o desempenho foi bem semelhante ao valor esperado, considerando o ajuste
ilustrado na figura 5.

De modo geral, é necessário pouco mais de
20% de proporção de área controlada para obter o
coeficiente NS de 0,7 nas simulações com RNAs com
dados de vazão à montante. Com pouco mais de
35% de proporção de área controlada obteve-se
coeficiente NS geralmente superior a 0,8 e com mais
de 65%, coeficiente NS superior a 0,9 (Figura 5).
Em nenhuma das 17 simulações com proporção de
área controlada superior a 60%, o coeficiente NS foi
inferior a 0,8.
No entanto, a figura 5 ilustra outro aspecto
interessante: a) as simulações com desempenho
inferior ao esperado (de acordo com o ajuste da
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Por outro lado, as simulações no posto de
maior área de drenagem (Passo do Raso), apresentaram resultados bem inferiores aos obtidos no posto Rio Pardo. A maioria das simulações (65%) apresentou coeficiente NS entre 0,5 e 0,7 e apenas 12%
obtiveram coeficiente NS superior a 0,8. Um dos
hidrogramas resultantes da simulação da vazão no
posto Passo do Raso é apresentado na figura 8. Nesta simulação foram utilizados como dados de entrada a vazão no posto São Jerônimo — Jusante (96% de
proporção de área controlada) nos três dias que
antecedem a data de interesse.

As simulações no posto Rio Pardo obtiveram
excelentes resultados, com coeficiente NS superior a
0,8 na maioria das combinações realizadas. Observou-se que seis das 19 simulações neste posto, apresentaram coeficiente NS superior a 0,95. Essa constatação é ilustrada pela figura 7, que representa o
hidrograma resultante da simulação da vazão no
posto Rio Pardo no período entre 09/1941 e
09/1946, tendo como dados de entrada a vazão no
posto Cachoeira (79% de proporção de área controlada) nos três dias anteriores.

Figura 7 - Hidrograma do rio Jacuí, posto Rio Pardo, entre 1941 e 1946. Hidrograma calculado por modelo
com dados do posto à montante de Cachoeira nos três dias anteriores

Figura 8 - Hidrograma do rio Jacuí, no posto Passo do Raso, entre 1973 e 1975. Hidrograma calculado
por modelo com dados do posto à montante de São Jerônimo — Jusante
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portância da variável responsável pela assimilação do
armazenamento no interior do modelo.
A importância da incorporação de dados
que representem o armazenamento (vazão no local
de interesse no dia anterior) em simulações de bacias com maior área de drenagem ficou ainda mais
evidente ao serem novamente realizadas as simulações em todos os postos, incluindo desta vez como
variáveis de entrada, os dados de vazão no local de
interesse no dia anterior. Observou-se que a inclusão
dessa variável de entrada proporcionou uma significativa elevação no desempenho das 83 simulações
(Figura 10), aumentando a média do coeficiente NS
de 0,75 para 0,94 (+25,3%). Porém, é importante
ressaltar que o efeito positivo dessa inclusão foi muito superior nas bacias de maior área de drenagem,
como nos postos Passo do Raso e São Jerônimo —
Jusante. No posto Passo do Raso a média do coeficiente NS aumentou de 0,62 para 0,91 (+46,8%) e no
posto São Jerônimo — Jusante, aumentou de 0,64
para 0,92 (+43,8%). O mesmo não foi verificado em
bacias menores, como nos postos Passo das Tunas e
Passo São Lourenço, com crescimento de 17,6% e
21,2%, respectivamente.
Esses resultados revelam que a utilização de
modelos de RNAs em simulações hidrológicas do
tipo vazão-vazão pode apresentar limitações em
bacias de grande área de drenagem, com forte influência da variável armazenamento. Desse modo,
para obter bons resultados em bacias de grandes
dimensões, com um modelo simplificado como o
apresentado neste estudo, seria necessária a presença de postos fluviométricos com maior proporção de
área controlada ou mais próximos do local de interesse.
Ainda assim, de modo geral, adotando-se
um limiar razoável de desempenho (NS > 0,8), e
considerando as simulações realizadas, pode-se afirmar que o modelo simplificado do tipo vazãovazão com RNAs é recomendável, desde que seja
atendida a condição de pelo menos 50% de área
controlada. É importante recordar que apenas três
das 28 simulações realizadas nestas condições apresentou coeficiente de NS inferior a 0,8, referentes
aos postos Passo do Raso (71.402 km²) e São Jerônimo — Jusante (68.651 km²).
É evidente que essa proporção de área controlada pode oscilar de acordo com as características
físicas das bacias hidrográficas, sendo influenciada
pela geomorfologia, geologia, solos, clima, entre
outros. Ainda assim, esse limiar é importante, tendo
em vista que pode ser levado em consideração em
futuras aplicações do modelo apresentado neste

Existem quatro explicações plausíveis para o
decréscimo do desempenho dos modelos de RNAs
nas bacias de maior área de drenagem. A primeira
se refere à qualidade da curva-chave obtida para
cada posto, que interfere diretamente na confiabilidade dos registros hidrológicos. A segunda explicação refere-se ao período não coincidente das simulações, podendo ter afetado negativamente a estatística do desempenho do modelo nestes postos. A
terceira está relacionada ao efeito de remanso observado nos trechos próximos à foz do rio Jacuí, no
lago Guaíba. A última explicação diz respeito à simplificação dos modelos com RNAs adotados neste
estudo, utilizando apenas os dados de vazão de estações à montante, sem considerar o efeito do armazenamento, que poderia ser representado ao utilizar
como entrada no modelo a vazão do local de interesse no dia anterior.
Quanto ao efeito de remanso pode-se afirmar que o mesmo depende do nível do lago Guaíba,
da direção dos ventos, entre outros fatores hidrometeorológicos, e pode influenciar a relação cota-vazão
dos principais rios da Região Hidrográfica do Guaíba, principalmente no trecho correspondente aos
postos Passo do Raso e São Jerônimo - Jusante, ambos muito próximos à foz do rio Jacuí. No entanto,
não é possível quantificar a influência destes fatores
no decréscimo de desempenho das simulações nos
postos fluviométricos próximos à foz do rio Jacuí.
Por este motivo, a questão do remanso não será
discutida neste estudo.
Por sua vez, a última explicação, relacionada
ao armazenamento, pode ser quantificada e, portanto, merece ser destacada nessa discussão. Pode-se
afirmar que o efeito negativo da simplificação dos
modelos com RNAs utilizados neste estudo é superior em bacias maiores, como as observadas nos postos
São Jerônimo — Jusante (68.651 km²) e Passo do
Raso (71.402 km²), já que a vazão observada nesses
locais depende em grande parte da vazão registrada
no dia anterior. Deste modo, em bacias grandes, o
armazenamento é uma importante variável hidrológica a ser considerada na simulação da vazão, sendo
parcialmente desconsiderada pelo modelo adotado
de simulação com RNAs, sem os dados de vazão no
dia anterior do próprio local de interesse.
A figura 9 apresenta uma comparação entre
o hidrograma calculado a partir do modelo simplificado original (NS = 0,629) e do modelo alterado
(NS = 0,908), com dados de vazão do posto Muçum
(22% de proporção de área controlada) e do próprio posto Passo do Raso no dia anterior. Ao observar os hidrogramas da figura 9, fica evidente a im-
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Figura 9 - Hidrograma do rio Jacuí, posto Passo do Raso, obtido por modelo com dados do posto
à montante de Muçum e vazão do próprio posto no dia anterior

Figura 10 - Melhoria do desempenho das simulações ao incorporar uma variável que representa
o armazenamento — vazão no local de interesse no dia anterior

trabalho, servindo de referência para a validação do
desempenho.
Além disso, esse limiar pode ser utilizado no
planejamento de futuras redes de monitoramento
hidrológico, a fim de aperfeiçoar os resultados obtidos em simulações hidrológicas com poucos dados
de entrada. Espera-se que a utilização do conceito

de proporção de área controlada no planejamento
futuro de redes fluviométricas possa ser um recurso
que venha a contribuir para a obtenção de redes
fluviométricas mais eficientes, nas quais seja reduzida a ocorrência de escassez de dados hidrológicos.
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ANMALA, J.; ZHANG, B.; GOVINDARAJU, R. S.
Comparison of ANNs and empirical approaches for
predicting watershed runoff. Journal of Water Resources Planning and Management, v. 126, n. 3, p. 156166, 2000.

CONCLUSÕES
De modo geral, o desempenho dos modelos
do tipo vazão-vazão, com RNAs, foi bastante satisfatório, com coeficiente NS médio de 0,75 para 35,5%
de área controlada média, nas 83 simulações realizadas. Foi observado que o desempenho das simulações hidrológicas apresentou um crescimento potencial à medida que aumenta a proporção de área
controlada. Foi necessário mais de 35% de área
controlada para obter um coeficiente NS superior a
0,8 e mais de 65% para atingir um coeficiente NS
superior a 0,9.
Identificou-se uma forte relação entre o desempenho das simulações e a dimensão da bacia de
interesse. As simulações com desempenho inferior
ao esperado, de acordo com a função ajustada, foram as dos postos fluviométricos de maior área de
drenagem, Passo do Raso (71.402 km²) e São Jerônimo — Jusante (68.651 km²).
A principal explicação é a simplificação dos
modelos com RNAs utilizados neste estudo, utilizando apenas os dados de vazão de estações à montante. Com a simplificação, o efeito do armazenamento é parcialmente ignorado. Observou-se que o
efeito negativo dessa simplificação é superior em
bacias maiores, em que o armazenamento é uma das
variáveis hidrológicas mais importantes a ser considerada na simulação da vazão. Esta explicação foi
comprovada ao realizar-se novamente as 83 simulações, incluindo-se, nestas, os dados de vazão no local
de interesse no dia anterior. O efeito positivo da
inclusão dessa variável de entrada mostrou um impacto superior nas bacias de maior área de drenagem, como nos postos Passo do Raso (incremento
de 46,8% no coeficiente NS) e São Jerônimo — Jusante (+43,8%).
Este estudo foi feito para uma bacia hidrográfica com características morfológicas, hidrológicas e climáticas específicas. Porém, as conclusões
obtidas podem ser estendidas para bacias com características semelhantes. Além disso, a metodologia
pode ser aplicada a bacias com características diferentes para identificar o padrão de aumento de
desempenho do modelo em função da proporção
da área controlada.
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performance of ANNs in hydrologic simulations of
watersheds with several proportions of controlled
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km² located in the Guaíba Region, Brazil, were analyzed. The performance of ANNs models was satisfactory showing a mean Nash-Sutcliffe Coefficient
(NS) equal to 0.75 when upstream streamflow input
information is related to a controlled area of 35.5% .
The relationship between ANN model performance
and controlled area of the upstream gauging station
showed a growth behavior that was approximated by
a potential equation. Based on our results and
adopting a reasonable threshold (NS>0.8), the development of an ANN model is recommended when
it ihas upstream streamflow information availablefor
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those simulated in this study, this threshold can be
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Hydrological Simulations With Different Proportions Of Controlled Area In The Watershed
ABSTRACT
This research presents as fundamental hypothesis the existence of a pattern of increase in the
performance of daily streamflow simulations based
on artificial neural network (ANN) models when it
uses input information related to upstream gauging
stations with a higher proportion of controlled area
(dividing the area of the drainage watershed at the
upstream gauging station by the total area of the
simulated watershed). We performed 83 simulations
based on 15 nested watersheds aiming to assess the
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RESUMO
A construção de descarregadores de cheias com defletores, em que a dissipação de energia se efetua no leito natural
com a formação de uma fossa de erosão, é uma solução bastante divulgada sempre que as condições locais o permitam, pois
evita a construção de uma obra específica onde tal dissipação ocorra. Porém, a energia do jato que atua sobre o leito rochoso é
intensa, podendo ser transferida para a fundação do barramento através de descontinuidades, ou ocasionar erosões regressivas ao pé do vertedouro, dependendo dos padrões de recirculação do fluxo. Neste trabalho, foi utilizado um modelo físico de
um vertedouro salto esqui com a finalidade de analisar a capacidade de dissipação de energia de sua estrutura extravasora,
comparando-a com outros tipos de vertedouros. Os resultados obtidos podem auxiliar na definição da energia do jato mergulhante a jusante de um vertedouro salto esqui, reduzindo a incerteza no processo de formação e evolução dos processos erosivos.
Palavras-chave: bacia de dissipação; ressalto hidráulico; incidência de jato; fossa de erosão.

INTRODUÇÃO
O vertedouro é uma estrutura existente em
barragens que tem o objetivo de permitir a passagem de cheias que ocorrem periodicamente nos
rios. O escoamento que passa por estas estruturas
tem grande energia que precisa ser dissipada para
que não provoque erosões na estrutura do barramento.
No caso de vertedouros salto esqui, a fossa
de erosão formada a jusante necessita de uma atenção ainda maior quanto aos esforços hidrodinâmicos provocados pelo jato d’água. A Figura 1 mostra o
vertedouro com salto esqui da Usina Hidrelétrica
Luís Carlos Barreto de Carvalho (Estreito) — ELETROBRAS/FURNAS, localizada em Pedregulho,
São Paulo, Brasil. As características do vertedouro
dessa estrutura foram representadas no modelo
físico utilizado no presente trabalho.
Conforme o arranjo da obra, o vertedouro
salto esqui pode ser uma alternativa muito econômica, pois dispensa a construção de uma bacia de dissipação a jusante do lançamento do jato d’água.
Desta maneira, necessita de condições topográficas
que apresentem características favoráveis ao lançamento do jato longe da estrutura.
1—

Instituto de Pesquisas Hidráulicas/UFRGS

2-

Depto. de Eng. Sanitária e Ambiental/UFSM

Figura 1 — Salto Esqui da Hidrelétrica Luís Carlos
Barreto de Carvalho — ELETROBRAS/FURNAS
(Silva et al., 2011).

A dissipação de energia no vertedouro salto
esqui ocorre pelo contato do jato d’água com o ar e
no interior do colchão d’água formado a jusante do
vertedouro. Se a coluna de água da fossa não for
significativa, grande parte da energia será transferida para o leito, aprofundando ainda mais a fossa. A
forma como o jato impacta no maciço rochoso pode
gerar pressões dinâmicas muito elevadas e, consequentemente, fossas de erosão profundas e instáveis.
O dimensionamento do leito rochoso da
fossa de erosão é feito através do equilíbrio hidráulico-geotécnico. Dependendo do caso, a fossa pode
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respondentes à seção de lançamento do jato. Assim,
as vazões específicas ( q ) ensaiadas, foram relacionadas com o comprimento do lábio do salto esqui, e
não à crista do vertedouro, a qual é composta por
pilares no protótipo, o que levaria a um comprimento líquido menor.

ser gerada a partir do próprio leito do rio pela ação
do jato, ou ter uma escavação inicial (préescavação), obtendo-se, desta maneira, um maior
controle dos esforços hidrodinâmicos. Para a verificação periódica da evolução dos processos erosivos,
deve-se ter o conhecimento da energia residual do
jato que impacta sobre o colchão d’água.
A partir do lançamento da estrutura, coexistem as fases emersas (superfície livre) do jato e imersas (mergulho) separadas pelo fenômeno de
impacto no colchão d’água. O conhecimento desta
trajetória e da evolução no ar de sua seção transversal, ou seja, o conhecimento da região e da extensão
da zona de impacto são indispensáveis para se poder
avaliar o grau de segurança da estrutura e das próprias margens do leito do rio, conforme alerta Pinto
(1994).
Neste trabalho, a energia do fluxo do jato
que impacta no colchão d’água a jusante do vertedouro salto esqui é determinada para a morfologia
física do vertedouro analisado, em diferentes condições de escoamento. As características do jato livre,
anteriormente ao mergulho do mesmo no colchão
d’água, então identificadas, auxiliam na determinação da espessura e velocidade iniciais do jato mergulhante, o qual vem a se difundir no colchão d’água e
impactar sobre o leito da fossa de erosão.

183,59cm

20cm
42°

50cm

20,77cm

Figura 2 — perfil do vertedouro salto esqui modelado

As características referentes à hidrodinâmica do jato são apresentadas no Anexo 1. Onde: N m
é o nível de montante (m); H t é a energia cinética
do jato (m); Vt é a velocidade na saída do jato, calculada sem perdas (m/s); yt é a altura do escoamento no lábio do vertedouro, calculada sem perdas
(m); Z topo é a cota central do fluxo na altura máxima atingida pelo jato; L proj é a distância horizontal
projetada, desde a emissão do jato até o ponto de
impacto do núcleo na soleira (m); ytopo é a espessu-
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ra do jato na seção de altura máxima atingida pelo
mesmo (m); yi a espessura da seção de impacto do
jato na soleira (m); y p é a lâmina d’água do poço

O vertedouro salto esqui modelado, tem um
protótipo existente em escala geométrica cem vezes
maior (1:100), pertencente à Usina Hidrelétrica
Luís Carlos Barreto de Carvalho - ELETROBRAS/FURNAS. Este protótipo não é representado
fielmente, pois suas comportas e pilares não foram
modelados, além da calha do vertedouro simulado
ser uma representação em duas dimensões de um
vertedouro real, por isso, a vazão escoada é referida
em termos de vazão específica. A superfície vertente
foi desenvolvida em resina e fibra de vidro,
possuindo um perfil Creager na entrada do fluxo e
uma concha de lançamento com raio de 20cm e
ângulo de lançamento de:  1  42 graus . Este
vertedouro têm 40cm de largura, comprimento em
planta de 183,59cm, altura da crista de: H  50cm , e
altura do ponto de lançamento do jato de:
Z concha  20,77cm , conforme visto na Figura 2.
As vazões impostas ao modelo são equivalentes às vazões de ocorrência no protótipo, de:
2.000, 4.000, 6.000, 8.000, 10.000 e 12.000m³/s, cor-

de acumulação; y1 e y2 são as alturas conjugadas
do ressalto clássico (m), rápida e lenta, respectivamente. No presente trabalho, y1 é estimada pela
fórmula de Bélanger (1828), conforme a equação 1)
indicada por Trierweiler (2006), onde F2 é dado
pela fórmula 2) e corresponde ao número de Froude do escoamento a jusante do ressalto clássico.

y1 1 
2
   1  8  F2  1

y2 2 

(1)

Com

F2 
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A Tabela 1 mostra as características dos
ensaios e os números de semelhança de Froude
( Fr ) respectivos a cada uma das condições ensaiadas, os quais são calculados na seção de lançamento
do jato, sem perdas, através da fórmula 3).

Fr 

tros medidos nos ensaios: ytopo (espessura do jato na
seção de altura máxima atingida pelo mesmo); yi
(espessura da seção de impacto do jato na soleira); e
y2 (altura lenta do ressalto clássico).

Vt

RESULTADOS E DISCUSSÃO

g  yt

(3)
Para iniciar a análise dos dados obtidos nos
ensaios sobre o modelo de vertedouro salto esqui,
fez-se um estudo sobre a capacidade deste tipo de
estrutura de dissipar energia hidráulica. Posteriormente, foi desenvolvido um método para a estimativa da perda de carga sofrida pelo escoamento, anteriormente à entrada do fluxo no colchão d’água a
jusante.
Esse tipo de informação é de extrema importância, já que auxilia na definição do tipo de
vertedouro mais apropriado às condições de um
determinado projeto.

Tabela 1 — valores das variáveis representativas do modelo
para as vazões ensaiadas

Q

q

(L/s)

9,4

(m²/s)

0,023
5

N m (m)
H t (m)
Vt (m/s)
yt
Fr

(m)

19,0

28,7

38,3

47,6

57,1

0,0475 0,0718 0,0958 0,1190 0,1428

0,553

0,584

0,606

0,626

0,644

0,661

0,345

0,376

0,399

0,419

0,438

0,455

2,60

2,71

2,79

2,86

2,93

2,98

0,009

0,017

0,025

0,033

0,040

0,047

8,74

6,56

5,57

5,01

4,64

4,36

Capacidade de dissipação de energia de
vertedouros salto esqui

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

A capacidade de dissipação de energia de
um vertedouro salto esqui foi comparada com a de
outros tipos de vertedouros através da avaliação da
energia residual a jusante destes vertedouros, ou
seja, anteriormente à entrada do fluxo no ressalto,
em modelo físico reduzido. Conforme Tozzi & Brighetti (1993), citados por Sanagiotto (2003), a energia residual teórica na bacia de dissipação ( H1,r )
é dada pela expressão 4) vista abaixo, onde 1 é o
coeficiente de Coriolis, adotado igual a 1,10. Segundo metodologia empregada pelos autores, a energia
residual pode ser obtida através da medição da profundidade conjugada lenta ( y 2 ) do ressalto a jusante da bacia de dissipação, então, através da equação
1) de Bélanger, obtém-se a profundidade rápida do
ressalto ( y1 ), a qual é aplicada na expressão 4).

(f)

Figura 3 — visualização do escoamento para a condição de
ressalto clássico a jusante: (a) Fr = 8,74; (b) Fr = 6,56; (c)
Fr = 5,57; (d) Fr = 5,01; (e) Fr = 4,64; (f) Fr = 4,36

H 1,r  y1  1 

q2
2  g  y1

2

(4)

Conforme Sanagiotto (2003), Pegram et al.
(1999) disponibilizam algumas fórmulas para a obtenção de valores de protótipo — de energia residual
—, para vertedouros com calha lisa e calha em degraus, relativas aos modelos vistos na Tabela 2. Além
destas fórmulas citadas, também foi desenvolvida, no

A Figura 3 apresenta a configuração do escoamento para cada uma das seis vazões ensaiadas,
na condição de ressalto clássico a jusante do impacto do jato na soleira da bacia de dissipação. No presente trabalho, são analisados os seguintes parâme-
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presente trabalho, uma fórmula com os dados medidos em um modelo de vertedouro em degraus
fornecidos por Borja (2009), conforme metodologia
citada anteriormente. Por último, nesta tabela
(Tabela 2), está a fórmula desenvolvida com os dados obtidos no presente trabalho, isto é, para um
vertedouro salto esqui.

Eq. (5) – lisa, 1:10, H=30m
Eq. (6) – lisa, 1:20, 58m
Eq. (7) – degraus, h=5cm, 1:10, H=30m
Eq. (8) – degraus, h=10cm, 1:20, H=58m
Eq. (9) – degraus, h=6cm, 1:10, H=24,2m
Eq. (10) – salto esqui, 1:100, H=50m

Tabela 2 — Energia residual, para valores de protótipos,
relativas aos modelos listados
lisa, 1:10
(Pegram et al., 1999)
lisa, 1:20
(Pegram et al., 1999)
degraus, h=5cm, 1:10
(Pegram et al., 1999)
degraus, h=10cm, 1:20
(Pegram et al., 1999)
degraus, h=6cm, 1:10
(Borja, 2009)
salto esqui, 1:100
(presente trabalho)

H1,r  12,7  y2

H1,r  11,6  y2

0 , 392

0 , 634

H1,r  4,42  y2

0 , 685

H1,r  5,35  y2

0 , 692

H1,r  4,31  y2

0 , 696

H1,r  2,01  y2

0 , 942

H1,r (m)

(5)
(6)

y 2 ( m)

(7)
Figura 4 — comparação da capacidade dissipadora de
diferentes tipos de vertedouros

(8)
(9)

Para permitir a avaliação da energia do escoamento na base do vertedouro salto esqui, ou seja,
a energia residual ( H 1,r ) remanescente da energia

(10)

de montante ( H m ), compararam-se os valores obtidos no presente trabalho com os valores de vertedouros em degraus retirados de Sanagiotto (2003),
conforme visto na Figura 5. A autora cita as fórmulas
(11) e (12), as quais foram propostas por Povh
(2000). Estas fórmulas foram tomadas como base no
ajuste dos dados do presente trabalho para um vertedouro salto esqui, resultando nas fórmulas (11) e
(12), as quais são apresentadas em seguida.

A fim de comparar a capacidade dissipadora
dos diferentes vertedouros listados anteriormente,
suas fórmulas de protótipo foram calculadas utilizando as mesmas condições de escoamento. Sendo
assim, foram utilizados os valores das alturas lentas
do ressalto ( y 2 ) respectivas ao modelo do presente
trabalho para estas fórmulas, sendo convertidas para
a escala do devido protótipo. Após o cálculo da energia residual ( H1,r ) de protótipo para cada uma
das fórmulas, os valores de H1,r foram então convertidos para a escala de modelo do respectivo protótipo, para fins de comparação. Os resultados são mostrados na Figura 4.
Com isso, as alturas conjugadas lentas ( y 2 )
mostradas no gráfico, caracterizam as energias de
jusante para cada vazão específica modelada no
presente trabalho. Sendo assim, pode-se perceber,
por exemplo, que para uma mesma vazão escoada, a
energia residual ( H1,r ) a jusante de um vertedouro

H 1,r

POVH (2000)
TOZZI (1994)
PEGRAM (1999)
PEGRAM (1999)
POVH (2000) – Eq. (11)
POVH (2000) – Eq. (12)
presente trabalho (salto esqui)
Eq. (13)
Eq. (14)

Hm

de calha lisa é maior que a oriunda de um vertedouro salto esqui, portanto, as alturas rápidas ( y1 ) são
menores no vertedouro de calha lisa do que no vertedouro salto esqui. A partir desta análise, conclui-se
que a estrutura vertedora deste último é capaz de
dissipar maior quantidade de energia que o primeiro, isto é, anteriormente à dissipação de energia no
colchão d’água a jusante do vertedouro.

H yc

Figura 5 — energia do escoamento no pé de vertedouros
em degraus e após a incidência de jato do vertedouro
salto esqui modelado no presente trabalho,
adaptado de Sanagiotto (2003)
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Nota-se que há uma coincidência entre a
tendência obtida por Povh (2000) e a tendência dos
dados do presente trabalho, onde o decaimento da
energia residual, em mudança brusca, deixa de ser
linear, tornando-se exponencial para as vazões pequenas. No caso do presente trabalho, isto ocorreu
para um número de Froude aproximadamente igual
a 5,5 e, dependendo das dimensões dos modelos,
este fenômeno pode ser caracterizado como um
efeito de escala devido à quebra da tensão superficial da água. Este fenômeno ocorre para os jatos livres
com maior velocidade e, no caso de vertedouros em
degraus, é ainda mais complexo, pois a quebra da
tensão superficial é induzida pela turbulência gerada nos degraus.
Equações de Povh (2000), citadas por Sanagiotto 2003), para um vertedouro em degraus:
H 1,r
Hm

H 1,r
Hm

 1  0,039 

 0,719  e

H
, para H y c  13,25
yc

0 , 03

H
yc

, para 13,25  H y c  34,05

Modelo de perda de carga no vertedouro salto
esqui, anteriormente à dissipação do jato
no colchão d’água
De acordo com Wallis (1969), citado por
Castillo (1989), e posteriormente por Pinto (1994),
quando se deseja estudar o lançamento de jatos
turbulentos em modelos hidráulicos construídos de
acordo com a semelhança de Froude, um aspecto
bastante importante que deve ser analisado é a condição de simulação do estado de jato na região da
incidência no colchão d’água ou na própria soleira
de jusante (grau de concentração e dispersão). Com
efeito, as propriedades físicas dos jatos na seção de
incidência são muito importantes para análise do
campo de pressões transferidas para o fundo da
bacia de dissipação.
O lançamento de um jato de água através da
atmosfera é estudado a partir da teoria dos jatos
turbulentos livres, como mostra Rajaratnam (1976),
citado por Castillo (1989) e depois por Pinto
(1994). Conforme este último, em geral, a geometria de um jato que cai livremente é modificada por
efeito da aeração, que causa a dispersão do mesmo,
diminuindo gradativamente seu núcleo central
compacto. Posteriormente, o jato areado sofre pulverização, aumentando ainda mais a zona dispersa.
Na dinâmica de jatos com trajetórias parabólicas, isto é, para o caso do presente trabalho,
Lencastre (1984) explica que: quando o jato é ascendente, há um aumento em sua espessura, desconsiderando a dispersão no ar. Já no percurso descendente, devido à aceleração do fluxo, a seção do
núcleo do jato tende a sofrer redução. Essa dinâmica faz com que jatos com trajetórias parabólicas
tenham uma dispersão mais eficaz do que os jatos de
queda livre.
No desenvolvimento do presente trabalho, a
dispersão exterior do jato ( Dext ) é dada por:

(11)

(12)

Equações para o vertedouro salto esqui modelado no presente trabalho:

H 1,r
Hm

H1,r
Hm

 1  0,1 

 0,58  e

H
, para H y c  6 ;
yc
0, 06

H
yc

, para 6  H y c  13 .

(13)

(14)

Para concluir esta etapa do trabalho, tem-se
que a capacidade de dissipação de energia de um
vertedouro salto esqui foi verificada. A energia residual deste tipo de vertedouro foi comparada com as
de outros tipos de vertedouros encontradas na bibliografia. Vale ressaltar que para a obtenção da
energia residual não é considerada a perda de energia adicional do sistema de dissipação, isto é, aquelas
sofridas a jusante do vertedouro, seja na bacia de
dissipação, ou, para o caso de um vertedouro salto
esqui, na fossa de erosão.
A seguir, é quantificada a perda de energia
que ocorre anteriormente ao impacto do jato de um
vertedouro salto esqui no colchão d’água. Para isto,
foram utilizados alguns aspectos da dinâmica de
jatos.

Dext  yM yT , onde y M é a espessura do jato medida em uma dada seção (através da janela de acrílico,
com precisão de centímetros e sem considerar a
pulverização exterior), e yT é a espessura teórica do
fluxo para determinada carga de energia potencial,
calculada sem perdas. Para cada uma das condições
de ensaio, foram feitas medições da espessura y M
do jato em duas seções distintas:
a) a primeira seção é respectiva à altura máxima atingida pelo jato, isto é, o topo da trajetória parabólica, a qual tem cota central do
fluxo nesta seção, dada por Z topo (medida
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mesmo na soleira da bacia, foram obtidos com uma
precisão de centímetro, pois a superfície do jato
variava nesta ordem. Com isso, as espessuras ytopo,M

em ensaio). A espessura ytopo,M é então obtida pela diferença das cotas máxima e mínima da espessura exterior do jato, tomadas
verticalmente nesta seção;
b) a segunda espessura medida é respectiva à
seção de impacto, na qual a distância horizontal projetada do jato, desde sua emissão
até o ponto de impacto do centro do núcleo
na soleira da bacia, é dada por L proj (medi-

e yi , M do jato, obtidas para estas respectivas seções,
são vistas na Tabela 3, juntamente com os valores
resultantes de dispersão exterior do jato nestas seções.
Tabela 3 — dispersão exterior do jato na seção do topo do
jato e na seção de incidência do mesmo na bacia de dissipação, em função do número de Froude teórico no ponto
de lançamento do jato, isto é, calculado sem perdas

da em ensaio). A espessura medida yi ,M é
obtida pela diferença entre a distância horizontal máxima e a distância horizontal mínima da seção de impacto do jato. É importante salientar que L proj não é equivalente à
média entre estas duas distâncias, pois não
está localizado no centro entre as distâncias
horizontais: máxima e mínima, da seção de
impacto do jato.

Fr
ytopo,M (m)

8,74

6,56

5,57

5,01

4,64

4,36

0,050

0,060

0,065

0,065

0,065

0,070

yi , M

0,150

0,150

0,200

0,160

0,190

0,180

0,010

0,021

0,030

0,039

0,048

0,056

(m)

ytopo,T
yi ,T

As alturas teóricas do fluxo ( yT ) na seção
de altura máxima atingida pelo jato ( ytopo,T ) e na
seção de impacto do jato na soleira ( yi ,T ) são calcu-

(m)

(m)

0,007

0,014

0,021

0,027

0,033

0,039

Dtopo

4,94

2,91

2,14

1,65

1,34

1,25

Di

20,9

10,4

9,6

5,9

5,7

4,6

Observa-se que, para as condições modeladas no presente trabalho, o grau de dispersão na
seção de incidência do jato ( Di ) ficou por volta de
quatro vezes maior que o grau de dispersão no topo
do jato ( Dtopo ). A relação é mostrada através da reta

ladas, respectivamente, pelas equações (15) e (16).
A partir destas seções de controle, a dispersão exterior do jato ( Dext ) é calculada, no presente trabalho,
pelas fórmulas (17) e (18). Com isso, têm-se as dispersões exteriores: Dtopo e Di , respectivamente à

de paridade vista na Figura 6.

seção do topo do jato e a seção de incidência do jato
na soleira da bacia de dissipação.

ytopo,T 

2  g  H m  Z topo

q

yi ,T 

2 g  Hm

Dtopo 

Di 



q

ytopo , M



(15)

Di

(16)

4  Dtopo
Figura 6 — A relação entre o grau de dispersão na seção de
incidência do jato na bacia de dissipação e o grau de
dispersão no topo do jato é de quatro vezes.

(17)

ytopo ,T

yi , M

No presente trabalho, o parâmetro de dispersão exterior do jato ( Dext ) foi relacionado com
as variáveis de distância projetada do jato ( L proj ) e

(18)

yi , T

perda de energia do jato no ar ( hp m1 ). A primeira é
função do percurso do jato no ar, e a segunda está

Os contornos exteriores do jato, medidos na
seção do topo do jato e na seção de incidência do
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relacionada com a turbulência e a fricção do fluxo
com as interfaces, tanto na calha do vertedouro,
quanto com o ar. Desta maneira, os parâmetros
Dtopo e Di 4 foram relacionados, na Figura 7 e



ser obtidas através das equações(21) e (22), respectivamente.



na Figura 8, com K 1 e K 2 , os quais são expressos
pelas relações (19) e (20).

K1 

hpm1
L proj

K2 

L proj

(21)

Dtopo  12  2,7  K 2

(22)

Dadas as equações anteriores ((21) e (22)),
a perda de energia que ocorre no escoamento
( hpm1 ), para a morfologia do vertedouro salto esqui
modelado, antes do fluxo impactar sobre o colchão
d’água, pode ser obtida pela relação de igualdade
entre estas equações. Então, eliminando-se o parâmetro Dtopo e isolando-se hpm1 , resulta em:

(19)

(20)

Z concha

Dtopo  8,07  K11,82

1

Dtopo
Di 4

Dtopo

hpm1

2 ,82

L proj  1,82
1,82
 1,47  L proj  0,33 

Z concha 


Eq. (21)

Esta equação (23), é função da altura de
lançamento do jato em relação ao ponto de impacto
( Z concha ) e a distância horizontal projetada do jato
( L proj ), esta última pode ser estimada através de

K1
Figura 7 — dispersão exterior do jato em função de K1

formulações propostas na bibliografia, como a de
Maitre e Obolensky (1954), indicada por Azamathulla et al. (2009) e vista abaixo (24) com o ângulo
de lançamento (  1 ) em radianos. Com isso, a energia do jato que impacta sobre o colchão d’água
( H 1 ), anteriormente à difusão do jato dentro do
colchão d’água, pode ser obtida pela equação 25.

Dtopo
Di 4

Dtopo

(23)

Eq. (22)

Lproj
K2

Hm

Figura 8 — dispersão exterior do jato em função de K2

 1,9 

H m  Z concha
 sen2  1 
Hm

H 1  H m  hpm1

No primeiro gráfico (Figura 7), tem-se que
quanto maior é a dispersão exterior do jato ( Dext ),
maior é a perda de carga contabilizada entre a energia de montante ao vertedouro ( H m ) e a energia
remanescente no impacto do jato na bacia de dissipação ( H 1 ), e quanto maior é a distância projetada
do jato ( L proj ), significa que a dispersão exterior do

(24)

(25)

CONCLUSÃO
No presente trabalho foi verificada a capacidade de dissipação de energia da estrutura extravasora de um vertedouro salto esqui, isto é, anteriormente ao impacto do jato no colchão d’água. A
energia residual obtida para o modelo do presente
trabalho foi comparada com outros tipos de vertedouros (calha em degraus e calha lisa), evidenciando a grande eficiência de vertedouros salto esqui.

jato ( Dext ) é menos intensa. Esta tendência é linear,
como visto no segundo gráfico (Figura 8). As tendências vistas nas duas relações anteriores podem
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scour location of spillway. Proceedings of the Institution of Civil Engineers, Water Management 162,
Issue WM6, Pages 399—407, December 2009.

Foi quantificada a perda de carga sofrida
pelo fluxo à superfície livre no vertedouro salto
esqui, ou seja, aquela sofrida pelo escoamento na
calha do vertedouro e na travessia do jato no ar.
Desta forma, foi proposta uma fórmula para a determinação da energia do jato que impacta sobre o
colchão d’água a jusante do vertedouro, anteriormente à difusão do jato dentro do mesmo e posterior impacto sobre o leito rochoso. Essa energia de
entrada do jato no colchão d’água já está prontamente disponível para vertedouros de jato em queda
livre, conforme metodologia proposta por Rand
(1955), citado por Pinto (1994), mas a bibliografia
carece de dados sobre a morfologia da calha de um
vertedouro salto esqui, que é bastante complexa.
É importante notar que os resultados obtidos no presente trabalho foram para um modelo de
vertedouro salto esqui sem a utilização de comportas, isto é, um vertedouro salto esqui de soleira livre,
o que não é usual. A alta capacidade de suportar
vazões elevadas por unidade de largura da crista é
uma característica de vertedouros salto esqui, porém, a carga hidráulica sobre a crista é alta nestes
casos. Se tratando deste tipo de vertedouro, em
comparação com outro tipo que tenha maior largura efetiva de vertimento, o posicionamento da cota
da crista do vertedouro salto esqui deverá estar abaixo da cota da crista deste outro tipo de vertedouro.
Desta forma, quando a elevação da cota da crista da
barragem é inviável, utilizam-se vertedouros com
comportas, a fim de reter maior carga hidráulica na
barragem.
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Residual Energy Downstream From Ski-Jump Spillways
ABSTRACT
The construction of flood spillways with deflectors, where energy dissipation occurs in the natural bed with the formation of a pit hole, is an often
disseminated solution whenever local conditions
allow it, because it avoids the construction of a
stilling basin. However, the energy that acts on the
bedrock is intense and could result in unpleasant
erosions, which are related to the dynamics of the
jet. In this paper, a physical model of a ski-jump
spillway was used to analyze the energy dissipation
capacity of the flow structure, comparing it with
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ANEXO1 — representação esquemática do escoamento e variáveis representativas do modelo

ytopo

yt
Ht

Hm Nm

H

Vt
Z topo
Z concha

yp

yi

y1

y2

L proj

Onde:
N m é o nível de montante (m);
H m é a energia total de montante (m);
H t é a energia cinética do jato (m);
Vt é a velocidade na saída do jato, calculada sem perdas (m/s);
yt é a altura do escoamento no lábio do vertedouro, calculada sem perdas (m);

L proj

Z topo é a cota central do fluxo na altura máxima atingida pelo jato (m);
Z concha é a altura de lançamento do jato em relação ao ponto de impacto (m);
é a distância horizontal projetada, desde a emissão do jato até o ponto de impacto do núcleo na soleira
(m);
ytopo é a espessura do jato na seção de altura máxima atingida pelo mesmo (m);

yi a espessura da seção de impacto do jato na soleira (m);
y p é a lâmina d’água do poço de acumulação (m);
y1 e y2 são as alturas conjugadas do ressalto clássico (m), rápida e lenta, respectivamente.
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A Importância da Caracterização da Corrente para a Correta Determinação
do Comprimento e da Altura das Ondas. Parte 1: Embasamento
Teórico e Dispersão
Claudio Freitas Neves* e Andrea Moragas Dias*
neves@peno.coppe.ufrj.br
Recebido: 28/12/12 - revisado: 26/05/13 - aceito: 04/07/13

RESUMO
Os tipos de sensores utilizados nas medições de ondas frequentemente não identificam a presença de correntes. Isto
pode levar a erros na determinação da altura e do comprimento da onda. Utilizando a Teoria da Função de Corrente de
Dean, este trabalho procura avaliar os erros existentes nos valores de comprimento de onda, quando se despreza a corrente.
Resultados da Teoria Linear também são apresentados para quatro tipos de perfis de velocidade de corrente: uniforme, com
vorticidade constante, exponencial e coseno. Os seguintes parâmetros são utilizados para comparação de resultados: o número de Froude, referido ao valor da corrente na superfície; a razão entre a profundidade local e o valor do comprimento de
onda em águas profundas pela Teoria Linear na ausência de corrente; e a vorticidade adimensionalizada pela frequência
da onda para um observador fixo. Os efeitos da corrente sobre a onda manifestam-se tanto como um desvio de frequência
(efeito Doppler) entre aquela observada em um referencial fixo e a frequência intrínseca da onda em relação ao fluido em
movimento, quanto na não linearidade do escoamento combinado onda-corrente. Para os casos estudados, os valores do
comprimento de onda podem diferir de 5% a 90% em relação ao caso sem corrente.
Palavras-chave: Ondas. Vorticidade. Interação onda-corrente. Teoria da Função de Corrente. Dispersão.

quando se despreza a presença de uma corrente
subjacente. Neste trabalho serão discutidos apenas
os aspectos referentes à equação de dispersão. A
segunda parte abordará a influência da dispersão
para a determinação correta da pressão dinâmica
(sob a crista e sob o cavado) e sua conversão em
altura de onda na superfície livre. A terceira parte
será dedicada à aceleração e ao campo de velocidades orbitais e a quarta parte abordará, finalmente, as
propriedades não lineares (tensão de radiação, nível
médio) e a conservação da ação da onda (wave action).
As teorias matemáticas que descrevem a
propagação das ondas na superfície do mar foram
amplamente baseadas na hipótese de escoamentos
irrotacionais (e.g. JONSSON, 1989; JONSSON;
SKOVGAARD; WANG, 1970). Entretanto, é evidente
que é inadequada a descrição matemática das ondas
sem a inclusão de efeitos de correntes quase estacionárias, com as suas heterogeneidades espaciais.
Na prática, contudo, dificuldades operacionais ou
econômicas impedem medições simultâneas de
correntes e ondas, embora tal situação esteja se revertendo com o advento dos perfiladores acústicos
(ADCP), com o uso mais difundido de sen-

INTRODUÇÃO
Devido à presença constante de ventos e de
outras forças geradoras de correntes sobre corpos
d’água, raramente as ondas propagam-se ou são
geradas em fluidos quiescentes. Os gradientes horizontais e verticais de velocidade determinam a distribuição de vorticidade que, por sua vez, influencia
a dinâmica do escoamento oscilatório. Deste modo,
a realização, na Natureza e em laboratório, de medições detalhadas do campo de velocidades é fundamental, não apenas para a verificação experimental
de teorias rotacionais de ondas, mas para a correta
estimativa da altura e do período das ondas.
O presente trabalho é o primeiro de uma
série de quatro artigos que têm por objetivo demonstrar a importância de medições de perfis de
correntes simultaneamente a medições de ondas,
quantificando os erros cometidos na determinação
de grandezas cinemáticas e dinâmicas das ondas
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informações de alta frequência e com boa resolução
espacial. Nestes casos, em geral não se obtêm informações sobre as ondas, embora alguns trabalhos
experimentais comprovem a importância da medição simultânea de ondas e correntes (e.g. SMITH,
2002).

soriamento remoto e com exigências mais rigorosas
nos projetos de engenharia costeira e oceânica.
Dalrymple (1973) alertava que algumas técnicas para a quantificação de forças sobre uma estrutura, causadas por ondas deslocando-se numa
corrente cisalhante, envolviam simplesmente a superposição linear da corrente sobre uma onda irrotacional, sem considerar os efeitos não-lineares que
ocorrem na superfície livre. Se tal procedimento
naquela época era questionável, atualmente não é
mais aceitável.
Sensores que registram acelerações verticais
(bóias), pressão subsuperficial, ou deslocamento da
superfície livre (wave staff) são regularmente utilizados para a determinação da superfície livre das ondas. Nos dois primeiros casos, utilizam-se funções de
transferência para obter o deslocamento da superfície livre; tais funções dependem, entre outros fatores, da frequência das ondas conforme observada
por um equipamento estático, da profundidade
local e da elevação do instrumento na coluna d’água. No Brasil, por muitos anos utilizaram-se sensores de pressão por serem equipamentos mais baratos
e menos suscetíveis a avarias ou vandalismo. A função de transferência que relaciona as flutuações da
pressão a variações na elevação da superfície livre é
geralmente baseada na teoria linear de ondas.
Segundo Biesel (GABRIEL; HEDGES,
1986), um problema comum na utilização da teoria
linear de ondas para determinar propriedades cinemáticas da onda na superfície livre a partir de
registros de pressão é o erro devido às não linearidades; outros autores, citados nesta mesma referência, alertam para a discrepância entre a relação de
dispersão real e a aproximação linear. Tentativas
para superar as limitações da teoria linear de ondas
foram centradas na incorporação de um fator de
correção empírico à função de transferência linear,
sendo esperado que tal fator dependesse não somente das propriedades da onda, mas também da
elevação dos sensores em relação ao nível médio do
mar (CAVALERI; EWING; SMITH, 1978).
Acontece, porém, que a influência de correntes sobre o movimento das ondas e sobre seus
parâmetros já se manifesta em primeira ordem,
como é o caso do efeito Doppler. Portanto, pode ser
equivocado atribuir, exclusivamente à não linearidade, as discrepâncias entre teoria e observação de
pressões.
Embora haja o reconhecimento teórico do
problema, pelo menos de forma qualitativa, as informações quantitativas ainda são poucas. Medições
de perfis verticais de correntes tornaram-se possíveis
após o uso de perfiladores acústicos, que fornecem

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Sob o ponto de vista prático, o problema da
superposição de ondas e correntes foi fortemente
motivado pelos chamados “quebra-mares pneumáticos”, um tubo perfurado assentado sobre o fundo do
mar, dentro do qual injeta-se ar comprimido, criando uma cortina de bolhas na água. Em 1942, Sir G.
I. Taylor, em palestras ao Almirantado Britânico
levantara a hipótese de que tal cortina de bolhas
pudesse ser útil como um escudo contra as ondas.
Taylor (1955) mostrou então, teoricamente, que as
bolhas produziam uma corrente de água ascendente
que se expandia numa corrente horizontal próximo
à superfície. Pareceu-lhe mais provável então que as
ondas fossem bloqueadas por esta corrente induzida
e não pela ação direta das bolhas nem pela diferença de densidade da emulsão.
Taylor descobriu que uma corrente, direcionada contra as ondas, impedia a propagação de
todas aquelas cujo comprimento fosse menor que
um determinado valor crítico. Seu estudo baseou-se
na investigação matemática das condições sob as
quais ocorreria tal bloqueio. Foram considerados
dois tipos de perfis de correntes: com velocidade
uniforme até uma profundidade z1 ou com velocidade decrescente linearmente desde a superfície até
se anular numa profundidade z1.
Coube então a Evans (1955) realizar os experimentos que comprovaram que as ondas eram de
fato bloqueadas pela corrente contrária produzida
pela cortina de bolhas e mediu a distribuição de
velocidade na corrente. Desde então, o assunto vem
sendo objeto de investigação por vários autores
(PAPROTA, 2013).
Estudos Experimentais
van Hoften e Karaki (1970) estudaram a dissipação de energia das ondas e as trocas energéticas
entre onda e corrente. O canal media 15,8m de
comprimento, 60cm de largura e profundidade total
de 70cm, com lâmina d’água de 15,2cm; ondas com
frequências de 1,3 a 2,5 Hz eram geradas por um
mecanismo tipo plunger posicionado a montante do
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um de baixa-mar e um para água calma (corrente
nula). Os cálculos foram feitos para uma onda incidente com período igual a 8 s e com direção (em
águas profundas) de 45 graus com as isóbatas. A
profundidade era de 4 m sobre os bancos e de 20 m
na parte mais funda do canal.
Os resultados mostraram que, sobre os bancos, o comprimento de onda era bastante afetado
(17%) pela intensidade das correntes de maré, enquanto a altura de onda era pouco afetada (3%). Na
área de transição dos bancos para o canal, a altura
de onda diminuía na baixa-mar e aumentava na
preamar, enquanto que dentro do canal, a altura de
onda durante a preamar era em torno de 11% maior em relação ao caso de ausência de correntes, e
durante a baixa-mar era cerca de 11% menor.
No segundo caso, o nível de maré e as velocidades variavam continuamente, simulando um
ciclo de maré completo. O período de onda incidente era de 6 s e a direção de incidência era oblíqua aos principais canais do delta.
A análise dos resultados intermediários demonstrou que o aumento da altura de onda, do
banco Banjaard para o canal, era maior quando a
profundidade no banco (e também a altura de onda
limitante) era mínima, porque os efeitos de refração
entre o banco e o canal neste caso eram máximos.
Como a elevação da maré era uniforme na
área estudada, em dois instantes de mesmo valor de
nível de maré (um na enchente e outro na vazante)
as situações diferiam somente em relação às correntes de maré. Consequentemente a histerese calculada seria devida somente às correntes de maré. Essa
última conclusão foi então admitida como evidência
suficiente para explicar as causas da histerese observada na Natureza.
Gabriel e Hedges (1986), realizando experimentos em canal de ondas, determinaram o espectro da elevação da superfície a partir de pressões
registradas sob ondas irregulares deslocando-se numa corrente contrária. Demonstrou-se que o efeito
Doppler devia ser considerado quando os espectros
de elevação da superfície fossem determinados a
partir de medições de pressão sub-superficiais feitas
em presença de correntes, particularmente quando
o transdutor de pressão fosse colocado próximo ao
fundo do mar.
Para ondas deslocando-se numa corrente
com velocidade média de 0,23 m/s, foram analisados o espectro observado e o previsto para o deslocamento da superfície a partir do registro de pressão. Em um caso, o efeito Doppler devido à corrente
foi ignorado na determinação do número de onda
(k) a partir da frequência observada (). No outro

canal (ou seja, onda e corrente fluíam no mesmo
sentido) e as velocidades da corrente variavam de 15
a 60 cm/s (vazões de 14 a 55 l/s). As velocidades
foram medidas com anemômetros de filme quente
em diversas elevações e posições ao longo do canal.
A superfície livre foi medida a cada 15cm ao longo
de 10m da seção de ensaio do canal. Medições foram efetuadas apenas com a corrente, apenas com
ondas e com a superposição dos dois escoamentos.
Este estudo concluiu que a velocidade orbital das
ondas distorce o perfil da corrente, existe produção
de energia turbulenta próximo à superfície como
resultado da interação com as ondas, e aumenta o
gradiente da velocidade no fundo (tensão). Os autores não mencionam o aparecimento de velocidades ou efeitos transversais, já que as ondas eram
medidas apenas no centro do canal. Eles mencionam, no entanto, a importância de fenômenos de
reflexão.
Battjes (1981) estudou os efeitos de correntes de maré sobre a magnitude das alturas de ondas
no estuário Oosterschelde, Holanda. As observações
indicavam que, para uma mesma lâmina d’água e
para o mesmo clima de ondas, a altura significativa
apresentava um comportamento histerético ao longo de um ciclo de maré, ou seja, para uma mesma
lâmina d’água, a altura significativa na vazante era
diferente daquela na enchente. Considerou-se então
a hipótese de que este fenômeno pudesse ser devido
à influência das correntes de maré. Como a construção do sistema de proteção contra marés meteorológicas na costa da Holanda (Projeto Delta) alteraria
o regime de correntes ao largo daquele estuário,
havia a expectativa de mudanças no clima de ondas
na costa e, em especial, impactos significativos sobre
os diques.
Para os estudos de refração por correntes e
profundidades variáveis, foi utilizado um modelo de
onda de crista longa, monocromática, baseado na
teoria linear de escoamento potencial; a arrebentação nos bancos era modelada por uma formulação
semi-empírica para a altura de onda. O tempo de
deslocamento do grupo de onda era pequeno
quando comparado ao período da maré, o que tornava razoável a hipótese de quase estacionariedade
para a corrente. Tais modelos comprovaram a histerese das alturas de ondas, conforme observado na
Natureza.
Os testes numéricos foram efetuados para
dois casos diferentes. No primeiro caso, o nível de
maré era constante e as isóbatas eram retilíneas e
paralelas em toda a região do canal até águas profundas. Somente três cenários de correntes estacionárias foram considerados: um típico de preamar,
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Hunt (1955) propôs soluções para o problema linearizado de ondas longas e curtas que se
propagam contra ou a favor de correntes, cujo perfil
de velocidade varia com a potência 1/7 da elevação
em relação ao fundo.

caso, o efeito Doppler foi considerado através da
utilização da equação:
(1)
onde U é a componente da velocidade da corrente
na direção da propagação da onda e h é a profundidade local. Denomina-se frequência intrínseca da onda, , o valor da frequência em relação ao fluido em
movimento,  = -kU.
Smith (2002) relata os resultados do estudo
realizado na baía Willapa, na costa sudoeste do estado de Washington, EUA, para fins de navegação,
onde uma bóia de superfície e um sensor de pressão
no fundo foram instalados, com o propósito de avaliar as feições de onda na presença de correntes. Os
valores máximos de corrente de maré observados
eram 1,4 m/s na vazante e 0,9 m/s na enchente. Ao
desprezar a presença da corrente, a autora obteve
erros de 20% na estimativa de alturas de onda, sendo que as alturas eram superestimadas na enchente
(mesmo sentido de propagação de onda e corrente)
e subestimadas na vazante (sentidos opostos de propagação).

1

U(y)  U s (y / h)

7

(3)

onde y é a coordenada vertical a partir do fundo, h é
a profundidade total e Us a velocidade junto à superfície livre. As expressões da celeridade da onda
(e consequentemente o número de onda e a equação de dispersão) são obtidas em séries de potências
do número de Froude para a velocidade da corrente
na superfície livre.
A equação apresentada por Hunt para a solução linearizada envolve a segunda derivada do
perfil de velocidade. Yih (1972) retomou a mesma
equação, abordando-a sob o ponto de vista da estabilidade (linear) do escoamento e as condições para
existência teórica de modos neutros.
Hunt (1955) também apresentou soluções
não lineares para onda solitária e cnoidal, propagando-se contra e a favor de uma corrente com o
perfil de corrente dado pela equação (3).
Dean (1965) desenvolveu um método numérico que permitia determinar as características
cinemáticas e dinâmicas de ondas não lineares de
qualquer ordem. Podendo ser considerado dentro
da categoria de métodos de Galerkin, parte-se de
uma formulação pré-estabelecida para a solução,
com coeficientes a serem determinados por um
processo de minimização de uma função “objetivo”.
Dalrymple (1973, 1974) estendeu o método para
ondas que se propagavam numa corrente com vorticidade constante em até duas camadas.
A validade do modelo na representação do
fenômeno real na Natureza era confirmada analiticamente pelo fato dos erros nas condições de contorno poderem ser tão pequenos quanto desejável.
Dalrymple concluiu que o efeito da corrente
linear cisalhante numa onda de dada altura manifestava-se como uma mudança do comprimento de
onda, o que por sua vez resulta em alterações na
cinemática das partículas. Embora o modelo de
Dalrymple não considerasse os efeitos transientes de
uma onda propagando-se de uma zona sem correntes para uma região com corrente, ele evidenciava a
influência da altura, da magnitude da corrente e do
sentido de propagação na relação de dispersão.
Para validação do modelo, foram utilizadas
as medições do experimento realizado entre setembro de 1960 e novembro de 1963 (Wave Project II),

Estudos Teóricos
Talvez o trabalho teórico mais completo sobre escoamentos bidimensionais num plano vertical
com vorticidade arbitrária deva-se a Dubreil-Jacotin
(1934). Para uma onda de forma permanente, propagando-se sobre uma corrente permanente, o escoamento combinado é permanente quando observado em um sistema de coordenadas que se desloca
com a velocidade de propagação da onda. Neste
sistema de coordenadas, através de uma transformação de variáveis  (X , Y)  Y ( , X), a autora obteve uma equação diferencial em termos da posição
vertical Y da linha de corrente:

2
   Y 2   2 Y
  Y  2 Y
 Y  Y 2 Y
1  


 
2


 X    X        X 2
   X     2


3
Y 
 f()
 


(2)

onde f() é uma função que define a distribuição
de vorticidade para cada linha de corrente. A solução numérica desta equação, em diferenças finitas,
foi desenvolvida por Dalrymple (1973).
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conduzido no Golfo do México em lâmina d’água
de 30 m, durante o qual foram observadas ondas de
12 m de altura por ocasião do furacão Carla. Sensores de pressão foram colocados em oito elevações ao
longo de um pilar, desde o fundo até a superfície, e
a elevação da superfície livre foi observada diretamente com o auxílio de um wave-staff. A comparação
entre os resultados teóricos previstos pela teoria de
Dean (apenas corrente) e a teoria de Dalrymple
(com vorticidade 0 = 0,025 s-1) indicou diferenças
de 10% entre as velocidades máximas previstas pelas
respectivas teorias, embora os erros na condição de
contorno dinâmica na superfície livre para a mesma
ordem de aproximação numérica fossem praticamente os mesmos. É importante observar que diferenças de 10% na estimativa da velocidade implicam
em diferenças de 20% na estimativa da força de
arraste sobre a estrutura, e isto foi verificado para
uma variação de velocidade de apenas 2,5 cm/s em
1 m ao longo da vertical.
Dalrymple e Cox (1976) apresentaram duas
formas de solução para função de corrente, aplicada
ao caso de ondas periódicas e simétricas, propagando-se em escoamento rotacional. Neste caso, a magnitude da vorticidade variava linearmente com a
magnitude da função de corrente. O método de
perturbação numérica convergia rapidamente para
uma onda de altura e período determinados, em
lâmina d’água especificada, e com distribuição de
vorticidade determinada pela expressão f() =  2
 onde  é a função de corrente. Isto corresponde a
correntes que variam com a profundidade como
cosseno trigonométrico ou hiperbólico, dependendo do sinal ser positivo ou negativo, respectivamente. O parâmetro  governa a magnitude da vorticidade.
Os autores concluíram que os modelos de
onda, incluindo os efeitos de correntes favoráveis ou
opostas, eram analiticamente válidos, satisfaziam
todas as condições de contorno de modo exato, à
exceção da condição de contorno dinâmica na superfície livre que era satisfeita na forma média quadrática.
Todas as propriedades cinemáticas e dinâmicas das ondas são afetadas pela presença de correntes, lembrando-se que os parâmetros livres no
caso são a altura, o período e a profundidade. Correntes favoráveis demonstraram aumentar as velocidades horizontais sob a crista da onda, o comprimento de onda e a elevação da crista, enquanto que
correntes contrárias possuem efeitos opostos.
Neves (1987) propôs uma solução formal
das equações do movimento de Euler, periódica no

espaço, aplicando o método de separação de variáveis à equação de vorticidade bidimensional. Fisicamente, a solução corresponde a ondas que se propagam numa corrente cuja distribuição de vorticidade expressa-se como f     a  b log    , onde
a e b são constantes reais. Consequentemente pode
ser utilizada para modelar ondas num escoamento
rotacional, enquanto o perfil da corrente é descrito
por uma função particular:

U 2 z    2 z   a  b  b log    m

(3)

onde m é uma constante.
Apesar do autor não apresentar uma demonstração matemática rigorosa da existência de
solução satisfazendo todas as condições de contorno
usuais para escoamentos de superfície livre, há evidência numérica da validade da teoria na medida
em que foi possível minimizar o erro médio quadrático na condição de contorno dinâmica da superfície livre, utilizando o mesmo método de Dalrymple
(1973), Dalrymple e Cox (1976) e Dean (1965).
O comprimento de onda e os perfis de velocidade mostraram um melhor ajuste com ondas
lineares, particularmente em relação à forma do
perfil, que é mais simétrico em lugar de ter cristas
pontudas e cavados achatados. Os valores para comprimento de onda diferiram por menos que 3% da
Teoria de Onda de Função de Corrente de primeira
ordem, embora a diferença pudesse ser tão grande
quanto 13% para as teorias de maior ordem, o que
demonstra a inadequação de utilizar o perfil de
vorticidade constante para representar um escoamento com outra distribuição de vorticidade.
Kirby e Chen (1989), utilizando um método
de perturbações em função do parâmetro =U/c <<
1, desenvolveram uma aproximação para a expressão da equação de dispersão no caso de ondas superpostas a correntes com perfil de velocidade arbitrário ao longo da profundidade, porém fracas em
relação à celeridade da onda. Aplicando a diversos
exemplos de perfis de velocidade, os autores demonstram a necessidade de levar a expansão até
O(2) em águas rasas e intermediárias e evidenciam
os erros cometidos ao negligenciar a presença da
corrente.

FORMULAÇÃO TEÓRICA
Colocação do problema matemático

Em um fluido invíscido e incompressível,
ondas de crista longa deslocam-se colineares a cor-
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rentes, em profundidade constante, sobre fundo
rígido e impermeável. Admite-se ainda que a onda
se propague sem alteração na forma e com celeridade constante. Trata-se de um problema bidimensional em perfil (2DV) e, para um sistema referencial
de coordenadas que se desloque com velocidade
igual à celeridade da onda, o problema torna-se
estacionário.
As diferenças principais entre as teorias matemáticas clássicas apresentadas na literatura e a
teoria aqui utilizada consistem na não linearidade
do problema, na presença de vorticidade e o efeito
Doppler.
Em primeiro lugar, sabe-se que ondógrafos
de pressão tendem a subestimar a elevação da crista
e a superestimar a elevação do cavado. Esta é uma
característica não linear, pois a diferença entre as
oscilações da pressão dinâmica e o deslocamento da
superfície livre são proporcionais à esbeltez da onda
(razão entre altura e comprimento da onda).
Em segundo lugar, sabe-se que a vorticidade
altera significativamente a dinâmica do escoamento,
como será comprovado adiante. Tais efeitos não são
considerados quando se utilizam, para fins de projeto, teorias fundamentadas no potencial de velocidades, linearmente superpostas a correntes observadas
na natureza, reconhecidamente rotacionais.
Em terceiro lugar, o período da onda que é
observado em um referencial fixo (período aparente) é diferente daquele medido em um referencial
que se desloca com o fluido (período intrínseco),
fenômeno esse denominado efeito Doppler.
Sob o ponto de vista teórico, é preferível utilizar a função de corrente, pois o uso do potencial
de velocidades é restrito a escoamentos irrotacionais.
A equação diferencial governante em duas
dimensões no plano vertical é determinada a partir
das equações de Euler, referidas a um observador
que acompanha a onda:

u  c u  c x  w u  c z
u  c w x

 ww z  



1
px


1
pz  g


Sendo o fluido incompressível, a equação da
continuidade é expressa como:

u  c x  w z  0

(6)

e neste caso pode-se garantir a existência de uma
função de corrente, (x,z), definida como:

u  c  z

w  x

e

(7)

Em termos da função de corrente, expressase a vorticidade  como

u  cz

 

 wx



  zz   xx

(8)

Substituindo a expressão da função de corrente em (4) e (5) e eliminando o termo de pressão
por diferenciação cruzada, chega-se à equação:

 x2z  z2 x  0

(9)

Esta equação estabelece que a vorticidade
do escoamento (-2) é constante ao longo de uma
linha de corrente. Integrando esta equação ao longo
de uma linha de corrente, chega-se à equação governante para o fluido (e.g. LAMB, 1945):

  2   f()

(10)

onde f é uma função arbitrária.
A função de corrente satisfaz então o seguinte problema de valor de contorno:

 xx  zz  f() em    x   ,  h  z  (x) (11)

(4)

(x , h)  0

(12)

(x, )     constante

(13)

gz 

(5)



 

1 2
 x  2z 
2



0

f   d  Q

em z  (x) (14)

onde (x) define a posição da superfície livre (periódica no espaço), Q é a constante de Bernoulli, f é
uma função arbitrária que fornece a distribuição de
vorticidade em função das linhas de corrente.
Obtém-se a pressão dinâmica em qualquer
ponto do fluido, com coordenadas (x,z), através da
equação de Bernoulli:

onde u e w são as componentes horizontal e vertical
da velocidade do escoamento combinado(onda +
corrente), p é a pressão dinâmica, g é a aceleração
da gravidade e c é a celeridade da onda. Neste referencial móvel, o escoamento é permanente.
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p

1
 gz   2x   2z   * f(s) ds  Q
0

2

(15)

-0,2
0,0
0,2
0,4

onde * corresponde à linha de corrente que contém o ponto dado. Esta equação é válida para fluidos invíscidos, escoamentos permanentes e inclui
um termo relacionado à distribuição de vorticidade.
Na presença de vorticidade, o principal efeito pode ser entendido através da equação integrada
da quantidade de movimento
1   p
  
 u  u   gz   u  

2


0,6
0,8
1,0

Figura 1 - Perfil vertical de correntes para os casos I a IV,
respectivamente, da esquerda para a direita

Para as condições de contorno indicadas pelas equações (12) a (14), as soluções para os problemas linearizados são as seguintes:

(16)

Caso I : (x, z)  U 0  c z  h  



onde u é o vetor velocidade total, Ω é o vetor vorticidade, p é a pressão,  é a massa específica da
água do mar, g é a aceleração da gravidade, e z é a
cota em relação ao nível médio.
O segundo membro da equação (16) representa um aumento no campo de aceleração do escoamento combinado que resulta da interação onda-corrente, na presença de vorticidade. Para escoamentos bi-dimensionais, este termo é perpendicular à velocidade em todos os pontos do escoamento.
Sob a crista e o cavado, por exemplo, ele representa
um acréscimo à aceleração vertical.



1
 0 z  h 2
2
(22)
g
H
  senh k z  h 
cos kx
 
 
2    kU s
k
cosh kh

Caso III : (x, z)  

Aproximações lineares

Quatro exemplos de perfis de correntes (Figura 1) serão utilizados a fim de ilustrar a influência
do efeito Doppler e da vorticidade sobre a equação
de dispersão e sobre o fator de resposta de pressão.
No primeiro exemplo a velocidade é constante, U0, ao longo da vertical. No segundo exemplo, a velocidade varia de U0 no fundo até Us = U0 +
0 h na superfície livre. No terceiro e quarto exemplos, o perfil de velocidade pode ser expresso como
seno (coseno) hiperbólico ou trigonométrico. Estes
exemplos correspondem respectivamente às equações governantes:

  xx   zz  0

(17)

Caso II :

  xx   zz   0

(18)

Caso III :   xx   zz    2

(19)

Caso IV :   xx  zz   2

(20)

(21)

Caso II : (x, z)  U 0  c z  h  



Caso I :

g
senh k z  h 
H
cos kx
2   kU 0
cosh kh

H
2

Us  c  senh z  h 


cosh h

g tanh h
senh z  h 
cos kx
   tanh h tanh h
senh h
(23)

Caso IV : (x, z)  

Us  c  sen z  h  H A


cos h

2

4

(z) cos kx

(24)
onde, Us é a velocidade da corrente à superfície, no
Caso II Us = U0 + 0 h, e, nos Casos III e IV,



2  k2

e 

 2  k 2 , respectivamente.

Para o Caso IV, a função A4(z) é expressa como:

gh tan h
senz  h 
, se k 2   2

senh
 h  h tan h tan h

gh
z

A 4 z   
, se k 2   2
1  
h
 1  h tan h 

gh tanh h
senhz  h 
, se k 2   2






h
h
tan
h
tanh
h
senhh


(25)
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a propagação da onda é isotrópica. Na presença de
corrente favorável, obtém-se um valor kh menor (ou
seja, comprimento de onda maior), solução A no
gráfico da Figura 2, enquanto que na presença de
corrente contrária, obtém-se um valor negativo para
kh de maior valor absoluto, correspondendo a um
comprimento de onda menor, solução B no gráfico.

Influência no Comprimento de Onda:
Equação de Dispersão

No caso I, a velocidade da corrente, colinear
à onda, é constante e a relação de dispersão é expressa por:

  kU0 2  gk tanh kh

(26)

2,0

Equação de Dispersão ‐ Caso I
U = cte

1,5

Esta expressão é formalmente semelhante à
equação de dispersão linear para o caso de não haver corrente, apenas substituindo a frequência intrínseca   kU 0 pela frequência aparente () em
relação a um observador fixo em relação ao fundo.
A equação (26) pode ser reescrita de forma
adimensional

1,0

0,5

 h
g

B

C

0,0

D

‐0,5
No. de Froude
0,05 (+)
0,05 (‐)
0,15 (+)
0,15 (‐)
0,3 (+)
0,3 (‐)
0,45 (+)
0,45 (‐)
0,6 (+)
0,6 (‐)
sem corrente

‐1,0

‐1,5

2

 h
U 

 kh 0   kh tanh kh
 g
gh 


A

‐2,0
‐3,0

(27)

‐2,0

‐1,0

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

kh

Figura 2 - Relação de dispersão: solução sem corrente
(linha mais forte) e com corrente uniforme. Valores da
abscissa (kh) e da ordenada ((h/g)½) adimensionais

permitindo a determinação da profundidade relativa (kh) em função do valor em águas profundas da
profundidade relativa (2h/g) e do número de
Froude da corrente (U0/(gh)1/2), parâmetros que
dependem de grandezas medidas no campo (período aparente, profundidade local e velocidade da
corrente).
A presença de corrente altera o valor do
comprimento de onda na medida em que o período
da onda em relação ao fluido em movimento não é
o mesmo que o período em relação ao fundo fixo
(efeito Doppler). Consequentemente, todas as
grandezas que dependem do número de onda serão
afetadas, mesmo que suas expressões sejam formalmente iguais àquelas deduzidas para a teoria linear
na ausência de correntes.
A Figura 2 ilustra a equação de dispersão
para o caso de fluido em repouso (número de
Froude igual a zero) e para casos com corrente uniforme (número de Froude variando de 0,05 a 0,6).
Valores negativos de kh correspondem a ondas propagando-se em sentido contrário à corrente. Neste
gráfico estão indicados dois conjuntos de solução,
um referente à raiz positiva da equação de dispersão, e ooutro referente à raiz negativa (linha tracejada).
Na ausência de corrente, uma vez conhecidos os valores de freqüência aparente e profundidade, ou seja para um valor fixado de  h g , exis-

Existe, porém, outra influência da corrente
que não possui analogia com a situação sem corrente. Para um determinado valor do número de Froude para uma corrente contrária (lado do gráfico
com valores negativos de kh), existe um valor limite
para o período da onda abaixo do qual a onda não
pode se propagar contra a corrente (ou seja, um
valor máximo do parâmetro  h g ). Este resultado
é coerente com as observações de Evans (1955) e
Taylor (1955). Além disso, a equação de dispersão
admite duas outras soluções, uma para onda propagando-se a favor da corrente (solução D) e outra
para onda contrária à corrente (solução C), ambas
com números de onda muito elevados. São ondas de
curto comprimento, embora o período de propagação em relação a um observador fixo (período aparente) seja mais longo do que aquele que existiria
para uma onda de igual comprimento, na mesma
profundidade, na ausência de corrente. Peregrine
(1976) apresenta uma explicação física muito clara
para essas ondas em termos da velocidade de propagação de energia.
Para o Caso II, em que a vorticidade é constante, a equação de dispersão é expressa por:

  kUs 2   gk  0   kUs  tanh kh

tem duas soluções simétricas para kh, indicando que
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onde Us = U0 + 0 h é a velocidade na superfície
(z = 0) e U0 é a velocidade em z = -h. A relação de
dispersão adimensional nesse caso torna-se

soluções adicionais com valores altos de kh, conforme descrito no Caso I. A solução é apresentada na
Figura 3. Comparando-se os casos com e sem vorticidade, verifica-se que a presença de vorticidade tem
um efeito menor do que o da corrente e, além disso,
faz com que a solução seja intermediária entre a
situação sem corrente e aquela com corrente uniforme.
Essas variações provocadas pela corrente no
valor do comprimento de onda tornam-se importantes na medida em que se observa que várias grandezas de importância para projetos de engenharia são
determinadas a partir do comprimento de onda. De
fato, a celeridade da onda, o número de onda, a
superfície livre, a função de corrente, a relação de
dispersão, as componentes horizontal e vertical da
velocidade da onda, a pressão dinâmica, as componentes da aceleração da onda são todos dependentes do comprimento de onda. Em trabalhos futuros
serão discutidas as influências sobre o fator de resposta de pressão e sobre a função de transferência
de espectro de aceleração para espectro de elevação
da superfície livre.
Para a vorticidade proporcional a , existem
duas famílias de soluções, dependendo do sinal,
positivo ou negativo, na equação governante. Para o
Caso III, Figura 4, a equação de dispersão é dada
por

2

 h
U 

 kh s  
 g
gh 

(29)

0 h  h
U s  

  tanh kh
 kh
kh 
g  g
gh  


e neste caso observa-se, no segundo membro da
equação, um termo que depende explicitamente da
vorticidade. A frequência relativa é determinada em
função de dois parâmetros adimensionais, o número
de Froude da corrente, referido à superfície livre,
F = Us/(gh)1/2 e o parâmetro de vorticidade
W = 0(h/g)1/2 .
Teoricamente o comprimento da onda é influenciado pela velocidade da corrente superficial,
embora alguns correntômetros meçam apenas as
velocidades próximas ao fundo. Tais medições são
insuficientes para prever as propriedades dinâmicas
e o comprimento de onda.
2,5

Equação de Dispersão ‐ Caso II
 W ; Fr 

2,0
1,5
1,0
0,5

  kUs 2 

 h
0,0
g
‐0,5
‐1,0

R+ = ( 0 ; 0,15 )
R+ = ( 0,2 ; 0,15 )
R+ = ( 0,4 ; 0,15 )
R+ = ( 0 ; 0,5 )
R+ = ( 0,2 ; 0,5 )
R+ = ( 0,4 ; 0,5 )
sem corrente

‐1,5
‐2,0
‐2,5
‐3,0

‐2,0

‐1,0

0,0

R‐= ( 0 ; 0,15 )
R‐= ( 0,2 ; 0,15 )
R‐= ( 0,4 ; 0,15 )
R‐= ( 0 ; 0,5 )
R‐= ( 0,2 ; 0,5 )
R‐= ( 0,4 ; 0,5 )
1,0

g k2h tanh h
h  h tanh h tanh h

(30)

onde    2  k 2 . A figura 4 apresenta o gráfico
2,0

desta expressão para diferentes valores de h e do
número de Froude, Us/(gh)1/2. Valores menores de
h fornecem perfis de velocidade que se aproximam
de um perfil uniforme, enquanto que valores maiores produzem perfis de velocidade com variação
exponencial, próximo do que se observa em correntes induzidas por ventos.
Verifica-se, neste caso, um comportamento
da equação de dispersão semelhante àquele observado nos casos anteriores de corrente uniforme ou
de vorticidade constante. Existe maior sensibilidade
ao número de Froude do que ao parâmetro h, considerando as curvas para h=0,2 e 1,5 nos três exemplos mostrados com número de Froude, Fr, igual a
0,1, 0,25 e 0,5. Um resultado inesperado ocorre para
h=1,5 e Fr=0,1, pois ambas as soluções para corrente, favorável ou contrária à onda, fornecem valores

3,0

kh

Figura 3 - Relação de dispersão para corrente com vorticidade uniforme: solução sem corrente e com corrente,
para valores de (W = 0(h/g)1/2 = parâmetro de vorticidade
e Fr = número de Froude); na legenda, R+ e R- são raízes
positiva e negativa da equação de dispersão, respectivamente no lado positivo e negativo do eixo das ordenadas

Semelhante ao caso de velocidade constante, ocorrem variações no comprimento de onda
devido à presença de vorticidade. Para corrente e
onda propagando-se na mesma direção, o aumento
da vorticidade acarreta a diminuição do comprimento de onda, o efeito sendo oposto quando onda
e corrente são contrárias. Existem também duas
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menores de número de onda (comprimentos maiores) do que aqueles encontrados na solução sem
corrente.

onde  

2  k2 .

RESULTADOS
2,5

Equação de Dispersão ‐ Caso III
 h ; Fr 

2,0

R+ = ( 0,2 ; 0,1 )
R‐= ( 0,2 ; 0,1 )
R+ = ( 0,2 ; 0,25 )
R‐= ( 0,2 ; 0,25 )
R+ = ( 0,2 ; 0,5 )
R‐= ( 0,2 ; 0,5 )
R+ = ( 1 ; 0,1 )
R‐= ( 1 ; 0,1 )
R+ = ( 1 ; 0,25 )
R‐= ( 1 ; 0,25 )
R+ = ( 1 ; 0,5 )
R‐= ( 1 ; 0,5 )
R+ = ( 1,5 ; 0,1 )
R‐= ( 1,5 ; 0,1 )
R+ = ( 1,5 ; 0,25 )
R‐= ( 1,5 ; 0,25 )
R+ = ( 1,5 ; 0,5 )
R‐= ( 1,5 ; 0,5 )
sem corrente

1,5
1,0
0,5

 h
0,0
g
‐0,5
‐1,0
‐1,5
‐2,0
‐2,5
‐3,0

‐2,0

‐1,0

0,0

kh

1,0

2,0

Os 240 testes numéricos efetuados por Dias
(1992), utilizando a Teoria da Função de Corrente
para velocidade ou vorticidade constante, procuraram reproduzir situações típicas na prática de medições de ondas a fim de comparar os resultados previstos em duas situações, com e sem corrente. Os
principais parâmetros foram assim escolhidos:
1. profundidades de 5 m, 10 m, e 20 m; determinou-se trabalhar nesta faixa visto ser
nela que geralmente se instalam os sensores
de pressão;
2. alturas de onda de 1 m, 2 m, 3 m, e 4 m e
períodos de 6 s, 7 s, 8 s, 9 s, e 10 s por serem
bastante representativos das condições de
mar presentes na costa brasileira;
3. correntes superficiais de 0,5 m/s, 1,0 m/s,
1,5 m/s, e 2,0 m/s por abrangerem uma
faixa de correntes bastante diversificada.

3,0

Figura 4 - Equação de dispersão (Caso III) para diferentes
valores de h e do número de Froude (Fr); na legenda, R+
e R- são raízes positiva e negativa da equação de dispersão, respectivamente no lado positivo e negativo do eixo
das ordenadas

2,5

Equação de Dispersão ‐ Caso IV
 h ; Fr 

2,0

R+ = ( 0,2 ; 0,1 )
R‐= ( 0,2 ; 0,1 )
R+ = ( 0,2 ; 0,25 )
R‐= ( 0,2 ; 0,25 )
R+ = ( 0,2 ; 0,5 )
R‐= ( 0,2 ; 0,5 )
R+ = ( 1 ; 0,1 )
R‐= ( 1 ; 0,1 )
R+ = ( 1 ; 0,25 )
R‐= ( 1 ; 0,25 )
R+ = ( 1 ; 0,5 )
R‐= ( 1 ; 0,5 )
R+ = ( 1,5 ; 0,1 )
R‐= ( 1,5 ; 0,1 )
R+ = ( 1,5 ; 0,25 )
R‐= ( 1,5 ; 0,25 )
R+ = ( 1,5 ; 0,5 )
R‐= ( 1,5 ; 0,5 )
sem corrente

1,5
1,0
0,5

 h
0,0
g
‐0,5
‐1,0
‐1,5
‐2,0
‐2,5
‐3,0

‐2,0

‐1,0

0,0

kh

1,0

2,0

Estas condições estão apresentadas na Figura 6, baseada em Dean (1974), para classificar as
regiões de validade das teorias de onda em termos
da fração da altura (H) em relação à altura de arrebentação (Hb) (máxima estimada).
1

H / Hb
1,00
0,75

3,0

0,1

  kU s 2

h = 5m

0,25

h = 10m
h = 20m

0,01

Para o Caso IV, Figura 5, a forma da equação de dispersão (31) dependerá de k2 ser menor,
igual ou maior que 2.

g k 2 h tan  h

  h  h tan h tan  h

g k 2h

1  h tan h

g k 2 h tanh  h

  h  h tan h tanh  h

0,50

H / L0

Figura 5 - Equação de dispersão (Caso IV) para diferentes
valores de h e do número de Froude (Fr); na legenda, R+
e R- são raízes positiva e negativa da equação de dispersão

0,001
0,01

0,1

1

10

h / L0

Figura 6 - Regiões de validade para os casos estudados

, se k 2   2
, se k 2   2 (31)

A partir dos dados gerados pelo programa
da Teoria da Função de Corrente (NEVES, 1987),
quando há uma corrente com velocidade ou vortici-

, se k 2   2
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dade constante deslocando-se com a onda, montaram-se tabelas, como a ilustrada na Tabela 1. Para
cada valor de período de onda (T = 6, 7, 8, 9, e 10
s), altura (H = 1, 2, 3 e 4 m) e profundidade (h = 5,
10, e 20 m), foram calculados os erros percentuais
entre os valores previstos de comprimento de onda
na situação sem corrente em relação ao valor teórico
mais correto que considera a presença de corrente.
Enquanto a seção anterior abordou os efeitos sobre
a equação de dispersão linear, agora investigam-se
os efeitos não lineares no comprimento de ondas.
Para cálculo do erro, utilizaram-se valores
de L adimensionalizados por L0, comprimento de
onda em águas profundas pela Teoria Linear sem
corrente, de acordo com a fórmula:

L / L 0 (U 0  0)  L / L 0 (U 0  0)
L / L 0 (U 0  0)

valor correto. Além disso, devido às não linearidades, o comprimento de onda passa a ser influenciado também pela altura de onda.
Comprimento de onda com corrente uniforme

Para os valores de profundidades considerados, confirmou-se o resultado teórico que prevê
comprimentos de onda menores (ou maiores)
quando a corrente é contrária (ou favorável) à onda, do que aqueles previstos para situação de fluido
em repouso. De modo geral, quando a corrente
desloca-se em direção contrária à onda, os erros
cometidos na determinação do comprimento de
onda são maiores do que no caso da corrente se
deslocando na mesma direção.
Para todas as profundidades consideradas,
observa-se que o erro diminui com o aumento do
período, ao se desprezar a corrente para cálculo do
comprimento de onda. Na profundidade de 5 m o
erro variou de um máximo de 80% para T = 6 s a
50% para T = 10 s (quando a corrente é contrária) e
de -27% para T = 6 s a -24% para T = 10 s (quando a
corrente é favorável).
Na profundidade de 10 m, o erro variou de
um máximo de 80% para T = 6 s a 35% para T = 10 s
(quando a corrente é contrária) e de -21% para T =
6 s a -20% para T = 10 s (quando a corrente é favorável) (Figura 7).

(32)

Tabela 1 - Erros relativos percentuais para comprimento
de onda. Corrente uniforme; T = 10 s; h = 20 m
H (m)
U

1

(m/s)

L/L0

erro %

L/L0

erro %

-0,159

-2,0

0,593

31,0

0,596

30,8

-0,119

-1,5

0,643

20,8

0,646

20,7

-0,080

-1,0

0,690

12,6

0,693

12,5

-0,040

-0,5

0,735

5,8

0,737

5,8

0,000

0,0

0,777

0,0

0,779

0,0

0,040

0,5

0,818

-5,0

0,821

-5,0

0,080

1,0

0,858

-9,5

0,861

-9,4

0,119

1,5

0,898

-13,4

0,900

-13,4

0,159

2,0

0,936

-17,0

0,938

-16,9

Us/( h)

2

H (m)
U

3

(m/s)

L/L0

erro %

L/L0

erro %

-0,159

-2,0

0,601

30,3

0,607

29,8

-0,119

-1,5

0,650

20,4

0,656

20,1

-0,080

-1,0

0,696

12,4

0,702

12,3

-0,040

-0,5

0,741

5,7

0,746

5,7

0,000

0,0

0,783

0,0

0,788

0,0

0,040

0,5

0,824

-5,0

0,829

-4,9

0,080

1,0

0,864

-9,4

0,869

-9,3

0,119

1,5

0,903

-13,3

0,908

-13,2

0,159

2,0

0,942

-16,9

0,947

-16,8

Us/( h)

4

Figura 7 - Comparação entre o comprimento de onda com
e sem corrente. Valores negativos correspondem a onda
propagando-se contra a corrente

Baseando-se na análise dos gráficos, Dias
(1992) conclui que, ao estimar o comprimento de
onda pela Teoria Linear sem corrente, incorre-se
em erros que ora subestimam ora superestimam o
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Na profundidade de 20 m, o erro cometido
na estimativa do comprimento de onda, ao se desprezar a corrente, variou de um máximo de 100%
para T = 6 s a 30% para T = 10 s (quando a corrente
é contrária) e de -23% para T = 6 s a -18% para T =
10 s (quando a corrente é favorável).
A influência do valor de altura de onda na
determinação do comprimento de onda é consequência das não linearidades da onda. Verificou-se,
contudo, que a presença de corrente influencia mais
o valor do comprimento de onda nas situações de
menor altura (H = 1 m) do que nas situações de
ondas mais altas (H = 3 m).

que no caso com vorticidade nula, ou seja, a sensibilidade à presença da vorticidade é mais significativa
para as ondas menores.

Tabela 2 - Erros percentuais para comprimento de onda:
corrente com vorticidade constante versus corrente sem
vorticidade. Profundidade h = 20 m; período T = 6 s;
corrente na superfície Us = 2,0 m/s
T (s)

L/L0 (*)

Influência da vorticidade

Com os dados gerados pelo programa de
Neves (1987) para os casos em que a vorticidade é
constante ao longo da coluna d’água, montaram-se
tabelas (Tabela 2), para os valores de vorticidade
iguais a 0,1 s-1, 0,2 s-1, -0,1 s-1, e -0,2 s-1.
As tabelas fornecem os erros relativos percentuais obtidos quando se compara o valor do
comprimento de onda obtido quando não há vorticidade, com o valor obtido no caso de haver vorticidade; os valores mostrados foram calculados segundo:

6

7

8

9

10

1,328

1,214

1,11

1,017

0,936

1,04

0,953

0,877

L/L0 (**)

1,246

1,138

Erro

6,60%

6,70% 6,80% 6,70% 6,70%

L/L0 (*)

1,333

1,218

1,113

1,02

0,938

L/L0 (**)

1,252

1,142

1,043

0,956

0,88

Erro

6,50%

6,70% 6,70% 6,70% 6,60%

L/L0 (*)

1,341

1,224

1,117

1,024

0,942

L/L0 (**)

1,262

1,149

1,049

0,961

0,884

Erro

6,30%

6,50% 6,60% 6,60% 6,50%

L/L0 (*)

1,353

1,232

1,124

1,029

0,947

L/L0 (**)

1,276

1,159

1,056

0,967

0,89

Erro

6,00%

6,30% 6,40% 6,40% 6,40%

(*)

H (m)

1

2

3

4

sem vorticidade

(**) com vorticidade igual a 0,1 s-1.

L / L 0 ( 0  0)  L / L 0 ( 0  0)
L / L 0 ( 0  0)

(33)
O erro relativo no comprimento de onda foi
pouco influenciado pelo período da onda (Us/h),
situando-se na faixa entre 2,7% a 8,9% para ondas
de menor período e de 3% a 8,8% para as de maior
período. A vorticidade mostrou-se como um efeito
determinante, seguido pela altura da onda, nas estimativas dos erros em relação ao caso sem corrente
ou com corrente e vorticidade nula.
Para os casos de vorticidade negativa e a
onda propagando-se contra a corrente, observou-se
que, na presença de vorticidade, os comprimentos
de onda eram maiores do que nos casos de velocidade uniforme. Os erros relativos percentuais foram
de -2% a -15% para vorticidade de -0,1 s-1 e de -6% a
-22% para vorticidade de -0,2 s-1. Para ondas de menor altura, os erros foram maiores (-3% a -22%) do
que para ondas mais altas (-3% a -13%). Ondas de
menor período apresentaram erros de comprimento
de onda maiores (-3% a -22%) que ondas de maior
período (-3% a -14%). Mais uma vez, a vorticidade
mostrou-se um efeito determinante nas avaliações
dos erros.

Nestes casos procurou-se manter o mesmo
valor de corrente na superfície e a mesma profundidade.
Para os casos de vorticidade positiva e mesmo sentido de propagação de onda e corrente. Observou-se que os comprimentos de onda eram menores do que nos casos de corrente uniforme de
mesmo valor na superfície (vorticidade nula). Os
erros relativos percentuais variaram de 2% a 7%
para vorticidade 0,1 s-1 e de 5,5% a 9% para vorticidade 0,2 s-1.
Investigou-se então a influência da altura e
do período no cálculo do comprimento de onda,
face aos efeitos não lineares. Os erros no comprimento de onda foram menores (2% a 7,5%) para
ondas de maior altura do que para ondas mais baixas (3% a 9%). A seguir, fixou-se um valor para o
período e variou-se a altura da onda; para as menores alturas, o comprimento de onda aumentou menos em relação ao valor no caso sem corrente do
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Para o caso de corrente com vorticidade uniforme, os erros na estimativa do comprimento de
onda variaram de 9% (vorticidade positiva) a -22%
(vorticidade negativa). Para o caso de uma onda
com período de 8 s, altura de 2 m, em profundidade
de 10 m, se a velocidade da corrente superficial for
igual a 1 m/s (contrária) e a vorticidade for igual a 0,1 s-1, o erro encontrado na estimativa do comprimento de onda é de -6,3%.

CONCLUSÕES
Medições de perfis verticais e de possíveis
variações horizontais das velocidades de correntes,
concomitantes a medições de ondas, permitiriam
desenvolver formulações teóricas mais abrangentes e
exatas para explicação e previsão das transformações
sofridas pelas ondas em águas rasas.
Atualmente verifica-se um significativo aumento das técnicas de sensoriamento remoto das
ondas, seja por intermédio de satélites, seja por radares localizados em aviões ou fixos em terra. Neste
tipo de medições, a capacidade de reflexão da superfície do mar depende da altura e do comprimento das ondas. Ora, a presença de correntes com
variações espaciais influencia tanto o comprimento
quanto a altura das ondas. A literatura mostra ainda
que variações espaciais do campo de correntes podem introduzir modificações ainda mais significativas no campo de ondas. Existe, porém, nestes casos,
a impossibilidade em caracterizar, por sensoriamento remoto, a intensidade da corrente superficial e,
simultaneamente, a distribuição vertical de velocidade.
A superposição de ondas e correntes provoca modificações nas propriedades das ondas, o que
em geral não é considerado em projetos de engenharia. A fim de quantificar tal influência, quatro
tipos de perfil de corrente foram estudados: uniforme, linear (ou vorticidade constante), exponencial e cosseno. Para estes casos, foram apresentadas
as soluções analíticas do problema linearizado expresso em termos da função de corrente.
As expressões para a equação de dispersão
(quantificação do efeito Doppler) foram apresentadas para cada caso. Confirmou-se teoricamente que,
não apenas a magnitude da velocidade próximo à
superfície livre influencia o comprimento de onda,
mas também a vorticidade. Estes resultados teóricos
indicam que erros significativos podem ocorrer em
consequência do desprezo da velocidade da corrente que se desloca juntamente com a onda.
Para o caso de corrente uniforme, os erros
na estimativa do comprimento de onda variaram de
-30% (corrente a favor) a 80% (corrente contrária),
eventualmente podendo atingir valores maiores
para outro conjunto de parâmetros de entrada.
Como exemplo, quando o período da onda é igual a
8 s, a altura é de 2 m, a profundidade é 10 m, e a
corrente é contrária e igual a 1 m/s, o erro encontrado na estimativa do comprimento de onda é de
16,7%.
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Effects of the current on the waves present as: Doppler effect (difference between the observed period
relative to a fixed reference and the intrinsic wave
period, relative to the moving fluid); non-linearities
of the combined flow. For the studied cases, values
of the errors in wave length in the presence of current may differ by 5% to 90% from the case without
current.
Keywords: waves; vorticity, wave-current interaction;
Stream Function Wave Theory
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RESUMO
A transferência de oxigênio através da interface ar-água é um importante processo que ocorre em sistemas ambientais como rios, córregos, lagos e estações de tratamento de esgotos. No presente trabalho, visou-se avançar no entendimento
dos princípios básicos envolvidos no fenômeno, através de ensaios de reoxigenação realizados em escala de laboratório. Investigou-se a presença de sumidouro físico de oxigênio dissolvido, em um tanque agitado por jatos, provocado pelo próprio sistema de recirculação da água. A metodologia usada é baseada na comparação do desempenho do modelo clássico e de um novo
modelo, no qual um termo de primeira ordem é inserido na equação diferencial para quantificar o sumidouro. Os resultados
mostraram que o modelo clássico apresentou desempenho inferior quando comparado com o novo modelo. A utilização do
modelo clássico, não considerando o sumidouro físico, produz uma estimativa superestimada do coeficiente de reoxigenação
superficial. Em média, esse valor é aumentado em 19%.
Palavras-chave: Reoxigenação superficial. Tanque agitado por jatos e sumidouro de oxigênio dissolvido.

camada anaeróbia do sedimento. Sua reposição se
dá ou pela fotossíntese das plantas aquáticas ou através do contato da superfície do corpo d’água com a
atmosfera, sendo esse último processo muito mais
significativo, podendo ser considerado, principalmente para rios, como o agente efetivamente responsável pela reposição do oxigênio na água. A reoxigenação superficial é o processo de troca de oxigênio entre a atmosfera e um volume de água em
contato com ela. Esse processo é quantificado pelo
coeficiente de reoxigenação superficial K2 (tempo-1).
Os modelos matemáticos utilizados para a
simulação da qualidade da água em rios são uma
importante ferramenta da gestão dos recursos hídricos. Dentre os parâmetros que compõem esses modelos, o K2 é considerado o mais relevante, uma vez
que ele quantifica indiretamente a capacidade de
um corpo d’água recuperar-se, em termos de concentração de oxigênio dissolvido, após receber cargas poluidoras. Estudos, realizados desde o início do
século XX, revelaram que o processo de reoxigenação superficial é normalmente analisado como uma
função dos parâmetros hidráulicos do escoamento e
de diversos fatores ambientais como temperatura da
água, salinidade, pressão atmosférica, umidade relativa do ar e concentração de surfactantes (GUALTIERI et al., 2002; VACHON et al., 2010; SILVEIRA;
GIORGETTI, 2007; JAMNONGWONG, 2010).

INTRODUÇÃO
A transferência de gases através da interface
ar-água constitui uma importante etapa dos ciclos
biogeoquímicos de numerosas substâncias (hélio,
nitrogênio, carbono e oxigênio) e, por isso, é frequentemente necessária em muitos campos da ciência e engenharia (Janzen et al., 2008). O oxigênio
dissolvido (OD) tem sido objeto de debate constante, já que dentre as variáveis de qualidade da água, é
a grandeza mais importante e complexa. Por se
constituir em um ecossistema, um corpo d’água natural como, por exemplo, um rio, apresenta diversos
componentes físicos, químicos e biológicos que consomem e produzem o oxigênio em um processo dinâmico. Além do consumo devido à oxidação dos
resíduos orgânicos presentes naturalmente no corpo
d’água, o oxigênio pode ser removido da água pela
respiração dos seres aquáticos, por difusão e oxidação do metano na camada aeróbia do sedimento, e
pelo processo de stripping ocasionado pela ascensão
na coluna d’água das bolhas de gases produzidos na
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O balanço de oxigênio dissolvido, de um
corpo de água, na ausência de sumidouros e considerando-se como fonte apenas a reoxigenação superficial, é geralmente representado, pela equação
1.
V

dC
 K L A(CS  C)
dt

nais hidráulicos com recirculação (Silveira, 2004;
Pinheiro, 2011). O sumidouro pode ser causado por
zonas de baixa pressão em que parte dos gases dissolvidos pode migrar para a fase gasosa, ocorrendo a
formação de microbolhas que se desprendem e são
levadas de volta à atmosfera, constituindo-se, portanto, em sumidouro de oxigênio dissolvido. Em um
agitador mecânico tipo turbina, pode haver formação de vórtices nas bordas das pás do rotor. Esses
vórtices possuem zonas de baixa pressão no seu centro. Em canais com recirculação, as zonas de baixa
pressão podem ocorrer na linha de sucção da bomba.
Erros significativos na estimativa de K2 são
produzidos quando não se considera a existência de
sumidouro de oxigênio dissolvido. Os valores de K2,
em média, podem ser superestimados em 52,7%,
conforme verificado por PINHEIRO (2011).
Esse trabalho tem como objetivo investigar a
existência de sumidouro de oxigênio dissolvido em
um tanque agitado por jatos. Para tanto, os dados
resultantes dos ensaios de reoxigenação são analisados com o modelo clássico apresentado na equação
2 e com um novo modelo que considera, na sua
formulação, a existência de sumidouro de oxigênio
dissolvido.

(1)

em que V = volume do corpo d’água, A = área da
interface ar-água, C = concentração de OD, Cs =
concentração de saturação de OD, KL = coeficiente
de transferência de massa de OD, e t = tempo.
Dividindo os dois termos da equação 1 por
V e dada a condição inicial C(0) = C0, obtém-se o
modelo clássico:
C(t)  CS  (C 0  CS )exp(-

K LA
t)
V

(2)

em que C0 = concentração inicial de OD. A relação
KLA/V é igual a K2. O KL depende da turbulência da
água, e diferentes modelos conceituais foram desenvolvidos para explicar a estrutura dessa dependência
(Lewis e Whitman, 1924; Higbie, 1935; Dankwerts,
1951; Schulz e Schulz, 1991). No entanto, a aplicação de modelos conceituais exige a mensuração de
parâmetros relevantes que, por sua vez, nem sempre
são facilmente mensuráveis. Essa dificuldade está
associada ao fato de a transferência de massa ser
extremamente complexa (Janzen et al., 2008). A
complexidade do fenômeno tem estimulado o desenvolvimento de uma variedade de aparatos e técnicas experimentais.
No contexto de aparatos experimentais, a literatura mostra a utilização crescente de diversos
sistemas de agitação da água para o estudo da turbulência e do processo de reoxigenação superficial.
Dentre esses sistemas, destacam-se: tanques com
grades oscilantes, tanques com agitadores mecânicos
tipo turbina, canais hidráulicos com recirculação e
tanques com água agitada por jatos. Detalhes desses
sistemas são encontrados nos trabalhos realizados
por Herlina e Jirka (2008), Law e Khoo (2002), Pinheiro (2011) e Szeliga e Roma (2009).
Para a realização dos estudos de reoxigenação superficial nesses sistemas de agitação, a hipótese de ausência de sumidouro de oxigênio é adotada.
Desta forma, a equação 2 é utilizada para a estimativa de KL e, consequentemente, K2. Entretanto, estudos recentes investigaram e confirmaram a presença
de sumidouro físico de oxigênio dissolvido em tanques com agitador mecânico tipo turbina e em ca-

Figura 1 - Desenho esquemático do tanque utilizado no
estudo de reoxigenação

MATERIAL E MÉTODOS
Sistema de agitação da água
O estudo de reoxigenação superficial foi realizado em um tanque cuja massa de água é agitada
por jatos (Figura 1). O tanque de PRFV (Plástico
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Figura 2 - Arranjo dos dispositivos de entrada e saída de água do tanque

tro, as quais estão conectadas nas linhas de sucção e
recalque, respectivamente. Para obtenção de diferentes condições de turbulência, foi instalado na
tubulação de recalque um registro que, em função
do seu grau de abertura, causa diferentes níveis de
dissipação de energia e, consequentemente, velocidades dos jatos.
A vazão de recirculação foi medida com o
uso de um diafragma, com 32,2 mm de diâmetro,
calibrado e instalado na tubulação de recalque.
Para evitar o aumento da temperatura da
massa de água, devido ao cisalhamento originado
pelo escoamento nas tubulações, foi utilizado um
trocador de calor do tipo serpentina (Figura 3). O
trocador é constituído por uma caixa térmica, de 50
cm de altura e área de seção transversal de 50 cm x
50 cm, e três serpentinas de cobre com 4 m de comprimento e 16 mm de diâmetro, por onde a energia
térmica é transferida. A entrada e a saída do trocador de calor são compostas por caixas de distribuição, dianteira e traseira, pelas quais a água entra e
sai das serpentinas, respectivamente. Água e pedaços
de gelo, com volume de 600 mL, foram utilizados
como fluido refrigerante. No fundo da caixa térmica
foi instalado um dreno, que permite a troca do fluido refrigerante em intervalos de aproximadamente
1 hora.

Reforçado com Fibra de Vidro), construído com
base quadrada, apresenta 70 cm de altura e área da
base de 95 cm x 95 cm. O emprego do PRFV na
construção do tanque elimina a necessidade de se
executar qualquer correção que leve em conta as
perdas do oxigênio em função da oxidação de materiais.
A quantidade total de água utilizada para os
ensaios foi de 270,8 L. Portanto, o nível da água,
medido desde a base do tanque, foi de 30 cm no
início de cada teste. A lâmina de água evaporada
durante os ensaios, que duram até 15 horas, foi determinada pelo monitoramento do rebaixamento da
superfície livre com o uso de um sonar instalado
sobre o tanque. O sistema de agitação da água é introduzido pela parte inferior do tanque. Esse arranjo foi possível devido à utilização de uma estrutura
metálica com 1,30 m de altura.
A recirculação da água foi realizada com um
conjunto moto-bomba de 1,5 cv de potência. A água
é alimentada pelo fundo do tanque através de 324
mangueiras, cada uma com 3 mm de diâmetro interno e 80 mm de comprimento, regularmente espaçadas em 5 cm, por onde a água é injetada e succionada (Figura 2). Essa configuração resultou em
uma vazão igual a zero no plano horizontal, paralelo
ao fundo do tanque.
As mangueiras de sucção e injeção convergem para tubulações de PVC de 150 mm de diâme-
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Figura 3 - Desenho esquemático do trocador de calor usado no estudo

Os ensaios foram realizados em cinco vazões
de recirculação diferentes 1,63, 2,04, 2,38, 2,68 e
2,95 L.s-1, causando variações nas velocidades dos
jatos de 1,42 a 2,57 m.s-1.
A hidrodinâmica de um tanque agitado por
jatos, como o apresentado, possui quatro regiões
características: 1- Região inferior, onde zonas de
elevada turbulência (região de injeção dos jatos) são
cercadas por zonas de baixa turbulência; 2- Zona
central, onde há uma interação direta dos jatos; 3Zona de turbulência isotrópica; e 4- Camada influenciada pela superfície. Os limites de cada zona dependem das velocidades dos jatos. O início da região
isotrópica é definido por Tamburrino e Aravena
(2002), equação 3, que construíram um tanque dimensionalmente idêntico ao produzido nesse estudo.
 VjL c 
Y0

 0,634 
X
  

0 ,154

(3)

em que X é a distância entre os jatos, Vj é a velocidade do jato, Lc = πd i /2 é o comprimento característico, ν é a viscosidade cinemática do fluido, e di é
o diâmetro interno da mangueira onde o jato é produzido. A intensidade turbulenta na zona isotrópica
(U0) em Y0 é igual a (Tamburrino e Aravena, 2002):

 Vj L c
U0
 0,194
Vj
 






0 , 318

(4)

Considerando-se os parâmetros hidrodinâmicos e geométricos definidos por Tamburrino e
Aravena (2002), o número de Reynolds no início da
região isotrópica é definido como:
Re y 

U0 Y0

(5)



O resumo das condições hidrodinâmicas usadas nesse estudo é mostrado na Tabela 1.
Tabela 1 - Condições hidrodinâmicas estabelecidas no
tanque agitado por jatos
Q [L.s-1]
1,63
2,04
2,38
2,68
2,95

Vj [m.s-1]
1,42
1,78
2,08
2,34
2,57

U0 [cm.s-1]
2,01
2,34
2,61
2,83
3,02

Y0 [cm]
22,53
23,33
23,89
24,33
24,69

Rey [-]
4514,7
5453,5
6208,4
6853,2
7422,9

Ensaios de reoxigenação superficial
Os valores de K2 foram determinados através de um total de quinze ensaios. Para tanto, segui-
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midouro de OD, que, caso seja considerado, justificaria a redução dos valores de Cs encontrados experimentalmente, em relação aos valores calculados
pelas equações existentes na literatura.
Em estudos realizados em laboratórios, os
pesquisadores consideram que, por se tratar de água
“limpa”, não exista nenhum tipo de sumidouro,
químico ou biológico, de OD. No entanto, não atentam para a possibilidade da existência de um sumidouro físico, provocado pelos equipamentos responsáveis pela agitação e ou recirculação do líquido em
estudo. Por isso, Silveira (2004) sugeriu a inserção
de um novo parâmetro no modelo clássico, com a
responsabilidade de representar o possível sumidouro. Esse parâmetro é proporcional a concentração
de oxigênio dissolvido:

ram-se os procedimentos descritos abaixo: 1. O tanque foi abastecido com água proveniente da rede
pública até que a lâmina d’água atingisse 30 cm; 2.
Após ajustar o registro de modo a obter a vazão de
recirculação desejada, o trocador de calor era abastecido com água e gelo; 3. O sensor de OD era instalado; 4. O oxigênio era removido da água; 5. Iniciava-se o processo de reoxigenação e coleta dos dados
de concentração de oxigênio dissolvido.
As medidas de oxigênio dissolvido foram realizadas com o uso de um oxímetro, que utiliza processos de luminescência e registra automaticamente
os dados. O oxímetro foi calibrado utilizando o método químico de Winkler. Além de medir a concentração de oxigênio dissolvido, o oxímetro também
registra a temperatura da água.
A água foi desoxigenada com o uso de sulfito de sódio (Na2SO3+1/2O2↔Na2SO4), de modo que
a concentração de OD atingisse valores inferiores a 2
mg.L-1.
Os ensaios de reoxigenação produziram
curvas de concentração de OD em função do tempo.
O ajuste dos modelos aos dados é realizado através
da análise de regressão não linear, conforme sugerido por ASCE (2007).

dC
 K 2 (C S  C) - K 3 C
dt

(6)

A solução da equação 6, dada a condição inicial C(0) = C0, é:
K2
C
K2 + K3 S
K2
-(
C - C ) exp( -( K 2 + K 3 )t )
K2 + K3 S 0

C(t) =

Sumidouro de oxigênio dissolvido em
sistemas de agitação
A concentração de saturação de OD (Cs) é
afetada por diversos fatores ambientais. Em relação
à modelagem da qualidade da água, os fatores mais
importantes são a temperatura da água, a pressão
atmosférica (ou altitude) e a salinidade. De acordo
com Gonçalves (2011), Cs teórico pode ser estimado
por inúmeras equações que começaram a ser desenvolvidas na década de 60. Um resumo das características dessas equações é apresentado no trabalho realizado por McCutcheon (1989).
Os valores de Cs determinados experimentalmente pelo ajuste do modelo aos dados (análise
de regressão não linear) são, geralmente, inferiores
aos valores teóricos calculados, através das equações
existentes, para as condições de temperatura, salinidade e pressão em que os experimentos foram realizados. Esse fato interfere significativamente na determinação do K2 obtido através do experimento de
reoxigenação.
Nesse trabalho, considera-se a hipótese de
que o problema descrito anteriormente está vinculado à inadequação do modelo clássico, equação 2,
utilizado para a determinação dos parâmetros envolvidos no fenômeno de reoxigenação superficial.
O modelo clássico não prevê a existência de um su-

(7)

em que K3 é o coeficiente de desoxigenação, com a
mesma unidade de K2, ou seja, o inverso do tempo.
Considerando-se a possibilidade da existência de sumidouro nos ensaios, os dados coletados de
oxigênio dissolvido foram analisados com o uso dos
dois modelos: clássico (equação 2) e com sumidouro
(equação 7). Contudo, o ajuste do modelo com sumidouro aos dados é realizado através da análise de
regressão não linear, variando-se os parâmetros K2,
K3 e C0. O valor de Cs teórico é determinado, em
função da temperatura da água (T) e pressão atmosférica (altitude), pela equação desenvolvida por Popel (1979), citada por Von Sperling (2007).

C s  (14 ,652  4 ,1022.10 1 T  7,9910.10 3 T 2
 7,7774.10 5 T 3 )[ 1  ( Altitude 9450 )]

(8)

RESULTADOS E DISCUSSÃO
As condições experimentais nas quais os ensaios de reoxigenação foram realizados estão apresentadas na Tabela 2. A temperatura média da água
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variou entre 27,3oC (ensaio 3) e 32,5oC (ensaio 1). A
maior lâmina evaporada ocorreu no ensaio 1, causando uma redução de 1,3% do volume de água no
tanque, e as menores nos ensaios 4 e 10 com lâmina
evaporada de 1 mm. A altitude foi considerada constante e igual a 790 m.

Tabela 2 - Condições experimentais dos ensaios

Ensaio

Rey [-]

Tar
[oC]

Tágua
[oC]

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

4514,7
4514,7
4514,7
5453,5
5453,5
5453,5
6208,4
6208,4
6208,4
6853,2
6853,2
6853,2
7422,9
7422,9
7422,9

29,6
29,0
24,8
23,8
25,0
23,0
26,3
28,1
26,2
26,5
28,1
25,4
24,8
24,0
25,0

32,5
32,4
27,3
30,4
30,4
29,3
29,7
31,2
29,9
30,1
31,1
29,7
30,9
29,6
30,2

Lâmina
Evaporada
[mm]
4,0
3,0
3,0
1,0
2,0
3,0
3,0
3,0
2,0
1,0
2,0
2,0
2,0
2,0
3,0

Figura 5 - Ensaio de reoxigenação superficial número 9

Para cada nível de agitação, quantificado
pelo número de Reynolds, três ensaios foram realizados. Nas Figuras 4, 5 e 6, três ensaios são apresentados como forma de exemplificar o processo de
reoxigenação.

Figura 6 - Ensaio de reoxigenação superficial número 13

Os dados experimentais são representados
por pontos discretos, o modelo clássico (equação 2)
é representado pela linha contínua cinza claro e o
modelo com sumidouro (equação 7) é representado
pela linha contínua cinza escuro. A linha tracejada
representa a concentração de saturação obtida pela
equação 8. O efeito da salinidade não é considerado
nessa equação; entretanto, conforme afirmado pela
EPA (1985), para modelagem em rios esse parâmetro pode ser desprezado. Nesse primeiro momento,
tanto para o modelo clássico quanto para o modelo
com sumidouro, o valor de Cs é fixo e determinado
com o uso da equação 8. Os parâmetros restantes
dos modelos, C0, K2 e K3, são estimados pela análise
de regressão não linear.
Os resultados mostram claramente a existência de um sumidouro de oxigênio dissolvido, já
que, mesmo visualmente, é possível observar que o

Figura 4 - Ensaio de reoxigenação superficial número 8
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o modelo com sumidouro, nas Figuras 7 e 8 é utilizada a razão ODmodelo/ODdados como critério de comparação. Nessas Figuras, as melhores previsões são
aquelas cujos valores estão distribuídos mais próximo da relação ODmodelo/ODdados = 1. Novamente, fica
evidenciada a superioridade do modelo com sumidouro, uma vez que em praticamente todos os ensaios o valor dessa relação está bem próximo de 1,
diferentemente do que acontece com o modelo
clássico. Os ensaios 8 e 13 foram os que apresentaram os maiores desvios.

modelo com sumidouro ajustou-se melhor aos dados
do que o modelo clássico. Resultados semelhantes
foram obtidos por Silveira (2004) e Pinheiro (2011).
Os desempenhos dos modelos aos dados foram avaliados pelos métodos da raiz quadrada do erro quadrático médio (RMSE) e do erro multiplicativo médio (MME), equações 9 e 10, respectivamente. O
último foi apresentado e aplicado por Moog e Jirka
(1998) no estudo de equações empíricas para a determinação do K2 em rios.



 i 1 y p  y m
RMSE   
N
N


2 1/ 2

(9)




em que N é o número de medidas, yp são os valores
preditos e ym os valores medidos. O modelo apresenta elevado desempenho se os valores preditos são
próximos aos valores medidos.



 i 1
  ln y p / y m
MME  exp  N
N



 




(10)

Os valores médios obtidos para ambos os
métodos, para cada número de Reynolds, mostram
que o modelo com sumidouro apresentou resultado
mais satisfatório do que o modelo clássico (Tabela
3).

Figura 7 - Razão de OD estimado pelo modelo clássico e
medido com o oxímetro

Tabela 3 - Avaliação do desempenho do modelo
Rey [-]
RMSE [mg.L-1]
Modelo Clássico
4514,7
0,0773
5453,5
0,0947
6208,4
0,2113
6853,2
0,1096
7422,9
0,1642
Modelo com Sumidouro
4514,7
0,0077
5453,5
0,0164
6208,4
0,0296
6853,2
0,0185
7422,9
0,0316

MME [mg.L-1]
1,020
1,014
1,055
1,021
1,028
1,002
1,002
1,008
1,004
1,005

Figura 8 - Razão de OD estimado pelo modelo com sumidouro e medido com o oxímetro

Destaca-se que quanto menor o valor de
RMSE e mais próximo MME estiver da unidade, melhor é o ajuste do modelo aos dados experimentais.
Ainda como forma de expressar os resultados do estudo comparativo do modelo clássico com

Prosseguindo com o objetivo de avaliar a existência do sumidouro de oxigênio, um novo procedimento foi adotado. Agora, o valor de Cs é esti-
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para a temperatura de 20oC, que nesse estudo foi
utilizada como padrão.

mado pela análise de regressão não linear com o uso
do modelo clássico. Dessa forma, os parâmetros estimados pela análise de regressão são C0, Cs e K2.
Como essa análise é puramente matemática, o ajuste
fornece valores que melhor ajustam a função aos
dados experimentais, sem considerar qualquer condição de natureza física. Os valores de Cs estimados
pela análise de regressão não linear, Cs*, são comparados graficamente com os valores de Cs obtidos
com a equação 8. Na Figura 9 é possível observar
que nos quinze ensaios, os valores de Cs* são inferiores aos valores de Cs.

K 2 (T)  K 2 (20) 1,024 T  20 

(11)

em que T é a temperatura da água (oC).
O K3 mostrou-se independente do nível de
agitação da água. Resultado diferente foi obtido por
Silveira (2004), o qual encontrou uma relação de
proporcionalidade entre K3 e a velocidade de rotação de um agitador mecânico tipo turbina. Segundo
esse autor, o sumidouro de oxigênio tem origem na
formação dos vórtices, que é uma função da velocidade de rotação. Por conseguinte, K3 é função da
velocidade de rotação.
Tabela 4 - Valores médios de K2 e K3 para a temperatura
corrigida de 20oC
Rey [-]
K2 (20oC) [hora-1]
Modelo Clássico
4514,7
0,11
5453,5
0,16
6208,4
0,16
6853,2
0,17
7422,9
0,21
Modelo com Sumidouro
4514,7
0,09
5453,5
0,11
6208,4
0,13
6853,2
0,15
7422,9
0,17

Figura 9 - Comparação entre os valores de Cs* e Cs

Os resultados dos ensaios deveriam predizer
valores Cs* aproximadamente iguais aos valores determinados pela equação 8, fato não verificado. Isso
comprova, na ausência de sumidouros químicos e
biológicos, a presença de sumidouros físicos causados pelo próprio processo experimental, uma vez
que não há explicação teórica que justifique a diferença entre Cs e Cs*. Em média, o valor da concentração de saturação estimado pela análise de regressão não linear foi de 16,6% menor que o valor da
concentração de saturação estimado pela equação 8.
A redução encontrada por Pinheiro (2011) foi de
16,7%. O sumidouro pode ocorrer na linha de sucção da bomba, pois as zonas de baixa pressão no
fluido podem causar a migração de parte dos gases
dissolvidos para a fase gasosa. Para validar essa hipótese, Pinheiro (2011) mostrou a existência de uma
correlação linear entre a queda de pressão na linha
de sucção e o valor do K3 introduzido no modelo
clássico.
Os valores de K2 obtidos com o uso do modelo clássico e os valores de K2 e K3 obtidos com o
uso do modelo com sumidouro são apresentados na
Tabela 4. Eles foram corrigidos, com a equação 11,

K3 (20oC) [hora-1]
0,024
0,020
0,041
0,025
0,042

Figura 10 - Comparação entre os valores de Cs* e Cs

Na Figura 10, os valores de K2 obtidos com o
uso do modelo clássico são comparados com os valores de K2 obtidos com o uso do modelo com sumi-
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Surface Water Quality Modeling. 2ª ed. Athens,
1985, 455p.

douro. Observa-se que a presença do sumidouro faz
com que o modelo clássico superestime o valor do
K2. Em média, esse valor é aumentado em 19%.

GONÇALVES, J. C. S. I.; SARDINHA, D. S.; BOESSO, F. F. Modelo Numérico para a Simulação da
Qualidade da Água do Rio Jaú (SP). Revista de Estudos Ambientais, v. 13, n.2, p. 44-56, 2011.

CONCLUSÕES

GUALTIERI, C.; GUALTIERI, P.; DORIA, G. P. Dimensional Analysis of Reaeration Rate in Streams.
Journal of Environmental Engineering, 128, n. 1 jan.,
2002.

A transferência de oxigênio dissolvido através da interface ar-água foi estudada experimentalmente em um tanque agitado por jatos utilizando
uma sonda para a medida da concentração de oxigênio dissolvido. Os resultados mostraram que o
modelo clássico usado para descrever o processo de
reoxigenação superficial apresentou desempenho
inferior quando comparado com o novo modelo
que considera a existência de um sumidouro físico,
provocado pelo próprio sistema de agitação da água.
O Cs estimado pela análise de regressão não linear
com o uso do modelo clássico, Cs*, foi, em média,
16,6% menor que o valor de Cs teórico, determinado em função da temperatura e pressão atmosférica.
A utilização do modelo clássico, não considerando o
sumidouro físico, produz uma estimativa superestimada do K2. Avanços no entendimento dos fenômenos que ocorrem junto às interfaces ar-água são obtidos pelo uso de sistemas de agitação da água como,
por exemplo, os tanques agitados por jatos. Por isso,
a quantificação da influência dos sistemas de agitação sobre o processo de reoxigenação superficial é
um importante avanço no entendimento do fenômeno de transferência de oxigênio em escala de
laboratório. Recomenda-se que a investigação da
presença de sumidouro físico seja considerada uma
etapa adicional nos estudos de transferência de oxigênio dissolvido em sistemas de agitação da água,
uma vez que os parâmetros estimados podem estar
subestimados e superestimados, como foi o caso desse estudo em relação à Cs e K2, respectivamente.
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Surface Reoxygenation And Physical Sink Of Dissolved Oxygen In A Jet-Agitated Vessel
ABSTRACT
Gas Transfer across the air-water interface is
an important process that occurs in environmental
systems, such as rivers, streams, lakes and sewage
treatment plants. In the present research, the aim
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RESUMO
Atualmente é comum determinar a rede de drenagem, os divisores de água e a delimitação de bacias hidrográficas
de forma automática, a partir de informações de relevo, representadas na forma de uma matriz de altitudes, os chamados
modelos digitais de elevação (MDE). Uma etapa fundamental desta metodologia é a obtenção da hidrografia arbitrando um
limite inferior de área de drenagem a partir do qual um pixel do MDE é considerado como parte da rede de drenagem. O
valor deste limite, no entanto, pode variar em diferentes regiões, dependendo das características físicas locais e dos objetivos
do mapeamento. Neste artigo são propostos alguns critérios que podem servir para definir a área de drenagem mínima necessária para a melhor representação das nascentes, ou do início da rede de drenagem, a partir do processamento de um MDE.
Os critérios foram desenvolvidos a partir da análise de 28 bacias em diferentes regiões do Brasil, onde o valor da melhor área
de drenagem limite foi estimado com base na comparação entre a rede de drenagem derivada do MDE e as nascentes identificadas em imagens de satélite de alta resolução. Nas mesmas regiões foram obtidos dados de características geológicas, declividade média, precipitação média anual e vazões. Como resultado foram identificadas relações gerais para o valor da área de
drenagem mínima (ou limiar de área de drenagem) em função do tipo de geologia (porosa ou fissural), declividade média da
bacia e relação Q90/Q50, de tal forma que os valores determinados podem servir como fundamento inicial para definição da
área limite para início da rede de drenagem. Além disso, verificou-se que o uso de um único valor de área mínima para
bacias com características físicas variadas pode ser inapropriado. Dessa forma foi sugerido uma metodologia para a delimitação da rede de drenagem para áreas compostas por regiões físicas distintas. Espera-se que este método seja utilizado como
uma função de geoprocessamento para bacias heterogêneas.
Palavras-chave: Modelo Digital de Elevação. Rede de Drenagem. Geoprocessamento. SIG.

Com os Modelos Digitais de Elevação é possível definir os caminhos de fluxo, delimitar as bacias e calcular as áreas de contribuição, utilizando
técnicas de geoprocessamento (BERTOLO, 2000;
BURROUGH; MCDONNELL, 1998; JENSON; DOMINGUE, 1988).
Uma das primeiras etapas na análise de um
MDE para estas aplicações é a definição de uma
matriz de direções de escoamento a partir da matriz
de elevações. Nesta etapa normalmente é utilizado
um algoritmo conhecido como D8, em que para
cada célula do MDE é definida uma entre oito direções de escoamento, o que significa que cada célula
pode escoar para uma de suas oito vizinhas mais
próximas, definidas numa janela de 3 x 3 células
(BURROUGH; MCDONNEL, 1998; JENSON; DOMINGUE, 1988).
A partir da matriz com direções de fluxo definidas, normalmente a etapa seguinte é o cálculo de
uma matriz de área de drenagem acumulada. Nesta
etapa, é gerado um novo plano de informação ma-

INTRODUÇÃO
A representação do relevo em computadores é cada vez mais utilizada em hidrologia. Sua
aplicação vai desde a simples delimitação de bacia
até a extração de informações necessárias de caracterização das bacias para a modelagem hidrológica
(ZEILHOFER, 2001).
A representação matricial do relevo nos
chamados Modelos Digitais de Elevação (MDE) é a
forma mais utilizada para as análises de geomorfometria em Sistemas de Informação Geográfica
(SIG). Em um MDE cada elemento ou pixel tem
como atributo o valor de elevação do terreno em
relação a um determinado referencial (BURROUGH; MCDONNEL, 1998).
*
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tricial em que cada célula tem como atributo o valor
correspondente ao somatório das áreas superficiais
de todos os pixels cujo escoamento contribui para o
pixel em questão (JENSON; DOMINGUE, 1988).
Numa terceira etapa, a matriz de áreas acumuladas é reclassificada com a especificação de uma
área de drenagem mínima (ou limiar de área de
drenagem), que caracteriza a área de drenagem
mínima necessária para iniciar um canal (BAND,
1986; BUARQUE et al., 2009; BURROUGH; MCDONNELL, 1998; JENSON; DOMINGUE, 1988;
MARK, 1984; SORRIBAS; PONTES; COLLISCHONN, 2011). O produto desta terceira etapa é
uma nova matriz em que cada célula pode ter o
valor 1, quando pertence à rede de drenagem, ou
zero, quando não pertence à rede de drenagem.
O resultado desta terceira etapa é fortemente dependente da escolha do valor da área de drenagem limite (Amin). A adoção de um valor de
Amin baixo resulta na criação de uma rede de drenagem com muito mais cursos de água. A adoção de
um valor de Amin alto resulta na definição de uma
rede de drenagem em que apenas os maiores rios
são incluídos. Assim, a escolha do valor de Amin tem
um grande impacto na subsequente extração de
propriedades morfométricas da bacia, como a densidade de drenagem, o comprimento dos rios, a
ordem dos cursos d´água, e propriedades de escala
como as razões de bifurcação e de área (BERTOLO
2000; DAROS; BORGA, 1997; HELMLINGER; KUMAR; FOUFOULA-GEORGIOU, 1993; MOUSSA;
BOCQUILLON, 1996).
Existem duas abordagens para definir o valor de Amin. Na primeira abordagem o valor de
Amin é arbitrado, de forma a resultar na rede de
drenagem mais conveniente para uma determinada
aplicação. Um exemplo desta abordagem é utilizado
pelo conjunto de ferramentas ArcHydro, em que se
sugere que o valor de Amin deve ser equivalente a
1% da área total que está sendo analisada (FAN et
al., 2010; MAIDMENT, 2002). Neste caso, não existe
o interesse de reproduzir exatamente a rede de
drenagem efetivamente existente, desde o ponto de
origem de cada um dos cursos d´água.
Na segunda abordagem o valor de Amin é
definido de forma a reproduzir, com a maior exatidão possível, a rede de drenagem real da bacia. Neste caso, idealmente cada ponto de origem de cada
curso d´água na matriz gerada pela análise no SIG
coincide com um início de rede de drenagem identificável na realidade.
Nesta segunda abordagem, portanto, a terceira etapa do processamento deveria ser repetida
várias vezes, e a rede de drenagem resultante deveria

ser comparada visualmente com a rede de drenagem real, até que o valor adequado de Amin tenha
sido encontrado (SORRIBAS; PONTES; COLLISCHONN, 2011). Para isto podem ser utilizadas imagens de satélite de alta resolução ou fotografias aéreas.
Outra possibilidade, contudo, é relacionar o
valor de Amin em uma determinada região com suas
características físicas. Diversos estudos mostram que
a área de drenagem mínima está relacionada com
características físicas da bacia hidrográfica, como
declividade, relevo, tipos de solos, vegetação e geologia (BERTOLO, 2000; IIJJASZ-VASQUEZ; BRAS,
1995; MCNAMARA et al., 2006; MARTZ; GARBRECHT, 1995; MONTGOMERY; DIETRICH, 1988;
STANBULLUOGLU et al., 2002).
Horton (1945) sugeriu que um curso
d´água inicia quando a força do escoamento acumulado é suficiente para vencer a resistência à erosão
do solo. Assim, existiria uma transição entre o escoamento difuso (fora da rede de drenagem) e o escoamento concentrado (dentro da rede de drenagem). O mesmo autor também observou que a declividade de cursos d´água de maior ordem, ou seja,
com maior área de drenagem, tende a ser menor do
que a declividade de cursos d´água de menor ordem.
Com base nesta ideia Tarboton, Bras e Rodriguez-Iturbe (1991, 1992) e Tarboton (1989) propuseram um método em que a área de drenagem
limite é identificada a partir do ponto de máximo de
uma curva que relaciona área de drenagem e declividade de trechos da rede de drenagem. A hipótese
é que os cursos de água, onde o escoamento é concentrado, normalmente apresentam uma relação em
que a declividade do rio decresce à medida que
cresce a área de drenagem. Partindo de jusante para
montante, considera-se que o início da rede de drenagem é o local em que esta tendência deixa de ser
respeitada. Uma abordagem semelhante foi adotada
por Montgomery e Dietrich (1988, 1989, 1992) e
por Montogomery e Foufoula-Georgiou (1993).
O método de Tarboton, Bras e RodriguezIturbe (1991, 1992), embora seja elegante e tenha
uma base física plausível, não é muito adequado
quando o MDE tem baixa resolução espacial, ou
quando tem erros aleatórios significativos. Este é o
caso do MDE do SRTM (FARR et al., 2007), bastante
utilizado no Brasil (PAZ; COLLISCHONN, 2008;
PAZ et al., 2008; WEBER; HASENACK; FERREIRA,
2004).
Por outro lado, acredita-se que a área de
drenagem mínima pode ser relacionada com as
características físicas da bacia através de relações
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empíricas.
No presente trabalho é apresentada uma
pesquisa exploratória em busca da definição de
critérios de área de drenagem mínima para diferentes bacias hidrográficas brasileiras, colocando esses
critérios em função de suas características físicas e
de coeficientes baseados na vazão superficial medida
nos cursos de água da bacia.
Além disso, na medida em que se verificou a
importância da variabilidade das características físicas para definição da área de drenagem mínima em
uma bacia hidrográfica, o trabalho também apresenta uma metodologia para a delimitação da rede de
drenagem para áreas compostas por regiões físicas
distintas.

OBJETIVOS
O objetivo do presente trabalho é a definição de critérios simplificados e apresentação de uma
ferramenta SIG para a definição da área de drenagem mínima de bacias hidrográficas com base em
suas características físicas regionais ou informações
de vazão de postos fluviométricos.

Figura 1 - Localização das áreas de estudo selecionadas

Identificação de Nascentes e Análise Comparativa

METODOLOGIA
Para a definição do critério de área de drenagem mínima de uma bacia hidrográfica foi realizada uma análise comparativa entre a hidrografia
obtida através do MDE e a hidrografia identificada
em imagens de satélite e fotografias aéreas onde é
possível verificar a existência de nascentes de cursos
de água.
Os mapas de hidrografia com base no MDE
foram gerados sistematicamente para todos os locais
de interesse com diferentes áreas de drenagem mínima, variando de 0,1km² em 0,1km², e comparadas
com as nascentes visualizadas nas imagens de satélite
e fotos aéreas. Os valores da maior área de drenagem necessária para representar todas as nascentes
de cada região de interesse foram computados como
a melhor estimativa para a região definida.
Uma vez que o modelo digital de elevação
utilizado possui resolução espacial de quadrícula de
90m, a área de cada pixel é de cerca de 0,0081 km².
Dessa forma, o valor de Amin de 0,1km² foi adotado
por corresponder a aproximadamente 10 pixels.
Esta estimativa é também um indicador dos na metodologia aplicada. Ensaios preliminares demonstraram que a adoção de áreas menores não trouxeram
muitos benefícios aos resultados de interpretação
visual.

Foram selecionadas algumas regiões no
Brasil com características físicas bastante diferenciadas entre si, e com disponibilidade de dados de
vazão em postos fluviométricos (Figura 1). Em cada
uma destas regiões foram realizadas as etapas tradicionais de geoprocessamento para obtenção da rede
de drenagem, usando o MDE do SRTM (PAZ; COLLISCHONN, 2008).
Em cada região ou bacia analisada, o valor
de Amin foi modificado várias vezes até que a rede
de drenagem calculada ficasse o mais próxima possível da rede de drenagem identificada em imagens
de satélite de alta resolução disponíveis no Google
Earth®, ArcGIS® (ferramenta Add Basemap) e
MapWindow GIS® (extensão Tiles), onde nestes dois
últimos foram utilizadas as imagens disponibilizadas
pela base Bing Aerial Maps (SORRIBAS; PONTES;
COLLISCHONN, 2011).
Para cada uma das bacias foram obtidos
valores de declividade média, domínios hidrogeológicos predominantes, tipos de solos predominantes
e pluviometria média anual, e foram buscadas relações entre os valores destas variáveis e o valor de
Amin.
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Figura 2 - Sequência de passos de estimativa de área de drenagem mínima para uma região
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drenagem mínima: todas as células com valor de
área acumulada maior que a mínima são definidas
como drenagem.

Como as comparações entre as nascentes visualizadas nas imagens e as extraídas do MDE foram
feitas visualmente, é possível que dois avaliadores
distintos chegassem a conclusões ligeiramente diferentes sobre a área de drenagem mínima necessária
para uma bacia. Contudo, também é esperado que o
erro do procedimento não seja muito maior que
0,1km², já que os testes foram feitos com esta variação, onde nesta faixa foram observadas as dúvidas
sobre a escolha entre uma ou outra área de drenagem mínima.
A amostragem dos possíveis pontos que caracterizam o início da rede de drenagem nas imagens de satélite e fotos aéreas foi realizada considerando a disponibilidade de imagens e dando prioridade para aquelas que apresentam melhor resolução espacial, conforme descrito em Sorribas, Pontes
e Collischonn (2011). A identificação visual do início da rede de drenagem nem sempre foi trivial,
principalmente em regiões em que a vegetação é
muito densa. Fatores associados à rede de drenagem, como a existência de mata ciliar, estradas, pequenos reservatórios e solo saturado contribuíram
de forma positiva para o processo.
A figura 2 apresenta um exemplo da análise
realizada. As imagens de satélite e fotos aéreas utilizadas para a identificação de nascentes foram as
disponibilizadas pelos softwares anteriormente citados.

Tabela 1 - Estações fluviométricas utilizadas

Código
Estação

Cálculo da Rede de Drenagem
Os mapas de área de drenagem acumulada
e de rede de drenagem para cada valor limite de
área acumulada foram extraídos a partir de um
MDE com a utilização do pacote de ferramentas
ArcHydro Tools (MAIDMENT, 2002) presente no
software ArcGIS®.
Neste pacote de ferramentas, o cálculo de
área de drenagem consiste no terceiro passo dos
procedimentos de delineamento de bacias hidrográficas a partir de MDEs e a definição da rede de drenagem no quarto passo. O primeiro passo se dá pelo
preenchimento de depressões espúrias presentes no
MDE, e o segundo passo consiste na definição das
direções de fluxo através de um método chamado
de D8 (Eight Direction Pour Point Model) que define para cada célula da matriz um valor que representa a direção mais provável do escoamento com
base na maior diferença de cotas.
Após estes dois primeiros passos, a área acumulada de cada célula é calculada e a rede de
drenagem é obtida por reclassificação do mapa de
área acumuladas a partir da definição da área de

Área de
Nome da Estação

Rio

Drenagem
(km2)

15050000

Pontes e Lacerda

Guaporé

2990

17091000

Fazenda Tucunaré

Juruena

4360

17093000

Fontanilhas

Juruena

55900

17123000

Porto roncador

Teles Pires

10800

17200000

Rio Arinos

Arinos

57100

17230000

Lucas do Rio Verde

Verde

5635

17350000

Cachimbo

Braço Sul

1010

24500000

Alto araguaia

das Garças

2070

26050000

Toriqueje

das Mortes

17160

70200000

Invernada Velha

Pelotas

2841

72430000

Passo Do Granzotto

Forquilha

1604

74205000

Linha Cescon

86100000

Passo Do Gabriel

das Antas

1820

38830000

Caraubas

Paraíba

5030

60300000

Ponte da Antinha

Capivara

1270

61537000

Porto dos Buenos

Verde

6300

61886000

Pádua Sales

Mogi-Guaçu

4670

Arroio
Caturete

454

63350100

Água Clara

Verde

14500

63390000

Estrada Queiroz

Verde

20100

63710000

Estrada Do Quata

do Peixe

2910

64601000

Brilhante

Brilhante

3870

64767000

Porto Carriel

Piquiri

3540

65835000

Porto Santa Maria

Iguaçu

39600

58920000

Patrocínio do Muriaé

Muriaé

2660

Ribeirão

41050000

Major Porto

25100000

B.Cach. Grande

Vermelho

229

45155000

Fazenda Velha

Itaguari

3230

Areado

1190

No trabalho de Buarque et al. (2009) é mostrado que o algoritmo de traçado de drenagem utilizado no ArcHydro Tools é inferior a outros algoritmos, principalmente para o traçado em áreas planas, onde pode apresentar problemas como drena-
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foi calculada inicialmente a declividade de cada
pixel dentro da bacia e posteriormente feita a média
aritmética dos dados. O mapa de declividades é
apresentado na figura 4. A hipótese assumida na
verificação da influência da declividade média da
bacia é que áreas mais acidentadas relacionam-se
com um escoamento com mais energia, resultando
em um maior número de nascentes a partir da maior formação de canais por erosão (HORTON,
1945).
Para este trabalho foi adotado o uso da declividade média da bacia. Outras medidas como a
moda, mediana, ou declividade dos rios principais
também poderiam ter sido investigadas, ficando este
ponto como alvo para pesquisas relacionadas.

gens paralelas e corte de meandros, prejudicando o
comprimento final do rio. Contudo, para a definição de nascentes na forma realizada neste trabalho
não são relevantes as diferenças entre os diferentes
algoritmos existentes, uma vez que o processo se
caracteriza pela reclassificação do mapa de áreas
acumuladas em regiões de nascentes.
Regiões de Estudo
Para a realização deste estudo exploratório
foram selecionadas 27 bacias hidrográficas em diferentes regiões do Brasil onde as condições geomorfológicas foram verificadas como homogêneas com
base na informação geológica e de relevo regional e
onde existem dados fluviométricos disponibilizados
pela Agência Nacional de água (ANA). Este pressuposto foi assumido visando isolar o efeito das características físicas das bacias para as análises de área de
drenagem mínima. Os locais analisados foram apresentados na figura 1e são listados na tabela 1.
Mapas e Dados Utilizados
O modelo digital de elevação utilizado foi o
SRTM (FARR et al, 2007), com resolução da quadrícula de 90m, apresentado na figura 3.

Figura 4 - Mapa de declividades da região de estudo
derivado a partir do SRTM

Para a obtenção da informação de geologia
das bacias hidrográficas estudadas foi utilizado o
mapa de domínios hidrogeológicos do Brasil, apresentado por Bomfim (2010). Como no mapa a hidrogeologia é subdividida em diversas classes, e o
objetivo do presente trabalho é a derivação de critérios simples para a definição da área de drenagem
mínima, foi adotada a classificação de domínios
hidrogeológicos em duas grandes classes: hidrogeologia de porosidade secundária (fissural), e hidrogeologia de porosidade primária (porosa), seguindo
as diretrizes apresentadas por Bomfim (2010), com
a simplificação de não serem utilizadas as áreas de
interface com a existência de geologia mista poro-

Figura 3 - Relevo das regiões de estudo obtido do SRTM

A partir do MDE foi extraída a informação
de declividade média de cada bacia hidrográfica de
estudo. Para o cálculo da declividade média da bacia
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sa/fissural. O mapa de geologia reclassificado é
apresentado na figura 5.
A hipótese associada à influência da geologia das bacias é que regiões com rochas com grande
transmissividade tendem a ter mais recarga do aquífero, e menos escoamento superficial, resultando
em menos nascentes. Regiões com rochas impermeáveis, por outro lado, tendem a favorecer a formação do escoamento superficial, o que acaba formando canais por erosão (DINGMAN, 2002). Esta hipótese também é baseada em sugestões de Horton
(1945) em dados apresentados por Strahler (1957),
que mostram que a densidade de drenagem depende fortemente da litologia da bacia.

Figura 6 - Mapa de solos utilizado

A hipótese assumida na verificação da influência do tipo de solo das bacias é que se espera que
regiões com solos mais rasos ou impermeáveis armazenam menos água, e então um maior número de
nascentes surge a partir da saturação mais rápida.
Outra variável explorada para cada bacia
hidrográfica foi a chuva média anual. Esta variável
foi escolhida porque o trabalho de Montgomery e
Dietrich (1988) sugere que em regiões mais secas o
início da rede de drenagem ocorre apenas para
bacias de drenagem com área maior, enquanto bacias mais úmidas tem um menor limite de área de
drenagem a partir do qual inicia o escoamento concentrado em canais.
Para caracterizar a chuva média anual foi utilizado o mapeamento de isoietas anuais, disponibilizado pela Companhia de Pesquisa de Recursos
Minerais (2010) Este mapa de isoietas foi interpolado para uma grade de mesma resolução que o modelo digital de elevação para a realização dos cálculos de chuva média na bacia.
O mapa final de chuva utilizado é apresentado na figura 7. Neste caso, procurou-se verificar se
a maior quantidade de água que entra na bacia não
resulta em um maior número de nascentes, devido a
maior disponibilidade de água.
Por fim, também se espera que o escoamento de base em rios esteja intimamente relacionado
com as propriedades geomorfológicas de uma bacia

Figura 5 - Mapa de domínios hidrogeológicos utilizados

A informação de solos existentes nas bacias
hidrográficas analisadas foi obtida através do mapa
digitalizado do projeto RadamBrasil (BRASIL, 1982)
em escala 1:1.000.000 e do mapa de solos da América do Sul disponibilizado pela Food and Agriculture
Organization (2003). Novamente, como o número
de classes de solos é excessivo para os objetivos deste
trabalho, o mapa foi reclassificado segundo critérios
hidrológicos de armazenamento de água e geração
de escoamento, seguindo as descrições de tipos de
solo segundo Lepsch (2002), em duas classes distintas: solos rasos e solos profundos, além de áreas de
várzea e água, que apareceram em porcentagem
muito pequena nas bacias de interesse. A figura 6
apresenta o mapa de solos final utilizado no estudo.
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posto através da aplicação de um filtro inverso apresentado em Collischonn e Fan (2012).
A vazão Q90 é o valor de vazão com probabilidade de ser superada ou igualada em 90% do
tempo em um determinado local. Da mesma forma,
a Q50 é a vazão com probabilidade de ser superada
ou igualada em 50% do tempo. Elas são estimadas
para locais de interesse através da construção da
curva de permanência com dados fluviométricos. A
relação Q90/Q50 resulta em um parâmetro relacionado com a estimativa do índice de vazão de base
que passa no exutório de uma bacia (COLLISCHONN; FAN, 2012). Da mesma forma que o BFI,
valores mais altos de Q90/Q50 estão relacionados
com uma maior contribuição da água subterrânea, e
valores mais baixos com uma menor contribuição da
água subterrânea para a vazão do rio.
Os valores de porcentagem de área da bacia
coberta por um tipo de geologia, declividade média
(em porcentagem), tipo de solo e chuva média anual foram calculados para cada bacia hidrográfica de
interesse com base no cruzamento dos mapas utilizados. O valor dos parâmetros Q90/Q50 e índice de
vazão de base (BFI) foram calculados com os dados
dos postos fluviométricos correspondentes de cada
bacia.

hidrográfica, podendo ele ser considerado uma
assinatura da variabilidade de características da bacia (COSTA; BACELLAR, 2010). Ou seja, espera-se
que ele também possua uma relação com a área de
drenagem mínima. Esta hipótese foi analisada já na
década de 1960, com a sugestão que a vazão de base
de um rio varia inversamente com o quadrado da
densidade de drenagem (CARLSTON, 1963).

RESULTADOS E DISCUSSÕES
Estimativa da Área de Drenagem Mínima
Figura 7 - Mapa de chuva média anual interpolada
a partir das isoietas

Os resultados finais de área de drenagem
mínima encontrados para cada uma das regiões de
estudo são apresentados na tabela 2. As áreas de
drenagem mínimas variaram entre 0.1 e 10 km2,
sendo a maioria encontrada entre 0,1 e 0,8 km2, e a
mediana em 0,5 km2.

Desta forma, foram analisadas duas variáveis
relacionadas à vazão de base dos postos fluviométricos das bacias de estudo: o Índice de Vazão de Base
(BFI ou Base Flow Index) e a relação Q90/Q50.
O Índice de Vazão de Base é uma medida
da parcela de água subterrânea do hidrograma no
exutório de uma bacia hidrográfica. Para a sua estimativa inicialmente deve ser aplicado um método de
separação de escoamento para a obtenção da informação da vazão de base local. Posteriormente, o BFI
é calculado através da divisão do volume de água
estimada como subterrânea pelo volume total do
hidrograma. Desta forma, valores mais altos de BFI
estão relacionados com uma maior contribuição da
água subterrânea para a vazão do rio, e valores mais
baixos com uma menor contribuição da água subterrânea. O valor do BFI foi calculado para cada

Estimativa Das Características Físicas de Cada Bacia

A tabela 3 apresenta um sumário dos resultados encontrados com este procedimento. É possível verificar que a geologia das bacias é uniforme,
com dominância porosa ou fissural. Sendo assim, a
amostragem de regiões adotada se apresentou adequada para caracterização pelo critério hidrogeológico e, portanto, possível de ser isolado o efeito
desta característica sobre o valor de área de drenagem mínima esperado.
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p<0,01), % Geologia (r= +0,75; p<0,01) e declividade média (r= -0,78; p<0,01). Isso indica que esses
parâmetros hidrológicos e características físicas, aqui
propostas, devem contribuir para determinação de
modelos, gráficos e critérios para estimativa do limiar de área de drenagem.
É possível verificar ainda a correlação elevada entre o índice de vazão de base (BFI) e a relação
Q90/Q50 dos postos analisados. Para reduzir o número de variáveis explicativas para a área de drenagem mínima, deste ponto em diante desconsideramos o BFI, por apresentar correlação mais fraca do
que a Q90/Q50.
Tomando-se como ponto de partida a classificação em hidrogeologia fissural e porosa das bacias, nota-se que existe uma diferença na magnitude e
na amplitude dos valores encontrados entre as duas
classes assumidas. Isto é evidenciado na figura 8 e na
tabela 5.

Tabela 2 - Área de drenagem mínima estimada
para cada bacia
Estação

Rio

Ad_Min (km²)

15050000

Guaporé

0,50

17091000

Juruena

8,00

17093000

Juruena

10,00

17123000

Teles Pires

0,80

17200000

Arinos

0,60

17230000

Verde

1,10

17350000

Braço Sul

0,30

24500000

das Garças

0,80

26050000

das Mortes

0,70

70200000

Pelotas

0,10

72430000

Forquilha

0,20

74205000

Arroio Caturete

0,10

86100000

das Antas

0,10

38830000

Paraíba

0,10

60300000

Capivara

0,10

61537000

Verde

0,20

61886000

Mogi-Guaçu

0,30

63350100

Verde

4,20

63390000

Verde

0,40

63710000

do Peixe

0,30

64601000

Brilhante

1,00

64767000

Piquiri

0,10

65835000

Iguaçu

0,20

58920000

Muriaé

0,10

41050000

Ribeirão Areado

0,20

25100000

Vermelho

0,10

45155000

Itaguari

4,00

Figura 8 - Relação entre hidrogeologia e área de
drenagem mínima estimada

Estes resultados indicam que o tipo de geologia da bacia já pode ser utilizado como guia para a
estimativa dos valores de área de drenagem mínima
a serem adotados, onde os valores encontrados para
geologias fissurais são em geral menores (na ordem
de 0,2km²) que os valores encontrados em regiões
de geologia predominantemente porosa (podendo
variar de 0,2 até 10km²). A correlação positiva do
percentual de área de geologia porosa é um bom
indicador de que a maior capacidade de armazenamento de água abaixo da superfície e sua influência
nos caminhos preferenciais de escoamento, por
exemplo, sub-superficial pode, de fato, explicar
maiores limiares de área de drenagem para formação de nascentes e rede de canais.

Elaboração das Relações Simplificadas

Para identificar a possível existência de associações entre os diferentes parâmetros físicos e a
área de drenagem mínima, foi utilizada a correlação
por ordenamento de Spearman (WILKS, 2005).
A partir da matriz de correlações (Tabela
4), podemos observar que a precipitação média
anual e o tipo de solo, na classificação adotada, não
apresentaram correlação significativa com a área de
drenagem mínima calculada. Por outro lado, a área
de drenagem mínima apresentou forte correlação
com o BFI (r= +0,77; p<0,01), Q90/Q50 (r= +0,82;
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Tabela 3 - Sumário das características físicas das bacias analisadas

% Geologia

% Geologia

Chuva Média

Declividade

Solo Pro-

Solo Raso

Porosa

Fissural

Anual (mm)

Média %

fundo %

%

0,74

78

22

1411

2,7

49,9

50,1

0,9

100

0

1681

1,6

35,7

64,3

0,84

0,82

100

0

1814

1,6

52,9

47,1

17123000

0,61

0,53

88

12

1813

1,5

84,1

14,4

17200000

0,39

0,36

92

8

1844

1,9

17,1

82,9

17230000

0,72

0,65

100

0

1817

0,9

96,0

4,0

17350000

0,4

0,2

86

14

2119

2,2

18,9

81,1

24500000

0,83

0,7

90

10

1760

2,1

0,0

100,0

26050000

0,7

0,63

100

0

1802

1,6

70,4

29,6

70200000

0,45

0,34

0

100

1657

6,0

0,0

100,0

72430000

0,44

0,28

0

100

1809

2,7

100,0

0,0

74205000

0,33

0,11

2

98

1909

2,5

100,0

0,0

86100000

0,24

0,12

8

92

1728

8,0

46,7

53,3

38830000

0,03

0,00

0

100

596

2,2

0,0

100,0

60300000

0,70

0,51

0

100

1552

3,3

94,4

5,6

61537000

0,65

0,56

2

98

1552

7,1

73,4

26,6

61886000

0,56

0,50

15

85

1581

5,4

93,9

6,1

63350100

0,86

0,80

98

2

1481

2,1

34,0

66,0

63390000

0,84

0,74

100

0

1340

1,9

78,6

21,4

63710000

0,71

0,57

100

0

1424

3,3

91,3

8,7

64601000

0,66

0,56

4

96

1345

1,5

100,0

0,0

64767000

0,38

0,33

0

100

1900

4,5

49,4

50,6
50,9

Estação

BFI

Q90/Q50

15050000

0,74

17091000

0,94

17093000

65835000

0,52

0,35

0

100

1940

4,3

49,1

58920000

0,57

0,49

0

100

1321

7,2

95,0

0,6

41050000

0,36

0,42

100

0

1499

3,8

63,7

36,3

25100000

0,37

0,25

20

80

1731

6,2

7,6

92,4

45155000

0,87

0,82

100

0

1117

2,3

27,7

72,0

Tabela 4 - Matriz dos coeficientes de correlação de Spearman entre as variáveis analisadas
Variável
Ad_Min (km²)
BFI
Q90/Q50
% Geologia

a

b

Ad_Min
(km²)

BFI

Q90/Q50

% Geologia

Chuva Média
Anual (mm)

Declividade
Média %

% Solo

1,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,00

-

-

-

0,77

a

0,82

a

0,75

a

1,00
a

0,96

a

1,00

0,57

0,67

a

Chuva Média Anual (mm)

-0,01

0,29

-0,32

-0,06

1,00

-

-

Declividade Média %

-0,78 a

-0,48

-0,50

-0,56 a

-0,14

1,00

-

% Solo c

-0,01

0,07

0,06

-0,07

-0,03

-0,09

1,00

Valores significativos para p<0,01

b

Valores para geologia porosa. Sendo a geologia fissural complementar em área, as correlações tem mesmo valor, mas sinal invertido.

c

Valores para solo profundo. Sendo o solo raso complementar em área, as correlações tem mesmo valor, mas sinal invertido.
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dos em bacias de hidrogeologia predominante fissural, com diferentes declividades, além de serem úteis
para a diferenciação dos valores a serem utilizados
em regiões de hidrogeologia predominante porosa e
declividades mais elevadas. Em regiões com declividade mais baixa e geologia porosa os resultados não
parecem ser indicativos de uma relação precisa,
onde, apesar de evidenciarem que os valores a serem utilizados são geralmente mais altos, a amplitude dos valores também é alta dentro desta classe
definida. No entanto, a forte correlação negativa (r=
-0,78) da declividade com a área de drenagem mínima pode estar associada com o balanço dos processos de formação de canais erosional e de vertente. Em áreas mais planas, o escoamento possui menos energia, exigindo uma maior área de drenagem
para formação distinguível da rede de drenagem.

Tabela 5 - Área de drenagem mínima estimada em função
da hidrogeologia classificada

Variável

Admin Média
(km²)

Desvio

Faixa de

Padrão

Variação

(km²)

(km²)

Hidrogeologia Fissural

0,21

0,24

0,10 - 1,00

Hidrogeologia Porosa

2,43

3,22

0,20 10,00

Contudo, apesar da relação identificada entre a classe de hidrogeologia predominante na bacia
e a área de drenagem mínima esperada para a região apresentar uma separação de valores e faixas de
variação razoável, a análise em conjunto desta característica com a declividade e a relação Q90/Q50
deve permitir um melhor agrupamento de classes,
frente à heterogeneidade dos mecanismos que atuam no escoamento e formação da rede de drenagem.
Analisando a declividade, verifica-se que o
maior valor encontrado para a área de drenagem
mínima nas bacias de hidrogeologia predominantemente fissural (1,0km²) ocorre na bacia com menor declividade dentre as regiões de estudo. Da
mesma forma, verifica-se que a maioria dos menores
valores encontrados para a área mínima nas bacias
de hidrogeologia predominantemente porosa (0,20
à 0,5km²) ocorrem nas bacias com declividade mais
elevada. Adicionando estes fatores às análises, é
encontrado o diagrama apresentado na figura 9 e os
valores médios encontrados na tabela 6.

Tabela 6 - Área de drenagem mínima estimada em função
da hidrogeologia e da declividade
Variável
Fissural e Declividade
<1,5%
Fissural e Declividade
>1,5%
Porosa e Declividade
<2,5%
Porosa e Declividade
>2,5%

Desvio

Faixa de

Padrão

Variação

0,15

0,08

0,10 - 0,30

1,00

0,00

1,00 — 1,00

3,06

3,46

0,40 - 10,0

0,33

0,15

0,20 - 0,50

Ad Média (km²)

A terceira variável a ser utilizada na análise
proposta é a relação Q90/Q50, que é um indicativo
da porcentagem total da vazão que passa por um
posto e que corresponde à vazão subterrânea
(COLLISCHONN; FAN, 2012). O alto coeficiente
de correlação obtido para Q90/Q50 (r= +0,82,
p<0,01), indica que o mesmo pode, sozinho, ser um
bom indicador da área de drenagem mínima como
demonstrado, por exemplo, na figura 10. A correlação positiva corrobora com os maiores valores de
área de drenagem mínima em regiões onde a contribuição relativa de escoamento de base é maior. A
estimativa desta variável depende da disponibilidade
de dados de vazão, ao contrário da hidrogeologia da
bacia e da declividade média, que depende de mapas de altitude e litologia. Dessa forma, em regiões
com boa disponibilidade de dados fluviométricos,
uma estimativa da área de drenagem mínima pode
ser realizada rapidamente.

Figura 9 - Relação entre hidrogeologia, declividade média
da bacia e área de drenagem mínima estimada

Os resultados encontrados com a inclusão
da declividade média da bacia na análise dão uma
indicação mais detalhada de valores a serem assumi-
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Na ausência de informações sobre a declividade média da região de estudo, pode ser construída uma relação do tipo apresentada na figura 12,
com os dados de geologia e relação Q90/Q5. A tabela 8 resume os valores encontrados para esta parametrização do valor de área de drenagem mínima
em função apenas da geologia e da razão Q90/Q50.

Figura 10 - Relação entre Q90/Q50 e área de drenagem
mínima estimada

Esta relação também pode ser incluída dentro da análise realizada com a geologia e as declividades, para diferenciar os valores encontrados em
regiões com geologia porosa e declividades mais
baixas, obtendo o diagrama encontrado na figura
11. A tabela 7 apresenta um sumário dos resultados
obtidos com a utilização da relação Q90/Q50.

Figura 12 - Relação da razão Q90/Q50 e geologia da bacia
com a área de drenagem mínima estimada

Tabela 8 - Área de drenagem mínima estimada em função
da hidrogeologia e da razão Q90/Q50
Faixa de

Variável

Média

Desvio

Fissural

0,15

0,07

0,1-0,3

Porosa e Q90/Q50 >=0,75

6,55

2,94

4,0-10,0

Porosa e Q90/Q50 <0,75

0,60

0,28

0,2-1,1

Variação

Figura 11 - Inclusão da relação Q90/Q50 com a área de
drenagem mínima estimada

Uso de Valores de Área de Drenagem Mínima para
Bacias Heterogêneas

Tabela 7 - Área de drenagem mínima (km²) estimada em
função da hidrogeologia, da declividade e da razão
Q90/Q50

Um resultado relevante da análise exploratória realizada reside no fato de que foram encontradas relações gerais entre a área de drenagem
mínima que pode ser utilizada para a definição da
rede de drenagem e as características geológicas, de
declividade e de vazão de base das bacias estudadas.
E, no estudo, foram utilizadas bacias com configuração física homogênea.
Desta forma, pode-se esperar que, para bacias que não sejam homogêneas nas características
exploradas, a área de drenagem mínima também
não seja igual em toda a área da bacia, ao contrário
do que é usualmente adotado em estudos hidrológicos e em programas de SIG para a definição automática da rede de drenagem.

Variável
Fissural

e

Declividade

e

Declividade

>1,5%
Fissural
<1,5%
Porosa, Declividade <2,5%
e Q90/Q50 >=0,75
Porosa, Declividade <2,5%
e Q90/Q50 <0,7
Porosa e Declividade >2,5%

Faixa de

Média

Desvio

0,15

0,08

0,1 - 0,3

1,00

-

1,0 — 1,0

6,55

2,9

4 — 10

0,73

0,23

0,4 - 1,1

0,33

0,15

0,2 - 0,5

Variação
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Figura 13 - Bacia do Rio Jauru e a relação de sua densidade de drenagem com a hidrogeologia da região. As redes
de drenagem em branco foram obtidas automaticamente como aproximação da drenagem real visualizada
nas imagens para facilitar a compreensão das diferenças observadas

Ou seja, quando as características físicas da
bacia diferem dentro da sua área, também devem
ser utilizados diferentes valores de área de drenagem mínima para a melhor representação da hidrografia da região.
Esta constatação pode ser exemplificada através do observado na bacia do Rio Jauru (região
norte do Pantanal Brasileiro), apresentada na figura
13. Nota-se que toda a porção norte da bacia é dominada por uma geologia de característica porosa,
enquanto que na região sul da bacia existe uma
grande área com predomínio de geologia fissural.
É possível observar que a região da cabeceira da bacia possui uma quantidade pequena de cursos de água, com pequeno número de nascentes. Já
na região de jusante da bacia, onde a geologia predominante é fissural, existe uma elevada densidade
de drenagem, com a presença de várias nascentes.
Portanto, como resultado deste estudo, é
ressaltada a necessidade de utilização de diferentes
valores de área de drenagem mínima para bacias
com diferenças nas características físicas relaciona-

das à definição deste valor, como no exemplo da
bacia do rio Jauru.
Contudo, esta definição diferencial do valor
da área de drenagem mínima para regiões heterogêneas é um procedimento que dificilmente pode
ser aplicado na prática, uma vez que implica na
necessidade de um grande número de combinações
de ferramentas de processamento de MDEs.
Assim, recomenda-se que, para a melhor definição da rede de drenagem dentro de bacias heterogêneas, seja utilizada uma função de geoprocessamento de definição de rede de drenagem por
regiões, a seguir sugerida e apresentada.
Primeiramente, partindo do princípio que
uma bacia hidrográfica heterogênea em suas características físicas seja formada por um número finito
de regiões homogêneas, é possível identificar as
nascentes de forma diferenciada em cada uma destas regiões homogêneas através da classificação da
imagem de áreas acumuladas da bacia com diferentes áreas de drenagem mínima para cada região
homogênea.
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Este procedimento tende a gerar uma rede
de drenagem para cada região definida. Contudo,
como as regiões possuem diferentes áreas de drenagem mínima, a hidrografia gerada pode conter descontinuidades (conforme a figura 14, para uma
região exemplo).

do mapa de áreas acumuladas nas diferentes regiões
homogêneas, gerando o mapa temporário de rede
de drenagem; 2) Eliminação das descontinuidades
da rede de drenagem com o mapa de direções de
fluxo.
Estas operações podem facilmente ser programadas como uma função de geoprocessamento
em ferramentas de SIG, onde na figura 16 é dada
uma sugestão de algoritmo.
Para a aplicação da sequência de passos são
necessárias três informações de entrada: mapa de
direções de fluxo, mapa de áreas acumuladas e mapa de regiões homogêneas. Destes, os dois primeiros
são resultados naturais dos procedimentos tradicionais de delimitação de bacias hidrográficas a partir
de MDEs, e o terceiro seria definido a partir de mapas geológicos, de declividades e/ou informações de
estações fluviométricas.
Para a definição dos valores de área de drenagem mínima de diferentes regiões, sugere-se a
estimativa inicial dada pelas tabelas e gráficos apresentados anteriormente.

Figura 14 - Rede de drenagem gerada com a utilização
de uma área de drenagem mínima diferencial
para duas regiões diferentes de uma mesma bacia,
gerando descontinuidades

Com a existência das descontinuidades, se
faz necessária a aplicação de um segundo passo no
processamento de definição da rede de drenagem a
partir das nascentes identificadas no primeiro momento. Esta definição pode ser feita através do mapa
de direções de fluxo, e consiste basicamente na definição dos rios da bacia a partir de todas as células
que tiverem a sua nascente identificada no primeiro
passo. O resultado desta operação pode ser visualizado na figura 15 para a região exemplo.

Figura 15 - Rede de drenagem gerada após o segundo
passo do procedimento sugerido para duas
regiões diferentes de uma mesma bacia

O procedimento sugerido pode ser utilizado, portanto, para a geração de mapas de rede de
drenagem com valores de área de drenagem mínima em diferentes regiões de uma mesma bacia.
A sequência de passos pode ser resumida
por: 1) Definição das nascentes por reclassificação

Figura 16 - Fluxograma do algortimo para
o procedimento sugerido
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valor de área de drenagem mínima para cada região
desejada. Para a aplicação do método basta a definição do mapa de regiões com mesma área de drenagem mínima e a utilização dos mapas normalmente
calculados de área acumulada e direção de fluxo da
bacia. Espera-se que este método sirva como referência e seja utilizado como uma função de geoprocessamento para bacias heterogêneas.

CONCLUSÕES
Neste artigo é apresentado um trabalho exploratório de busca por relação entre o valor de área
de drenagem mínima necessário para a melhor representação das nascentes e diferentes características físicas de bacias hidrográficas, como geologia,
declividade média, tipo de solo, chuva média anual,
índice de vazão de base e relação Q90/Q50. As informações físicas das bacias foram calculadas a partir
de mapas e dados de estações fluviométricas, e o
valor da melhor área de drenagem mínima necessária foi estimada com base na comparação entre a
hidrografia derivada de um MDE e nascentes identificadas em imagens de satélite e fotos aéreas.
Como resultado do estudo exploratório, foram identificadas relações gerais para o valor da
área de drenagem mínima em função do tipo de
geologia (porosa ou fissural), declividade média e
relação Q90/Q50 das bacias hidrográficas. O valor
da área de drenagem mínima média, nas regiões
analisadas, variou desde 0,15 km² (hidrogeologia
fissural e declividades > 1,5%) até 6,55 km² (hidrogeologia porosa, declividades > 2,5% e relação
Q90/Q50 >= a 0,75). Espera-se que estes valores
possam ser utilizados como indicadores simples para
a definição deste parâmetro durante o processo de
delimitação de redes de drenagem. Vale destacar
que o uso dos critérios ou relações simplificadas e a
comparação visual pode afetar a definição da área
de drenagem mínima. Uma solução para possíveis
problemas consiste em testar outras relações. Como
exemplo disso pode-se analisar outras relações entre
vazões de referência e outras estatísticas para definir
a declividade.
É importante destacar que a hipótese de
homogeneidade das bacias pode ser limitada, por
exemplo, pela escala espacial da fonte de dados em
relação à escala dos processos hidrológicos. Outro
resultado importante do estudo é relacionado a ser
inapropriado o uso de um único valor de área de
drenagem mínima para bacias com características
físicas variadas. Como foi verificada uma relação
entre a área de drenagem mínima e características
físicas das bacias, é identificada a necessidade da
utilização de valores diferentes para as diferentes
regiões que compõem uma bacia hidrográfica heterogênea.
Neste sentido, também foi sugerido um método (incluindo o algoritmo) para a delimitação da
rede de drenagem a partir de um MDE para uma
área composta por diferentes regiões com características físicas distintas, onde pode ser definido um
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ABSTRACT
This paper presents an exploratory study of
the relationship between the minimum drainage
area necessary for the best representation of headwaters obtained from processing Digital Elevation
Models (DEMs) and the different physical characteristics of watersheds. Physical information was calculated from maps and flow data, and the value of the
best minimum drainage area was estimated based on
the comparison of the DEM derived drainage to
headwaters identified in satellite images and aerial
photos. As a result, relationships were identified for
the general value of the minimum drainage area
depending on the type of geology (porous or hard
rock), average slope of the basin and Q90/Q50 relationship. It is expected that these values can be used
as indicators for simple definition of this parameter.
Another important result of this study involves the
inappropriate use of a single value of minimum
drainage area in basins with varying physical characteristics, where a method is suggested (including the
algorithm) for the delimitation of the drainage network of areas composed of regions with various
physical characteristics. This method is expected to
be used as a function for geoprocessing heterogeneous basins.
Keywords: Digital Elevation Model; Drainage Network; Geoprocessing;GIS
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RESUMO
Os recursos hídricos vêm se tornando cada vez mais escassos em termos de qualidade e quantidade principalmente
a proximidade de grandes centros urbanos. As redes de distribuição urbanas são grandes consumidores de água e normalmente apresentam deficiências em seu pleno funcionamento ocasionando muitas perdas de água. Uma das principais frentes
a serem abordadas está na operação adequada do sistema. Entretanto a etapa que precede esta atividade está relacionada à
calibração da rede. Neste estudo foi aplicado uma metodologia de calibração proposta por Silva (2003) a um sistema de
distribuição da Cidade de Itajubá- M.G. em que se ajustam os valores de rugosidades a partir de principalmente valores de
pressões medidos e simulados; destacando-se o pioneirismo deste estudo na região. Tais resultados mostraram-se coerentes em
termos de parâmetros ajustados e de valores de pressões e análise de rugosidades.
Palavras-chaves: Redes de distribuição de água. Calibração. Algoritmos genéticos.

ficam com o tempo e são de difícil medição, para
resolver este problema muitos pesquisadores têm
desenvolvido ferramentas de calibração obtendo
resultados animadores e apontando tais ferramentas
como o diferencial no controle operacional de sistemas de distribuição de água.
A calibração é uma técnica que busca estimar valores para as variáveis desconhecidas de um
sistema com o auxílio de outras ferramentas como
simulador hidráulico e técnicas de otimização, entre
as técnicas de otimização utilizadas destaca-se os
algoritmos genéticos, que por sua robustez conseguem encontrar soluções ótimas ou próximas da
ótima em um menor tempo computacional. Deste
modo, avalia-se que a calibração é a uma etapa fundamental para se poder ter o domínio computacional de uma rede de distribuição de água para abastecimento, sendo o enfoque deste trabalho relacionado a aplicação da calibração a uma rede real.
Atualmente alguns trabalhos sobre o tema
foram apresentados, muitos deles considerando a
modelagem de vazamentos e os algoritmos genéticos
como ferramenta de otimização, podendo citar:
Brown (2007), Colombo (2007), Neves (2007), Silva
(2003), Soares (2003, 2007), Wu (2008) e Wu e Sage
(2006).
O objetivo principal do presente trabalho é
realizar a calibração de uma rede de distribuição de
água da cidade de Itajubá-MG utilizando o modelo
proposto por Silva (2003). Este modelo utiliza o

INTRODUÇÃO
Sabe-se que apesar dos investimentos de algumas companhias de água no sentido de prestarem
melhores serviços, a grande maioria das redes de
abastecimento de água ainda é gerenciada por profissionais sem formação adequada para tal, não havendo controle efetivo de perdas, e os dados cadastrais não são confiáveis, ficando evidente a necessidade de modernização do setor de abastecimento de
água diante das exigências impostas pelas sociedades
urbanas da atualidade, especialmente induzidas
pelos processos de democratização e conscientização
ecológica.
Graças ao desenvolvimento computacional
das últimas décadas, modelos matemáticos cada vez
mais complexos têm possibilitado o surgimento de
técnicas avançadas nas questões relacionadas ao
projeto e dimensionamento ótimo de redes de distribuição de água, incluindo o problema do controle operacional das perdas físicas.
Para a operação adequada de um sistema de
abastecimento de água é necessário que sejam conhecidos os parâmetros dos componentes da rede
como coeficiente de atrito, diâmetro, resistência ao
escoamento, entre outros. Tais parâmetros se modi*
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procedimento inverso, também conhecido como
implícito, para calibrar o sistema, avaliar a eficiência
hidráulica, e otimizar a operacionalização da rede.
O procedimento inverso consiste na minimização da
diferença dos valores de alguns parâmetros simulados e medidos do sistema de distribuição de água,
no caso pressão.

O nível do reservatório é de 947, 0 metros,
sendo a cota de 943,00 metros. Na sequência é apresentada a tabela 1 com os dados relativos aos trechos
da rede de água.

Tabela 1 — Valores de comprimento de diâmetro dos
trechos da rede em estudo

METODOLOGIA
Rede do estudo
A rede selecionada para o estudo faz parte
do sistema que abastece o bairro Jardim América e
parte do bairro Por do Sol localizados na cidade de
Itajubá-MG.
A escolha foi feita principalmente por este
setor ser isolado do sistema e dispor de relativa confiabilidade no cadastro, além de disso, foi possível
contar com alguns dados iniciais como uma parte do
traçado da rede, obtido nos trabalhos de Alves
(2006) e Valadão (2006).
Após escolhida a rede foram levantadas informações relativas ao sistema na companhia de
água e esgoto (COPASA) tais como: consumo residencial mensal, traçado da rede, definição de materiais da tubulações, diâmetros, dispositivos hidráulicos etc.
O esquema da figura 1 ilustra os números
representam os nós da rede, o círculo representa o
reservatório que abastece todo o setor estudado.
Observa-se uma nova ligação feita a partir do nó 21.
Foram nomeados os nós da rede em um total de 21.

Nó

Nó

Comprimento

diâmetro

inicial

final

(m)

(mm)

1

5

51,97

50

1

19

83,92

50

2

5

129,72

50

3

6

87,50

50

4

7

86,57

50

5

6

66,19

50

6

7

64,89

50

6

9

166,84

50

7

8

135,93

50

7

10

75,00

50

11

12

84,52

50

11

16

139,18

50

11

21

99,62

75

12

13

96,25

50

12

14

60,96

50

14

15

95.00

50

14

16

84,30

50

16

17

212,91

50

18

20

78,13

50

19

23

2,00

50

20

25

89,50

40

21

23

218,3

75

21

24

33,21

50

22

23

2,00

75

22

28

1,00

100

24

25

119,18

50

24

26

164,00

50

25

27

63,00

50

A tabela 2 ilustra os valores de cotas e demanda dos nós relativos a rede em estudo.

Figura 1 — Rede de distribuição estudada
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a utilização de geofone eletrônico. Silva (2003) classifica os vazamentos em dois tipos: “inerentes” e
“grosseiros”. Vazamentos inerentes são pequenos
vazamentos ao longo da rede causados por falhas
nas junções das tubulações já os vazamentos “grosseiros” são provocados por fendas nas tubulações, os
vazamentos grosseiros em geral são detectáveis seja
pela utilização de equipamentos de detecção acústicos, chamados geofone, pela falha no abastecimento
de determinados trechos ou mesmo pela inspeção
visual da área em casos mais graves.
Sabe-se que a inspeção com equipamentos
de detecção acústica deve preferencialmente, ser
executada em período noturno, pois a incidência de
ruídos causados principalmente pelo trânsito pode
mascarar os resultados. Porém as características do
bairro estudado, como pouca ou nenhuma movimentação de carros ou pedestres em determinado
horário, permitiram que esse trabalho fosse realizado no período diurno.
Na figura 2 observa-se a inspeção da rede.

Tabela 2 — Valores de cotas e demandas nos nós
Nó

COTA(m)

Nó

COTA(m)

demanda

0,00583

15

875

0,02653

demanda
(L/s)

(L/s)

1

935,1

2

906,7

0,00449

16

897

0,02776

3

903

0,01113

17

888

0,00928

4

885

0,01202

18

875

0,00917

5

929

0,01032

19

947

6

913,5

0,02772

20

893

7

903,6

0,03373

21

909

0

8

892,4

0,01633

22

947

0

9

897

0,01659

23

947

0

10

887

0,01992

24

899

0,00831

11

897,9

0,03251

25

891

0,01748

12

880,8

0,02906

26

877

0,00831

13

864,2

0,01570

27

878

0,01748

14

893

0,03117

28

947

‐
0,40000

0
0,00917

A população atendida pela rede de distribuição em questão é de aproximadamente 332 habitantes, contando com 83 ligações de água e esgoto.
O comprimento total da rede é de 2591,59 metros.
O material da tubulação é PVC na região do bairro
Jardim América e ferro fundido no bairro Por do
Sol.
Treinamentos realizados
Foram feitos treinamentos para a utilização
dos equipamentos necessários para a aquisição dos
dados de campo, os treinamentos foram realizados
no Laboratório de Estruturas Hidráulicas, no laboratório de Etiquetagem de Bombas e no laboratório
de Hídrica Computacional, todos na Universidade
Federal de Itajubá, sob orientação de funcionários
dos laboratórios.
Os equipamentos são:




Figura 2 - Campanha de campo para a verificação da
existência de vazamentos

Medidas de pressão
Geofône eletrônico;
Medidores de pressão com armazenadores
de dados;
Equipamento DGPS;

As medidas de pressão foram tomadas em
torneiras residenciais abastecidas diretamente pela
rede. As residências utilizadas para a aquisição de
dados foram selecionadas de forma que pudessem
representar a maior parte do sistema, com tomadas
de pressão em pontos de máxima, mínima e média
pressão. A figura 3 ilustra as imagens de dois aparelhos instalados, tais equipamentos realizam mensurações e registro das informações ao longo do tempo.

Trabalhos de campo realizados
Detecção de vazamentos grosseiros na área de estudo
Para a verificação da existência de vazamentos “grosseiros”, que não são previstos no modelo
hidráulico utilizado, foi feita a inspeção da área com
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Tabela 3 — Valores de pressões medidas e simuladas
(condição máxima)
Nó
1
3
6
8
15
25

Pressão medida
(mca)
9,95
43,25
30,04
53,82
72,30
50,00

Pressão simulada
(mca)
11,34
41,15
30,95
54,28
69,95
52,45

Os valores coletados nas residências foram
corrigidos com relação aos nós localizados na rede
em estudo. O modelo computacional utilizado foi
desenvolvido com algoritmos genéticos, onde forma
minimizadas as diferenças entre pressões e vazões
simuladas e medidas, tal modelo foi desenvolvido
por Silva (2003).

Figura 3- Medidores de pressão com armazenador de
dados instalados em pontos diferentes de monitoramento

Na figura 4, a rede de distribuição em estudo ilustra os pontos escolhidos para o monitoramento da pressão, tais pontos são representados pelos
triângulos e numerados. Tais pontos visam cobrir a
maior parte da área espacial da rede além de variações de cota.

Medidas de vazão
Foram realizadas medidas de vazão para o
setor, embora para este trabalho foram considerados apenas os valores de pressão devido a pequena
quantidade de ligações neste setor.
Dados de consumo de água
A partir dos dados de consumo mensais das
residências do bairro, disponibilizados pela COPASA, foram determinados os consumos médios de
cada quadra. Alves (2006) elaborou uma planilha
onde os dados de consumo de cada residência eram
dispostos por ruas de acordo com as ligações existentes para a rede de distribuição em questão. Este
modelo de planilha foi utilizado no presente trabalho, inserindo-se as devidas alterações cadastrais,
como novas ligações.
Verificação das cotas topográficas

Figura 4 — Rede de distribuição estudada com o detalhe
dos pontos de monitoramento

Foi realizado o levantamento de dados topográficos nos nós e nos pontos de monitoramento
com o auxílio de um GPS de inspeção com o objetivo de verificar as cotas existentes nos mapas. O equipamento utilizado no estudo é mostrado na figura 5.

O procedimento inverso de calibração consiste na minimização da diferença dos valores de
alguns parâmetros do sistema de distribuição.
A tabela 3 mostra os valores medidos e simulados de pressões simuladas e medidas médias das
diversas simulações na rede em estudo.

264

RBRH – Revista Brasileira de Recursos Hídricos Volume 18 n.3 –Jul/Set 2013,261-269
do com uma função de aptidão. Após esta etapa são
aplicados os operadores de recombinação e mutação. No processo é adotado o elitismo que significa
garantir a cada geração IPOP soluções melhores
dentre o conjunto de NPOP soluções totais. O processo geracional é realizado até que se complete o
número de gerações previamente estabelecido.

INICIO
LEITURA DE DADOS
(PRESSÕES E VAZÕES
MEDIDAS)

Figura 5 - Equipamento DGPS utilizado na verificação
das cotas

GERAÇÃO DA POPULAÇÃO
INICIAL DE SOLUÇÕES
(NPOP INDIVÍDUOS)

AVALIAÇÃO DA FUNÇÃO
DE APTIDÃO DE TODAS
AS SOLUÇÕES

Estudo da rotina computacional
O procedimento inverso de calibração consiste na minimização da diferença dos valores de
alguns parâmetros do sistema de distribuição de
água simulados e medidos. A função que descreve o
problema é chamada de função objetivo (F.O.). A
função objetivo descrita por Silva (2003) e que será
utilizada neste trabalho está indicada na equação 1.
Para este especifico trabalho foram utilizadas principalmente as análises dos valores de pressões devido aos baixos valores de vazões para o setor.

ESCOLHA DE IPOP
MELHORES SOLUÇÕES
QUE ASSEGURADAS
PARA A PRÓXIMA
ITERAÇÃO DE AG
RECOMBINAÇÃO

MUTAÇÃO

ESCOLHA DE
(NPOP- IPOP)
SOLUÇÕES PARA
COMPOR O PRÓXIMO
CONJUNTO

1

2
2
 

  


 
 




M
Qsim j  Qobs j  
 C  k  N P  P
k 
  
FO  wH . Nsimi obsi   wQ . M
  

i1 
j 1 
k 1 
Pobsi ] / N 
[Qobs j ] / M   
[
 
i1
j 1



 k 
 

ITERAÇÕES DE
AGS =
ITERAÇÕES
TOTAIS
DEFINIDAS

(1)

NÃO

SIM

FIM

Sendo: P — carga de pressão (m); Q — vazão
(L/s); N — conjunto de pontos de observação de
valores de pressão; M - conjunto de pontos de observação de valores de vazão; C — número de condições
de demanda; wH, wQ — pesos atribuídos aos desvios
de pressão e vazão; sim, obs — denotam valores simulados e observados, respectivamente. No estudo foi
usada a equação de Darcy- Weisbach onde foram
calibrasdas as rugosidades.
A figura 6 ilustra o fluxograma da rotina
implementada e alterada para a aplicação dos algoritmos genéticos na calibração das rugosidades de
trechos da rede de distribuição de água. Observa-se
que basicamente o processo se inicia com a leitura
de dados de pressão medidos em campo, na seqüência se tem a geração da população inicial de
soluções que posteriormente são avaliadas de acor-

Figura 6 — Algoritmo geracional elitista utilizado

Implementação da rotina computacional
No presente estudo utilizou-se do tipo geracional elitista, pela garantia de que as melhores
soluções para o problema não seriam perdidas durante o processo de busca.
Os AGs também apresentam diversas possibilidades quanto ao tipo de operador utilizado e
quanto às taxas aplicadas. Os parâmetros adotados
neste estudo são apresentados na tabela 4.
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de demanda máxima e média foi possível trabalhar
com estes dois padrões.
O padrão 1 representa a demanda máxima
e a demanda média, chamada de padrão 2. A demanda mínima não foi analisada, pois devido à baixa vazão apresentada pelo sistema o erro era aumentado significativamente quando inserido o padrão
de demanda mínima.
A coleta de dados de pressão e vazão foi realizada em duas etapas. Na primeira etapa foi instalado o armazenador de dados (LogBox) no painel do
medidor de vazão eletromagnético que existe na
saída do reservatório para o monitoramento da vazão e os medidores de pressão e armazenadores de
dados (dataloggers) nas casas 3 e 4 . Na segunda
etapa os dataloggers foram instalados nas casas 1, 2,
5 e 6 enquanto o dispositivo armazenador de dados
permanecia instalado no reservatório.
Dados coletados simultaneamente foram agrupados em um mesmo conjunto, sendo chamado
conjunto 1 os dados coletados na primeira etapa e
conjunto 2 os dados coletados na segunda etapa da
campanha de campo para aquisição dos dados de
pressão e vazão.
Para a análise do desempenho da calibração
serão utilizados os critérios estabelecidos pela Water
Resource Centre (1989), na comparação entre os
valores medidos e obtidos pela simulação.
A tabela 5 apresenta os critérios.

Tabela 4 — Parâmetros dos AGs utilizados para a
calibração da rede

População de soluções
Número de gerações
Semente aleatória
Seleção
Probabilidade de cruzamento
Tipo de cruzamento
Probabilidade de mutação
Tipo de Mutação
Taxa de elitismo

30
1000
5
Roda da roleta
95%
2 pontos de corte
1%
Gaussiana
0,166667

RESULTADOS
Resultados experimentais
Para que pudesse ser mais bem visualizada a
discrepância entre as pressões nas diferentes zonas
de pressão da rede foi feito um gráfico que apresenta a pressão para o mesmo horário em cada ponto
onde foram coletados os dados, pode-se perceber a
grande variação da pressão que ocorre devido à
acentuada topografia do bairro, conforme ilustrado
na figura 7. Observa-se uma variação de pressão
entre as residências entre 8 e 72 mca.

Tabela 5 — Critérios Mínimos para a Estabilização da
Calibração (WATER RESOURCE CENTRE, 1999)

1.

2.

Figura 7 — Pressão para o mesmo horário medida nos
diferentes pontos

3.

Resultados computacionais
As simulações foram realizadas para dois
padrões diferentes de demanda: demanda máxima e
média. Foram utilizados consumos mensais no dados de entrada. Estes valores foram usados para
estabelecer valores de referência entre os nós e em
função da vazão na entrada do setor para horários

CRITÉRIOS PARA PRESSÃO
85% das medidas de campo devem estar dentro
do intervalo de +/- 0,5 m ou +/- 5% da perda
máxima obtida em todo o sistema, independente
do tamanho deste
95% das medidas de campo devem estar dentro
do intervalo de +/-0,75 m ou +/-7,5% da perda
máxima obtida em todo o sistema, independente
do tamanho deste.
100% das medidas de campo devem estar dentro
do intervalo de +/- 2 m ou +/- 15% da perda
máxima obtida em todo o sistema, independente
do tamanho deste

- Análise da evolução da função de aptidão
Foram realizadas cinco simulações para cada conjunto de dados, chamadas aqui de população
aleatória, com o objetivo de comprovar a eficiência
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da rotina. A figura 8 apresenta o gráfico que compara a evolução da função de aptidão (Fitness) e o
número de iterações para diferentes sementes para
os dados do conjunto 1 que apresentaram comportamento parecido ao relativo ao conjunto 2.

Figura 9 — pressões medidas e simuladas para o
padrão de demanda máxima

Figura 8 — Evolução da função de aptidão ao longo das
gerações para o conjunto 01

Nota-se que as curvas relativas às diferentes
populações aleatórias para o conjunto 1 apresentam
o mesmo formato geral e que a tendência é que o
valor da função de aptidão aumente com o número
de iterações.
Também se pode perceber em análise da figura 8 que as populações aleatórias de 01 a 04 apresentam evolução muito semelhante, pois as funções
de aptidão evoluem significativamente até aproximadamente a geração 50, a partir deste momento
ocorre uma estabilização dos valores até a geração
final. Percebe-se que a população aleatória 05 tem
um pequeno deslocamento acima das demais no
sentido vertical, entretanto evolução análoga às
demais.
As figuras 9 e 10 ilustram os valores de pressões e medidos e simulados de forma conjunta respectivamente para padrão de demanda máxima e
média. Nota-se me geral que as diferenças estão
pequenas demonstrando viabilidade de aplicação do
modelo.
Os resultados obtidos pela calibração permitem as seguintes conclusões:




Figura 10 — pressões medidas e simuladas
para o padrão de demanda média

A tabela 6 ilustra alguns valores de rugosidades para alguns trechos da rede e para todas as
populações aleatórias, observa-se baixos valores de
desvio padrão demonstrando-se a consistência nos
resultados.
Tabela 6 — Valores de rugosidades em (mm) e desvio
padrão

Alguns desvios entre os valores simulados e
medidos de pressão apresentam valores um
pouco acima da diferença estabelecida pelo
Water Resource Centre (1998)
Os valores de pressões simuladas apresentaram pouca variação para as diferentes sementes aleatórias.

Trecho

Pop. Pop. Pop. Pop. Pop.
1
2
3
4
5
Desvio padrão

1

0.49

0.46

0.49

0.46

0.49

0.0164

2

0.50

0.50

0.49

0.50

0.50

0.0045

3

0.36

0.38

6.84

0.36

0.38

28.935

4

0.1

0.34

0.1

0.34

0.34

0.1315

6

0.47

0.47

0.47

0.47

0.50

0.0134

7

0.46

0.48

0.44

0.44

0.48

0.0200

8

0.48

0.48

0.48

0.48

0.40

0.0358

Estes valores são as rugosidades em mm calibradas.
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CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
O presente trabalho de pesquisa trata do estudo de calibração de redes de distribuição de água
com a utilização de uma rotina computacional construída especialmente para esse fim, desenvolvida por
Silva (2003). Na rotina se utiliza o modelo inverso e
como ferramenta de busca os algoritmos genéticos.
O estudo de calibração foi feito para a rede
que abastece os bairros jardim América e parte do
bairro Por-do-sol em termos das rugosidades dos
trechos da rede.
O cadastro adquirido para a rede em questão apresenta algumas incertezas quanto aos comprimentos das tubulações principalmente para o
setor que abastece o bairro jardim do sol. A concessionária de água não realiza atualizações diárias no
cadastro da rede e então eventuais manutenções na
rede, consertos de vazamentos, troca do tipo de
tubulação de trechos não são alteradas no cadastro,
portanto não se pode afirmar que o cadastro represente fidedignamente o sistema.
Outro fato que pode causar erros é a não
existência de cadastro que indique a profundidade
que a tubulação está enterrada, o loteamento foi
feito por uma construtora e a concessionária de
água não possui esses dados.
Recomenda-se para um próximo trabalho
na área a investigação mais detalhada dos dados
cadastrais, considerando também a profundidade da
tubulação para a obtenção de resultados mais precisos.
Os valores de rugosidades obtidos representam um conjunto de combinações de informações
que conduzem a uma boa calibração.
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Calibration Study Of Roughness In The Water Distribution System Of Jardim América NeighborhoodState of Minas Gerais
ABSTRACT
Water resources are becoming increasingly
scarce in quality and quantity, especially near large
urban centers. Water distribution systems are large
consumers of water and typically their full operation
is deficient and causes many leaks. One of the major fronts to be addressed is the proper operation of
the system. However the step before that activity
involves network calibration. In this study we applied
a calibration methodology proposed by Silva (2003)
to a distribution system in the City of Itajubá-MG
that fit the roughness values, mainly from pressure
values measured and simulated, highlighting the
pioneering study in the region. These results were
consistent in terms of adjusted parameters and values of pressure and roughness analysis.
Keywords: Water distribution systens, calibration,
Genetic Algorithms.
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RESUMO
Este artigo fornece um guia prático da transformada “wavelet” para a análise de dados hidrológicos. Para tanto,
sua aplicação é feita a priori a uma série hipotética composta de quatro frequências para melhor ilustrar a técnica e em seguida é aplicada a duas séries pluviométricas de postos da bacia do rio São Francisco com dados do período de 1936 a 2011
com o objetivo de explorar esta técnica na análise de dados hidrológicos. A transformada “wavelet” corresponde a uma ferramenta que decompõe uma série unidimensional no duplo domínio tempo-frequência, permitindo assim a identificação dos
principais modos da variabilidade, bem como a forma como estes variam no tempo. Ela é um avanço recente no processamento de sinais e baseia-se na convolução destes com sucessivas funções de diferentes escalas, as funções “wavelets”. Este trabalho
faz uma explanação das características fundamentais das “wavelets” e exemplifica algumas de suas aplicações, usando-as
em dados pluviométricos da bacia do rio São Francisco.
Palavras-chave: Ondaletas. Processamento de sinais. Séries temporais.

Várias ciências aplicadas estão fazendo uso
das wavelets, tais como astronomia, acústica, compressão de dados, engenharia nuclear, codificação
de sub-bandas, processamento de imagens e sinais,
neurofisiologia, música, ressonância magnética,
reconhecimento de voz, ótica, fractais, radar, visão
humana, matemática pura e geofísica, tais como
convecção tropical, El Niño-Oscilação Sul, frentes
atmosféricas frias, variabilidade de temperatura,
dispersão de ondas oceânicas, crescimento e quebra
de ondas, estruturas em fluxos turbulentos, e caracterização de vazões (BRAGA; SANTOS, 2010; FARGE, 1992; GRAPS, 1995; SANTOS; GALVÃO; TRIGO, 2003; SANTOS; IDEIÃO, 2006; SMITH; TURCOTTE; ISACKS, 1998; TORRENCE; COMPO,
1998).
A transformação de uma função (sinal) do
domínio tempo para o domínio frequência pode ser
feita através de diversas ferramentas matemáticas.
Dentre elas, a mais conhecida é provavelmente a
transformada de Fourier que foi desenvolvida em
1807 pelo matemático Joseph Fourier. A análise de
Fourier baseia-se na afirmação de que toda função
real periódica pode ser escrita como uma soma infinita de senos e cossenos, permitindo, desta forma, a
identificação do sinal em um espaço unidimensional, neste caso na dimensão do tempo.
Porém, a maioria dos dados hidrológicos
apresenta uma variabilidade aperiódica, o que torna
a interpretação do espectro de potência de Fourier,

INTRODUÇÃO
A transformada wavelet é um avanço recente
em processamento de sinais que tem atraído muita
atenção desde seu desenvolvimento teórico em 1984
por Grossman e Morlet (1984). Seu uso tem aumentado rapidamente como uma alternativa à transformada Fourier (TF) em preservar os fenômenos locais, não-periódico e de multiescala. O termo wavelet
vem do termo francês ondelette, significando onda
pequena. Morettin (1999) traduziu-o para o português como ondaletas; entretanto, será adotado neste
artigo o termo wavelet.
Esta análise de wavelet tem vantagem sobre as
análises espectrais clássicas, porque permite analisar
periodicidade de eventos em diferentes escalas da
variabilidade temporal e não necessita de uma série
estacionária. Assim, a ferramenta é apropriada para
analisar eventos irregularmente distribuídos e séries
temporais que contenham potências nãoestacionárias em diferentes frequências. Por isso, a
transformada wavelet está se tornando uma ferramenta comum para analisar variações locais de potência dentro da série.
1—
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o tamanho da janela, uma imagem das mudanças na
variância versus tempo e tamanho da janela poderia
ser obtida. O problema óbvio com esta técnica é a
forma simples da função janela, que introduz efeitos
de borda (oscilações). Usando tal janela, não haverá
informação sobre o que está acontecendo dentro
dela, mas teríamos apenas a energia média.

resultante da análise de sinais, complexa e passível
de erros grosseiros em alguns casos.
Nesse contexto, surge a transformada wavelet
como uma ferramenta recente e em pleno desenvolvimento que, em comparação com a transformada
de Fourier, se mostra como uma alternativa bem
mais robusta para a análise da frequência de sinais.
No caso das wavelets, a decomposição do sinal não é
mais feita em termos de senos e cossenos, como
acontecia em Fourier, mas em termos de funções
localizadas no tempo e sem escala fixa, fornecendo
desta maneira não só a identificação da frequência
como também a sua localização no tempo.
As seções seguintes descreverão a transformada wavelet, os dados hidrológicos e, por fim, uma
aplicação da análise wavelet a tais dados, usando o
programa desenvolvido por Torrence e Compo
(1998).

A TRANSFORMADA WAVELET
Transformações matemáticas são aplicadas a
sinais para obter mais informações sobre os mesmos,
as quais não estão prontamente disponíveis no sinal
original. Existem várias transformações que podem
ser aplicadas, entre as quais as transformadas de
Fourier são provavelmente as mais populares. Com o
intuito de manter a localização da frequência no
tempo em uma análise de sinal, uma possibilidade
seria fazer uma transformada de Fourier janelada
(windowed fourier transform — WFT), usando um certo
tamanho de janela e deslizando-a ao longo do tempo, calculando a transformada rápida de Fourier
(fast fourier transform — FFT) em cada tempo usando
apenas os dados de dentro da janela. Isto resolveria
o problema da localização da frequência, mas ainda
dependeria do tamanho usado da janela. O principal problema com a WFT é o tratamento inconsistente de diferentes frequências: nas frequências
baixas existem tão poucas oscilações dentro da janela que a localização da frequência é perdida, enquanto que nas frequências altas existem tantas
oscilações que a localização do tempo é perdida.
Finalmente, a WFT cai na suposição que o sinal pode
ser decomposto em componentes senoidais, como já
mencionado anteriormente.
Assim, para medir a estacionaridade de uma
série temporal, é necessário calcular a variância
contínua usando uma janela de tamanho fixo. Apesar da desvantagem de usar uma janela de tamanho
fixo, a análise poderia ser repetida com uma variedade de tamanhos de janelas. Variando suavemente

Figura 1 — A wavelet-mãe de Morlet

A análise wavelet objetiva em resolver estes
problemas de decompor ou transformar uma série
temporal unidimensional em uma imagem bidimensional difusa simultaneamente no domínio tempofrequência. Assim, é possível obter informação sobre
a amplitude de qualquer sinal periódico dentro da
série, e como esta amplitude varia com o tempo.
Um exemplo de um “pacote” de onda, de
duração finita e com uma frequência específica, é
mostrada na figura 1. Tal formato poderia ser usado
como uma função janela para a análise da variância.
Esta pequena onda (wavelet) tem a vantagem de
incorporar uma onda de período determinado, bem
como ser finita na extensão. De fato, a wavelet mostrada na figura 1 (chamada de wavelet de Morlet) é
nada mais que uma onda seno multiplicada por um
envelope gaussiano (curvas superiores e inferiores
em negrito).
Assumindo que a largura total desta wavelet
seja cerca de 10 anos, é possível encontrar a correlação entre esta curva e os primeiros 10 anos da série.
Este simples número dá uma medida (potência) da
projeção deste pacote de onda sobre os dados durante estes 10 anos, i.e., quanto de [amplitude] o
período de 10 anos assemelhasse a uma onda senoidal com esta largura [frequência]. Deslizando esta
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wavelet sobre a série temporal, uma nova série temporal da amplitude de projeção versus o tempo pode
ser construída.
Finalmente, a “escala” da wavelet pode ser
variada mudando sua largura. Esta é a vantagem real
da análise wavelet sobre espectro Fourier móvel. Para
uma janela com certa largura, a FFT deslizante está
ajustando diferentes números de ondas; i.e., pode
haver muitas ondas de alta frequência dentro da
janela, enquanto a mesma janela pode apenas conter poucas (ou menos que uma) ondas de baixa
frequência. A análise wavelet sempre usa a wavelet
com a mesma forma, apenas o tamanho da escala
aumenta ou diminui com o tamanho da janela.
Além da amplitude de um sinal periódico,
vale a pena obter informação sobre a fase. Na prática, a wavelet de Morlet mostrada na figura 1 é definida como um produto de uma onda exponencial
complexa (eio) e um envelope gaussiano (—0,25e—
0,5²
):
0   0, 25eio e0,5

2

Wn s  

0 ,5

 n  n t 
0 

s



x

n  0

 n  n t 

s



n   

(3)

onde o asterisco (*) denota conjugado complexo.
O somatório acima pode ser avaliado para
vários valores da escala s (usualmente múltiplos da
frequência mais baixa possível), bem como todos os
valores de n entre as datas de início e fim. Uma figura bi-dimensional da variabilidade pode ser construída plotando a amplitude e a fase da wavelet. Então,
uma série temporal pode ser, dessa forma, decomposta em um espaço tempo-fase da frequência usando uma wavelet (mãe) típica. O cálculo real da transformada wavelet pode ser feito pelo algoritmo seguinte (TORRENCE; COMPO, 1998): (a) escolhe-se
uma wavelet-mãe; (b) encontra-se a TF da waveletmãe; (c) encontra-se a TF da série temporal; (d)
escolhe-se uma escala mínima s0, e todas as outras
escalas; (e) para cada escala, faz-se:
I.

(1)

onde 0() é o valor da wavelet no tempo adimensional , e o é a frequência adimensional, igual a 6
neste estudo para satisfazer uma condição de admissibilidade; i.e., a função deve ter média zero e ser
localizada no espaço do tempo e frequência para se
“admissível” como uma wavelet. A linha tracejada
representa a parte imaginária. No detalhe da figura
1 pode ser visto a wavelet de Morlet com o = 2.
Esta é a função básica wavelet, mas será necessário, agora, algum artifício para mudar o tamanho total bem como deslizar toda a wavelet ao longo
do tempo. Assim, as “wavelets escaladas” são definidas como:
 n  n t   t 

  s 
s

  

N 1

Usando a Eq. (4), ou qualquer uma apropriada para a wavelet-mãe em uso, calcula-se
a wavelet-filha em cada escala:

 2s 
 sk   

 t 

0,5

ˆ s 

0
k

(4)

onde o sinal ^ indica a TF.
II.

III.

Multiplica-se pela TF da série temporal;

IV.

Usando Eq. (5), inverte-se a transformada
de volta para o espaço real;

(2)
Wn s  

onde s é o parâmetro de “dilatação” usado para
mudar a escala, e n é o parâmetro de translação
usado para deslizar no tempo. O fator s—0,5 é uma
normalização para manter a energia total da wavelet
escalada constante.
Temos uma série temporal, com N valores
de xn′, no índice de tempo n′. Cada valor é separado
no tempo por um intervalo de tempo constante t.
A transformada wavelet Wn(s) é apenas o produto
interno (ou convolução) da função wavelet com a
série temporal original:

Normaliza-se a wavelet-filha dividindo-a pela
raiz-quadrada da variância total da wavelet (o
total de 2 deve ser então um, preservando
assim a variância da série temporal);

N 1

 xˆ ˆ  s
k

k

ei nt
k

(5)

k 0

onde k é a frequência angular, igual a 2k/Nt
para k  N/2 ou igual a —2k/Nt para k > N/2.
É possível calcular a transformada wavelet no
domínio do tempo usando a Eq. (3). Entretanto, é
mais simples usar o fato de que a transformada wavelet é a convolução entre as duas funções x e , e
realizar a transformada wavelet no espaço Fourier
usando a FFT; e (f) faz-se um mapa de contorno.
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A figura 2 mostra um exemplo de waveletsmãe que poderiam ser usadas, i.e., Paul e DOG (Derivative of Gaussian), a qual com m = 2 seria a wavelet
chapéu mexicano (Figura 2a). Cada uma teria sua
particularidade; e.g., a de Morlet tem uma maior
precisão no domínio da frequência do que no tempo, enquanto que a de Paul tem uma maior precisão
no domínio do tempo do que na frequência.

redundância no tempo e na escala. No entanto, esta
redundância também torna possível reconstituir a
série usando uma função wavelet completamente
diferente. A função mais fácil seria a função delta ,
visto que trata-se apenas de um somatório (FARGE,
1992). Neste caso, a série reconstruída é apenas a
soma da parte real da transformada wavelet sobre
todas as escalas:
xn 

jt 0,5
C 0 0 

J


j 0

  

 Wn s j
s 0j ,5

(6)

O fator 0(0) remove a escala de energia,
enquanto sj0,5 converte a transformada wavelet em
uma densidade de energia. O fator C surge da reconstrução de uma função  a partir da transformada wavelet usando a função 0(). Este C é uma
constante para cada função wavelet. Note que se a
série original for complexa, a soma do complexo
Wn(s) seria então utilizada.

EXEMPLOS DE SINAIS
Figura 2 — Wavelet-mãe de (a) DOG com m = 2, (b) DOG
com m = 6, (c) Paul com m = 3, e (d) Paul com m = 4

Uma série composta por várias frequências
(7,5, 30, 60 e 120 Hz) e o seu respectivo espectro de
potência estão apresentados nas figuras 3a e 3b,
respectivamente. A análise clássica de Fourier forneceria um espectro similar ao apresentado na figura
3c, a partir do qual se poderia saber que essas frequências (os picos na figura) formariam o sinal bruto, mas não se saberia quando as mesmas ocorreram.

Como a transformada wavelet é um filtro
passa-faixa (dispositivo que permite a passagem das
frequências de uma faixa e elimina as frequências
fora dessa faixa) com uma função de resposta conhecida (a função wavelet), é possível reconstruir a
série original usando a deconvolução ou o filtro
inverso. Isto é simples para a transformada wavelet
ortogonal (que tem uma base ortogonal), mas para
a transformada wavelet contínua é complicado pela

Figura 3 — (a) Sinal composto com as frequências de 7,5, 30, 60 e 120 Hz,
(b) Espectro de potência wavelet, e (c) Espectro de potência global wavelet
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não-estacionárias e apresentam tendências ao valor
médio, mudanças na variabilidade para determinados períodos. Além disso, muitas séries temporais
hidrológicas, tais como precipitação, apresentam
eventos irregularmente distribuídos com potência
não-estacionária ao longo de várias frequências.
Assim, sua estrutura intrínseca temporal não é bem
representada pela superposição de uma frequência
de poucos componentes como a derivada de uma
análise de Fourier clássica.
Foram selecionados dois postos pluviométricos da bacia do rio São Francisco, i.e., o posto São
Francisco (código 1544012) da sub-bacia 44 e o
posto Delmiro Gouveia (código 937013) da subbacia 49, cujas séries compreendem respectivamente
os períodos de 1938—2005 (Figura 4a) e 1936—2011
(Figura 5a). A tabela 1 mostra as estatísticas descritivas das séries pluviométricas a serem usadas na análise wavelet.

Tabela 1 — Estatísticas descritivas das precipitações totais
mensais dos postos São Francisco — SF (sub-bacia 44)
para o período 1938 a 2005 e Delmiro Gouveia — DG
(sub-bacia 49) para o período 1936 a 2011
Estatísticas
Média
Moda
Mediana
Amplitude
Primeiro Quartil
Terceiro Quartil
Amplitude Inter-Quartis
Desvio Abs. Médio
Variância
Desvio Padrão
Coeficiente de Variação
Coeficiente de Assimetria
Coeficiente de Curtose
Excesso de Curtose

SF
87,4
0,0
38,4
721,5
1,1
138,8
137,7
87,2
12.714,4
112,8
1,3
1,8
3,9
0,9

DG Unidades
41,1
mm
0,0
mm
26,8
mm
338,0
mm
5,0
mm
58,5
mm
53,5
mm
34,8
mm
2.302,2
mm²
48,0
mm
1,2
–
2,1
–
6,2
–
3,2
–

(1) Espectro de potência wavelet

Já o espectro de potência wavelet (Figura 3b)
fornece as informações de quando as referidas frequências ocorreram; i.e., 7,5 Hz ocorreu de 0,25 a
0,50 s e a partir de 0,75 s, 30 Hz de 0,50 a 0,75 s,
60 Hz a partir de 0,75 s, 120 Hz até 0,25 s, e depois a
partir de 0,75 s. Note que até os primeiros 75 s, ocorreram três tipos de frequência (7,5, 30 e 120 Hz)
em momentos diferentes, mas a partir de 75 s, as
frequências de 7,5, 60 e 120 Hz ocorreram concomitantemente. Esta figura seria uma espécie de mapa
topográfico, onde no eixo z estaria plotado a potência, onde as regiões mais altas identificam as frequências existentes. No presente caso, elas estão
destacadas por um retângulo em negrito.

Como os dados selecionados para esta aplicação são distribuídos mensalmente, os parâmetros
para a análise wavelet foram configurados como t =
1 mês e s0 = 2 meses porque s = 2t, j = 0,25 para
fazer quatro sub-oitavas por oitava, e j1 = 8/j para
fazer oito potência-de-dois com j sub-oitavas cada.
A figura 4b mostra a potência (valor absoluto ao quadrado) da transformada wavelet para os
totais pluviométricos mensais no posto São Francisco, enquanto que a potência da transformada wavelet
para os totais mensais do posto Delmiro Gouveia são
mostrados na figura 5b. Como dito anteriormente, o
(valor absoluto)² fornece informação sobre a potência relativa em uma certa escala e em um certo tempo. Estas figuras mostram as oscilações reais das
wavelets individuais, ao invés de apenas a sua magnitude. Observando a figura 4b, é claro que há mais
concentração de potência entre a banda 8—16 meses, o que mostra que essa série temporal tem um
sinal anual forte. Análises estatísticas clássicas aplicadas por autores anteriores para esta área têm
mencionado a existência de importantes picos de
baixa frequência. Aqui, é mostrado que tais resultados são enganosos já que picos significativos não
foram alcançados para períodos de baixa frequência
(e.g., 16 a 512 meses). Entretanto, o espectro de
potência wavelet para os episódios de precipitação
com escala característica de 4—8 meses apresenta um
pico importante, quase significante ao nível de 5%.
A potência média na banda 8—16 meses também
mostra os anos secos e úmidos; i.e., quando a potên-

ANÁLISE DE DADOS PLUVIOMÉTRICOS
A análise wavelet foi escolhida para análise
de dados hidrológicos, além das outras razões e
vantagens descritas aqui, porque aplicações do tipo
da análise padrão da Transformada Fourier a uma
série temporal deve ser testada quando a série temporal cumpre duas importantes características, a
saber: (1) estacionaridade; i.e., que não haja mudanças na média, variância, etc. ao longo da série
temporal; e (2) que a série temporal possa ser descrita como uma soma de diferentes componentes
periódicos (representada por simples funções harmônicas) para todo o período. Entretanto, a maioria
das séries temporais da meteorologia e hidrologia
não satisfaz ambos os requisitos. Na verdade, as séries temporais das ciências da Terra são geralmente
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Figura 4 — (a) Hietograma do posto São Francisco (1544012). (b) Espectro de potência wavelet. A região hachurada é o
cone de influência, onde o preenchimento com zero reduziu a variância. O contorno em negrito é o nível de 5% de
significância, usando o ruído-branco ( = 0,0) como espectro de fundo. (c) Espectro de potência global (linha azul).
Linha tracejada é o nível de significância de 5% para o espectro global. (d) Série temporal da escala média da
banda 8—16 meses. A linha tracejada é o nível de 95% de confiança assumindo o ruído-branco

Figura 5 — (a) Hietograma do posto Delmiro Gouveia (937013). (b) Espectro de potência wavelet. A região hachurada é o
cone de influência, onde o preenchimento com zero reduziu a variância. O contorno em negrito é o nível de 5% de
significância, usando o ruído-branco ( = 0,0) como espectro de fundo. (c) Espectro de potência global (linha azul).
Linha tracejada é o nível de 5% de significância para o espectro global. (d) Série temporal da escala média da
banda 8—16 meses. A linha tracejada é o nível de 95% de confiança assumindo o ruído-branco
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Quando o lag-1 está bem acima de 0,4, é recomendado calcular o lag-1 verdadeiro , o qual pode ser
calculado através de uma aproximação usando  =
0,5(1+20,5), onde 1 é a autocorrelação lag-1 e 2 é
a autocorrelação lag-2, que é o mesmo que lag-1
sendo que deslocado de dois pontos ao invés de 1.
Quando 1 não estiver bem acima de 0,4, é recomendado modelar a série como ruído-branco ( =
0,0). Como as séries analisadas dos postos São Francisco e Delmiro Gouveia mostram respectivamente
um 1 = 0,4253 e 2 = 0,1726, e 1 = 0,1818 e 2 =
0,1448, os lag-1 verdadeiros  foram assumidos como sendo 0,0 para ambos os casos.
A hipótese nula é definida para o espectro
de potência da wavelet como assumindo que a série
temporal tem um espectro de potência médio; se
um pico no espectro de potência da wavelet estiver
significativamente acima deste espectro de fundo,
então pode ser assumido que seja uma característica
verdadeira com certo percentual de confiança. Por
definição, “nível de significância de 5%” é equivalente a “nível de confiança de 95%”, e implica em
um teste contra certo nível de fundo, enquanto o
“intervalo de confiança de 95%” refere à abrangência de confiança em cima do valor dado. A confiança de 95% implica que 5% da potência da wavelet
deve estar acima deste nível.

cia diminui consideravelmente nesta banda, isto
significa um ano seco e quando a potência é máxima significa um ano úmido. Por exemplo, na primeira metade da década de 90 os índices pluviométricos começaram a baixar bastante, o que provocou
uma redução da potência nesta banda.
A figura 5b apresenta picos isolados, mas
apesar das baixas de potência ao longo da banda 8—
16 meses, a frequência anual (periodicidade de 12
meses) está presente também nesta série pluviométrica, podendo ser confirmada pela figura 5c.
A área hachurada nas Figuras 4b e 5b é o
cone de influência, onde o preenchimento com
zeros reduziu a variância. Como estamos lidando
com séries temporais finitas, erros ocorrerão no
início e no fim do espectro de potência wavelet. Uma
solução seria preencher o final da série com zeros
antes de aplicar a transformada wavelet e depois
removê-los. Aqui a série temporal foi preenchida
com zeros o suficiente para levar o seu comprimento
N até a próxima potência de 2, limitando o efeito de
bordas e aumentando a velocidade do cálculo da
transformada Fourier. Este preenchimento com
zeros introduz descontinuidades no final e diminui
a amplitude próxima às bordas à medida que vai
para as escalas maiores, já que mais zeros entram na
análise. O cone de influência é a região do espectro
de potência da wavelet na qual o efeito de bordas se
torna importante e é definido como o tempo de
envelopamento (e-folding time) para a autocorrelação
da potência da wavelet em cada escala. Os picos nestas regiões foram presumidamente reduzidos em sua
magnitude devido ao preenchimento com zeros.
Assim, não é claro se a diminuição em qualquer
banda de potência nesta área hachurada é uma
diminuição real na variância ou um artefato do preenchimento. Para wavelets-mãe do tipo da do chapéu
mexicano, seus cones de influência serão bem menores e assim será menos afetado pelos efeitos de
bordas. Note também que para séries cíclicas, não
há necessidade de preenchê-las com zero, e por isso
não haverá cone de influência (Figura 3a).
O contorno em negrito nas mesmas figuras
é o nível de significância de 5%, usando um espectro de fundo do tipo ruído-vermelho ou ruídobranco. Muitas séries temporais geofísicas podem
ser modeladas como ruído-vermelho ou ruídobranco. Um modelo simples para ruído vermelho é
um processo autoregressivo univariado lag-1. O lag-1
é a correlação entre a série temporal e ela mesmo,
mas deslocada (lagged) de uma unidade de tempo
(BOX; JENKINS, 1976). No presente caso, seria um
deslocamento de um mês. O lag-1 mede a persistência de uma anomalia de um mês para o próximo.

Figura 6 — Mapa da bacia do rio São Francisco com a
localização das capitais próximas, de alguns municípios
e dos dois postos pluviométricos analisados
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apesar de pertencerem a mesma bacia hidrográfica,
elas pertencem a zonas com regimes pluviométricos
distintos.

(2) Espectro de potência global
A frequência anual (periodicidade de 12
meses) destas séries temporais é confirmada por
uma integração da potência sobre o tempo, i.e., uma
média temporal das potências existentes entre o
início e fim da série analisada (Figuras 4c e 5c), que
mostram nesta frequência um pico significante acima do nível de confiança de 95% no espectro de
potência global, assumindo ruído-branco, i.e.,  =
0,0 (Figuras 4c e 5c), representado pelas linhas tracejadas. Entretanto, a Figura 4c também apresenta
um pico quase significante (no nível de 5%) centrado na banda 4—8 meses. De fato, a maioria dos valores mensais extremos de precipitação no posto de
São Francisco (valores acima de 300 mm na Figura
4a) corresponde a pulsos de potência significante
alta na banda 4—8 meses (Figura 4b). A série pluviométrica do posto Delmiro Gouveia é mais complexa que a do posto São Francisco. A série do posto
Delmiro Gouveia apresenta além do sinal anual,
mais dois sinais: 10 anos e 20 anos significativos ao
nível de 5% (Figura 5c). O sinal decenal ocorre
entre 1955 e 1985, enquanto que o sinal bidecenal
esteve presente em quase toda série, mais precisamente, entre os anos de 1940 e 1995.
Este espectro de potência global fornece
uma estimativa não tendenciosa e consistente do
espectro de potência verdadeiro da série temporal, e
assim ele é um meio simples e robusto para caracterizar a variabilidade das séries. Os espectros de potência globais podem ser usados para descrever a
variabilidade da precipitação em hietogramas nãoestacionários. Para regiões que não mostrem mudanças a longo prazo nas estruturas dos hietogramas, espectros de potência globais da wavelet são
úteis para resumir a variabilidade temporal da região e compará-la com a precipitação em outras regiões. O formato do espectro de potência global é
controlado primariamente pela distribuição das
escalas características e, dessa forma, poderia ser
considerado como um diagnóstico do regime hidroclimático, mesmo se tratando de uma ampla gama
de tamanhos de bacias hidrográficas, porque uma
diferença qualitativa clara poderia ser encontrada
no espectro global dos hietogramas de regiões climáticas diferentes. Por exemplo, as duas séries pluviométricas apresentadas aqui possuem um sinal
anual bem caracterizado, o que foi confirmado pelas
figuras 4b, 4c, 5b e 5c; entretanto, os seus espectros
globais possuem formas distintas, o que poderia ser
usado na identificação de zonas hidrologicamente
semelhantes, como já utilizado por Santos, Morais e
Silva (2009). Pela figura 6, é possível confirmar que,

(3) Séries temporal da escala média
A potência da escala média da wavelet (Figuras 4d e 5d) é uma série temporal da variância média em certa banda, neste caso na banda 8—16 meses, usada para examinar a modulação de uma série
por outra, ou modulação de uma frequência por
uma outra dentro da mesma série temporal (SANTOS et al., 2001). A banda 8—16 meses foi escolhida,
neste caso, para permitir a análise da variação pluviométrica anual (12 meses). As figuras 4d e 5d são
feitas pelas médias das figuras 4b e 5b, respectivamente, sobre todas as escalas entre os meses 8 e 16,
o que dá uma medida da variância média anual
versus o tempo. Por exemplo, para a série pluviométrica do posto São Francisco (Figura 4d), o gráfico
da variância mostra períodos distintos quando a
variância de precipitação mensal foi baixa, e.g., a
segunda metade da década de 30, início da década
de 50, segunda metade da década de 60 até a primeira metade da década de 70, segunda metade dos
anos 80 e anos 90, e picos importantes do espectro
de potência podem ser identificados em 1946, 1976
e 1986, indicando claramente períodos mais úmidos
que o normal. Analogamente para a série pluviométrica do posto Delmiro Gouveia (Figura 5d), destacam-se vários períodos secos, e.g., década de 40, 50 e
90 e períodos úmidos, década de 60 e 80, podem
também ser identificados. As linhas tracejadas correspondem ao nível de 95% de confiança considerando também o ruído-branco.
(4) Filtragem
As séries apresentadas nas figuras 4d e 5d
dão uma ideia de uma série filtrada (sem ruído), a
qual poderia ser usada como entrada em modelos
hidrológicos do tipo chuva-vazão ou em modelos
hidrossedimentológicos, e.g., Santos et al. (2003), ao
invés da série original, evitando que os ruídos entrassem na análise e na geração dos valores previstos,
já que os mesmos não são informações verdadeiras
do sinal bruto (original).
Entretanto, estas séries são apenas a variância ou potência, mas a análise wavelet pode também
ser usada para filtrar o sinal bruto (TORRENCE;
COMPO, 1998). Como já apresentado anteriormente, a transformada wavelet (Equação 5) é na verdade
um filtro passa-faixa de forma uniforme, e de localização e largura variadas. Somando-se ao longo de

278

RBRH – Revista Brasileira de Recursos Hídricos Volume 18 n.3 –Jul/Set 2013,271-280
um subconjunto das escalas (j1 até j2), pode-se construir uma série wavelet filtrada:

x n 

  

j
jt 1 / 2 2  Wn s j
C   0 0  j  j1 s 1j / 2



16 meses, o que se mostrou útil na identificação de
períodos secos e chuvosos (Figuras 4d e 5d).
Finalmente, estudos futuros poderão ser realizados com a análise wavelet da precipitação na
bacia hidrográfica do rio São Francisco junto com a
análise das séries fluviométricas com o objetivo de
beneficiar modelos hidrológicos através de uma
decomposição das séries originais e de sua filtragem
visto que a série filtrada (sem ruído) poderá ser
usada como entrada nos modelos hidrológicos, ao
invés da série original, evitando com isso que os
ruídos entrem na análise e na geração dos valores
previstos, já que os mesmos não são informações
verdadeiras da série original.

(7)

Este filtro tem uma função resposta dada pela soma das funções wavelet entre as escalas j1 e j2.
Esta filtragem pode também ser feita simultaneamente na escala e no tempo através da definição de
um limiar de potência wavelet. Esta “eliminação de
ruído” remove quaisquer regiões de baixa amplitude
da transformada wavelet, que são presumivelmente
devido ao ruído. Esta técnica tem a vantagem sobre
as filtragens tradicionais à medida que remove ruído
em todas as frequências, e pode ser usada para isolar
eventos únicos que têm um espectro de potência
amplo ou vários eventos que têm frequência variável. Uma descrição mais completa, incluindo exemplos é dada em Donoho e Johnstone (1994).
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CONCLUSÃO
A transformada wavelet tem se mostrado
como uma poderosa ferramenta para a análise de
séries e, portanto, adequada para a análise de dados
hidrológicos. Dessa forma, este artigo procurou
fornecer um guia prático para o uso da transformada wavelet na análise de séries hidrológicas com exemplos ilustrativos e práticos.
Duas séries pluviométricas mensais com características distintas, postos São Francisco, sub-bacia
44, e Delmiro Gouveia, sub-bacia 49, da bacia hidrográfica do rio São Francisco, foram utilizadas para
exemplificar a aplicação da análise wavelet. Os espectros de potência de ambas as séries mostraram uma
grande concentração de potência na banda 8—16
meses, revelando uma periodicidade anual, o que
foi confirmado pelos picos da integração dos vetores
de magnitude da transformada sobre o tempo, mostrando novamente um forte sinal anual para um
nível de confiança de 95%. A série pluviométrica do
posto São Francisco pode ser considerada uma série
simples, por apresentar apenas uma frequência anual; entretanto, a de Delmiro Gouveia mostrou-se
mais complexa, apresentando três frequências significativas (1, 10 e 20 anos), para o mesmo nível de
confiança, além de duas quase significativas (2,5 e 5
anos). A variância média no tempo dessas séries foi
analisada através das séries da escala média entre 8—
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The Wavelet Transform And Its Application For
Hydrological Time Series Analysis
ABSTRACT
This paper provides a practical guide of
wavelet transform for hydrological data analysis.
Thus, it is first applied with a hypothetical time series composed by four frequencies to better illustrate the technique, and then it is applied to two
rainfall series from the rain gauges of São Francisco
River basin for the period of 1936 to 2011 for the
purpose of exploring this technique in the analysis
of hydrological data. The wavelet transform corresponds to a tool that decomposes one-dimensional
time series into a diffuse two-dimensional timefrequency image simultaneously, thereby determining the main modes of variability, and how they vary
within the time. It is a recent advance in signal processing and is based on successive convolution of
these functions with different scales, the wavelet
functions. This paper is an explanation of the key
features of wavelets and exemplifies some of their
application, using rainfall data from São Francisco
River basin, Brazil.
Keywords: Wavelet transform, signal processing,
time series
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RESUMO
O presente trabalho apresenta a construção de um lisímetro de gravidade com a extração de uma amostra
indeformada de solo para realização de estudos de produção de escoamento superficial direto e escoamento subterrâneo em
laboratório. Pequenas amostras de solo não representam a macroestrutura do solo e ainda não representam de forma íntegra
o perfil litológico raso dos terrenos. Por outro lado, abordagens em bacias hidrográficas obtém o efeito de solos agrupados em
uma área não permitindo caracterizar os escoamentos em função do perfil de solo. O lisímetro foi construído em aço
inoxidável, com formato cilíndrico com 0,6m de diâmetro, 1,8m de altura e parede com 3,0mm de espessura. O lisímetro
representa, aproximadamente, as condições de contorno encontradas em um determinado perfil litológico natural raso para
infiltração, percolação e de deflúvio direto em escala de campo. A amostra foi obtida em campo e instalada em laboratório de
forma íntegra e com grau de compactação (amalgamento) de 10,5%. Simulações de eventos de precipitação e
monitoramentos dos escoamentos gerados neste lisímetro estão sendo realizados visando à avaliação do grau de interferência
do amalgamento no comportamento hidrológico da amostra e posterior avaliação da viabilidade do equipamento como
método de ensaio.
Palavras chave: Monólito de solo. Lisímetro. Produção de escoamento superficial. Infiltração de água no solo.

meio dos chamados modelos concentrados. Por
outro lado, modelos de infiltração fornecem
estimativas da lâmina de escoamento superficial
direto por meio da comparação diretamente entre a
lâmina precipitada e a lâmina infiltrada em cada
posição superficial do terreno por meio dos
chamados modelos distribuídos. Merz e Thieken
(2005) realizaram um estudo para analisar as
discrepâncias entre a frequência de eventos de cheia
observados e estimadas de frequências analisadas
por meio de modelos, para distinguir entre
magnitudes de incertezas naturais e incertezas
epistêmicas, que são aquelas que ocorrem com o uso
de hipóteses simplificadoras. A grande quantidade
de parâmetros dos modelos distribuídos sem uma
representatividade suficiente dos dados coletados na
bacia também é apontada como fonte de grandes
incertezas na análise hidrológica (BINLEY et al.,
1991). Com as incertezas presentes nos métodos
convencionais, surge a necessidade de avançar no
estudo da produção de escoamento superficial
direto e da infiltração conjuntamente, a fim de
minimizar as discrepâncias entre os dados estimados
e os medidos.
No município de Valinhos, localizado na
Região Metropolitana de Campinas a 52km de São
Paulo (SP) o crescimento de áreas urbanas e

INTRODUÇÃO
Projetos de obras de controle de enchentes
e obras de travessia são realizados em função do
estudo da vazão máxima na seção de um curso
d’água. Para isto é imprescindível o conhecimento
da produção do escoamento superficial direto.
Alternativamente, o gerenciamento de águas
pluviais em bacias urbanas por meio de medidas não
estruturais e estruturais extensivas, que controlam a
produção do escoamento superficial direto, torna-se
vantajoso em relação às medidas estruturais
intensivas, que controlam as vazões já lançadas nos
córregos. De forma geral, métodos de avaliação da
produção do escoamento superficial direto são
baseados em estudos de separação de hidrogramas e
aplicam instrumentação para abordagens de
pequenas bacias hidrográficas. Da separação dos
hidrogramas resulta a análise da produção do
escoamento superficial direto médio da bacia por
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sendo importante conhecer seu comportamento
característico no campo para uma determinação
apropriada de parâmetros de produção do
escoamento superficial direto. Sartori, Genovez e
Lombardi Neto (2005) realizaram estudos de
caracterização da produção do escoamento
superficial direto em uma bacia experimental de
59km² no município de Piracicaba (SP). A bacia teve
sua precipitação e vazão monitoradas durante 38
meses, o que permitiu a obtenção de 20
hidrogramas. Experimentos aplicados em escala de
bacia hidrográfica, como os estudos realizados para
o método de transformação chuva-vazão do número
de curva (NRCS, 1972, apud SARTORI, GENOVEZ
e LOMBARDI NETO, 2005), obtém, como
resultado, o efeito de uma determinada combinação
de solos e sua cobertura dentro de uma bacia
hidrográfica. Os eventos monitorados, da mesma
forma, pertencem a determinadas classes de
magnitudes que pertencem geralmente a um curto
período de amostragem. Com a construção de um
lisímetro de solo indeformado e seu ensaio com
aplicações de chuvas sintéticas em laboratório
espera-se validar um método que permita reduzir a
escala da bacia para um perfil contínuo de solo para
a caracterização da produção do escoamento direto
em função de perfis de solos, ao mesmo tempo que
aumenta-se o número de eventos estudados, que
contribui para a significância das estimativas dos
parâmetros.

industriais tem alterado a produção de escoamento
superficial direto acarretando em enchentes nas
áreas baixas e poluição nos mananciais de
abastecimento. O presente trabalho é parte do
estudo realizado como objeto de convênio entre o
Departamento de Água e Esgoto de Valinhos
(DAEV) e a Universidade Estadual de Campinas
(Unicamp) e discute a construção de um lisímetro
de gravidade ex situ para ensaios de laboratório com
solo indeformado. O lisímetro possui altura superior
à espessura de zonas de raízes para estudar a
influência do perfil contínuo de solo no processo de
infiltração da chuva e na produção de escoamento
superficial direto. No lisímetro serão representadas
condições de precipitação, infiltração, percolação e
resistência superficial do solo, que são as variáveis
intervenientes na geração do escoamento direto. O
ensaio de lisímetros em laboratório tem sido
realizado para a simulação de condições de
infiltração de água no solo (NICHOL et al., 2008).
O prosseguimento dessas pesquisas tem a
perspectiva de encontrar relações diretas e indiretas
de parâmetros do solo e produzir ensaios confiáveis
de infiltração de água em perfis contínuos de solo.
De acordo com Reichardt e Timm (2004) o
deflúvio superficial ou escoamento superficial direto
pode ser estudado em rampas ou parcelas de solo
padrão de 22,4 m de comprimento e 2 m de largura.
Elas são cercadas por diques de madeira ou folha
metálica e a água que escoa é coletada em tanques
para a medição do volume. Em relação à área da
rampa, o volume produzido fornece o valor da
lâmina de escoamento em milímetros, sendo S =
V/A com V dado em litros e A, a área da rampa em
metros quadrados. Segundo Bergstrom (1990 apud
ALLAIRE e BOCHOVE, 2006), pequenas amostras
de solo podem não ser representativos do processo
de interesse para experimentos de monitoramento.
Monólitos grandes são uma opção melhor porque
preservam a microestrutura e a macroestrutura do
solo encontradas no campo (MEISSNER et al.,
2010).
No Brasil, estudos sobre a taxa de infiltração
de água no solo ainda são escassos (SARTORI;
LOMBARDI NETO; GENOVEZ, 2005). Estudos
recentes levantaram a velocidade básica de
infiltração (VIB) como principal parâmetro para a
classificação hidrológica do solo a partir de
infiltrômetros e permeâmetros (BERTOLANI;
VIEIRA, 2001 apud SARTORI; LOMBARDI NETO;
GENOVEZ, 2005; POTT, 2001 apud SARTORI;
LOMBARDI NETO GENOVEZ, 2005). Entretanto, a
produção do escoamento superficial direto depende
também do perfil de umidade do próprio solo,

ÁREA DE ESTUDO
A coleta de material para o lisímetro de
laboratório foi realizada na Represa João Antunes
dos Santos, localizado na bacia do ribeirão Jardim,
afluente do córrego Cachoeira, com área de,
aproximadamente, 22,5km², às coordenadas 23° 01'
57,16” S e 46° 57' 59,29” L à altitude de 760 metros
(Figura 1). A bacia do ribeirão Jardim é ocupada
por 7,0 km² de áreas de vegetação nativa e
reflorestamento e o restante da área é ocupada por
pastos e áreas de solo exposto isoladas.
A bacia é responsável pelo abastecimento do
município de Valinhos, mas, sem o reconhecimento
como Área de Proteção Ambiental, tem permitido a
implantação de empreendimentos residenciais. O
córrego Cachoeira atravessa os municípios de
Vinhedo e Valinhos e sua bacia tem sido ocupada
primeiramente pela área urbana de Valinhos, que
possui 107 mil hab. e taxa de crescimento anual de
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0,7% e ultimamente por Vinhedo, que possui 63 mil
hab. e cresce a uma taxa anual de 2,5% (IBGE,
2000, 2010). As seções de controle das bacias estão
localizadas em estações do serviço de saneamento de
Valinhos (ECA DAEV) e Vinhedo (ETE SANEBAVI)
conforme ilustrado na Figura 1. Os dados
meteorológicos e do solo são produzidos em áreas
abertas, como a Represa João Antunes e o Parque
João Gasparini (Figura 1) com os quais serão
realizados estudos de determinação de parâmetros
locais de produção de escoamento superficial
direto.

Método de Extração
O processo de extração de amostras para
construção de lisímetros monolíticos cilíndricos
com estrutura de aço inoxidável tem sido
desenvolvido com a finalidade de realizar estudos de
hidrologia de superfície em solos agrícolas
principalmente em países da Europa, conforme
metodologia desenvolvida por Meissner et al.
(2010).
O processo de extração da amostra foi
adotado neste trabalho com adaptações para instalar
a amostra em laboratório. O solo utilizado para o
lisímetro do presente trabalho foi extraído a
aproximadamente 20m da margem do lago da
represa João Antunes.

MATERIAIS E MÉTODOS
Estrutura do lisímetro

Instrumentação da amostra e ensaio de infiltração
A estrutura do lisímetro foi construída em
aço inoxidável ASTM A 240 de 3,0 mm de espessura,
com 600 mm de diâmetro e 1800mm de altura para
ser pressionado diretamente contra a superfície do
solo e abrigar a amostra indeformada úmida.
Estimativas de resistência a flambagem determinaram uma capacidade desta estrutura suportar um
esforço axial de 70.000 kgf. A pressão de cravação é
distribuída na borda através de uma placa composta
por chapa e viga em aço carbono. Uma segunda
placa, idêntica, é confeccionada para auxiliar na
etapa de retirada e içamento da amostra. Próximo
ao topo da estrutura cilíndrica possui oito aberturas
equidistantes com 118 mm de largura por 50 mm de
altura posicionados 50mm abaixo da borda. A base
do lisímetro é esmerilhada para reduzir a resistência
de ponta e facilitar o avanço no solo.
A bacia é responsável pelo abastecimento do
município de Valinhos, mas, sem o reconhecimento
como Área de Proteção Ambiental, tem permitido a
implantação de empreendimentos residenciais. O
córrego Cachoeira atravessa os municípios de
Vinhedo e Valinhos e sua bacia tem sido ocupada
primeiramente pela área urbana de Valinhos, que
possui 107 mil hab. e taxa de crescimento anual de
0,7% e ultimamente por Vinhedo, que possui 63 mil
hab. e cresce a uma taxa anual de 2,5% (IBGE,
2000, 2010). As seções de controle das bacias estão
localizadas em estações do serviço de saneamento de
Valinhos (ECA DAEV) e Vinhedo (ETE SANEBAVI)
conforme ilustrado na . Os dados meteorológicos e
do solo são produzidos em áreas abertas, como a
Represa João Antunes e o Parque João Gasparini ()
com os quais serão realizados estudos de
determinação de parâmetros locais de produção de
escoamento superficial direto

Experimentos
em
coluna
de
solo
comumente utilizam taxas de irrigação insuficientes
para a produção de deflúvio. Nichol et al. (2008)
propôs um lisímetro de laboratório para ensaios de
infiltração estacionária em solos profundos.
Diferentemente, do estudo de infiltração de Nichol
et al. (2008), serão realizadas simulações de
infiltração por meio de eventos chuvosos sintéticos.
O lisímetro deste estudo é provido de um vertedor
no topo para extravasar o volume não infiltrado.
Serão utilizados hietogramas levantados na área de
estudo com características típicas das precipitações
do período chuvoso. No presente trabalho, o
lisímetro foi equipado com simulador de chuva
(reservatório com água destilada, bomba centrífuga
e microaspersores), instrumentos de mensuração
(rotâmetro, tensiômetros e pluviógrafo) e coletores
(vertedores, calhas, reservatório de coleta e proveta)
para a saída do excesso de água (Figura 2).
Para simular a chuva é utilizada água
destilada e armazenada em um reservatório de 500
litros em polietileno. A irrigação do lisímetro é feita
por meio de três microaspersores marca Agrojet,
modelo MA-30 com capacidade de 27,2 l/h, a
pressão de 20 mca. O microaspersor possui a forma
de cone e promove a formação de microgotículas. A
precipitação produzida por microaspersores não
reproduz o diâmetro de gotas e a velocidade de
queda das pluviosidades naturais, mas apenas a taxa
de precipitação ao longo do tempo. O rotâmetro é
calibrado para a faixa de 10,0 a 60,0 l/h e possui
registro de precisão. Conhecidas as intensidades de
precipitação, a vazão correspondente é obtida em
relação à área superficial do lisímetro e controlada
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a)

b)

Figura 1 - Localização das bacias hidrográficas do córrego Bom Jardim: a) localização entre as bacias do
estado de SP e b) extensão da área de estudo.

5 mm desde a ponta cerâmica. Estas características
permitem ao instrumento atingir o terço médio do
diâmetro do lisímetro com o mínimo distúrbio do
solo com resposta rápida à variação de umidade.
A resistência do escoamento superficial é
controlada por meio de um vertedor posicionado no
topo do lisímetro. O volume não infiltrado é
extravasado por meio de oito vertedores
retangulares de abertura lateral regulável, com base
nivelada ao topo da amostra. Estes vertedores
permitem verificar a sensibilidade das grandezas
monitoradas em relação às condições superficiais do
terreno, que estão simuladas pelo tamanho das
aberturas. O volume de água não infiltrado é medi-

de acordo com a sua distribuição no tempo pelo
registro.
Foram instalados seis minitensiômetros,
marca UMS modelo SWT5, distribuídos em um
perfil vertical com cinco pontos, mais um ponto
adicional a 48cm de profundidade. As leituras são
armazenadas em um registrador com capacidade
para os mesmos seis tensiômetros. Estes
tensiômetros possuem capacidade para mensurar
tensões mátricas de —85 a 100 kPa, são projetados
especialmente para medições pontuais em colunas
de solo, vasos e lisímetros de laboratório. Possuem
hastes de 20cm de comprimento com uma
superfície ativa de apenas 0,5 cm2 e um diâmetro de
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Figura 2 - Lisímetro instalado em laboratório

As densidades reais das amostras foram
obtidas ao longo do perfil com variação de
aproximadamente 2,6 g/cm³ a 2,8 g/cm³ (Figura 3).
O aumento de densidade ao longo do perfil
demonstra que o empuxo cresce no terreno a uma
taxa variável e crescente, que favorece a resistência
do solo por atrito.
De acordo com a análise granulométrica o
teor de areias cai ao longo do perfil (Figura 4)
apresentando um teor médio no perfil de 61,3%. O
inverso acontece com os teores de silte e argila que
aumentam em relação à profundidade, com valores
médios de 13,5 e 25,2%. Este perfil indica a
formação de solo residual com presença de material
transportado no topo do perfil. Este resultado
demonstra uma perda de resistência de ponta ao
solo ao longo do perfil.

do ao longo do tempo por meio de um pluviógrafo,
Campbell modelo TE525MM, instalado na saída da
tubulação de coleta. Uma proveta ou outro
recipiente coletor é utilizado para a coleta do
volume percolado do lisímetro.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
Caracterização do Solo
Foram
coletadas
dezesseis
amostras
deformadas e dezesseis amostras indeformadas a
trado manual em quatro descidas posicionadas
dentro de 1,0m² a 4,0m do local de cravação do
lisímetro. As amostras foram coletadas a cada 0,25m,
alternadamente entre amostragens deformadas e
indeformadas até 2,0 m de profundidade para
realizar análises físicas do solo.
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Figura 3 - Densidade real no perfil do solo
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Então, tem-se pela fórmula de Schenck, a resistência
à penetração (R) aproximadamente 10.000kgf,
sendo a resistência de ponta aproximadamente
1.130kgf e a resistência por atrito aproximadamente
13.800kgf. Observa-se que a resistência à penetração
é menor que a resistência da estrutura do lisímetro à
flambagem e deve ser superado pelo esforço de
cravação da máquina.
A porosidade do solo foi analisada por
ensaios de intrusão de mercúrio com os seguintes
resultados ao longo do perfil do terreno (Figura 5).
As amostras dos quatro perfis apresentam 50% dos
resultados (Perfil 1 e Perfil 2) dentro de um mesmo
intervalo de confiança com distribuição crescente
em relação à profundidade. As porosidades médias
de todas as amostras de acordo com as suas
profundidades são apresentadas na Figura 5.

50%

2,0

40%

Profundidade, m

30%
Figura 4 - Composição granulométrica no perfil do solo

20%
0,0

O esforço de cravação do lisímetro no terreno deve
vencer a resistência à penetração do solo (R, em
kgf) que é obtida como resultado da combinação
das resistências de atrito e de ponta aplicando-se a
fórmula de Schenck (CAPUTO, 1987):

R=

2
(R +Ra )
3 p

0,5

1,0

1,5

2,0

Médias
Perfil 1
Perfil 2
Perfil 3
Perfil 4

m
Figura 5 - Porosidade (%) ao longo da profundidade do
solo (m)

As distorções nas distribuições de
porosidade são provocadas pela presença de
fragmentos de rocha, portanto pela macro-estrutura
do solo, conforme observado na escavação e no
aspecto visual das amostras.

(1)

sendo Rp a resistência de ponta dada pelo produto
da área de contato da base do lisímetro, F, pela
tensão de ruptura do solo, qs (Rp = F·qs) e Ra a
resistência do solo ao deslocamento da parede do
lisímetro por atrito dada por Ra = U·l·qrm como o
produto entre o perímetro de contato da parede do
lisímetro com o solo, U, a espessura da camada de
solo, l, e a tensão de atrito admissível entre o solo e
o lisímetro, qrm. A partir dos valores da espessura das
paredes do lisímetro, 0,3 cm e do seu perímetro
interno, U = 188,5 cm, tem-se F = 56,5 cm². O solo
possui duas camadas, sendo 0,8m de areia siltosa no
topo e silte arenoso no fundo. De acordo com
Caputo (1987, página 291) os parâmetros do solo
fornecem qs igual a 20kgf/cm² para silte arenoso e
qrm igual a 0,30kgf/cm² e 0,45 kgf/cm²
respectivamente para areia siltosa e silte arenoso.

Extração e Transporte da Amostra
Antes da coleta da amostra indeformada
uma sondagem do terreno a percussão foi feita
encontrando-se grama à superfície, argila arenosa
vermelha até 1,0 m e silte argiloso vermelho até a
profundidade de 2,0 m. Na sondagem não foi
verificada rochas e o nível saturado não foi atingido.
Com auxílio de uma retroescavadeira
pesando aproximadamente 10.000kg (capaz de
exercer um esforço estático contra o solo de 5.000kg
em dois apoios) a estrutura do lisímetro foi
pressionada verticalmente (Figura 6). Este valor é
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gasto para a escavação e extração da amostra. Na
tentativa de aprofundar mais o lisímetro, a tampa e
as aberturas para o vertedor foram danificadas
devido a pressão exercida pela retroescavadeira.
Provavelmente as aberturas do vertedor reduziram a
resistência do lisímetro em sua base posterior.
Foram realizadas as adequações na base posterior
para prosseguir o experimento.

inferior ao da resistência à penetração obtida pela
Eq. 01. Por esta razão, a cravação do amostrador
com a retroescavadeira não pôde ser estática toda a
profundidade. A cravação e extração ocorreram
sobre uma superfície plana, com vegetação rasteira e
distante no mínimo 4,7 m das copas das árvores (as
árvores do local possuem aproximadamente 10m de
altura). Para reduzir parcialmente a resistência do
solo por atrito e avançar a cravação estática foi
aplicada graxa na parede interna da estrutura do
lisímetro. Devido às características do escoamento
da água no solo que é laminar, o uso de graxa não
altera a função hidráulica da parede interna do
lisímetro
que
é
apenas
de
isolamento.
Eventualmente a graxa produzirá um efeito no teor
de matéria orgânica restrito a uma camada próxima
à parede. Este efeito não será significativo no
domínio da amostra devido à pequena relação da
espessura de graxa com o diâmetro da amostra.

Figura 6 - Posicionamento do Cilindro do Lisímetro para
Cravação no Solo.
Figura 7 - Escavação em Torno do Monólito

Aos 0,8 m de profundidade iniciou-se a
escavação em torno da estrutura, para aliviar a
pressão do empuxo externo do solo (Figura 7). Para
manter a posição vertical da amostra, durante a
escavação era feito o escoramento da amostra
manualmente por um operário. Com a escavação foi
possível observar nesta profundidade a presença de
fragmentos de rocha residual com aproximadamente 0,15 m de diâmetro. Adicionou-se de 30,0
litros de água e aguardou 45 minutos como uma
tentativa de incremento de poro pressão à tensão de
ruptura do processo de cravação.
Na profundidade de 1,1 m encontrou-se
uma camada de solo cimentado que dificultou o
trabalho e aumentou significativamente o tempo

Com auxílio de uma peça de cavar foram
rompidos os fragmentos encontrados à borda da
parede do lisímetro. Foi feito uso da peça de cavar a
cada 0,1 m. A cravação prosseguiu até 1,9 m de
profundidade do terreno, até que fosse nivelado o
conteúdo da amostra à base das oito aberturas
próximas à borda superior do lisímetro, a 1,7m de
altura em relação ao fundo. Ao todo foram
empregadas na cravação 4,25 horas de trabalho com
três homens e uma retroescavadeira. O
amalgamento observado da cravação portanto foi de
aproximadamente 0,2m, que correspondem a 10,5%
(Figura 8), que é compatível com índices obtidos de
amostradores padrão SPT (Standard Penetration Test).
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amostrador contra a superfície do solo. Para isso é
necessário vencer tensões no perímetro de contato e
nas paredes do amostrador distribuídas tanto pela
face interna quanto pela face externa. Os efeitos das
tensões do solo na cravação são cumulativos ao
longo da penetração da amostra, tendo sido
observada
uma
resistência
de
ponta
aproximadamente constante e em torno de 1.130
kgf e uma resistência por atrito crescente a uma taxa
de 56,5kgf/cm para a camada arenosa e a 85kgf/cm
para a camada siltosa. Devido às variações observadas na resistência à penetração foi necessário
modificar a técnica de escavação de acordo com os
sinais de dificuldade apresentados, sendo um desses
sinais a deformação na borda superior do lisímetro,
que em parte foi favorecida pelas aberturas para os
vertedores. Para evitar essas deformações deve ser
aplicado um reforço estrutural na borda superior do
lisímetro. A resistência à penetração determinada
no solo não permitiu a cravação estática até a
profundidade final.
Os procedimentos de escavação, transporte
e instalação do lisímetro foram realizados dentro de
um período de 6,25 horas mais o transporte do
campo até o laboratório. Este intervalo de tempo é
geralmente menor que o período de tempo
necessário para a construção de um lisímetro de
campo ou ainda o período necessário para a
instrumentação
de
uma
pequena
bacia.
Considerando-se ainda os instrumentos utilizados no
lisímetro em laboratório (aspersores, tensiômetros,
pluviógrafo, proveta e infraestrutura — reservatórios,
tubulações e acessórios) observa-se que existem
vantagens logísticas não mensuradas neste trabalho
em relação aos procedimentos de instrumentação
hidrológica de bacias hidrográficas. O uso de
lisímetro em laboratório não substitui a prática de
instrumentação de bacias nem o uso de lisímetros
em campo. Considera-se que o uso de lisímetro em
laboratório acarreta em condições ainda artificiais
principalmente de precipitação e escoamento
superficial direto. Ainda assim, a experimentação de
uma amostra de solo indeformado em escala vertical
de campo em laboratório, de acordo com os
resultados obtidos neste trabalho, representa de
forma aproximada o comportamento real da
infiltração, percolação e produção de escoamento
superficial direto encontrados em um perfil
litológico raso. A realização de ensaios de infiltração
na amostra e suas análises de acordo com o
equacionamento teórico do escoamento em meio
poroso não-saturado (Equação de Richards)
permitirão determinar o grau de interferência do

Os efeitos do amalgamento na percolação da água
serão estudados em função na redução da
porosidade efetiva por análise de sensibilidade de
modelos de percolação baseados na equação de
Richards.
A retirada e transporte da amostra foram
feitos com o auxílio de cintas de poliéster e um
caminhão com guindaste. A amostra foi içada com o
auxílio de quatro cintas de 1.000kgf e posicionada
no caminhão fixada com cordas. O trajeto de
33,8km, desde a represa João Antunes em Valinhos
até o laboratório foi percorrido com velocidade
reduzida.

Figura 8 - Rebaixamento da Amostra no Lisímetro em
Relação ao Nível do Terreno

A instalação do lisímetro no salão do
laboratório (aproximadamente 40m² de área e pé
direito de 3,25m) foi realizada com o auxílio de
equipamentos manuais de movimentação de carga:
empilhadeira e talha de trole, ambos de 1000kgf. O
lisímetro foi instalado sobre suporte metálico em
estrutura de aço carbono para mantê-lo elevado em
relação ao piso. O procedimento de instalação do
lisímetro no suporte foi realizado durante um
período de 2,0 horas de trabalho de um técnico e
um auxiliar. A estrutura do suporte é articulada para
permitir o encaixe do lisímetro frontalmente.

COSIDERAÇÕES FINAIS
Uma das formas de obtenção de um
monólito de solo indeformado com comprimento
em escala da zona de raízes é pressionando o
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amalgamento de 10,5% na altura da amostra sofrido
no procedimento de extração.

Construction Of
Undisturbed Soil

A

Gravity

lysimeter

With
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