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RESUMO
Apresenta-se neste trabalho o levantamento de capacidade natatória do mandi (Pimelodus maculatus, Lacepède,
1803). Para isso foram levantadas as velocidades prolongadas (velocidade fixa) e prolongadas crítica (velocidade variável,
Brett 1964). No desenvolvimento desse trabalho utilizou-se um aparato experimental constituído por um túnel hidrodinâmico horizontal, operado pela ação de bombas centrífugas. Os indivíduos testados foram introduzidos e confinados numa seção
de teste feita em acrílico. Finalmente confrontou-se os resultados obtidos com os encontrados na bibliografia objetivando a
comparação das curvas do mandi amarelo com a truta arco-íris e o salmão Sockeye
Palavras-chave: capacidade natatória, mecanismos de transposição.

ras aqui implantadas tenha ficado bastante comprometida. Devido a esse fato considera-se importante e necessário o desenvolvimento de pesquisas
sobre as capacidades natatórias de nossa ictiofauna.
Essas pesquisas irão fornecer dados para que os projetos de MTP sejam adaptados à realidade brasileira,
podendo resultar em uma maior eficiência com economia em gastos de construção.
Optou-se por iniciar os trabalhos pelo mandi amarelo (Pimelodus maculatus) que é uma espécie
representativa, tanto do ponto de vista de biomassa,
quanto do ponto de vista da abrangência geográfica
e da importância econômica. Mesmo que essa espécie não represente a maior quota de biomassa nos
rios brasileiros, ocupa importante nicho tanto na
biota constituinte dos ecossistemas fluviais quanto
na chamada “ecologia humana” das comunidades
ribeirinhas.
Outro fator determinante na escolha foi a
facilidade de manejo do mandi, desde que tomados
os devidos cuidados em relação aos ferrões localizados nas nadadeiras peitorais e na dorsal. Além disso,
por se tratar de um peixe de couro, que geralmente
prefere as regiões próximas ao leito dos rios, acredita-se que desenvolva velocidades menores que aquelas enfrentadas por espécies encontradas no meio da
coluna líquida dos rios. Essas espécies, peixes de
escama em sua maioria, por enfrentarem velocidades maiores de fluxo e estando adaptadas a condições mais severas de transposição de obstáculos, teriam maior facilidade para ultrapassar um MTP com

INTRODUÇÃO
A construção de barramentos tem causado,
entre outros problemas, a interrupção do deslocamento das espécies migradoras de peixes. Vários
estudos cientificamente estruturados vêm se desenvolvendo desde o início do século XX (Clay,1995),
visando prover soluções efetivas, baseadas no conhecimento das variáveis biológicas e hidráulicas envolvidas no problema (fatores bióticos e abióticos).
Como fruto das pesquisas desenvolvidas em países
do hemisfério norte surgiram projetos, modelos e
protótipos adequados às características da ictiofauna
dessas regiões. Conhecidos como, mecanismos de
transposição de peixes (MTP), tais estruturas passaram a ter implantação exigida nos principais barramentos em rios de diversos países. Suas variantes
principais são as escadas, os elevadores e as eclusas
para peixes.
Na prática os projetos implantados no Brasil
basearam-se em dados construtivos de países de clima temperado como Canadá e Estados Unidos.
Dentre esses aspectos encontra-se um importante
parâmetro para dimensionamento: a velocidade da
água no mecanismo. Tal parâmetro está diretamente relacionado com as velocidades desenvolvidas
pelos peixes migradores no local de estudo. No entanto, em virtude da grande diversidade de espécies
migradoras, que apresentam características natatórias diversas, é possível que a eficiência das estrutu-
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nado na saída do sistema, justificando as distâncias
adotadas nas suas extremidades.
Além do tubo de acrílico, a seção de teste
também possui, acoplada à tubulação, conexões de
PVC do tipo “T” nas duas extremidades, que servem
para entrada e retirada dos peixes a serem ensaiados. O trecho em acrílico permite a visualização do
animal, que é confinado através de telas colocadas
entre as conexões “T” e os tubos de PVC.
A medição da velocidade crítica dos peixes
exige a alteração da velocidade no conduto periodicamente. Para isso, cada bomba é ligada a um inversor de freqüência que permite a variação da rotação
da bomba e conseqüentemente da vazão recalcada
pela mesma.

maior velocidade de escoamento. Assim é razoável
empreender pesquisas mais detalhadas acerca das
capacidades natatórias das espécies cujo estilo de
vida é compatível com menores velocidades de corrente, tornando-os então balizadores dos parâmetros
de projeto em MTP.

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO
Os testes realizados com os indivíduos capturados se prolongaram de outubro de 2004 a junho
de 2005. Os indivíduos utilizados são oriundos do
rio São Francisco, na localidade de Três Marias —
Estado de Minas Gerais, a jusante da barragem de
mesmo nome, próximo à ponte da rodovia BR-040,
distante aproximadamente 240 km do laboratório.
Foram testados 85 indivíduos (total de testes de velocidade prolongada e prolongada crítica) e coletados dados de variáveis intervenientes, tais como:
temperatura, pH, oxigênio dissolvido na água, peso
e medidas corporais dos indivíduos (largura, altura,
comprimento total, padrão e furcal).
Os dados das variáveis relevantes foram coletados no local de teste e posteriormente sistematizados em planilhas eletrônicas.

Variação e medição de vazão
Para a medição instantânea de vazão utilizase um medidor eletromagnético. Através destas leituras e conhecendo-se a área transversal da seção de
testes, calculam-se as velocidades de escoamento na
seção de teste. O aparato experimental é mostrado
na Figura 1 a seguir

O aparato
Para a realização dos testes utiliza-se um aparato que consiste basicamente em um túnel hidrodinâmico alimentado por duas bombas centrífugas de baixa altura de recalque, ambas com potência
de 7,5 cv. O fluxo contínuo é mantido pelas bombas
que recalcam água de uma caixa de 5.000 litros. As
saídas de recalque das duas bombas são ligadas a
uma conexão do tipo Y responsável pela transição
da tubulação flexível (mangote flexível Kanaflex DN
4”) para a tubulação rígida (tubos/conexões em
PVC e em acrílico). Essa tubulação rígida divide-se
em três segmentos. O primeiro, em PVC, possui
150mm (6”) de diâmetro interno e 3.500mm de extensão (23 diâmetros a montante da seção de teste).
O segundo trecho é constituído pela seção de teste,
em acrílico, com diâmetro interno de 144mm, espessura da parede de 4mm e comprimento de
1.120mm. O último segmento, construído em PVC,
possui diâmetro interno de 150mm (6”), extensão
de 2.300mm (15 diâmetros a jusante da seção de
teste).
Os trechos a jusante e a montante da seção
de testes operam como redutores de interferência
tanto da bomba como do registro de gaveta posicio-

Figura 1 - Visão panorâmica do aparato de testes.
(fonte própria)

Os ensaios de capacidade natatória
A preparação para um conjunto de ensaios
se inicia com o aquecimento da água do reservatório
do aparato de testes. Uma vez atingido o patamar de
temperatura da água de teste — geralmente em torno
de 26°C ou 27°C — passa-se ao procedimento de retirada do espécime a ser testado do aquário de manutenção. A escolha deve recair sistematicamente sobre os peixes que apresentem o melhor aspecto físi-
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lo, do qual se conhece a velocidade. Com estes dados obtém-se a velocidade crítica através da equação
1:

co, denotado pela uniformidade na coloração, vivacidade na resposta à tentativa de captura, aspecto e
integridade dos barbilhões e ausência de ferimentos
externamente detectáveis. Na impossibilidade de
encontrar indivíduos nas condições ideais deve-se
optar pelos que mais se aproximem destes padrões.
A escolha se torna mais aleatória quando todo o
grupo apresenta condições semelhantes. Isso é conseguido à medida que se aprimoram as técnicas de
manejo e manutenção.
O peixe escolhido deve ser separado do
grupo e colhido com o auxílio de um “puçá” de náilon (haste de coleta com invólucro na extremidade),
sendo depositado em um aquário de transporte
cheio com água do seu tanque de sobrevivência. O
passo seguinte consiste na homogeneização da água
onde o peixe está imerso através da mistura gradual
da água do reservatório de testes com a água do aquário de transporte. Progressivamente adiciona-se
água do reservatório ao aquário de transporte, de
forma lenta, até que o mesmo contenha apenas água do reservatório. Essa prática tem por objetivo
evitar choques térmicos, que podem prejudicar tanto a sanidade do indivíduo quanto seu rendimento
para o teste.
Após a preparação, coloca-se o peixe na seção de testes por uma escotilha de inserção de peixe. Em seguida fecha-se a escotilha com uma tampa
rosqueada e se veda com um anel de borracha e um
soquete com uma adaptação ao perfil interno do
tubo de testes, Em seguida abre-se o registro de jusante e também o registro de recalque da primeira
bomba. Inicia-se o ensaio ao se acionar a bomba até
se atingir a primeira velocidade a ser vencida pelo
peixe.
Os testes se dividem em dois tipos a partir
deste ponto:
•
•

U crit = U max +

tt
× ∆U
tf

(1)

onde Ucrit é a velocidade crítica em metros por segundo, Umax é a velocidade nominal do último intervalo ao qual o peixe resistiu, ∆U é o incremento de
velocidade para cada intervalo de tempo tt. O tempo
resistido no último intervalo é designado por tf.
Para os testes de velocidade crítica, optou-se
por incrementos de velocidade de 0,05 m/s em intervalos de tempo de 5 minutos, começando com a
velocidade de 0,2 m/s.
O segundo grupo de testes, realizado com
velocidade fixa (para determinação de velocidade
prolongada) exige uma fase de adaptação do peixe
ao fluxo que deve enfrentar. Como primeiro passo
dessa adaptação é estabelecido inicialmente um fluxo a baixa velocidade durante 10 minutos. Para o
mandi verificou-se experimentalmente, que a velocidade inicial de adaptação deve ser de 0,2 m/s, pois
somente a partir dessa velocidade a maioria dos indivíduos testados apresenta movimentos natatórios,
ainda que tênues ou intermitentes.
Em seguida efetuam-se aumentos sucessivos
da velocidade do fluxo, sempre em intervalos de 2
ou 3 minutos, até ser atingido o valor final escolhido
para o teste. Uma vez estabelecida a velocidade prédeterminada para cada teste, esta é mantida fixa até
que se verifique a fadiga do peixe ou até que seja
atingido o limite de 200 minutos de natação (contados a partir do estabelecimento da velocidade de
teste). Registra-se o tempo resistido por cada indivíduo que venceu a etapa de adaptação e não superou
o limite de 200 minutos, considerando-se velocidade
sustentável para cada indivíduo aquela mantida por
tempo superior a este limite.
Os testes a velocidade fixa permitem adquirir dados para determinação da velocidade prolongada da espécie estudada através da adimensionalização dos resultados em função das características
físicas de cada indivíduo, representadas pelos fatores
de forma. Assim é possível agrupar e avaliar em conjunto as capacidades natatórias de peixes de diferentes dimensões, pesos e idades. Após os testes procede-se às tomadas de peso e medidas dos indivíduos
testados. As medidas tomadas são de:

testes com incrementos sucessivos de velocidade (para velocidade prolongada crítica);
testes a velocidade fixa, após fase de adaptação (para velocidade prolongada).

O primeiro grupo de testes deve ser realizado segundo a metodologia definida por Brett (1964)
para peixes de clima temperado e adaptado por
Santos (2004) para peixes de clima tropical. Seu
objetivo é determinar a velocidade prolongada crítica para uma dada espécie através de testes realizados
com incrementos pré-determinados de velocidade
de fluxo em intervalos fixos de tempo. Para isso mede-se o tempo resistido pelo peixe no último interva-
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•
•
•
•
•

caso), λ é o fator de forma para o objeto imerso
(peixe) que possui valor em torno de 0,5 enquadrando-se entre os objetos fusiformes ou aerodinâmicos (Bell e Terhune, 1978). A0 é a área da maior
seção transversal do peixe e At é a área da seção
transversal do duto onde se localiza a câmara de
natação (Korsmeyer, Steffensen e Herskin, 2002).
Para o cálculo da área da seção transversal do corpo
do peixe, é possível uma aproximação por parábola
dada pela equação 4:

Comprimento total — da extremidade do focinho à extremidade da nadadeira caudal;
Comprimento padrão — da extremidade do
focinho à raiz da nadadeira caudal;
Comprimento furcal — da extremidade do
focinho à divisão dos lobos da nadadeira
caudal;
Largura — de um lado ao outro do corpo,
junto à raiz da nadadeira peitoral;
Altura — da raiz da nadadeira dorsal à região
ventral; (ver Figura 2).

A0 =
Largura

π

1
0,5a 0,5l
×

(4)

Altura
Aqui tem-se em “l” a maior largura do peixe
e em “a” sua maior altura (Beamish, 1978). Segundo
Webb (1971) o valor de correção a ser realizada na
velocidade em virtude do efeito de impedimento
sólido gira em torno de 7,5% a 15%.
O outro efeito decorrente da imersão de um
corpo sólido no fluxo em um duto pressurizado é o
empuxo lateral. Este efeito surge em função do efeito parede, onde a variação de pressão atrás do corpo
do peixe tende a aumentar o arrasto. Para corrigir
este efeito basta realizar o acréscimo de 1% no valor
da velocidade, segundo ensaios de Webb em 1971
(Beamish, 1978).

Comprimento Padrão
Comprimento Furcal
Comprimento Total
Figura 2 — Diagrama das dimensões corporais relevantes
no mandi (fonte própria).

Qualidade da água
Quando se introduz um objeto em uma corrente confinada de um fluido surge o efeito de impedimento sólido, o qual é traduzido pela aceleração que o fluido realiza quando passa pelo obstáculo
imerso na corrente. Assim, a velocidade a que o peixe efetivamente deve resistir é maior que a velocidade medida para a seção livre. A correção é dada pela
equação 2.

U c = U s (1 + ε s )

Durante os testes de velocidade prolongada
é importante monitorar a qualidade da água do reservatório de forma a se conhecer as condições de
desenvolvimento das capacidades natatórias dos indivíduos testados. Para tanto devem ser monitoradas
as variáveis temperatura, pH e oxigênio dissolvido
(OD) na água disponível para realização dos testes.
O oxigênio dissolvido é particularmente
importante para o desenvolvimento das capacidades
natatórias dos peixes, uma vez que o oxigênio disponível para as funções metabólicas musculares interfere diretamente na quantidade de energia que o
peixe consegue utilizar para as atividades natatórias
aeróbias (Jones & Randall, 1978).
Os valores de pH ficaram entre 7,4 e 8,1 a
taxa de oxigênio dissolvido na água variou entre 7,8
e 8,2 mg/l e a temperatura variou entre 25,5ºC e
27,5ºC.
Para controle da qualidade da água deve-se
fazer o levantamento da quantidade de oxigênio
dissolvido, do pH, da condutividade e da temperatura. Com isso pode-se avaliar se, de um ensaio para

(2)

onde Uc é a velocidade corrigida do fluxo, Us é a
velocidade do fluxo sem o obstáculo e εs é o fator de
correção devido à presença do objeto, sendo definido pela equação 3:

ε

s

 A
= τλ  0
 At





3 / 2

(3)

Na equação 3 o fator adimensional τ depende da forma da seção transversal da câmara (0,8 no
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outro, ocorre uma mudança significativa na qualidade da água.
O mesmo acontece com a quantidade de
oxigênio dissolvido, que está relacionado com a
temperatura e com a pressão atmosférica. Para os
ensaios sob temperaturas diferentes (24 e 27ºC) a
quantidade de oxigênio praticamente não varia, estando mais relacionada à variação de agitação da
água.

27
26
25
24
23
22

Mediana-23
25%-75%
(21, 25)
Variância (19, 26)

21
20
19
18

RESULTADOS

Figura 3 — Gráfico (boxplot) da distribuição dos peixes
por comprimento (velocidade Crítica).

Caracterização da amostra

Do conjunto de 85 peixes coletados, transportados e mantidos vivos com sucesso durante os
procedimentos experimentais 48 indivíduos foram
submetidos aos testes de velocidade prolongada crítica, com incrementos de velocidade. Desses apenas
25 foram considerados como amostras válidas para a
composição das curvas de velocidade.
O critério de validação levou em conta alguns indícios de que o peixe pudesse não estar apto
a desenvolver sua capacidade natatória de modo
compatível com o que faria na natureza. Uma forma
de detectar distúrbios é a observação do comportamento dos peixes durante a atividade de nado. Aqueles que desde as menores velocidades já demonstrem apatia ou simplesmente se apóiam na tela protetora localizada à jusante da seção de testes devem
ser considerados inaptos e seu respectivo valor como
amostras deve ser classificado como baixo.
Outro caso de invalidação de amostras ocorre freqüentemente quando um peixe, mesmo nadando na primeira ou segunda velocidade, cessa
logo em seguida sua atividade natatória de modo
brusco, dirigindo-se para a tela de jusante e não retornando para a seção de testes.
A distribuição dos peixes em função de seus
comprimentos seguiu o padrão apresentado na Figura 3, onde se observa que foram contemplados
indivíduos acima do tamanho de primeira maturação definido para o mandi em 18,5cm (Sato, Y.;
Cardoso, e. L.; Amorim, J.C.C. 1987). A mediana se
localiza em 23,0cm e verifica-se um comportamento
uniforme do universo amostral, estando os percentis
25%-75% respectivamente na faixa de 21,0 a 25,0cm.
A variabilidade é moderada, estando todo o universo
amostral compreendido no intervalo de 19,0 a
26,0cm, sem a presença de outliers.

Resultados dos testes de velocidade
prolongada crítica
As Figuras 4 a 10 apresentam os resultados
obtidos nos testes de velocidade prolongada crítica.
Usando a regressão polinomial de primeiro
grau encontra-se uma linha de tendência com grande variabilidade das amostras, com R² de 0,42. Embora os R² não tenham sido altos, ficou bem delineada a relação entre as variáveis comprimento total e
velocidade (vide Figura 4), sugerindo que os peixes
maiores desenvolvem velocidades também maiores,
o que justifica uma posterior análise por adimensionalização. Neste tipo de abordagem a velocidade dos
peixes é expressa em “comprimentos do peixe por
segundo” (Lpeixes/s) no lugar de m/s.
A variação do número de Reynolds em função do comprimento total está apresentada na Figura 5 atestando que existe uma correlação muito forte entre a característica tomada pelo escoamento em
torno do corpo do peixe e sua dimensão longitudinal máxima.
Neste caso a regressão polinomial de primeiro grau mostrou eficiência na descrição do relacionamento entre as variáveis, mostrando bom coeficiente de correlação.
A forte correlação entre o comprimento total dos indivíduos testados e a respectiva área de seção transversal está expressa na Figura 6, assim como a equação de ajuste e o coeficiente de determinação. Isso atesta que o critério de escolha de animais saudáveis para os testes levou como conseqüência, à predileção por indivíduos que apresentassem fatores de condição com valores próximos.
A Figura 7 apresenta a variação da velocidade crítica em função do peso, onde se observa uma
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Também se observou um ajuste significativo
quando consideradas as variáveis logaritmo natural
da velocidade crítica em função do comprimento
total, como podemos ver pela Figura 9.
Essa constatação permite inferir que os dois
tipos de ajuste são válidos na descrição das correlações existentes entre características físicas do corpo
dos peixes e comportamento do escoamento em
torno dos mesmos (fator de condição).
Outra observação cabível diz respeito à adimensionalização, termo aplicado ao tratamento dos
dados de velocidade natatória dos peixes levando
em consideração seus comprimentos corporais,
quando comparados os valores de velocidade de
nado de vários indivíduos.
A Figura 10 mostra a variação do número de
Froude em torno do peixe com o seu comprimento
e um outro ajuste possível para a velocidade crítica
em função do fator de condição. Como verificado
pelo exame dos gráficos o ajuste se mostrou fraco
para o conjunto amostral obtido. Com bases de dados cada vez maiores há uma tendência de crescimento na qualidade de ajustes como esse.

variabilidade ainda maior que aquela apresentada
para a influência do comprimento total sobre a velocidade crítica. Assim como no caso citado, também para o gráfico que considera o peso temos um
ajuste fraco, permitindo inferir que a influência do
peso sobre a velocidade crítica existe, mas não é
preponderante se considerada isoladamente. Assim,
pode-se dizer que outras variáveis influem sobre a
capacidade natatória dos peixes.
A Figura 8 apresenta a variação da velocidade crítica em função do fator de condição, onde
também podemos observar grande variabilidade. O
ajuste obtido também foi fraco, uma vez que a influência do fator de condição sobre a velocidade crítica
não apresentou correlação significativa para as amostras obtidas. Tal conclusão pode buscar embasamento no fato de que o fator de condição leva em
consideração a massa corporal de cada indivíduo em
função de seu comprimento, o que pode acarretar
que alguns indivíduos, estando mais debilitados,
apresentem menor capacidade de nado para um
mesmo comprimento corporal, mesmo sem a ocorrência de perda significativa de peso.
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Figura 4— Velocidade crítica em função do comprimento total dos indivíduos
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Isso mostra de que a faixa extrema da curva
de velocidade prolongada, obtida com os resultados
dos testes a velocidade fixa, se funde com a curva de
velocidade de explosão, para valores entre 7,5 a 8,0
Lpeixe/s.
No outro extremo (parte superior do gráfico) a curva se funde com a curva de velocidade sustentável, de difícil investigação em laboratório. Nessa região foram observados os tempos correspondentes à velocidade de 6,0 comprimentos do peixe
por segundo.

Resultados dos testes de velocidade prolongada

Os testes de velocidade prolongada exigem
que o peixe seja submetido a uma fase de adaptação
à atividade natatória pura, de forma que esteja com
seus músculos plenamente aptos ao exercício quando a velocidade de teste é atingida.
Foram realizados 24 testes válidos de velocidade prolongada. É importante lembrar que, diversamente dos testes de velocidade crítica, basta que o
peixe atinja e supere a última velocidade do período
de adaptação para que seu teste seja considerado
válido. Se o peixe não atinge o final da fase de adaptação, o teste é abandonado. Isso ocorreu em 13 dos
testes efetuados.
Como nos testes de velocidade crítica obteve-se a distribuição dos peixes por tamanho, (ver
Figura 11), onde podemos observar que foram contemplados indivíduos acima do tamanho de primeira maturação para o mandi. (definida como sendo
de 18,5cm). A mediana se localiza em 24,0cm e os
percentis 25%-75% respectivamente em 23,0 e
24,25cm. Tem-se a presença de dois outliers: 28cm e
29cm.
As Figuras 12 e 13 mostram com clareza a
melhor correlação obtida entre as variáveis de estudo, considerando-se, no entanto, que na Figura 14
executou-se o descarte de três amostras na região do
gráfico, as quais mostravam padrão assimétrico em
relação ao corpo principal da regressão.
A observação deste resultado enunciado na
Figura 14 permite inferir que a velocidade desenvolvida pelos mandis testados apresenta um máximo de
velocidade obtida durante os ensaios na faixa de 6,5
a 8,0 comprimentos do peixe por segundo (Lpeixe/s).

Tratamento dos dados
Dos 85 testes realizados, a primeira opção
de tratamento de dados recaiu sobre a validação das
amostras, como descrito anteriormente neste mesmo trabalho. Esta seleção permitiu a obtenção de 25
testes válidos de velocidade prolongada crítica e 24
testes válidos de velocidade prolongada, totalizando
49 amostras aptas à continuidade do processo de
tratamento de dados.
Os testes de velocidade prolongada crítica
foram objeto de tabulação eletrônica, através de
planilhas (Excel) que permitiam efetuar cálculos
essenciais à análise dos dados, como por exemplo, a
correção da velocidade do escoamento da água em
torno do peixe, calculada na equação 2 mostrada
anteriormente.
O fator de condição (K) também foi calculado com base nos dados disponíveis nas planilhas,
levando-se em consideração o peso (P) em kg e o
comprimento dos peixes (metros) testados, como
mostrado na equação 5, que relaciona o peso e o
comprimento total (CT) fornecendo como resultado o fator de condição em kg/m³.
K=

P
CT 3

(5)

30
29
28
27
26
25
24
23
22
21

Mediana-24

O trabalho de Santos (2004) apresenta modelos com equações de ajuste para velocidade crítica, que estão apresentadas nas equações 6 a 7.

25%-75%
(23,24,25)
Variância
25,5)

(21,5,

Extremos

U crit = 0 ,894 + 0 , 045 K

(6)

U crit = 2 ,527 − 0 ,062 Temp + 0 ,056 K

(7)

Como nos testes efetuados foram mantidos
patamares de temperatura da água com pequeno
percentual de variação, o ajuste mais aproximado
para comparação com os dados relacionados na literatura é aquele representado pela equação 6.

Figura 11 — Boxplot do número de peixes testados por
comprimento total (prolongada).
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Figura 12 — Gráfico regressão linear da velocidade do mandi em função do tempo de fadiga.
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Figura 13 — Gráfico regressão exponencial da velocidade em função do tempo de fadiga após tratamento das amostras.

Esta constatação nos leva a refletir sobre as
outras espécies de peixes neotropicais que povoam
os rios brasileiros. Fica destacada no gráfico a diferença entre as faixas de velocidades em comprimento do peixe por segundo (Lpeixe/s) que delimitam as
fronteiras entre os tipos de velocidades. Enquanto as
faixas superiores de velocidade prolongada do salmão estão próximas de 4,0 a 4,5 Lpeixe/s, para o
mandi estão, como dito anteriormente, em 7,5 a 8,0
Lpeixe/s.

Análise dos dados
Com os dados obtidos nos ensaios foi possível construir a Figura 14, que apresenta as curvas de
velocidades de três espécies de peixes, sendo uma o
mandi amarelo, espécie neotropical endêmica nas
bacias mais importantes da rede hidrográfica brasileira. Note-se como o salmão e a truta, apesar de
serem espécies de maior porte desenvolvem uma
velocidade inferior à do mandi, quando comparadas
aos seus próprios comprimentos corporais.
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Figura 14 — Gráfico comparativo de velocidades em função do tempo de fadiga para o mandi amarelo,
a truta arco-íris e o salmão Sockeye. (fonte: própria, baseado em adaptação de Beamish,1978)

pécie especificamente, além de abrir um novo horizonte de estudos para outras espécies neotropicais.
Os valores de velocidade prolongada crítica giram
na faixa de 1 a 1,6 m/s, para essa espécie que é de
pequeno porte. Assim pode-se recomendar que velocidade média do escoamento em MTP do tipo
escada deve girar em torno de 1,4 m/s.
Se analisarmos os resultados obtidos por Viana (2005) verificamos que apenas na passagem entre os anteparos das escadas para peixes a velocidade
alcança valores de 2,0 m/s. Assim pode-se ver que
existe uma grande dificuldade do mandi amarelo
para transpor a passagem entre estes anteparos. Apesar disso a experiência mostra que estes indivíduos conseguem transpor os MTPs e realizar assim a
migração. Isso indica que o mandi amarelo se utiliza
também da velocidade de explosão no evento de
passagem entre os tanques do MTP.

CONCLUSÕES
Frente aos resultados dos testes, resumidos
na Figura 14, torna-se possível concluir que os valores obtidos apontam para uma maior capacidade de
nado de nossa ictiofauna em relação às dos países de
clima temperado (utilizando-se o conceito de velocidade em função de comprimentos do peixe por
segundo (Lpeixes/s)). Isso mostra a necessidade da
continuidade desses estudos no sentido de ampliar o
conhecimento sobre os peixes neotropicais. Assim
pode-se vislumbrar em um futuro próximo que os
projetos de mecanismos de transposição de peixes
(MTP) possam ser mais adequados aos peixes e rios
brasileiros.
Pode-se concluir que os estudos de velocidade natatória realizados para o mandi amarelo são
consistentes e incrementam o conhecimento da es-
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ABSTRACT
The present study used fixed and increasing velocity tests in an experimental apparatus based on Brett´s
respirometer to examine prolonged and sustained speeds of
the mandi-amarelo, Pimelodus maculatus. When comparing the curves of critical speed versus total length between
the mandi and the sockeye salmon Oncorhynchus nerka, it
is observed that for an equal total length, the mandi
presents greater speed, probably due to water temperature
differences. The sustained speed for the species was estimated as 5 lengths per second and the percentage of fatigued fish within time at a certain velocity was established.
The data raised for the mandi represent an important contribution for the improvement of the handling of the species,
providing guidance and criteria for designing several structures, such as fishways, fish screens and guidance systems.
Keywords: Swimming Capability, Fishway.
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RESUMO
Este trabalho trata do desenvolvimento de um modelo de otimização para planejamento da operação de sistemas hidrotérmicos de grande porte para produção de energia elétrica. O modelo é chamado de SolverSIN. Ele foi testado e avaliado
no Sistema Interligado Nacional de Energia Elétrica (SIN). Foi feita a caracterização da operação histórica do SIN para
determinação das funções de perdas, fundamentais para viabilizar o equacionamento proposto. O modelo SolverSIN foi
escrito em duas linguagens computacionais, uma versão em planilha eletrônica e outra em linguagem GAMS. A principal
contribuição do modelo é dar suporte ao despacho hidrotérmico, tratando o problema com eficiência, transparência e precisão.
A eficiência do modelo está associada à proposta metodológica, baseada no balanço de energia entre fontes de produção de
energia elétrica e as equações de balanço hidroenergético aplicadas aos reservatórios equivalentes de energia potencial. A
transparência do modelo permite ao decisor observar claramente o comportamento das variáveis envolvidas no processamento, tanto em situações de simulação, como nas de otimização. As análises feitas para diferentes situações operacionais do SIN
permitiram avaliar a precisão da metodologia proposta. Os resultados obtidos demonstram que o SolverSIN é um modelo
viável para emprego nas operações de planejamento operacional, em tempo real, de sistemas hidrotérmicos.
Palavras-chave: Otimização. Sistemas Hidrotérmicos. Sistemas de Reservatórios.

para tramento da operação de sistemas hidrotérmicos (Labadie, 2004); (Yeh, 1985). Em geral os modelos empregados para despacho são complexos e não
permitem muita liberdade operacional para os decisores. O desenvolvimento de modelos alternativos
pode complementar os modelos existentes, permitindo maior robustez aos processos de planejamento
da operação em tempo real.
O modelo aqui proposto emprega tecnologias de programação, na linha dos chamados sistemas de suporte a decisão (Porto, 1991). Se implementados em sistemas que operam em tempo real,
modelos desse tipo podem trazer enormes benefícios, relativos principalmente ao tratamento de
grandes quantidades de dados e ao emprego de
outras tecnologias de cálculo, substanciando com
clareza decisões de elevado risco, como são os despachos hidrotérmicos. Os modelos atuais neste setor
carecem, sobretudo, de transparência no tratamento
e na operação de dados, isso leva a decisões que,
muitas vezes, não são adequadas e/ou carecem de
justificativas técnicas mais explícitas. Nesse sentido, a
transparência e a clareza na tomada de decisão são
essenciais para o setor hidrotérmico, principalmente
se for considerada a abrangência técnica-econômica

INTRODUÇÃO
O planejamento da operação de sistemas
hidrotérmicos de grande porte é uma questão técnica desafiadora. Do ponto de vista da modelação
matemática, a complexidade se evidencia por se
tratar de um problema de otimização de grande
dimensão, com diversas variáveis de decisão e restrições tecnológicas. A complexidade aumenta quando
se consideram as não linearidades das equações que
comandam o processo de geração hidrotérmica.
Este é um problema técnico que vem sendo estudado desde o desenvolvimento, na segunda metade do
século XX, da teoria de análise de sistemas.
O objetivo deste trabalho é desenvolver um
modelo genérico de otimização para planejamento
da operação de sistemas hidrotérmicos de produção
de energia elétrica. A técnica utilizada emprega o
conceito de subsistemas equivalentes para reduzir a
dimensão do problema, um dos aspectos restritivos
para tratamento do problema (Arvanitidis et Rosing,
1970).
De acordo com a literatura técnica, não existem muitos modelos matemáticos disponíveis
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gerada pelas decisões envolvidas no processo. Portanto, um dos principais objetivos perseguidos ao
longo da pesquisa foi a transparência e a clareza no
trato do problema operacional dos sistemas hidrotérmicos.

A energia produzida corresponde à potência média gerada num certo intervalo de tempo e é
expressa em MW médio. A potência é função da
queda bruta e da vazão turbinada:
P = 9,81 * 10 −3 * η * Hb * R '

METODOLOGIA

(1)

Onde P é expresso MW, R’ em m3/s, Hb em metros
e η é o rendimento médio do conjunto turbina,
gerador e circuito hidráulico (adimensional). O
rendimento também varia com a queda e a vazão
turbinada, pois inclui todas as perdas do conjunto
turbina/gerador, mais a perda hidráulica no circuito da tomada d’água até o canal de fuga. No intervalo mensal dos modelos de planejamento operacional
o rendimento é considerado constante. Define-se
Produtividade (MW/(m3/s)) como:

Para apresentar a estruturação do problema
de planejamento da operação de sistemas hidrotérmicos é necessário consolidar alguns conceitos. Isso
é feito a seguir.
Sistema Hidrotérmico
Um sistema hidrotérmico é constituído de
usinas hidrelétricas, usinas térmicas, usinas de outras
fontes alternativas e uma rede de transmissão interligando as usinas com os centros de consumo. Um
sistema hidrotérmico interligado de grande porte
pode ser dividido em subsistemas menores para
facilitar sua operação. Os critérios desta divisão estão associados à posição geográfica das principais
linhas de transmissão e das bacias hidrográficas. É
importante também considerar a contínua expansão
dos sistemas hidrotérmicos pela construção de novas
usinas para atendimento da demanda crescente dos
centros de consumo.
Uma usina hidrelétrica, como apresentado
na figura 1, é constituída de um barramento para
elevação do nível a montante (H) e conseqüente
criação de uma queda d’água (Hb), chamada queda
bruta, em relação ao nível jusante (HT). Parte do
volume de água armazenada (S), que é alimentado
pela vazão afluente, será direcionada à turbina para
produção de energia, gerando uma potência (P),
constituindo a vazão turbinada (R’). O eventual
excedente de água será extravasado constituindo a
vazão vertida (R”). O nível montante (H) é função
do armazenamento (S) e o nível jusante é função da
vazão defluente, constituído pela soma das vazões
turbinadas e vertidas (R’+R”), (Lopes, 2001).

ξ = 9,81 * 10 −3 * η * Hb

(2)

Resultando na equação simplificada abaixo
para a potência
P =ξ *R'

(3)

Ressalta-se que em intervalos mensais de
operação apenas as usinas de acumulação são passíveis de decisão operativa. Essa decisão reflete-se na
produção das usinas fio d’água de jusante. As usinas
a fio d’água turbinam a vazão disponível no rio,
somada as defluências dos reservatórios de montante.
As usinas térmicas apresentam grande simplicidade na sua representação. Cada usina térmica
é definida pela sua potência máxima, geração mínima e custo de geração. As usinas térmicas podem
ser agregadas em uma única usina equivalente com
custo operacional dado por uma função de custos
crescente, calculada a partir dos custos operacionais
de cada usina (custo de combustível), ordenados de
modo crescente. Nas usinas térmicas pode ocorrer
que parte de sua produção seja inflexível, devido à
eventual obrigatoriedade de geração mínima para
garantir estabilidade da rede elétrica ou ao processo
de geração. Somente a parcela situada entre a geração mínima e a potência total instalada é passível de
decisão operativa. Assim, devem-se diferenciar as
parcelas de geração térmica que são inflexíveis das
passíveis de decisão operativa.
Em geral os sistemas hidrotérmicos são de
grande porte, com grande número de usinas, o que
leva à utilização de técnicas para reduzir seu tama-

Figura 1 — Esquema de Usina Hidrelétrica

20

RBRH — Revista Brasileira de Recursos Hídricos Volume 14 n.2 Abr/Jun 2009, 19-32
nho para fins de modelagem. Tanto as usinas hidrelétricas, como as térmicas, podem ser agregadas em
usinas equivalentes, correspondente a um subconjunto de usinas dentro de um subsistema. A metodologia de operação descrita a seguir tem como referência de tempo o mês, embora seu equacionamento se aplique a qualquer intervalo de tempo, com
devido ajuste nas unidades.

•
•

Reservatório Equivalente de Energia
Potencial e suas Características

Apenas uma parcela da ENA produz energia, pois em períodos com excedentes hídricos, acima
da capacidade das turbinas, haverá vertimentos. A
vazão natural afluente a uma usina corresponde à
contribuição da sua bacia hidrográfica em condições
naturais, sem efeitos antropogênicos, sendo usualmente calculada reconstituindo-se efeitos como uso
consuntivo, evaporação de lagos e retenção em reservatórios a montante.
Portanto, tanto a EAR quanto a ENA dependem da configuração das usinas existentes em
cada subsistema. Se o sistema estiver em expansão,
isto é, se entrarem em operação novas usinas durante o horizonte de planejamento, a EAR e a ENA se
alteram. Entrando em operação uma nova usina a
jusante de outras usinas já existentes, ocorre um
aumento instantâneo da energia armazenada a
montante, pois toda essa água pode ser turbinada na
nova usina. Do mesmo modo, a energia natural
afluente de um subsistema aumenta, pois a vazão
natural afluente à nova usina é também turbinada.
Assim, a ENA, a EAR e a EARmax são simultaneamente alteradas quando uma nova usina entra em
operação, mesmo que se trate de uma usina a fio
d’água.
Ao contrário de um reservatório que armazena água, no qual só ocorre vertimento quando o
reservatório está completamente cheio, o reservatório equivalente verte mesmo estando abaixo da sua
capacidade máxima (EARmax). Isso ocorre devido à
grande dimensão das bacias hidrográficas e pela
grande variação na distribuição espacial das chuvas.
Numa situação hidrológica como esta, os volumes
dos reservatórios que compõem o sistema estão
sempre em estados diferenciados, alguns cheios,
outros vazios. Além disso, as usinas fio d’água apresentam vertimentos freqüentes na ocorrência de
cheias nas suas áreas incrementais, por não disporem de capacidade de armazenamento. Outro aspecto interessante é que a probabilidade do reservatório equivalente atingir a sua capacidade máxima é
muito baixa, pois isso exigiria que todos os reserva-

Uma das técnicas empregadas para reduzir a
dimensão do problema de representação de sistemas
hidrelétricos de grande porte é o agrupamento.
Arvanitidis e Rosing (1970) apresentaram uma proposição de utilizar a energia potencial para representar a capacidade de geração de um sistema hidrelétrico multireservatório, convertendo unidades de
vazão e volume de água em energia.
Seguindo essa metodologia, o CEPEL
(1980) desenvolveu um modelo a sistema equivalente no qual propõe tratar um sistema com vários reservatórios e usinas como um único reservatório de
energia potencial, com modificações no tratamento
das afluências, e fazendo distinção entre energia
afluente controlável e energia a fio d’água, além de
detalhar outras variáveis do processo.
O ponto central dessa idéia consiste em que,
para cada usina, a água armazenada pode ser convertida em energia potencial considerando um valor
médio constante de sua produtividade (equação 2).
Somando-se a energia potencial de várias usinas
pode-se definir a energia potencial de um sistema.
Do mesmo modo, as vazões afluentes e defluentes
das usinas podem ser convertidas em energia potencial, resultando numa única usina equivalente, na
qual seu armazenamento, afluências e descargas
passam a ser medidos em energia potencial e não
em água.
Em uma usina equivalente de energia têm-se
dois tipos de perdas de energia: perda por vertimento e perda por variação da queda. O vertimento
corresponde à parcela de vazão defluente da usina
que não passa pela turbina. A perda por variação da
queda resulta da alteração da produtividade em
relação à produtividade media adotada na conversão.
Para o reservatório equivalente de energia
potencial podem ser definidas três variáveis fundamentais para a modelagem:
•

zenado em cada reservatório de acumulação, pela produtividade média acumulada
deste e de todas as usinas a jusante;
EARmax — É a máxima energia potencial
que pode ser armazenada por um sistema
equivalente;
ENA - Energia Natural Afluente a um sistema é a soma dos produtos da vazão natural
afluente a cada usina pela sua produtividade
média.

EAR - Energia Armazenada de um subsistema é a soma dos produtos do volume arma-
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PVQ (i ,t ) = g (ENA(i ,t ) , EAR (i ,t −1) )

tórios que integram o sistema estivessem simultaneamente cheios.
Para clareza, pode-se criar um exemplo hipotético de um sistema com dois reservatórios de
acumulação, de mesmo volume e produtividade.
Num determinado intervalo de tempo, um se encontra com 70% de seu volume útil e o outro está
cheio, com 100% de armazenamento e vertendo. O
sistema formado por estes dois reservatórios estaria
com 85% de sua capacidade máxima e vertendo,
sem ter como acumular essa água excedente.
Esta propriedade implica na inclusão de
uma variável adicional na equação do balanço hidroenergético do sistema equivalente. Essa variável
representa as perdas por vertimento não causadas
pelo enchimento total do reservatório equivalente.
Este termo tem relação com a ENA e com a EAR,
pois quanto maior a energia afluente maior será o
vertimento nas usinas fio d’água e, quanto maior o
armazenamento do subsistema maior o risco de
vertimento nos reservatórios de acumulação.
A segunda parcela de perda a ser considerada no balanço hidroenergético é a parcela devido
à variação da produtividade. Ela é chamada de perda por variação da queda em relação à queda média
(MWmédio). Este termo mantém relação com a
EAR, pois um armazenamento abaixo da média
causa redução de queda nas usinas de acumulação e
um armazenamento acima da média leva a ganhos
de produtividade. Esta perda também guarda relação com a ENA, pois as usinas a fio d’água perdem
queda por elevação do canal de fuga ao escoar vazões elevadas.
Os reservatórios equivalentes podem ter limitações de capacidade temporais devido à alocação
de volumes de espera para controle de cheias e atendimento de curvas de volume mínimo.

(6)

ExpEAR (i ,t ) = (EAR max (i ,t ) − EAR max (i ,t −1) )
*

EAR (i ,t −1)

(7)

EAR max (i ,t −1)

ajd (t ) = ndm (t ) / 30,4375

(8)

EAR(i ,t ) = Energia Armazenada (MWmês).
ExpEAR(i ,t ) = Variação instantânea na energia arma-

zenada causada pela expansão do subsistema (MWmédio).
ENA(i ,t ) = Energia Natural Afluente (MWmédio).
GH (i ,t ) = Geração Hidráulica (MWmédio).
VT(i ,t ) = Energia Vertida (MWmédio). Só ocorre quan-

do EAR = EARmax.
PVT(i ,t ) = Perdas por Energia Vertida (MWmédio)
Este termo não é nulo quando EAR < EARmax.
PVQ(i ,t ) = Perdas na geração hidráulica por Variação
da Queda em relação à queda média (MWmédio).
EL(i ,t ) = Energia perdida por Evaporação Líquida
dos Lagos (MWmédio).
UC(i ,t ) = Energia perdida por Usos Consuntivos na
bacia (MWmédio).
VM (i ,t ) = Variação instantânea na energia armazenada retida pelo enchimento de volume morto de
nova usina (MWmédio).
ajd(t ) = Fator de ajuste em função da duração em
dias do intervalo t..
ndm(t ) = número de dias do intervalo de tempo t.

Balanço Hidroenergético

Balanço de Energia

Aplicando-se a equação da continuidade ao
reservatório equivalente pode-se calcular o balanço
hidroenergético. Para cada subsistema i e intervalo
de tempo t temos:

O Balanço de Energia de um sistema consiste em atender a carga com as diversas fontes de energia e os intercâmbios recebidos de sistemas vizinhos:

EAR (i ,t ) = EAR (i ,t −1) + ExpEAR (i ,t ) + (ENA(i ,t )

DE (i .t ) = GH (i ,t ) + GTif (i ,t ) + GTad (i ,t ) + GN (i ,t )

− GH (i ,t ) − VT(i ,t ) − PVT(i ,t ) − PVQ (i ,t )

+ Gpqu(i ,t ) + IP(i ,t ) + INTrec (i ,t )

(4)

− INTfor(i ,t ) − PTr(i ,t ) + DEF(i ,t )

− EL(i ,t ) − UC (i ,t ) − VM (i ,t ) ) * ajd (t )

onde:

onde:
PVT(i ,t ) = f (ENA(i ,t ) , EAR (i ,t −1) )

(9)

PTr(i ,t ) = INTfor(i ,t ) * ftPTr

(5)
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Modelo de Otimização para
Planejamento da Operação

DE (i .t ) = Demanda de Energia Elétrica (MWmédio).
GTif (i ,t ) = Geração Térmica Mínima ou Inflexível

(MWmédio).
GTad (i ,t ) = Geração Térmica Adicional ou acima da

A seguir, apresenta-se a formulação de um
modelo de otimização para planejamento da operação de sistemas hidrotérmicos. O modelo emprega
as equações anteriormente apresentadas.
Considerando que a energia de origem térmica não é renovável e, usualmente, mais cara que
as demais fontes de geração; considerando também
que é necessário realocar excedentes de energia
hidráulica entre vários sistemas antes de acionar as
térmicas para atender à carga da forma mais econômica, pode-se enunciar o problema hidrotérmico
de otimização: determinar a geração térmica, os
intercâmbios e a geração hidráulica (variáveis de
decisão) em diversos sistemas hidrotérmicos operando interligados, minimizando o custo total de
operação (função objetivo).
Dessa forma, deve-se resolver o seguinte
problema de otimização:

mínima (MWmédio).
GN (i ,t ) = Geração Nuclear (MW médio).
Gpqu(i ,t ) = Geração de Pequenas Usinas (MW mé-

dio).
IP(i ,t ) = Importação externa ao sistema (MWmédio).
INTrec (i ,t ) = Intercâmbio Recebido (MWmédio).
INTfor(i ,t ) = Intercâmbio Fornecido (MWmédio).

PTr(i ,t ) = Perdas no Intercâmbio (MWmédio).
DEF(i ,t ) = Déficit ao atendimento da demanda

(MWmédio).
ftPTr = Fator de Perdas no Intercâmbio (adimensional).

As perdas no intercâmbio de energia são aplicadas apenas ao sistema fornecedor, pois um
sistema que fornece energia para outro tem que
produzir mais para compensar as perdas e atender a
energia requerida pelo sistema recebedor.
Salienta-se que a geração nuclear, embora
pertença à categoria térmica, tem suas especificidades a ponto de merecer um tratamento diferenciado
das térmicas convencionais. Assim é também o tratamento da importação de energia, a qual é diferenciada do intercâmbio por tratar de energia que depende de contratos específicos e disponibilidades
alheias à vontade do decisor. Normalmente essas
usinas são inflexíveis e sua produção pode ser prevista até o final do horizonte de planejamento, baseado na programação de manutenção ou termos dos
contratos. É importante mencionar que a geração
nuclear e a importação constituem dados de entrada
do modelo (equação 9).

Função Objetivo
Min CO = CGTad + CINT + CDEF
+ CVT + CFUT

as variáveis da função objetivo acima são definidas
por:
n T

CGTad = ∑ ∑ (Ct (i ,t ) * ajd (t ) *λ(t ) )
i =1t =1

n T

i =1t =1

n T

CDEF = ∑ ∑ (DEF(i ,t ) * CuDEF * conv(t ) *λ(t ) )
i =1t =1

i =1t =1

Uma regra importante para um sistema é a
necessidade de igualdade entre o total de fornecimentos e o total de recebimentos de todos os outros
sistemas, considerando também as perdas de transmissão. Esse balanço pode ser equacionado da seguinte forma:
n

n

i =1

i =1

i =1

(15)

n T

Balanço de Intercâmbios

n

(13)

CINT = ∑ ∑ (INTfor(i ,t ) * CuINT * conv(t ) *λ(t ) ) (14)

CVT = ∑ ∑ (VT(i ,t ) * CuVT * conv (t ) *λ(t ) )

∑ INTfor(i ,t ) = ∑ INTrec (i ,t ) + ∑ PTr(i ,t )

(12)

n

n

i =1

i =1

CFUT = ( ∑ EAR max (i ,T ) − ∑ EAR (i ,T ) )
* CuFUT * conv(t ) * λ(t ) )

(16)

(17)

onde:

(11)
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Ct (i ,t ) = f (GTad (i ,t ) )

(18)

conv(t ) = ndm (t ) * 24 / 1000000

(19)
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λ(t ) = 1 /(Tx Re t / 100 + 1)(t / 12)

0 ≤ INTfor(i ,t ) ≤ INTfor max (i ,t )

(20)

O custo de geração térmica Ct (i ,t ) é uma

n = é o número total de sistemas (chamados a seguir
de subsistemas).
T = é o número de intervalos de tempo t do horizonte de planejamento.
CO = custo total da operação (R$x106).
CGTad = custo total da geração térmica adicional
(R$x106).
CINT = custo total do intercâmbio (R$x106).
CDEF = custo total do déficit de atendimento à demanda (R$x106).
CVT = custo total do vertimento (R$x106).
CFUT = custo futuro pós-horizonte que corresponde
ao custo de não atendimento da demanda de energia após o horizonte de planejamento, estimado em
função do estado final de armazenamento dos reservatórios equivalentes (R$x106).
CuINT = custo unitário de intercâmbio (R$/MWh).
CuDEF = custo unitário do déficit de atendimento à
demanda (R$/MWh).
CuVT = custo unitário do vertimento (R$/MWh).
CuFUT = custo unitário da energia não atendida póshorizonte (R$/MWh).
Ct (i ,t ) = custo da geração térmica adicional para o

função da geração térmica adicional que considera
os custos unitários definidos pelos proprietários das
usinas térmicas e determinado por curvas exponenciais dos preços ordenados de forma crescente.
O custo total de operação é dado pela soma
do custo da geração térmica adicional, dos intercâmbios, do déficit, da energia vertida no período e
do custo futuro.
O custo futuro (pós-horizonte) é calculado
em função dos armazenamentos finais de cada subsistema, pois são esses armazenamentos que permitirão a continuidade do atendimento da demanda
após o horizonte de planejamento.
Em geral não se atribui custo para a geração
hidráulica, por se tratar de energia com baixo custo
de operação. Do mesmo modo, não é fixado custo
para a geração térmica inflexível por ser uma parcela obrigatória. Porém, o custo associado ao armazenamento final representa indiretamente um custo
para a geração hidráulica e ele deve ser bem analisado no processo.
O modelo pode ser processado para diferentes cenários de ENAs, de demandas e de expansão, refletidos nas configurações de usinas ao longo
do horizonte de planejamento.
Observa-se que alguns termos das equações
acima estão condicionados à expansão de capacidade de geração do sistema no horizonte de planejamento considerado. São eles: Capacidade Hidráulica, Capacidade Térmica, Capacidade de Intercâmbio, Capacidade de Armazenamento e Energia Natural Afluente.
Este problema de otimização é não linear e
deve ser resolvido por algorítimos de programação
não linear - PNL.

subsistema i (R$x106).
λ(t ) = taxa de desconto no intervalo de tempo t.
TxRet = taxa de desconto anual em %
conv(t ) = fator de conversão do custo em R$/MWh
para milhões de R$/mês.
Equações de Restrição:

1.
2.
3.
4.

Balanço de Energia: equação 9
Balanço Hidroenergético: equação 4
Balanço de Intercâmbios: equação 11
Armazenamento mínimo e máximo:

EAR min(i ,t ) ≤ EAR (i ,t ) ≤ EAR max (i ,t )

(21)

ESTUDO DE CASO — SISTEMA
INTERLIGADO NACIONAL (SIN)

5. Capacidade de Geração Hidráulica:
GH min(i ,t ) ≤ GH (i ,t ) ≤ GH max (i ,t )

(22)
A metodologia anteriormente proposta foi
aplicada ao sistema hidrotérmico brasileiro. Segundo o ONS (2006), o sistema de produção e transmissão de energia elétrica do Brasil é um sistema hidrotérmico de grande porte, com forte predominância
de usinas hidrelétricas e com múltiplos proprietários. É chamado de Sistema Interligado Nacional
(SIN). O SIN tem tamanho e características que
permitem considerá-lo único em âmbito mundial.

6. Capacidade de geração térmica adicional:
0 ≤ GTad (i ,t ) ≤ (GT max (i ,t ) − GTif (i ,t ) )

(23)

7. Limites de Intercâmbio mínimo e máximo:
0 ≤ INTrec (i ,t ) ≤ INTrec max (i ,t )

(25)

(24)
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por fonte de geração. Observa-se com grande destaque a predominância das fontes de geração hidráulica (em tons de azul).

Apenas 3,4% da capacidade de produção de eletricidade do país encontram-se fora do SIN, em pequenos sistemas isolados localizados principalmente
na região amazônica. A figura 2 mostra o mapa do
SIN destacando os seus quatro subsistemas e interligações. O SIN é operado pelo Operador Nacional
do Sistema Elétrico Brasileiro -ONS.

Figura 3 — Composição da Carga por Fonte

As curvas de forma ascendente indicam o
aumento da carga e a expansão das fontes geradores
do SIN ao longo do período. Nota-se claramente o
efeito do racionamento de energia ocorrido em
2001, com abruta redução da carga (cerca de 25%).
Figura 2 — Mapa do SIN (fonte: ONS, 2006)

As usinas hidrelétricas são agregadas em reservatórios equivalentes de energia, que correspondem ao armazenamento e produção de todas as
usinas hidrelétricas que compõe cada subsistema.
Da mesma forma, as usinas térmicas são agregadas em quatro usinas térmicas equivalentes
com custo crescente de produção, sendo essa função
formada por uma composição dos custos de produção individuais.
A malha de transmissão permite trocas entre
os subsistemas, caracterizando o recebimento ou
fornecimento total de cada um deles.

Figura 4 — Geração Térmica Convencional

A geração térmica divide-se em duas parcelas: inflexível (mínima, GTif) e flexível (adicional,
GTad). A divisão dessas parcelas no período histórico não é conhecida. Para estimar a parcela de geração térmica adicional efetuada nos últimos anos,
procedeu-se a seguinte hipótese simplificada de
cálculo: partindo-se do instante presente, no qual é
possível saber o valor da energia térmica inflexível,
procede-se o cálculo retroativamente, supondo-se
que o total inflexível só diminui quando se encontra
um valor de geração térmica inferior ao valor consi-

Caracterização da Operação Histórica do SIN

Baseados nos dados históricos, divulgados
pelo ONS (2006), foram reproduzidos os balanços
de energia e hidroenergético em conformidade com
a metodologia apresentada.
Considerando os dados dos últimos onze
anos (a partir de jan/1996), em intervalo mensal,
podem ser analisados em detalhes a operação do
SIN. Na figura 3 apresenta-se a composição da carga
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usina, considerando a produtividade média e a topologia dos subsistemas com sua expansão.
As perdas foram relacionadas com a ENA e
também com a EAR, pois quanto maiores forem as
afluências e quanto mais cheio estiver o reservatório
equivalente é esperado um vertimento maior. O
ajuste com valores históricos, para o subsistema Sudeste, pode ser visto na figura 5. As séries em azul
são obtidas pela equação 4 e englobam os três termos de perdas (PVT+VT+PVQ), e incluem os erros
de medição das demais variáveis da equação 4.
As séries em vermelho foram obtidas a partir
de séries diárias de vazões vertidas por usina, que
dessa forma correspondem somente ao vertimento,
não incluindo o termo (PVQ).
O primeiro gráfico mostra a relação das
perdas com a energia armazenada EAR. O segundo
gráfico mostra a relação das perdas com a ENA. Foi
ajustada uma função polinomial de segundo grau
para cada série.

derado inflexível anteriormente; assume-se então
este novo valor para a parcela inflexível. Este procedimento é repetido sucessivamente até o inicio do
histórico. Dessa forma a geração térmica apresentada na figura 4 separa as duas parcelas.
Nota-se que o despacho térmico flexível dos
últimos onze anos é pequeno quando comparado
com a carga total. Neste período, a energia térmica
flexível foi responsável por cerca de 2% do atendimento da carga total consumida no país (cerca de
1000 MW médios). É interessante ressaltar que, apesar de sua pouca significância em termos de energia
produzida, o critério de decisão para o planejamento da operação recai fundamentalmente sobre o
custo do despacho térmico flexível.
Por meio dos valores medidos nas principais
linhas de interligação pode-se calcular a energia
recebida ou fornecida de cada subsistema. Verificase que o intercâmbio entre subsistemas atingiu valores bastante significativos, superiores à geração térmica. O recebimento de energia pelo subsistema Sul
atingiu cerca de 5000 MWmédios em 2006. Pode-se
observar no histórico que o subsistema Nordeste foi
quase sempre recebedor. O subsistema Sul passou
de recebedor a fornecedor apenas no período de
racionamento (2001). Os subsistemas Sudeste e
Norte foram predominantemente fornecedores,
com raros períodos de inversão dos fluxos de energia.
As perdas por evaporação e uso consuntivo
são altas no Nordeste, superando 12% da ENA. Em
comparação, essas perdas são menores no Sudeste,
com 3% da ENA. No Sul e Norte ficam abaixo do
patamar de 1% da ENA.
As perdas por vertimento e por variação de
queda puderam ser calculadas no período histórico
pelo balanço hidroenergético. Nota-se que as perdas
por vertimento e por variação de queda são grandes
no Norte (48% da ENA) e Sul (21% da ENA). No
Sudeste com 10% da ENA e no Nordeste com 7% da
ENA elas são mais reduzidas. Explica-se esta diferença pela pequena capacidade de armazenamento nos
dois subsistemas.
Determinação das Funções de Perdas

Figura 5 — Perdas em função da EAR e da ENA

Para obtenção das funções de perdas por
vertimento e por variação de queda, funções “f” e “g”
das equações 5 e 6, foi necessário determinar empiricamente uma relação entre as variáveis envolvidas.
Utilizaram-se os dados históricos do SIN no período
jan/1998 a mar/2006. As séries de energia vertida
por subsistema, para esse período, foram calculadas
a partir de séries diárias de vazões vertidas para cada

O coeficiente de determinação R2 foi empregado para avaliar a estimativa da função de avaliação das perdas. A correlação das perdas com a EAR
é muito baixa, mas nota-se sensível melhora nos
coeficientes de determinação quando se considera a
ENA. No Sudeste o R2 passou de 0.17 para 0.46, no
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a ENA pela elevação do canal de fuga, acarretando
perda de queda nos dois casos. Porém, no reservatório equivalente, esses dois efeitos devem se anular.
Dessa forma, considerou-se nula a função “g” da
equação 6.

Sul de 0.32 para 0.82, no Nordeste de 0.08 para 0.25
e no Norte de 0.29 para 0.91. Foram efetuados testes
de correlação múltipla das perdas com ENA e EAR,
mas os resultados não apresentaram ganhos significativos.
A diferença entre as séries obtidas pela equação 4 (em azul na figura 5) e as obtidas a partir
de séries diárias de vazões vertidas por usina (em
vermelho na figura 5) corresponde ao valor das
perdas por variação da queda (PVQ). As diferenças
entre as duas séries foram calculadas e estão apresentados nos gráficos da figura 6. Os valores médios
situam-se em -295 MWmédio (1,2% da GH) para o
Sudeste, -73 MWmédio (1,5% da GH) para o Sul,
278 MWmédio (5,4% da GH) para o Nordeste e 7
MWmédio (0,2% da GH) para o Norte. Nota-se que
os valores são muito baixos quando comparados à
geração hidráulica de cada subsistema, indicando
uma compensação da produtividade real que ora se
encontra acima, ora abaixo, da produtividade média
adotada constante. É importante salientar que as
perdas por variação da queda (PVQ) assim calculadas incluem também todos os erros de medição das
demais variáveis da equação 4.

APLICAÇÃO DO MODELO - SolverSIN
A formulação descrita anteriormente foi
implementada e aplicada no Sistema Interligado
Nacional - SIN. O modelo intitulado SolverSIN foi
desenvolvido em duas versões, uma em planilha
eletrônica e a segunda em linguagem GAMS
(GAMS, 2006). As duas versões operam de forma
independente, porém a versão em GAMS pode utilizar a versão em planilha como interface para entrada de dados e como interface para análise gráfica
dos resultados. Neste item são descritas as duas versões e discutidos os resultados obtidos.
Os dados foram extraídos dos arquivos do
Plano Mensal de Operação (CCEE, 2006). Alguns
dados foram levantados nos arquivos de saída do
modelo NEWAVE, como as séries de uso consuntivo,
evaporação, volume morto, volumes de espera, ENA
(média de longo período), capacidade de EAR,
capacidade de geração térmica, geração térmica
mínima e capacidade de geração hidráulica. No
modelo NEWAVE essas variáveis são calculadas de
acordo com cada configuração de expansão. É um
cálculo algébrico no qual os volumes e as vazões são
multiplicados pela produtividade média acumulada
das usinas a jusante, de acordo com as definições já
apresentadas.
Nas restrições de limites de armazenamento
(equação 21) foram considerados como limite máximo os volumes de espera (VESP) e como limite
mínimo as curvas de aversão a risco (CAR) definidas
pela ANEEL para o biênio 2006/2007. As curvas de
aversão a risco (CAR) correspondem ao volume
necessário para atendimento à demanda, num horizonte de dois anos, considerando todos os recursos
de geração disponíveis. As CAR’s foram adotadas no
planejamento da operação do SIN após o racionamento de energia ocorrido em 2001.
O modelo pode ser processado para diferentes cenários de ENA’s. Os cenários podem ser
definidos como frações das Médias de Longo Termo
(MLT) das séries de ENA’s observadas, ou ainda,
percentis das séries observadas que permitem a associação de probabilidade ao cenário. Como as séries de vazões, e consequentemente de ENA’s, têm

Figura 6 — Perda por Variação da Queda em função da
EAR e ENA

Nos gráficos da figura 6 pode-se observar
que praticamente não existe correlação da perda
por variação da queda (PVQ) com a EAR e nem com
a ENA. Presume-se que nas usinas de acumulação,
PVQ deveria se correlacionar com a EAR pela variação do nível montante e nas usinas a fio d’água com
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distribuição assimétrica a média corresponde a um
cenário úmido (Lopes, 2001).
Todas as séries de dados levam em conta os
efeitos da expansão do sistema, sendo crescentes
com a entrada de novas usinas, respeitando a topologia dos subsistemas.

Uma característica importante da versão em
planilha é seu funcionamento como simulador,
onde as variáveis de decisão podem ser inseridas
manualmente. Existem botões de controle que acionam rotinas (macros) para definir soluções iniciais para a otimização. São eles: Geração térmica
adicional nula; geração térmica adicional máxima;
intercâmbios nulos; intercâmbio que completa o
balanço de energia de “i-1” subsistemas.
Na tela de entrada de dados para o modelo
pode-se alterar o armazenamento inicial e o cenário
de ENA por subsistema, os custos das várias modalidades de energia, as funções de custo térmicas e os
parâmetros das curvas de perda por vertimento e
variação de queda.
Existem inúmeros gráficos de saída dos resultados, como ilustrado na figura 7, onde apresentam-se, por subsistema, a geração térmica adicional
e os intercâmbios. Os intercâmbios são desagregados por linha de transmissão e apresentados juntamente com seus limites máximos e mínimos. Nesta
topologia existem as seguintes linhas: N/Nó (Imperatriz), Nó/NE, Nó/SE, SE/NE e S/SE.
No diagrama da figura 7 apresenta-se um
esquema das linhas de transmissão entre os quatro
subsistemas do SIN. Como pode ser observado, o
circuito fechado formado entre o Nó de Imperatriz,
SE e NE cria uma indeterminação, com soluções
múltiplas de fluxo. Portanto, é preciso fixar uma
regra de repartição do recebimento NE pelas duas
linhas que atendem a este subsistema. Adotou-se
neste trabalho prioridade pela linha Nó/SE até
esgotar sua capacidade, para então utilizar a linha
SE/NE. Outro problema de transmissão é a produção de Itaipu, que por estar inserida no subsistema
Sudeste deve ter seu detalhamento elétrico dos dois
circuitos (60 Hz e de corrente contínua) resolvidos
após o processo de otimização.
O tratamento aplicado ao intercâmbio consiste em calcular a energia recebida ou fornecida
para cada subsistema. Por convenção, valores positivos indicam que o subsistema está recebendo energia e valores negativos indicam que o subsistema está
fornecendo energia a um subsistema vizinho. Da
mesma forma, estabeleceu-se uma convenção do
fluxo por linha de transmissão do tipo “de - para”.
Valores negativos de energia indicam que o fluxo
está invertido em relação ao sentido da linha. Por
exemplo, um valor negativo na linha S-SE indica que
o fluxo é do SE para o S. Nota-se que as restrições de
capacidade das linhas são diferentes de acordo com
o sentido do fluxo. Dessa forma, a desagregação do
intercâmbio recebido ou fornecido pelos subsistemas para cada linha de transmissão é algébrica.

Versão do Modelo em Planilha

Para desenvolvimento da versão em planilha
foi utilizado o Microsoft Excel, juntamente com o
Solver da Frontline Systems Inc. Este solver utiliza o
método de otimização não linear “Generalized Reduced Gradient”, implementado por Leon Lasdon
da University of Texas em Austin e Allan Waren da
Cleveland State University (FRONTLINE, 2006).

Figura 7 — Tela de Saída do SolverSIN
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Nesta aplicação a importação/exportação
de energia do subsistema Sul para a Argentina foi
considerada como dado de entrada fixo, devido à
complexidade dos contratos vigentes pela dependência da disponibilidade energética desse país. A
importação pode também ser uma variável de decisão adicional, caso se considere apenas o fator custo
da energia.

Versão do Modelo em GAMS

Figura 8 — Trajetórias de armazenamentos observados
(fonte: site ONS, 2006)

A versão do modelo em GAMS (General Algebraic Modeling System) permite aplicações mais
poderosas, com utilização de diferentes programas
comerciais de otimização. Além de ser utilizada de
forma independente, pode ser inserida, com uma
série de vantagens, em Sistemas de Suporte a Decisão (SSDs). O GAMS funciona como uma camada
intermediária entre a interface com o usuário final e
os algoritmos de otimização comerciais, dando maior modularidade ao desenvolvimento e incorporando ao SSD as vantagens da sua utilização para a solução dos problemas.
Neste trabalho utilizou-se a versão “GAMS
Rev 145 x86/MS Windows”. Os solvers de PNL utilizados foram: MINOS 5.51, CONOPT 3 e SNOPT 6.2
(GAMS, 2006).
Um aspecto importante das versões desenvolvidas é que o programa em linguagem GAMS
grava os resultados em um arquivo compatível com
o Excel. Deste modo, eles podem ser visualizados na
versão em Planilha, compartilhando toda a interface
gráfica construída. Portanto, todos os gráficos apresentados no item anterior também estão disponíveis
na versão em GAMS.

Figura 9 — Trajetórias de armazenamentos simulados pelo
modelo

Verificação do Modelo

Para garantir que o modelo proposto representa o sistema, ele deve reproduzir operações passadas através de um processo de simulação, chamado processo de verificação. A verificação do modelo
foi feita com os dados históricos do período
out/2001 a dez/2006. Neste caso, admitiram-se conhecidas as variáveis de decisão de intercâmbio e
geração térmica, igualando-as aos valores verificados
e dessa forma acarretando nos armazenamentos a
cada intervalo de tempo. As trajetórias de armazenamentos históricas estão apresentadas na Figura 8.

Figura 10 — Comparação entre trajetórias de armazenamentos simulados e observados

O ajuste foi muito bom para os subsistemas
Sudeste e Nordeste. Porém, nos subsistemas Sul e
Norte ocorreram superestimação das funções de
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•

perdas. Sabe-se que esses subsistemas possuem pequena capacidade de armazenamento e são compostos por poucos reservatórios de acumulação. Ou
seja, nessas bacias ocorrem vertimentos provocados
pelo controle de cheias próximo ao enchimento dos
reservatórios, fato que impõe desvios na função de
perdas por vertimentos. Nesses casos, foi necessário
utilizar um fator de correção nas funções de perdas.
Por tentativa e erro foram avaliados os fatores de correção para esses subsistemas. Os resultados
do modelo com aplicação destes fatores estão na
figura 9. Observa-se um ajuste muito bom, isto é, as
trajetórias históricas e calculadas são bastante semelhantes, tanto em termos da EAR no final do horizonte, como ao longo do tempo, como apresentado
na figura 10.

•
•

Com o teste padrão não ocorrem déficits no
atendimento da demanda. Tem-se vertimentos apenas no subsistema Norte. O intercâmbio apresenta
custo de 387 milhões de reais no período. A geração
térmica adicional, com custo de 8,997 bilhões de
reais no período, corresponde a cerca de 35% da
capacidade, sendo máxima no NE. Os custos marginais de geração térmica estão equalizados entre SE e
S, sendo inferior no NE por ter atingido a capacidade máxima neste subsistema. O armazenamento
final é nulo, indicando o uso total do armazenamento de energia para redução do custo térmico, uma
vez que o custo futuro foi definido como nulo.
Os resultados dos testes, além de permitir
uma verificação do funcionamento do modelo,
permitem uma análise de sensibilidade de alguns
parâmetros. As analises consideram variações em
relação a um caso padrão. Como síntese podem ser
destacados os seguintes pontos:

RESULTADOS OBTIDOS
Foram realizados exaustivos testes com o
modelo (Lopes, 2007) e destes foram selecionados
alguns resultados para discussão. Os testes selecionados apresentam as seguintes características:
•
•
•
•
•
•

Variação da ENA;
Variação da Demanda;
Variação da Taxa de Desconto;
Com custo futuro;
Sem CAR;
Sem Volume de Espera.

a) A sensibilidade à variação da ENA é grande.
Com sua redução gradual ocorre déficit,
com geração térmica máxima. Com seu aumento ocorre vertimento, com geração
térmica nula. A sensibilidade à variação da
demanda é maior do que a sensibilidade à
variação de ENA, com os mesmos efeitos.
b) Sem a taxa de desconto há uma antecipação
na geração térmica. A sensibilidade do modelo à variação da taxa de desconto é grande, alterando a distribuição da geração térmica no tempo. O efeito é sempre postergar
a geração térmica esperando custos menores no futuro. Dessa forma, um critério econômico pode influir significativamente na
decisão imediata, postergando custos, a cada passo do planejamento da operação, e
subestimando a necessidade de geração
térmica no curto prazo.
c) Variando-se o custo futuro (inicialmente nulo), o armazenamento final aumenta, causando aumento na geração térmica. Isso
demonstra a forte dependência da garantia
de atendimento futuro (pós-horizonte) deste parâmetro.

As análises foram feitas em comparação a
um cenário padrão que tem as seguintes características:
•

•
•
•
•
•
•

custo unitário do intercâmbio (Cuint) de 5
R$/MWh;
custo unitário futuro (Cufut) nulo
(R$/MWh);
custo unitário do vertimento cheio (Cuvtch)
de 250 R$/MWh.

cenário de ENA: No primeiro mês utiliza-se
a mesma porcentagem da MLT do mês anterior; do terceiro mês até o final do horizonte utiliza-se 90% da MLT; para o segundo mês faz-se um ajuste linear entre o primeiro e o terceiro mês;
cenário de demanda do PMO de outubro/2006 (Plano Mensal de Operação do
ONS);
considera a curva de aversão a risco (CAR);
considera os volumes de espera nos reservatórios de regularização.
taxa de desconto (TxRet) de 10%;
perda na transmissão (ftPTr) de 3%;
custo unitário do déficit (Cudef) de 2000
R$/MWh;
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gia de avaliação de perdas nos reservatórios.
Considerando que alguns dos principais
modelos atualmente em uso no mundo se
baseiam em técnicas complexas, de difícil
manipulação e com muitas aproximações,
caso, por exemplo, da Programação Dinâmica Dual Estocástica (PDDE), a proposta
do SolverSIN se mostra como uma alternativa viável, de grande aplicabilidade em sistemas hidrotérmicos de estrutura complexa.
b) A transparência do modelo é também uma
propriedade muito importante. Como foi
comentado ao longo do texto, o processamento do SolverSIN permite que o decisor
observe claramente o comportamento das
variáveis envolvidas no processamento, tanto em simulação, como em otimização da
operação. Essa transparência fornece ao
modelo um potencial muito grande de análise de sensibilidade dos critérios envolvidos
em cada processamento. Por exemplo, a facilidade com que diferentes situações podem ser imediatamente processadas, mensuradas e comparadas, dá ao modelo um
campo vastíssimo de aplicação em discussões gerenciais de operação. Apesar de não
ter sido analisada aqui a questão da estocasticidade, é importante ressaltar que o desenvolvimento da análise estocástica implícita com emprego do modelo é muito simples. O modelo pode ser aplicado a um número grande de séries geradas de ENA's, assim como a cenários múltiplos associados a
probabilidades de ocorrência. Este é um tópico que merece atenção em estudos futuros com o SolverSIN.
c) A propriedade da precisão é essencial e ficou evidente com as aplicações apresentadas. Os resultados obtidos demonstram que
o equacionamento proposto é compatível
com a qualidade dos resultados obtidos por
outras técnicas. As comparações feitas entre
os dados históricos e os resultados de simulação demonstram que os equacionamentos
propostos para as perdas são perfeitamente
razoáveis, com um elevado grau de precisão.

d) Sem a curva de aversão ao risco (CAR), não
ocorrem variações sensíveis em relação aos
resultados do caso padrão. Notam-se apenas
pequenas diferenças nas trajetórias de armazenamentos dos subsistemas S e N.
e) Sem volume de espera, também não ocorrem variações sensíveis com relação ao caso
padrão. Ocorrem pequenas diferenças na
trajetória de armazenamento do subsistema
Norte.

CONCLUSÕES
Ao longo deste trabalho, apresentou-se um
novo modelo para planejamento da operação de
sistemas hidrotérmicos de grande porte, chamado
modelo SolverSIN. A principal contribuição deste
modelo é dar suporte à tomada de decisão operacional de sistemas hidrotérmicos com três propriedades relevantes: eficiência, transparência e precisão.
Essas três propriedades reunidas tornam a
proposta deste modelo uma opção real de grande
valia para o planejamento operacional de sistemas
hidrotérmicos de grande porte, como, por exemplo,
do sistema hidrotérmico brasileiro. Isso ficou evidenciado pelas diferentes situações apresentadas e
analisadas.
A incorporação deste modelo a um sistema
de suporte a decisão deverá torná-lo ainda mais
eficiente e prático. Ou seja, a inserção de um eficiente banco de dados e uma interface conversacional
modelo/decisor (com saídas gráficas, tabelas, mapas, etc.), deverá tornar o SolverSIN ainda mais
apropriado para emprego em operação de sistemas
hidrotérmicos. Outro fato a ser ressaltado é que o
modelo atual, tanto a versão em planilha, como a
versão GAMS, pode ser processado num computador portátil de hardware básico, usual no mercado.
Discutindo com um pouco mais de detalhes
as três propriedades acima citadas:
a) A eficiência do modelo está associada à proposta metodológica, baseada no balanço de
energia entre fontes de produção de energia elétrica e as equações de balanço hidroenergético aplicadas aos reservatórios equivalentes de energia. O problema de otimização é resolvido por Programação Não Linear (PNL) com utilização de “solvers” comerciais de grande confiabilidade no meio
técnico internacional. A simplificação proposta se deve, principalmente, à metodolo-
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Planning Operation Model for Hydrothermal Power
Generation Systems
ABSTRACT
This paper presents an optimization model for
planning the operation of large hydrothermal electrical
systems. The model is called SolverSIN. It was evaluated in
planning the operation of the Brazilian National Integrated System (SIN), one of the most complex hydrothermal
systems in the world. A historical analysis of SIN data
operation was performed in order to estimate loss functions.
This was necessary due to the proposed methodology. SolverSIN was written in two computational languages:
spreadsheet and GAMS. The main contribution of SolverSIN is the decision support given for planning operation
dispatches considering its characteristics related to efficiency, transparency and precision. Efficiency is associated with
the proposed methodology based on energy balance among
electrical energy sources and hydropower balance equations
applied to equivalent reservoirs of potential energy. The
optimization is done using a non-linear program set including the SNOPT, CONOPT and MINOS routines. The
transparency of SolverSIN is also a very important characteristic, and it allows the stakeholder to follow the variation
of any model variable step by step (in simulation or optimi-
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RESUMO
O modelo matemático Hydrus é um dos mais usados atualmente na estimativa do processo de percolação de água e
lixiviação de compostos químicos na zona vadosa do solo, em estudos de recarga e contaminação de aquíferos. Os parâmetros
hidráulicos do modelo são θs, θr, n, α, Ks, e l. Apesar de estudos anteriores já terem identificado que o modelo Hydrus apresenta maior sensibilidade a alguns dos parâmetros acima, eles não a quantificaram numericamente, nem avaliaram o efeito
de diferentes tipos ou texturas de solo na sensibilidade do modelo. O objetivo do presente estudo foi o de calcular a sensibilidade relativa (Sr) de 5 variáveis de saída do modelo Hydrus aos 6 parâmetros supra mencionados, simulando a percolação
de água em uma coluna de 61 cm de solo, com tensão inicial (uniforme) de H=-150 cm, lâmina de água de 2 cm na superfície, e drenagem livre no fundo. As variáveis de saída analisadas foram: a) o fluxo de água no fundo da coluna, b) o fluxo
de água acumulado no fundo, c) o tempo necessário para a saturação do fundo da coluna, d) o volume de água armazenado na coluna, e e) a umidade no fundo da coluna ao fim da simulação. Para avaliar o efeito da textura na sensibilidade do
modelo, 3 solos do Cerrado foram usados nas simulações: 1) um Neossolo quartzarênico (arenoso), 2) um Latossolo Vermelho-amarelo (textura média), e 3) um Latossolo Vermelho-amarelo (argiloso). Concluiu-se que o modelo Hydrus foi mais
sensível ao parâmetro n (Sr=2,79), seguido dos parâmetros θs (Sr=1,01) e α (Sr=0,85). O modelo foi praticamente insensível
ao parâmetro l (Sr=0,04). Em média, o modelo apresentou uma maior sensibilidade sob o solo argiloso (Sr=1,22), seguido do
de textura média (Sr=0,98), com o arenoso apresentando a menor sensibilidade relativa (Sr=0,73). O fluxo de água acumulado foi a variável de saída do modelo mais sensível aos 6 parâmetros estudados (Sr=2,34).
Palavras-chave: Análise de sensibilidade, percolação, modelo Hydrus.
cima), e K (cm h-1) é a condutividade hidráulica do
solo.
Dentre as equações usadas pelo modelo
Hydrus para a relação entre condutividade não saturada, o conteúdo e a tensão de água no solo, está a
de van Genuchten-Mualen (van Genuchten, 1980):

INTRODUÇÃO
O modelo Hydrus 1-D (Simunek et al., 2005)
é um dos mais usados atualmente para a estimativa
do movimento de água e de compostos químicos na
zona vadosa do solo, em estudos de recarga e poluição de aquíferos. O movimento de água no solo é
calculado através da solução numérica da equação
de Richards, pelo método das diferenças finitas (Celia et al., 1990). A equação de Richards em 1 dimensão é expressa por:
∂
∂h
∂θ
K( )
=
∂x
∂t ∂ x

Kr(h) = Өl [1−(1−Өλ/m)m]2

(m = 1—1/n)

(2)

e
Ө = (θ − θr) / ( θs − θr) = [1/(1+(αh)n]m

(3)

Onde Kr (adim.) é a condutividade de água
relativa do solo, Ө (adim.) é a saturação efetiva do
solo, θs (adim.) é conteúdo de água no solo saturado, θr (adim.) é o conteúdo de água residual do
solo, Ks (cm h-1) é a condutividade saturada
(Ks=K/Kr), λ (adim.) é a tortuosidade do solo, e n e
α são parâmetros de ajuste.

(1)

Onde θ é o conteúdo de água no solo (adim.), h (cm) é a tensão de água no solo, t (h) é o
tempo, x (cm) é a coordenada vertical (positiva para
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lâmina d’água de 2 cm na superfície, de acordo com
o descrito por Skaggs et al. (1970).
As variáveis de saída do modelo analisadas
foram: a) o fluxo de água no fundo da coluna (Ff,
em cm h-1), b) o fluxo de água acumulado no fundo
(Fac f, em cm), c) o tempo necessário para a saturação do fundo da coluna (Th=0, em h), d) o volume
de água armazenado na coluna (Varm, em cm), e e) a
umidade no fundo da coluna ao fim da simulação (θ
emT, adim.).
Parâmetros de van Genuchten (1980) de 3
solos do Cerrado foram usados:

Considerando a alta não-linearidade das
equações acima, espera-se que o modelo apresente
sensibilidades diferentes aos parâmetros hidráulicos,
exigindo maiores cuidados dos usuários na obtenção
daqueles mais importantes (Beck, 1983).
De fato, estudos anteriores realizados em
solos temperados identificaram que o conteúdo de
água no solo no modelo Hydrus foi mais sensível ao
parâmetro n, seguido de θs (Abbasi et al., 2003; Rocha et al., 2006). Entretanto, as sensibilidades relativas do modelo a cada um dos parâmetros, e o efeito
da textura do solo, não foram avaliados.
A sensibilidade relativa (Sr), que permite a
comparação entre as sensibilidades do modelo a
cada parâmetro, é definida como a razão entre a
taxa de variação da resposta do modelo (∆O) a uma
pequena variação na entrada (∆F), normalizadas
pelos valores iniciais da saída (O0) e da entrada (Fi),
respectivamente (McCuen & Snyder, 1986):
Sr = (∆O/O0) / (∆F/Fi)

1. os de um Neossolo quartzarênico (arenoso,
RQ2),
2. os relativos a um Latossolo Vermelhoamarelo textura média (LVAd1), e
3. os de um Latossolo Vermelho-amarelo argiloso (LVd2), conforme obtidos por Silva et
al., (2006).

(4)

Se |Sr|>1,5 o modelo apresenta alta sensibilidade ao parâmetro. Se |Sr|<0,5, a sensibilidade é
baixa, sendo intermediária para 0,5< |Sr|<1,5 (Chaves, 1991). Valores negativos de Sr indicam que o
modelo é negativamente correlacionado com o parâmetro, enquanto valores próximos a zero indicam
que o modelo é relativamente insensível ao parâmetro (McCuen & Snyder, 1986).
Em função do exposto, os objetivos do presente trabalho foram:

i)

ii)

Além dos parâmetros θs, θr , α e n, obtidos
por esses autores através do método da centrífuga e
da regressão linear com o modelo de van Genuchten, o parâmetro Ks foi obtido para cada solo pela
sub-rotina de redes neurais do modelo Hydrus, usando-se como entradas as frações de argila, areia e
silte do solo.
No caso do fator de tortuosidade do solo (l),
usou-se o valor inicial de λ=0,5, conforme sugerido
por Mualem (1976).
A tabela 1 anexa apresenta a textura dos 3
solos do Distrito Federal, usados nas simulações.

Determinar a sensibilidade relativa das variáveis hídricas do modelo Hydrus 1-D (Simunek et al, 2005) a cada um dos parâmetros
hidráulicos do modelo, e
Verificar se a textura do solo afeta a sensibilidade do modelo aos seus parâmetros hidráulicos, através da simulação com 3 solos
do Cerrado de texturas diferentes.

Tabela 1 - Percentuais de argila, areia e silte para cada um
dos solos usados nas simulações (Fonte: Silva et al, 2006).

Solo
RQ2
LVAd1
LVd2

MATERIAL E MÉTODOS
O trabalho constituiu de simulações do
movimento de água no solo com o modelo Hydrus 1D, versão 3.3 (Simunek et al, 2005), em um microcomputador. O caso simulado foi o de uma coluna
de solo de 61 cm de altura, com drenagem livre no
fundo, tensão inicial uniforme de h =-150 cm, e uma

% Argila
11,2
32,8
55,9

% Silte
0,4
0,3
16,9

% Areia
88,4
66,9
27,2

Como se observa da Tabela 1, os solos analisados compreendem as texturas arenosa (RQ2),
média (LVAd1) e argilosa (LVd2).
A Tabela 2 apresenta os parâmetros iniciais
do modelo Hydrus usados nas simulações em cada
um dos 3 solos.
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Tabela 2 - Valores iniciais dos parâmetros usados nas
simulações com o modelo Hydrus, em cada um dos solos.

Parâmetro
θs
θr
n
α
Ks
λ

RQ2
0,462
0,127
1,926
0,356
302,1
0,5

Classe de Solo
LVAd1
0,453
0,163
1,447
0,346
56,1
0,5

Para exemplificar os resultados gerados pelo
modelo Hydrus, a Figuras 1 e 2 abaixo apresentam o
fluxo de água no fundo da coluna (Ff, em cm h-1) e
o volume armazenado (Varm, em cm) no solo LVAd1,
respectivamente. Nessas Figuras, os parâmetros usados foram os da Tabela 2, sem perturbação.
Conforme o esperado, o fluxo de água no
fundo e o volume de água armazenado aumentam
com o tempo, atingindo um valor constante em
T≈1,5 h. Os valores negativos de fluxo se referem à
sua direção (para baixo).
A Tabela 3 apresenta os valores de sensibilidade relativa absoluta média do modelo Hydrus a
cada um dos parâmetros hidráulicos do modelo,
para todas as 5 variáveis de saída, em cada um dos
solos analisados. Os coeficientes de variação (C.V.)
são também apresentados.

LVd2
0,516
0,247
1,369
0,382
46,6
0,5

O modelo Hydrus foi executado para cada
um dos solos nas condições iniciais e de contorno
supra citadas, com um tempo total de simulação
T=0,3h, T=3,0h, e T=4,0h para os solos RQ2, LVAd1,
e LVd2, respectivamente, em função de seus distintos tempos de drenagem. Os valores das saídas do
modelo (O0) nessas simulações foram registrados.
Em seguida, cada um dos 6 parâmetros do
modelo teve seu valor acrescido de ∆F= + 0,1 Fi ,
onde Fi é o valor inicial do parâmetro, conforme
definido na equação [4], e uma nova simulação foi
realizada. O valor de ∆O da simulação é simplesmente a diferença entre os valores de saída das simulações final (com perturbação) e inicial (∆O =O1O0).
A sensibilidade relativa (Sr do modelo ao
parâmetro perturbado), conforme a equação [4],
foi então obtida para cada uma das 5 saídas do modelo Hydrus, em cada um dos solos estudados. As
médias de Sr consideraram o módulo dos valores
individuais de Sr, pois os valores absolutos é que
importam.

28
26
24
22
20
18
16
14
12
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

Tempo [h]

Figura 2 - Volume de água armazenado na coluna de solo
durante a simulação (solo LVAd1).

0
-2

Tabela 3 - Médias e coeficientes de variação da sensibilidade relativa do modelo Hydrus aos parâmetros, em cada
um dos solos analisados.

-4
-6
-8

Parâm.
θs
θr
n
α
Ks

-10
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1.5
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Figura 1 - Fluxo no fundo da coluna de solo, durante o
período de simulação, para o solo LVAd1.

Média
C.V.
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Sensib. Relativa Média |Sr|
RQ2
LVAd1
LVd2
0,92
0,92
1,20
0,19
0,29
0,43
1,61
2,99
3,76
0,78
0,82
0,96
0,84
0,83
0,83
0,02
0,00
0,11
0,73
0,98
1,22
0,78
1,08
1,07

Média
1,01
0,30
2,79
0,85
0,83
0,04

Sensibilidade do Modelo Hydrus aos Parâmetros Hidráulicos do Solo em Diferentes Texturas

2. O modelo Hydrus foi, em média, mais sensível aos seus parâmetros hidráulicos sob a
condição de solo argiloso (Sr=1,22), seguido
pelo solo de textura média (Sr=0,98), e pelo
solo arenoso (Sr=0,73), indicando que a textura do solo afeta de forma significativa a
sensibilidade do modelo;
3. As variáveis de saída mais sensíveis aos parâmetros do modelo foram o fluxo acumulado no fundo (Sr=2,34), e o tempo necessário para a saturação do fundo (Sr=1,01);
4. O modelo foi pouco sensível aos parâmetros
θr e l (Sr<0,5).

Tabela 4 - Sensibilidade relativa média de cada uma das
saídas do modelo Hydrus aos parâmetros hidráulicos, em
cada um dos solos analisados.

Saída
Ff
Fac f
Th=0
Varm
θ em T

Sensib. Relativa |Sr|
RQ2
LVAd1 LVd2
0,68
1,08
1,27
1,70
2,30
3,03
0,94
1,19
1,40
0,15
0,16
0,19
0,15
0,15
0,18

Média
1,01
2,34
1,18
0,17
0,16

Pela Tabela 3, observa-se que, considerandose a média dos 3 solos, o modelo Hydrus apresentou
uma alta sensibilidade ao parâmetro n (|Sr|=2,79),
sensibilidade intermediária aos parâmetros θs, α e Ks,
e baixa sensibilidade aos parâmetros θs e l, sendo
quase insensível a este último. No caso do parâmetro
n, o valor de Sr=2,79 significa que, em média, um
erro de 10% na estimativa de n resultaria em um
erro de 27,9% nas saídas do modelo, ou seja, uma
propagação de erro de 179%.
Ainda pela Tabela 3, observa-se que, em
média, o modelo Hydrus foi mais sensível aos parâmetros sob a condição de solo argiloso (|Sr|=1,22),
seguido do solo de textura média (|Sr|=0,98), com o
solo arenoso apresentando a menor sensibilidade
média (|Sr|=0,73).
A Tabela 4 apresenta as sensibilidades relativas médias de cada uma das saídas do modelo aos
seis parâmetros analisados.
De acordo com a Tabela 4, a maior sensibilidade relativa foi a da variável fluxo acumulado no
fundo (Fac f), seguido do tempo para saturação do
fundo (Th=0). As variáveis volume de água armazenado no solo (Varm) e umidade no tempo T (θemT)
foram quase insensíveis à perturbação nos parâmetros hidráulicos.
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CONCLUSÕES
As principais conclusões desse trabalho, que
teve como objetivo analisar a sensibilidade das variáveis hídricas do modelo Hydrus aos parâmetros hidráulicos do solo, foram as seguintes:
1. O modelo Hydrus foi, em média, mais sensível ao parâmetro n (Sr=2,79), seguido do
parâmetro θs (Sr=1,01);
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Sensitivity of the Hydrus Model to the Soil Hydraulic Parameters at Different Textures
ABSTRACT
Hydrus is one of the most used models to estimate
the water drainage and leaching of chemical compounds in
the vadose zone. Its hydraulic parameters are θs, θr, n, α,
Ks, and l. Although previous studies have found that the
model is more sensitive to some of the above parameters,
they have not quantified the sensitivity nor evaluated it at
different soil textures. The objective of the present study was
to estimate the relative sensitivity (Sr) of 5 Hydrus outputs
to the 6 abovementioned parameters, simulating water
drainage in a 61 cm-long soil column, at an initial tension
of H=-150 cm, with a ponding of 2 cm on the surface, and
free bottom drainage. The model outputs analyzed were: a)
the bottom flux, b) the accumulated bottom flux; c) the time
to saturation of the column bottom, d) the water volume
stored in the column, and e) the soil water content at the
bottom of the column at the end of the simulation. In order
to evaluate the effect of soil texture on model sensitivity, 3
soils of the Brazilian Cerrado were analyzed: 1) Neossolo
quartzarenico (sandy); 2) Latossolo Vermelho-amarelo
(medium textured), and 3) Latossolo Vermelho-amarelo
(clayey). We concluded that the Hydrus model was more
sensitive to the n parameter (Sr=2.79), followed by θs
(Sr=1.01) and α (Sr=0.85). The model was almost insensitive to parameter l (Sr=0.04). On average, the model was
more sensitive to the hydraulic parameters when finetextured soils were used (Sr=1.22), than coarse textured
soils (Sr=0.73). The accumulated bottom flux was the
model output most sensitive to soil parameter variation
(Sr=2.34).
Keywords: Hydrus model, sensitivity analysis, water drainage.
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RESUMO
O objetivo principal da presente pesquisa foi estimar o valor monetário dos danos causados ao município de Porto
Nacional — TO advindos da implantação da Usina Hidroelétrica Luis Eduardo Magalhães. Para tanto, foi aplicado o
Método de Valoração Contingente, adotando-se a forma de eliciação do tipo “jogos de leilão”. Foi constituída uma amostra
aleatória de indivíduos que revelaram suas Disposições a Receber (DAR) um valor que compensasse as perdas em seu bemestar em razão do processo de alagamento. Com o método obteve-se uma DAR média de R$ 29,25, incorrendo em um valor de
R$ 16,2 milhões, o que representa uma estimativa do valor anual dos danos gerados no bem-estar da população local. O
valor encontrado serve de sinalizador para a adoção de políticas públicas, e também serve de base para discutir a eficácia do
método de cálculo e distribuição das Compensações Financeiras pelo Uso dos Recursos Hídricos.
Palavras Chaves: Danos de Hidroelétricas, Valoração Contingente, Disposição a Receber.

km2. O alagamento, dentre outros danos, implicou
no desaparecimento das praias naturais do Rio Tocantins, apesar da criação de algumas praias artificiais, enquanto medidas compensatórias. Este efeito
foi particularmente sentido no município de Porto
Nacional - TO, que era um tradicional pólo turístico
da região antes do alagamento.
A atividade turística no Rio Tocantins exercia uma grande influência na economia e no bemestar da população de Porto Nacional - TO. A cidade
contava com um grande fluxo de turistas que procedia de toda parte do Brasil para, juntamente com
os moradores, usufruir do lazer nas praias existentes
no rio. Na temporada de praia, crescia o faturamento dos proprietários de estabelecimentos comerciais
e prestadores de serviços. O turismo de verão de fato
era uma atividade impulsionadora da economia
dessa cidade secular.
Foi criada uma praia artificial, porém a cidade já não conta mais com o mesmo potencial
turístico de antes. O fluxo de turistas reduziu-se
bruscamente e a população possivelmente teve per-

INTRODUÇÃO
Dentre as matrizes energéticas disponíveis, a
região hidrográfica Tocantins-Araguaia destaca-se
como uma das maiores quanto à possibilidade de
geração de energia elétrica para o país. É a terceira
maior hidrográfica brasileira em potencial hidrelétrico (28.300 MW, depois da Amazônica e a do Paraná).
Uma indagação não menos recorrente relaciona-se com os custos ambientais desta expansão
energética e suas decorrentes compensações financeiras as regiões detentoras destes recursos naturais.
O objetivo principal da presente pesquisa é estimar
o valor monetário dos danos causados ao município
de Porto Nacional — TO advindos da implantação da
Usina Hidroelétrica Luis Eduardo Magalhães no Rio
Tocantins.
Com a implantação da UHE Luís Eduardo
Magalhães no ano de 2001, uma grande área foi
alagada. O reservatório se estende por aproximadamente 170 km, apresentando um espelho de 630
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de comportamento econômico onde é possível captar elementos essenciais dos indivíduos para subsidiar decisões sobre problemas envolvendo o meio
ambiente (Carson,1995 apud Aiache,2002 e Hashimura, 2008).
O MVC foi aplicado de forma seminal por
Davis (1963) para estimar o valor de recursos recreacionais na Floresta de Maine (EUA). Após ser
aperfeiçoado por Randall et al. (1974), o método
tem crescido em aceitação, tornando-se um instrumento interessante para avaliar bens e serviços que
não são provisionados por mercados tradicionais,
tipicamente os bens e serviços ambientes e os bens
públicos. Para Aguirre e Faria (1996) esta maior
aceitação do MVC é conseqüência de muitas pesquisas no mundo, e também no Brasil, com a técnica,
assim como de algumas tentativas sérias, mas infrutíferas, de desacreditar a metodologia.
Corroborando, com a pertinência analítica
do MVC, Bishop et al. (1979) discutem as limitações
do método de avaliação contingente e os possíveis
vieses resultantes comparando-as com as dos outros
métodos alternativos. Concluem que a avaliação
contingente apresenta falhas e deficiências, mas as
mesmas não são maiores que as mostradas por outros métodos de avaliação indireta, que por isso
pode ser utilizado com rigor metodológico.
McFadden (1994) destaca três aspectos que
devem ser levados em conta quando da elaboração e
avaliação de estudos de valoração contingente: 1) O
método dever ser robusto no sentido que os resultados não podem ser substancialmente alterados por
mudanças no formato da pesquisa, no desenho do
questionário e nas instruções, que devem ser imparciais, de modo que o comportamento dos indivíduos
seja determinado pela maximização das preferências
racionais; 2) o método deve ser estatisticamente
confiável de forma que a distribuição da DAP (Disposição a Pagar) ou da DAR (Disposição a Receber)
pode ser estimada com uma precisão aceitável utilizando-se amostras com tamanhos operacionais; e 3)
o método deve ser economicamente sensível, de
forma que as preferências individuais mensuradas
pelo MVC devem ser consistentes com os requisitos
lógicos de racionalidade (e.g. transitividade) e amplamente consistente com características sensíveis
das preferências econômicas (e.g. fração do orçamento do indivíduo que corresponde à sua DAP,
bem como elasticidade-renda plausíveis).
Nessa pesquisa, optou-se diferentemente da
maior parte dos estudos com MVC, a escolha da
mensuração da Disposição a Receber (DAR). Maia,
Romeiro e Reydon (2004) destacam que embora o
formato DAR seja teoricamente consistente, é pouco

das em seu bem-estar devido ao impacto do empreendimento hidroelétrico no Rio Tocantins.
Alguns benefícios econômicos evidentemente podem ser atribuídos à construção da Usina Hidroelétrica, porém uma questão relevante é saber se
o valor pago ao município no que diz respeito às
compensações ambientais corresponde às possíveis
perdas causadas pelo alagamento sobre o valor de
uso e de existência do meio ambiente.
Nessa direção, percebe-se a relevância da
elaboração de um estudo de valoração econômica
dos danos causados ao município de Porto Nacional
- TO advindos do empreendimento hidroelétrico,
por se tratar de uma região onde foram perdidas
riquezas no âmbito ambiental, social e econômico.
O valor estimado dos danos ambientais poderá servir como parâmetro para discutir a forma de
determinação do valor das Compensações Financeiras pelo Uso dos Recursos Hídricos (CFURH) destinadas ao município e/ou como sinalizador às políticas compensatórias necessárias.

MATERIAIS E MÉTODOS
São vários os danos que um empreendimento hidroelétrico pode causar ao meio ambiente.
Podem ser considerados como principais impactos
ambientais negativos de usinas hidrelétricas: Inundação de áreas extensas de produção de alimentos e
florestas; forte alteração do ambiente e com isso o
prejuízo de muitas espécies de seres vivos, como por
exemplo: a interferência na migração e reprodução
de peixes; alteração do funcionamento dos Rios;
geração de resíduos nas atividades de manutenção
de seus equipamentos (RGE, 2006). Também, podem ser adicionados a estes, outros impactos, como
os deslocamentos da população ribeirinha, mudanças na paisagem e nos ativos ambientais (que eventualmente podem ser atrativos turísticos).
Como o objetivo do presente estudo é a
estimativa do valor dos danos ambientais ao bemestar da população causados pelo alagamento ao
município de Porto Nacional - TO, optou-se por
utilizar o Método de Valoração Contingente (MVC)
por ser o mais apropriado ao caso, por captar valores uso, opção e existência dos ativos ambientais.
O método se chama valoração contingente
porque se propõe a fazer com que as pessoas expressem de que forma atuariam em determinadas situações contingentes, isto é, hipotéticas (Field 1997).
Assim, conforme ressalta Aiache (2002), a valoração
contingente é um método que se baseia em modelos
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Onde:

empregado pois costuma causar uma superestimação do recurso avaliado. A grande maioria dos resultados empíricos encontrados na literatura mostra
que o valor da DAR é significativamente superior a
DAP (disposição a pagar). No formato da DAR também costumam ser mais freqüentes respostas de
protesto e valores nulos. Planejar pesquisas coerentes com o formato de DAR é uma tarefa delicada,
deve-se tomar muito cuidado com a ocorrência de
vieses estratégicos.
A pesquisa de campo resultou em uma amostra aleatória de 200 entrevistados que revelaram
suas Disposições a Receber (DAR). O nível de significância considerado é de 95% e a margem de erro
de 6,9%. Os questionários consistem na coleta de
variáveis sócio-econômicas dos indivíduos, bem como de opiniões e preferências pessoais em relação á
mudança na disponibilidade e qualidade do ativo
ambiental.
Optou-se por utilizar, na confecção do cenário de valoração, a forma de eliciação do tipo
“jogos de leilão”. Foi sugerido um “lance” inicial da
DAR que, caso fosse rejeitado seria elevado até ser
aceito pelo entrevistado.
Para tratar os possíveis vieses de superestimação da DAR levantados pela literatura, foi feito
um processo de seleção dos dados amostrais, de
forma a excluir valores altos de renda e “DAR” que
enviesariam os resultados (out liers). Tal procedimento foi feito através do cálculo do percentual dos
valores de “DAR” em relação aos respectivos valores
de Renda Familiar, excluindo da amostra as informações acima dos valores modais.
Posteriormente, foram estimadas regressões
a fim de avaliar o grau de participação das variáveis
na formação do valor econômico das perdas de
bem-estar ocasionadas pelo alagamento. O método
de Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) foi utilizado para estimar os modelos de equação da DAR.
Como a comparação de modelos com variáveis distintas não pode ser feita somente pelos R², adicionalmente foi analisado o nível de significância dos
parâmetros através do teste “t” de Student. O modelo ajustado que apresentar o maior número de variáveis significativas, a um dado nível de significância,
é escolhido. Também foram realizados testes econométricos, tais como o Variance Inflation Factors
(VIF) sobre os modelos, visando confirmar se havia
ou não multicolinearidade elevada, isto é, se havia
valores superiores ou iguais a 5.
O modelo econométrico considerado foi o
seguinte:
DAR = a0 + a1Ri + a2Bi + e

DAR = disposição a receber pelas perdas de disponibilidade do ativo ambiental em questão;
Ri = nível de renda familiar dos indivíduos;
Bi = variável representativa da opinião dos entrevistados quanto á preferência pela “Beleza Cênica” no
município, alterada pela criação do Lago de Lajeado.
e = erro
Finalmente, pode-se estimar o valor das
perdas dos danos ambientais devido ao processo de
alagamento multiplicando-se a disposição a receber
média (DARMi) pelo número de moradores no
período de estudo. Essa proporção é calculada baseada no percentual de entrevistados que se mostraram dispostos a receber uma quantia dentro do
intervalo i correspondente á DARMi. Assim, a forma
funcional assumida no presente estudo é a seguinte:
y

DART =

∑ DARM i.. X

(2)

i =1

Onde:
DARMi = “Disposição a Receber” média;
X = número de habitantes estimado no Município
durante o período em estudo.

CARACTERIZAÇÃO DOS DANOS
AMBIENTAIS DO PROCESSO
DE ALAGAMENTO
Foram muitos os danos causados aos moradores do município de Porto Nacional - TO pela
implantação da UHE Luis Eduardo Magalhães. Sendo que, entre os municípios afetados pelo alagamento, este foi o mais impactado negativamente. O
município possuía um grande potencial turístico e
ecoturístico em virtude de sua beleza própria, e,
apesar desse potencial não ter sido devidamente
explorado conforme sua importância, a atividade
turística possuía forte participação na economia do
município.
Porto Nacional — TO contava com 11 km de
praias de areias brancas, banhadas pelas águas cristalinas do Rio Tocantins. Dentre as principais externalidades ligadas à perda no turismo, a principal foi a

(1)
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extinção da Praia de Porto Real que contava com
cerca de 5 km. Esta praia, que era a mais visitada
antes do alagamento, possuía uma excelente estrutura.
Com o intuito de compensar a perda das
praias e minimizar os impactos no turismo e lazer
ocorridos pelo alagamento, foi construída uma nova
praia artificial, mas esta além de ter sido construída
em local impróprio (próxima ao matadouro municipal), não conta com a infra-estrutura de outrora.
Em suma, os investimentos feitos para que o
município mantivesse seu destaque no turismo e
lazer, não foram suficientes, resultando em grande
redução da quantidade de visitantes e por conseqüência, um desaquecimento na economia local.
Ás maiores causas de insatisfação por parte
da população local, causadas pelo alagamento, pode-se associar basicamente, a grande perda da qualidade da água, pois o Rio deu lugar a um lago poluído, onde há árvores, plantas aquáticas e ate mesmo
mau-cheiro. Outro ponto importante a considerar, é
a questão de a atual praia ser mal estruturada e em
local impróprio, sendo a estrutura da atual praia
considerada pelos entrevistados, como bastante
inferior á estrutura da extinta praia natural (tabela
1).

VALOR DOS DANOS AMBIENTAIS
CAUSADOS PELO ALAGAMENTO EM
PORTO NACIONAL — TO
Seguindo recomendações de estudos de
valoração com o método de valoração contigente
em praias (Finco, 2002) optou-se por realizar testes
de modelos econométricos para se obter os melhores ajustes. Por isso foram testadas as seguintes formas funcionais: linear, logarítmica na variável dependente, logarítmica nas variáveis independentes,
e logarítmicas nas variáveis exógenas e endógenas.
A forma funcional escolhida foi de variável
dependente (DAR) na forma linear; e as variáveis
explicativas, renda familiar na forma logarítmica, e
“Beleza Cênica” na forma linear, por ser variável do
tipo dummy. Estas foram as variáveis que apresentaram maior significância ao modelo, ou seja, que
possuem maior influência sobre a variável dependente.
O método de Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) foi utilizado para estimar os modelos de
equação de disposição a receber através do programa estatístico SPSS. A comparação dos modelos foi
feita de acordo com o nível de significância dos
parâmetros, isto é, através do teste “t” de Student,
onde o modelo que apresentou o maior número de
variáveis significativas foi escolhido.
Foi aplicado sobre o modelo, o teste de
variance inflation factors (VIF), visando confirmar
se havia ou não multicolinearidade elevada, isto é, se
havia valores superiores ou iguais a 5. Como o resultado do teste apontou valores abaixo de 5, constatou-se que não havia multicolinearidade no modelo
escolhido.
Em relação aos vieses referentes á esta valoração econômica, foi observada a presença de um
viés de preço inicial, ou seja, houve certa tendência
por parte do entrevistado, de concordar com a proposta do questionário na pergunta com preço guia
do tipo jogos de leilão.
Além desses, outros dois vieses foram encontrados, sendo eles: viés estratégico, que esteve relacionado fundamentalmente á ilusão dos entrevistados acerca do direito de recebimento direto das
compensações, propagando valores altos de DAR; e
o viés relativo á medida “DAR”, o qual consiste em
um número maior de resposta protesto em relação á
medida “DAP” (Disposição a Pagar).
Tanto o viés estratégico como o viés relativo
á DAR foi excluído através do processo de seleção

Tabela 1 — Causas da insatisfação da população com o
alagamento — Porto Nacional — TO — 2006.

Causa da insatisfação (*)
Poluição do Lago
Água imprópria ao uso
Mau-cheiro do Lago
Praia mal estruturada
Plantas aquáticas e árvores no
Lago
Falta de preparação para
receber o Lago
Aumento da temperatura
Falta de policiamento
Perda de peixes e outros animais
Propagação de insetos
Lançamento de esgoto não
tratado no Lago
Falta de cuidados
Falta de estrutura
Doenças de pele

%
32,3%
23,0%
7,8%
7,8%
7,4%
4,6%
3,7%
2,3%
1,8%
1,8%
1,8%
1,4%
1,4%
1,4%

Fonte: Pesquisa de campo 2006
(*) A questão admitia respostas múltiplas
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da amostra, antes descrito na metodologia deste
trabalho.
Os resultados obtidos podem ser vistos a
seguir:

Tabela 3 - Estimativa do valor dos danos ambientais causados pelo alagamento.

N.º
hab.
46.285

Tabela 2 - Estimativa dos parâmetros da função de disposição a receber pelos danos gerados pelo alagamento,
julho — 2006.

Variáveis
explicativas
Constante
Renda Familiar
Beleza Cênica
(R2)
Valor da estatística
F

Mensal
(R$ Milhões)
1,4

Anual
(R$ Milhões)
16,2

Fonte: Elaboração própria

De acordo com os dados acima demonstrados, o valor das perdas causadas pelo alagamento ao
Município de Porto Nacional foi estimado em R$ 1,4
milhões/mês, e 16,2 milhões/ano no agregado.
Ressalta-se que este valor mediu somente a perdas
no bem-estar da população devido ao processo de
alagamento. Existe uma grande quantidade de danos ambientais que não foram captados por este
método, tais como a perda de biodiversidade.

Coeficientes Teste “t”
de regressão de Student
-77,33**
-2,06
32,09*
2,62
12,62***
1,28
0,052
5,14

Fonte: Resultados da pesquisa (2006).
Nível de significância: * significativo até 1%
** significativo até 5%
*** significativo até 20%

VALOR DOS DANOS AMBIENTAIS
CAUSADOS PELO ALAGAMENTO VERSUS
AS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PAGAS
AO MUNICÍPIO DE PORTO
NACIONAL — TO

Com isso, a função disposição a receber
pelos danos gerados pelo alagamento no Município
de Porto Nacional — TO é expressa da seguinte forma:

Qual é o valor de fato pago e os critérios de
definição de sua dimensão por parte do empreendedor hidroelétrico aos municípios afetados pelo
alagamento? O cálculo das Compensações Financeiras pelo Uso dos Recursos Hídricos (CFURH) é feito
através do produto da energia de origem hidráulica
efetivamente verificada, medida em Megawatt /
Hora (MWh), multiplicado pela Tarifa Atualizada
de Referência (TAR), fixada pela Agência Nacional
de Energia Elétrica (ANEEL).
O valor das compensações financeiras destinadas aos municípios, costuma variar mensalmente
e anualmente devido á variação na produção de
energia das hidroelétricas. Esse valor, no entanto,
nem sempre é suficiente para mitigação dos referentes danos que a construção de um reservatório causa
á um município. Isso ocorre por considerar medidas
de valor para cálculo e distribuição das CFURH, que
não refletem diretamente os referentes danos.
O total da área alagada pela implantação da
UHE Luis Eduardo Magalhães foi de 1.040,10 Km² e
Porto Nacional — TO, dentre os municípios com
áreas afetadas, foi o mais impactado, com 41,6% do
total (ANEEL, 2006). Por esta área afetada, o muni-

Modelo lin-log
DAR = -77,33 + 32,09 Ri + 12,63 Bi

DAR
Média
(R$)
29,22

(03)

Analisando o comportamento das variáveis
explicativas no modelo encontrado, constatou-se
que a variável renda pessoal, apresentou influência
significativa sobre a disposição a receber por parte
dos moradores. A variável “beleza cênica” não apresentou suficiente nível de significância, porém a
especificação do sinal foi adequada. Foi confirmada
a expectativa teórica da renda familiar ser diretamente proporcional á disposição a receber pelos
danos causados á população em estudo, ou seja,
quanto maior a renda, maior é a disposição a receber dos indivíduos.
Para calcular o valor das perdas causadas pelo alagamento em Porto Nacional — TO, fez-se necessário calcular a disposição a receber (DART)
total através da média das disposições a receber
individuais (DARi ). Assim, conforme a equação
(02) utilizada para o cálculo da estimativa do valor
das perdas tem-se que:
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baseado na área alagada, enquanto o MVC, parece
ser mais completo, na medida em que capta os danos no de bem-estar da população atingida, em
termos de valores de uso, opção e existência do
meio ambiente.

cípio recebeu em 2005 um valor total de R$ 1,9 milhões (gráfico 1).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Porto Nacional — TO foi o município mais
impactado pela criação da UHE Luis Eduardo Magalhães. Dentre as perdas sofridas por este município,
como, deslocamento involuntário da população
residente nas áreas direta e indiretamente afetadas
pelo alagamento, perda de grande parte da vocação
turística. O impacto no bem-estar da população
pode ser atribuído á variações na paisagem, á perdas
das praias e riquezas naturais, e á perdas na qualidade da água, entre outros.
O valor dos danos causados ao Município de
Porto Nacional — TO, advindos da implantação da
Usina Hidrelétrica Luis Eduardo Magalhães, pelo
Método de Valoração Contingente (MVC) foi estimado em R$ 16,2 milhões por ano. Encontram-se
inseridos no valor das perdas geradas pelo alagamento, o valor de uso, o valor de opção e o valor de
existência do Rio Tocantins na região analisada. No
entanto, o valor econômico encontrado não representa o valor total das perdas no município, mas sim,
o valor agregado das perdas de bem-estar individuais
dos entrevistados, tendo ainda outras perdas econômicas, sociais e ambientais não mensuradas.
O valor encontrado através do método de
valoração contingente é superior tanto ao valor da
CFURH destinada ao Município de Porto Nacional —
TO (R$ 1,9 milhões), como o valor total pago a
todos os municípios afetados pelo alagamento (R$
4,3 milhões). Conclui-se que pelo fato do MVC,
apesar de seus vieses, captar os referentes danos no
de bem-estar da população atingida, em termos de
valores de uso, opção e existência do meio ambiente, serve para balizar a discussão da simples compensação financeira baseada essencialmente na área
alagada, conforme a atual legislação em vigor.

Fonte — Elaboração Própria

Este valor recebido corresponde à dimensão
dos danos ambientais derivados do processo de alagamento para o município de Porto Nacional — TO?
O critério adotado de área inundada pela legislação
brasileira é o mais eficaz e justo? São questões que
não serão exatamente exauridas neste artigo, mas,
em termos de comparação, levanta-se que o valor
encontrado através do Método de Valoração Contingente, aplicado no presente estudo, foi de R$
16,2 milhões ao ano (gráfico 1).
Observa-se que, tanto o valor da CFURH
destinada ao município de Porto Nacional — TO,
como o valor total da CFURH devida à totalidade
dos municípios afetados pela UHE Luis Eduardo
Magalhães é inferior ao valor encontrado através do
MVC. Trata-se de critérios de medição distintos,
porém questiona-se qual remunera melhor a sociedade pelas externalidades ambientais negativas geradas?
O valor dos danos causados á população afetada pelo alagamento, calculado através do MVC,
não representa todas as perdas, mas sim, a agregação dos valores das perdas de bem-estar individuais,
tendo ainda outras perdas econômicas, sociais e
ambientais não mensuradas. Dessa forma, o método
utilizado ainda não é totalmente eficaz, porém remunera melhor as externalidades ambientais negativas que o método de compensação atualmente
adotado, em se tratando de bem-estar econômico e
social de populações atingidas por processos de
alagamento.
Neste contexto, pode-se afirmar que o MVC
é mais abrangente em termos de determinação do
valor econômico que poderia ser usado para a mitigação dos danos ambientais causados pela criação
de uma Usina Hidroelétrica, do que o atual método
de cálculo da CFURH. Este é fundamentalmente
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Measuring the Environmental Impacts of Hydroelectric Enterprises The use of the Contingent Valuation
Method
ABSTRACT
The main objective of the present research was to
estimate the monetary value of damages in the municipality
of Porto Nacional, Tocantins(TO) , due to the implementation of the Luis Eduardo Magalhães Hydroelectric Plant.
The Contingent Valuation Method was applied for this
purpose, under the form of “auction games” for bidding.
The procedure was to collect, elaborate and analyze data. A
random sample of individuals was constituted who disclosed their Willingness to Accept (WTA) a value that
compensated for their loss of well-being due to the flooding
to create the lake. An average WTA was obtained of R$
29.25, incurring a value of R$ 16.2 millions, which
represents an estimate of the annual value of damages
generated among the local population. The value found
signals the adoption of public policies, and also serves as a
base to discuss the effectiveness of the calculation method
and distribution of the Financial Compensations for the
Use of the Water Resources.
Keywords: Damage caused by Hydropower Plants, Contingent Valuation; Willingness to Accept..
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RESUMO
O presente artigo apresenta um sistema de apoio à análise de outorga de lançamento de efluentes para a variável
Demanda Bioquímica de Oxigênio. Esse sistema partiu da premissa de quatro problemas nacionais: crescente poluição dos
corpos hídricos, falta de dados para conhecimento do comportamento do corpo receptor, equipe técnica reduzida nos órgãos
outorgantes e falta de uma metodologia para análise de outorga de lançamento de efluentes.
O sistema utilizou as equações do Modelo de Streeter-Phelps para fazer uma análise na Bacia do Alto Iguaçu entre este modelo, utilizando coeficientes conservadores para proteção dos corpos aquáticos e o Modelo QUAL2E calibrado para esta bacia.
O sistema testou quatro coeficientes e ainda fez uma análise de erros em dados hidráulicos (velocidade média).
Assim, pode-se dizer que este sistema pode auxiliar inicialmente, em ocasiões e locais com deficiência de dados para calibração
de modelos, nos processos de outorga de lançamento de efluentes até que haja condições suficientes (dados, equipe técnica,
metodologia consolidada) para se utilizar novos modelos que representem melhor a qualidade das águas.
Palavras-chave: outorga de lançamento de efluentes, Demanda Bioquímica de Oxigênio, bacia do Alto Iguaçu.

como pode ser visto na Figura 1. Nessa área se situa
a Região Metropolitana de Curitiba (RMC).

INTRODUÇÃO
Mundialmente está se buscando uma metodologia técnica para auxiliar nas análises de solicitações de autorizações de lançamento de efluentes
considerando não somente limites de descargas, mas
também o padrão de qualidade da água do corpo
receptor.
A principal dificuldade encontrada para se
adotar uma metodologia está na indisponibilidade
de dados para previsão confiável do comportamento
de recursos hídricos em relação às descargas, e para
adquiri-los, demanda tempo e custo elevado, além
de recursos humanos especializados. (NAHON e
KISHI, 2006)
A proposta deste artigo é apresentar o desenvolvimento e a verificação de um sistema de apoio à análise de outorga de lançamento de efluentes com matéria orgânica na Bacia do Alto Iguaçu
para auxiliar às solicitações de efluentes para variável Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO).

Figura 1 - Localização da bacia do Alto Iguaçu
Fonte: CHELLA et al. (2005)

A bacia do Alto Iguaçu tem aproximadamente 3.000 km2 de área de drenagem, porém
neste trabalho foram estudados apenas 2579 km2.
Conforme Chella et al. (2005), nesta bacia
existem 55 estações de monitoramento que englobam monitoramento fluviométrico, qualidade da
água, descarga sólida, operadas pela Superintendência de Desenvolvimento de Recursos Hídricos e

BACIA DO ALTO IGUAÇU
A área estudada foi a bacia do Alto Iguaçu,
localizada no sudeste do estado do Paraná — Brasil,
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De acordo com o sistema, se a vazão apropriada para diluição (Qa,l) for maior que a vazão
disponível para outorga (Qdisp_out), a outorga não
poderia ser concedida e, portanto, sua carga deveria
ser reduzida ou o local de lançamento deslocado
para outro com disponibilidade. Com o sistema,
ainda é possível localizar pontos onde há vazão disponível para outorga referente à carga solicitada ou
calcular a redução de carga necessária para o lançamento no mesmo local. Por outro lado, se o corpo
hídrico possui vazão disponível para outorga
(Qa,l<Qdisp_out) ao longo do trecho (do ponto de
lançamento para jusante deste) para o qual a outorga foi solicitada, passa-se para a etapa 2, na qual é
feita a verificação quanto à variável Oxigênio Dissolvido (OD). Uma vez atendida a exigência de concentração mínima de oxigênio dissolvido, a outorga
seria favorável. Caso contrário, a carga do efluente
deveria ser reduzida até atender o limite exigido ou
dever-se-ia mudar o local de lançamento.

Saneamento Ambiental (SUDERHSA) e pelo Instituto Ambiental do Paraná (IAP). Existem ainda 35
estações exclusivas de monitoramento da qualidade
da água, de responsabilidade do IAP e uma estação
de responsabilidade da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA).
As estações fluviométricas da bacia do Alto
Iguaçu estão bem distribuídas sobre a área da bacia,
representando bem as características hidrológicas da
região, sendo que nos principais afluentes existe
pelo menos uma estação hidroambiental.
Apesar de existir uma grande quantidade de
informações, ainda há muita inconsistência entre
essas. Quase todas as séries históricas de vazão dos
postos fluviométricos possuem meses e até anos
seguidos com falhas de observação.
Estudo realizado com modelo de qualidade de água
Fernandes (2005) utilizou o modelo
QUAL2E na Bacia do Alto Iguaçu, com dados atualizados da Matriz de Fontes de Poluição gerada no
Plano de Despoluição Hídrica da Bacia do Alto Iguaçu (SUDERHSA, 2000). Este estudo foi dado
continuidade através do projeto “Bacias críticas:
bases técnicas para a definição de metas progressivas
para seu enquadramento e a integração com os
demais instrumentos de gestão”, também conhecido
como “Projeto Enquadramento”, que teve início no
ano de 2006.
Knapik et al. (2006) calibraram o modelo
QUAL2E nesta bacia através de tentativas de ajuste
das curvas simuladas de vazão e concentração de
DBO5 num intervalo de 25 a 75% de permanência
dos respectivos dados coletados em campo, com
valor ótimo próximo à mediana.

Vazão apropriada para diluição com relação à DBO5
A vazão apropriada para diluição com relação à DBO5 originou-se da equação de StreeterPhelps, considerando a autodepuração do corpo
receptor com decaimento de primeira ordem da
matéria orgânica, processo de sedimentação e
transporte advectivo para escoamento unidimensional e permanente (dC/dt = 0) (Chapra, 1997).
Partindo da solução analítica para a concentração da DBO5 ao longo do corpo receptor [Equação (1)], obtém-se a vazão apropriada para diluição
(Qa,l):

L = L 0 .e −( K1 + K 3 ).t

SISTEMA DE APOIO À ANÁLISE DE
OUTORGA DE LANÇAMENTO
DE EFLUENTE

(1)

Onde,
L: concentração de DBO remanescente (mg/L)
K1: coeficiente de desoxigenação (dia-1)
K3: coeficiente de sedimentação (dia-1)

O sistema de apoio à análise de solicitação
de outorga de lançamento de efluente com matéria
orgânica constitui-se de duas partes: cálculo da vazão
apropriada para diluição com relação à variável
DBO5 e análise da concentração de oxigênio dissolvido (OD), sendo que a vazão apropriada para diluição é aquela necessária para diluir o efluente de
forma a manter o padrão de qualidade do corpo
receptor na classe de enquadramento.

Considerando que a mistura completa ocorre imediatamente no ponto do lançamento, a concentração da mistura (L0) está descrita na Equação
(2):

L0 =

Q r C r + Q eCe
Q r + Qe

Onde,
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dobrar quando chegar nesse trecho que a classe
passa a ser 2. Assim, o usuário deverá atender o limite do corpo hídrico onde está sendo lançado o efluente, bem como o limite do trecho a jusante onde
houve mudança de classe.
Com a inserção desse fator, a Equação (4)
passa a ser:

Qr: Vazão do rio (m3/s)
Cr: Concentração do parâmetro no rio (mg/L)
Qe: Vazão do efluente (m3/s)
Ce: Concentração do parâmetro no efluente
(mg/L)
Admitindo que Cr é zero (conforme SUDERHSA, 2002) e substituindo o valor de L0 na Equação (1), obtém-se:
 Q eCe
L = 
 Q r + Qe

 −( K 1 + K 3 ).t
e



 Q C .e −( K 1 + K 3 ).t
Q a,l =  e e
C lim, i



 − Qe



Os coeficientes (K1 e K3) utilizados serão
aqueles descritos no tópico Dados do sistema.
A adoção da concentração nula de DBO5
no corpo hídrico, em lugar da concentração atual, é
para avaliar o comprometimento individualizado de
cada usuário na qualidade da água, sem interferência de outros usuários. A vantagem é que, quando
implementado o sistema de cobrança, o usuário só
estará pagando pela sua carga poluidora lançada no
corpo de água. A desvantagem é que, sem considerar a concentração atual do corpo receptor, a concentração real poderá ficar acima do permitido.

(4)

Quando t = 0, o valor de Qa,l é igual a vazão
adotada pelo Manual de outorga do estado do Paraná.
Para se considerar as mudanças dos limites
de classe conforme o ponto que se deseja analisar,
adotou-se um fator de proporcionalidade (Fc), o
mesmo adotado por MMA (2000), dado pela Equação:

Fc =

C lim,i
C lim,l

(6)

(3)

Admitindo que L é a concentração limite do
corpo de água (Clim,i = L), conforme sua classe de
enquadramento (ver Tabela 1) e que a vazão do rio
(Qr) é a vazão apropriada para diluição do efluente
(Qr = Qa,l), chega-se na Equação (4):

 Q C .e −( K 1 + K 3 ).t
Q a,l =  e e

C lim, i




 − Q e .Fc




Análise do OD
A análise de OD é realizada para verificar os
níveis de oxigênio dissolvido dentro do corpo receptor, contemplando os lançamentos já outorgados.
Para a simulação do OD foi considerada perda pela
decomposição da matéria orgânica (K1) e ganho
pela reaeração atmosférica (K2). Conforme Chapra
(1997), foi utilizada a solução analítica de StreeterPhelps [Equação (7)].

(5)




ODt = ODsat − 



Clim,i : concentração limite de DBO no ponto inicial (mg/L)
Clim,l : concentração limite de DBO em qualquer
trecho da longitudinal (mg/L)

K1.L 0U
K 2 − K1

.(e

− K1.t

−e

− K 2 .t



) + (OD sat - C 0 ).e

− K 2 .t 





(7)

Onde,
ODt: oxigênio dissolvido ao decorrer do tempo
(mg/L);
ODsat: concentração de saturação de oxigênio dissolvido (mg/L)
C0: concentração de oxigênio dissolvido (mg/L)
após a mistura com o despejo.
L0U: concentração remanescente de DBO última,
logo após a mistura (mg/L)
K2: coeficiente de reaeração (dia-1)

Esse fator de proporcionalidade serve para
casos onde há mudança na classe de enquadramento, conforme os trechos analisados. Por exemplo,
uma outorga é requerida em um trecho de rio que é
classe 3, onde o limite de DBO5 é 10 mg/L. Após
alguns quilômetros a jusante, o rio passa a ser classe
2, que tem como valor limite de 5 mg/L para DBO5.
Calculando conforme a Equação 5, obtém-se um
fator 2, ou seja, a vazão apropriada para diluição irá
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(ver Tabela 1), exceto em casos em que o órgão
responsável pelo gerenciamento dos recursos hídricos ou os comitês de bacia tenham estabelecido
outros limites. Essas concentrações limites servem
como base para o cálculo da vazão apropriada para
diluição (Qa,l) e para verificar se os níveis de OD
estão adequados em cada nó do corpo de água.

Nesta etapa, faz-se uma análise com a situação conservadora para o caso do OD, determinando
a concentração mínima de OD para uma situação
crítica, com o objetivo de verificar se o curso de
água apresentará déficit de oxigênio. É assumida,
portanto, uma alta taxa de decomposição no ecossistema, situação que necessitaria de maior reaeracão
do corpo receptor, e caso o OD fique menor que a
exigência da classe de enquadramento, então o
sistema acusa a necessidade de redução de carga ou
deslocamento do ponto de lançamento.

Tabela 1 — Concentrações limites de DBO5 e OD
Classe dos corpos
de água

Limite máximo de
DBO5 (mg/L)

2
3
4

5
10
10

Dados do sistema

Como se trata de um modelo unidimensional, o corpo receptor deve ser representado na sua
longitudinal, divididos em nós. Os dados necessários
foram divididos em três tipos: dados do corpo receptor, dados calculados ou estimados através de equações empíricas e dados do efluente.

Limite mínimo
de OD (mg/L)
5
4
2

Fonte: CONAMA (2005)

¾ Altitude do local em relação ao nível do mar
(m)
Influencia na pressão atmosférica do local,
que por sua vez é utilizada para o cálculo da concentração de saturação de OD.

a) Dados do corpo receptor (hidrogeométricos, físicos e químicos) em cada nó:

b) Dados calculados ou estimados através de equações
empíricas de literatura.

¾ Vazão de referência (m3/s)
A vazão de referência é um dos dados mais
importantes e deve ser calculada com bastante rigor,
pois os critérios de outorga e a maior parte dos parâmetros são baseados nela. Quanto maior for a
quantidade de estações e de suas séries históricas,
melhor será o resultado das vazões. Neste estudo foi
utilizada a vazão Q95, vazão de referência no Estado
do Paraná.
¾ Velocidade média (m/s)
A velocidade média serve para os cálculos
do coeficiente de reaeração (K2) e do tempo de
percurso.
¾ Profundidade média do corpo receptor (m)
A profundidade média é utilizada para o
cálculo dos coeficientes de reaeração (K2) e de sedimentação (K3).
¾ Temperatura da água (°C)
É utilizada para correção dos coeficientes
do modelo e para o cálculo da concentração de
saturação de OD.
¾ Concentrações limites dos parâmetros
(mg/L)
As concentrações limites (Clim) dos parâmetros são baseadas na classe em que o corpo receptor está enquadrado pela Resolução do CONAMA
Nº 357/05. Esta Resolução dita os limites de cada
parâmetro, incluso DBO5 e OD, no corpo de água

¾ Concentração de Saturação do Oxigênio
Dissolvido (mg/L)
A influência da altitude na concentração de
saturação de oxigênio dissolvido pode ser inserida
através da relação da Equação (8) (Qasim, 1985
apud Von Sperling, 1996):
fA =

Cs
Cs'

A 

= 1 −

 950 

(8)

Onde,
fA: fator de correção da concentração de saturação
de OD pela altitude (-)
Cs’: Concentração de oxigênio de equilíbrio, a 1
atmosfera de pressão (mg/L)
A: altitude (m)
De acordo com Brown e Barnwell (1987), a
concentração de saturação de OD é calculada pela
Equação 9:
 1,5.105   6,6.107   1,2.1010   8,6.1011 
-
 +
-
 (9)
ln Cs' = -139,3+ 
2
3
4
 
 
 

 T   T   T   T 
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¾ Coeficiente de Sedimentação (dia-1)
Como pode ser observado na Equação (11) ,
o coeficiente de sedimentação depende da velocidade de sedimentação, que por sua vez é influenciada pelo tamanho das partículas. Como a variação
dessas velocidades é bastante alta (ver Tabela 3),
foram considerados os menores tamanhos e densidades das partículas (1µm, 2µm, 5µm e 10µm) e o
usuário do sistema escolheria um destes.
Em virtude do coeficiente de sedimentação
variar de acordo com as profundidades médias e nas
soluções analíticas das equações da DBO remanescente e do OD, este coeficiente é uma constante ao
decorrer do tempo, faz-se um pré-cálculo do coeficiente ao longo do trecho em estudo e utiliza-se uma
média dos coeficientes encontrados.

Onde,
Cs’: Concentração de oxigênio de equilíbrio, a 1
atmosfera de pressão (mg/L)
T: temperatura da água (K - Kelvin) = (°C) + 273,15
A concentração obtida pela Equação 9 deve
ser corrigida para a pressão atmosférica local, resultando na Equação (10):

Cs = Cs' × f A

(10)

Onde,
Cs: Concentração de saturação de oxigênio dissolvido em condições locais de temperatura e pressão
(mg/L)
¾ Tempo de percurso (dia)
Consiste no tempo de percurso da substância contado a partir do lançamento. Como o modelo
foi construído com eqüidistâncias de um quilômetro, o tempo de percurso entre dois nós consecutivos é:

 1000 
t =

 86400 U 

K3 =

(11)

Tabela 3 — Velocidades de sedimentação (m/dia) a 20 °c

Tamanho
das Partículas (µm)
Areia Fina
300
50
Silte
50
20
10
5
2
Argila
2
1

¾ Coeficiente de Desoxigenação (dia-1)
Para análise da DBO5, convém que se use
um coeficiente conservador de pequeno valor. Isto
estaria considerando uma baixa taxa de decomposição, fazendo que as concentrações de DBO5 se reduzam lentamente e, portanto, estendendo a influência da descarga no corpo receptor.
Para análise do OD, foi considerado um valor conservador alto, ou seja, quando há uma elevada taxa de decomposição, que exigiria maior quantidade de oxigênio do corpo aquático. Os valores de
K1 adotados no sistema estão na Tabela 2.

Densidades das Partículas
(g/cm3)
1,8
2,0
2,5
2,7
300
94

400
120

710
180

800
200

94
15
3,8
0,94
0,15

120
19
4,7
1,2
0,19

180
28
7,1
1,8
0,28

200
32
8
2,0
0,32

0,15
0,04

0,19
0,05

0,28
0,07

0,32
0,08

Fonte: Kiser (1979) apud Chen (2001)

Tabela 2 — Coeficientes de desoxigenação utilizados no
sistema

1º) K1 – baixo (análise da DBO5)
2º) K1 – alto (análise do OD)

(12)

Onde,
K3: coeficiente de sedimentação (dia-1);
Vs: Velocidade de sedimentação do poluente
(m/dia);
H: profundidade média do leito do rio (m).

Onde,
t: tempo de percurso para cada quilômetro (dia);
U: velocidade (m/s).

Casos

Vs
H

¾ Coeficiente de reaeração (dia-1)
O sistema dá três opções de cálculo do coeficiente de reaeração (K2) pelas equações descritas
na Tabela 4, conforme suas faixas de aplicação para
profundidade média (H) e velocidade média (U) no
trecho.

Coeficiente de
desoxigenação
(dia-1)
0,09
0,45
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c) Dados do efluente

Tabela 4 - Equações e faixas de aplicação dos coeficientes
de reaeração, K2 (dia-1), a 20 °c

Autores
O’Connor e
Dobbins
(1958)
Churchill et
al. (1962)
Owens et al.
(1964)

Equações

3,95

U 0 ,5
H1,5

U 0 ,969
H1,673
U 0 ,67
5,34 1,85
H

5,03

¾ Vazão (m3/s)
¾ Concentração de OD (mg/L)
¾ Concentração bruta de DBO5 (antes do tratamento - mg/L)
¾ Eficiência de tratamento na remoção de
DBO5
Para o cálculo da DBO após tratamento, foi
utilizada a Equação (14).

Faixa de aplicação
0,6m < H < 4,0m
0,05m/s < U < 0,8m/s
0,6m < H < 4,0m
0,8m/s < U < 1,5m/s
0,1m < H < 0,6m
0,05m/s < U < 1,5m/s

E 

DBOet = 1  . DBOe
 100 

U: velocidade média no trecho (m/s)

(14)

H: profundidade média no trecho (m)
Fonte: Adaptado de Brown & Barnwell (1987)

Onde,
DBOet: DBO do efluente após tratamento (mg/L);
DBOe: DBO do efluente sem tratamento (mg/L);
E: Eficiência do tratamento na remoção da DBO5
(%).

¾ Influência da temperatura nos coeficientes
Os valores dos coeficientes K1, K2 e K3 podem ser corrigidos para temperaturas diferentes de
20°C, através da Equação (13).
K n,T = K n , 20°C .θ( T − 20 )

Verificação do sistema

(13)

Para verificação do sistema, fez-se a comparação entre o resultado do modelo utilizado no sistema [Modelo de Streeter-Phelps — Equação (1)] e
do modelo QUAL2E calibrado para o mesmo trecho
estudado.
Inicialmente, foi realizada uma análise preliminar para verificar o comportamento do Modelo
de Streeter-Phelps com solução analítica e para a
discretização espacial em nós com o modelo
QUAL2E, cuja solução é numérica por diferenças
finitas, além de que este considera dispersão no seu
processo de transporte. Portanto, nesta primeira
análise foram utilizados os mesmos dados aplicados
no modelo QUAL2E calibrado.
Posteriormente, outras quatro análises foram conduzidas para verificar o comportamento dos
coeficientes conservadores adotados pelo sistema,
que é a proposta do trabalho. Para isto, foram examinadas as quatro situações críticas propostas no
sistema para o coeficiente de sedimentação (Tabela
6), considerando os tamanhos das partículas citadas
no tópico Coeficiente de sedimentação.
É importante ressaltar que nenhuma análise
para verificação de oxigênio dissolvido foi realizada
nesta etapa do trabalho, pois no momento da pesquisa, o modelo QUAL2E não estava calibrado para
este parâmetro. Todavia, como descrito, a proposta
é que o sistema verifique o comportamento da concentração de OD, sendo os coeficientes utilizados: a)
coeficiente de reaeração atmosférica, que varia de
acordo com a velocidade média e a profundidade

Onde,
Kn,T: parâmetro “n” considerado para uma temperatura “T”qualquer (dia-1);
Kn,20°C: parâmetro “n” considerado para uma
temperatura de 20°C (dia-1);
T: temperatura (°C);
?: coeficiente de temperatura (adimensional)
Os coeficientes de temperatura (?) podem
ser influenciados por diversos fatores, dependendo
do parâmetro considerado. A Tabela 5 expõe os
diferentes valores do coeficiente de temperatura de
acordo com os parâmetros.

Tabela 5 - Valores default dos coeficientes de temperatura

Variáveis

DBO
OD

Parâmetros
Coeficiente de
desoxigenação
Coeficiente de
sedimentação
Coeficiente de
reaeração

Símbolos

Valores default
do coeficiente
de temperatura
(θ)

K1

1,047

K3

1,024

K2

1,024

Fonte: Adaptado de Brown & Barnwell (1987)
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do corpo hídrico (Tabela 4); e b) coeficiente de
desoxigenação, que foi considerado um valor conservador alto (Tabela 4), para simular uma elevada
taxa de decomposição, que exigiria maior quantidade de oxigênio do corpo aquático para permanecer
na classe de enquadramento e, portanto, estaria a
favor da segurança da manutenção da quantidade
mínima de OD.
Para as 5 análises descritas, os dados hidráulicos (vazão, velocidade e profundidade média)
considerados foram os mesmos utilizados no modelo
QUAL2E.
Adicionalmente, duas análises, com o intuito de verificar erros gerados com relação às velocidades médias foram realizadas. Assim, preservaramse os mesmos coeficientes do modelo calibrado (K1
= 0,1 dia-1 e K3=1,2 dia-1) e foram induzidas diferenças de 15% e 50% nas velocidades médias.
A Tabela 6 apresenta um resumo dos dados
de entrada utilizados nessas análises. Vale ressaltar
que em todas as análises as vazões foram as mesmas.

n

RMS =

Dados utilizados
K1
K3

0,1 dia-1
1,2 dia-1

i =1

2

n−2

(15)

Onde,
yi: concentração de DBO5 do modelo calibrado
yi: concentração de DBO5 do modelo utilizado no
sistema
n: número de pontos
Fontes Pontuais
Os dados das fontes pontuais empregados
no modelo utilizado no sistema foram retirados da
Matriz de Fontes de Poluição do Projeto “Análise da
Sustentabilidade Econômica e Ambiental de metas
de despoluição hídrica — Estudo de caso: Alto Iguaçu”, também conhecido como Projeto Alto Iguaçu
(Fernandes, 2005), que por sua vez foi baseada nos
dados do Plano de Despoluição Hídrica da Bacia do
Alto Iguaçu (SUDERHSA, 2000).

Tabela 6 — Coeficientes utilizados na verificação
do sistema

Verificação

∑ (y i − ŷ i )

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Observações e
objetivos
Testar o modelo
utilizado no
sistema com
relação ao
QUAL2E

Análise do MS na área de estudo (análise preliminar)

A verificação do sistema trata de analisar o
denominado Modelo do Sistema (MS), o qual é
QUAL2E
baseado na solução analítica da equação de StreeterUeH
calib.
Phelps, com o modelo QUAL2E calibrado. Os resultados da verificação serão apresentados em dois
K1
0,09 dia-1
Análise 1
- Verificar os
gráficos, um com a concentração de DBO5 ao longo
Vs
0,04 m/dia
erros gerados
do trecho simulado e outro contrapondo os resulta-1
0,09 dia
K1
com relação ao dos dos dois modelos em uma reta com inclinação
Análise 2
Vs
0,15 m/dia
coeficiente de
de 45º.
sedimentação
0,09 dia-1
K1
A primeira verificação realizada foi em relaAnálise 3
Vs
0,94 m/dia - U e H: mesmos ção aos resultados da Equação de Streeter-Phelps
do QUAL2E
0,09 dia-1
K1
com o modelo QUAL2E, utilizando os mesmos dacalibrado
Análise 4
Vs
3,8 m/dia
dos hidráulicos e os coeficientes calibrados (K1 = 0,1
- Verificar os
dia-1 e K3 = 1,2 dia-1).
Velocidade
Análise 5
U+15%
erros gerados
Os dados revelam que, para a eqüidistância
média (U)
com relação à
dos nós de 1 km, os dois modelos apresentam resulvelocidade média tados semelhantes, com erro quadrático médio de
Velocidade
U+50%
Análise 6
- K1=0,1 d-1 e
média (U)
0,84 mg/L. A Figura 2 mostra o comportamento da
K3=1,2 d-1
DBO5 ao longo do curso de água gerado pelos dois
modelos. Já a Figura 3 exibe as concentrações de
DBO5 fornecidas por ambos os modelos. Como
Como indicativos da qualidade dos resultapode ser notado nesta Figura, os dados praticamendos entre os modelos, foi calculado o Erro Quadráte sobrepõem a reta de 45°, ratificando a similaritico Médio ou “Root Mean Square” (RMS), confordade entre eles, sendo que o MS apresentou valores
me Equação (15):
levemente maiores, onde as concentrações de DBO
foram altas.
Análise
preliminar
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Análise dos parâmetros do MS
120

Foram realizadas 4 análises com diferentes
velocidades de sedimentação, que conseqüentemente acarretaram em variados coeficientes de sedimentação.
Os resultados da primeira análise (análise 1)
encontram-se na Figura 4, que considera parâmetros
conservadores, ou seja, quando K1 e Vs possuem os
valores mais baixos (K1= 0,09 dia-1 e Vs = 0,04
m/dia). Essa velocidade de sedimentação representa
partículas com tamanho de 1 µm e densidade de 1,8
g/cm3, que gerou um K3 médio ao longo do trecho
de 0,05 dia-1.

100
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0
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50
Rio Iguaçu (km)

DBO MS
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DBO QUAL2E

DBO MS (mg/l)

DBO MS (mg/l)

Figura 2 - Concentrações de DBO5 ao longo do trecho
estudado (análise preliminar)
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Figura 5 - Reta com inclinação de 45º contrapondo os
resultados dos dois modelos (análise 1)

DBO QUAL2E (mg/l)
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de RMS diminuiu para 34,7 mg/L. Portanto, os
erros ainda são muito significativos.
A análise 3, com partículas de 5 µm e mesma densidade, a velocidade de sedimentação de 0,94
m/dia, resultou num coeficiente de sedimentação
médio de 1,15 dia-1. Os resultados obtidos considerando esses coeficientes são mostrados na Figura 8 e
Figura 9.
Como pode ser visualizado na Figura 8, as
curvas de DBO5 de ambos os modelos se aproximaram bastante, com pequena elevação dos resultados
do MS com relação ao modelo QUAL2E calibrado.
Este resultado era esperado, pois quando se adotou
a velocidade de sedimentação 0,94 m/dia, os coeficientes conservadores e os calibrados (K1 = 0,1 dia-1
e K3 = 1,2 dia-1) ficaram bastante próximos, sendo
que o RMS desta análise foi de 1,8 mg/L.

Nas Figura 4 e 5, nota-se que, com os coeficientes mais conservadores possíveis, o Modelo do
Sistema está superestimando demasiadamente a
concentração de DBO5. O erro RMS foi de 41,9
mg/L. Observando a Figura 4, nota-se que a taxa de
redução da concentração ao longo do rio Iguaçu são
diferentes para os dois resultados, por exemplo, no
trecho entre o km 15 e 24, a declividade de queda
da concentração pelo QUAL2E é maior que pelo
MS.
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Na análise 2, foi verificado o coeficiente de
sedimentação para partículas de 2 µm (e densidade
de 1,8 g/cm3), que têm uma velocidade de sedimentação de 0,15 m/dia. O K3 médio gerado ao
longo do trecho foi de 0,18 dia-1. Os resultados
desta análise foram bastante semelhantes com o da
primeira, conforme Figura 6 e 7, sendo que o valor

10

20

30
40
50
Rio Iguaçu (km)

DBO MS

60

70

DBO QUAL2E

Figura 10 - Concentrações de DBO5 ao longo do trecho
estudado (análise 4)
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A última análise (análise 4) adotou a velocidade de sedimentação de 3,8 m/dia, que corresponde à velocidade de partículas com 10 µm de
densidade 1,8 g/cm3, gerando um K3 médio de
aproximadamente 4,65 dia-1. Os resultados dessa
análise são exibidos na Figura 10 e Figura 11.
Consoante Figura 10 e Figura 11, com o
emprego da velocidade de sedimentação de
3,8 m/dia, o MS subestimou em todos os pontos as
concentrações de DBO. A adoção deste coeficiente
para esta área de estudo seria prejudicial ao corpo
de água, pois estaria otimizando sua capacidade de
recuperação e conseqüentemente lesando sua qualidade. O RMS para esta situação foi de 29,7 mg/L.

Análise dos erros na velocidade média
Durante a pesquisa, puderam-se observar as
diferenças geradas nas concentrações dos parâmetros devido às divergências nos dados hidráulicos,
principalmente em relação à velocidade média. Isto
ocorre, pois as equações de DBO e OD são funções
exponenciais que possuem como expoentes a variável tempo. Como o tempo de percurso é a distância
do percurso dividida pela velocidade média que a
substância lançada percorre [conforme Equação
(10)], esta variável por sua vez tem total influência
nas concentrações dos parâmetros ao longo do trecho.
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Figura 13 - Concentrações de DBO5 com mesmos coeficientes de decaimento e 50% de erro na velocidade média
(análise 6)
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Os resultados das análises 5 e 6 para 15% e
50% de diferença na velocidade média do curso de
água estão apresentados na Figura 12 e Figura 13,
respectivamente. O RMS gerado pela análise 5 foi de
3,8 mg/L e para a análise 6 de 10,8 mg/L.
Portanto, apesar das diferenças das concentrações não serem tão altas para pequenos erros nas
velocidades médias (tratando-se de 15%), quando
atingem um erro mais significante (50%) começam
a causar alterações nas concentrações. Levando em
consideração que ainda pode haver erros nos coeficientes, as diferenças podem ficar grotescas, caso
não se atente aos métodos de cálculo dos dados
hidráulicos, pois se tem a possibilidade de superestimar ou subestimar os parâmetros analisados.
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(análise 5)
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O sistema proposto pode auxiliar inicialmente nas análises de outorga de lançamento de
efluentes com características orgânicas. Atualmente,
a poluição dos corpos hídricos tem sido uma preocupação para a maior parte das grandes cidades
brasileiras. Como a falta de dados e corpo técnico
nos órgãos responsáveis pelo gerenciamento dos
recursos hídricos é um fato neste país, uma das possibilidades de se iniciar os procedimentos de outorga de lançamento de efluentes é utilizando modelos
simplificados que ainda sim considerem a autodepuração dos corpos aquáticos, mesmo não representando suas realidades, porém com um fator de segurança elevado para não comprometê-los.
Assim, com investimentos na formação de
bancos de dados referentes aos recursos hídricos
(monitoramento quali-quantitativo das águas), futuramente, poder-se-á utilizar modelos mais complexos e bem calibrados que representem melhor os
corpos hídricos nacionais.
Na análise do método proposto, têm-se as
seguintes conclusões: a) ele está respondendo semelhante ao modelo Qual2E ao se utilizar os mesmos
coeficientes; b) para assegurar uma situação a favor
da proteção dos recursos hídricos e da economia,
uma vez que uma outorga concedida significa investimentos realizados, deve-se utilizar coeficientes
conservadores, no caso da velocidade de sedimentação, que seja menor que 0,9m/dia; c) o erro na
determinação das vazões deve ser menor que 15%.
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Development of a Support System to Analyze Effluent
Discharge Concessions — Case Study: Upper Iguaçu
Basin
ABSTRACT
The article presents a support system for the analysis of effluent discharge concessions for the Biochemical
Oxygen Demand variable. The system was based on the
premise of four national problems: increasing pollution of
water bodies, lack of data on receiving body behavior,
smaller technical team in the agencies providing the concession, and lack of a methodology to analyze the concession of
effluent discharge.
The system used the equations of the StreeterPhelps Model to analyze the Upper Iguaçu Basin in this
model, using conservative coefficients to protect water bodies, and the QUAL2E Model calibrated for this basin. The
system tested four coefficients and also performed an analysis of errors in hydraulic data (mean velocity).
Thus it could be said that thesystem may be initially helpful at times and sites with a lack of data to
calibrate models, in processes for the concession of effluent
discharges, until conditions are sufficient (data, technical
team, consolidated methodology) to use new models that
provide a better representation of water quality.
Keywords: effluent discharge concession, Biochemical Oxygen Demand, Upper Iguaçu basin.
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RESUMO
Após avanços na área de modelagem de recursos hídricos, pesquisadores vêm despertando para a determinação dos
erros e incertezas associados à estrutura do modelo utilizado e aos dados de entrada, entre outros fatores. Este trabalho utiliza
um modelo hidrológico distribuído, o AÇUMOD, para estudo da influência da repartição espacial da precipitação nas vazões calculadas por esse modelo assim como sobre as curvas de permanência de vazões mensais obtidas a partir das saídas do
modelo. Para a realização do estudo, utilizou-se uma bacia localizada na região litorânea do Nordeste do Brasil, a bacia
hidrográfica do Rio Gramame, que é bastante representativa das bacias hidrográficas do litoral nordestino. Essa bacia, num
passado recente, contou com uma densa rede de monitoramento pluviométrico. Esses postos foram utilizados para gerar conjuntos de vazões mensais, para diversas densidades de postos pluviométricos, excluindo-se de 1 a 7 postos pluviométricos. A
análise da incerteza devida à representatividade da repartição espacial da chuva foi feita a partir de três abordagens complementares: i) estudo do efeito da densidade dos postos pluviométricos sobre a saída do modelo, ii) estudo da sensibilidade
intradensidade do modelo devido à variabilidade espacial da precipitação, e iii) estudo da sensibilidade da curva de permanência das vazões mensais à representatividade da repartição espacial da precipitação. Mostrou-se que a informação gerada
pelo modelo se degrada para densidades inferiores a um posto pluviométrico para cada 65 km², situação esta que se observa
na maioria das bacias do litoral do Nordeste. Mostrou-se também que a sensibilidade do modelo e das curvas de permanência
varia no espaço, dependendo de como se distribuem espacialmente os postos pluviométricos. Os resultados mostram uma
sensibilidade diferente quando se observa o hidrograma mensal, ou a curva de permanência. Nas sub-bacias dos rios Mamuaba e Mumbaba, o erro máximo sobre a Q90 sempre foi inferior a 20%, mas apresentou-se bem superior a 100% na
bacia do rio Gramame a montante do reservatório que abastece a cidade de João Pessoa. Porém, ao observar os hidrogramas
mensais, a menor sensibilidade à repartição espacial da precipitação foi justamente observada na bacia do rio Gramame e a
maior na bacia do rio Mumbaba.
Palavras-chave: distribuição espacial, precipitação, modelo chuva-vazão distribuído.

difícil para promover resultados que possam ser
entendidos pelos usuários, que são geralmente os
responsáveis pelas decisões tomadas a partir das
informações geradas pelo modelo.
Lei e Schilling (1998) já haviam sugerido a
incorporação da análise da incerteza no que chamaram de Sistema de Modelagem, que consiste em um
conjunto de procedimentos formado por hipóteses
que procuram descrever como o sistema físico se
comporta; métodos numéricos que aproximam o
sistema físico por meio de sistemas de equações
matemáticas, e, um processo de calibração — validação dos parâmetros. Quando o modelo é aplicado
em bacias hidrográficas onde existem séries históricas de dados observados, as saídas do modelo (os
resultados) jamais serão idênticas às observações.

INTRODUÇÃO
A análise das incertezas associadas à utilização de modelos hidrológicos tem suscitado inúmeros trabalhos nestes últimos vinte anos (Pappenberger & Beven, 2006). No entanto, segundo esses autores, a comunidade dos usuários desses modelos,
aqueles que desenvolvem os pacotes informáticos e
os que aplicam estes pacotes a problemas da engenharia, relutam em incorporar os estudos das incertezas à modelagem. Eles apontam sete razões ou
argumentos que são normalmente utilizados como
justificativas. Entre outros, chamam atenção argumentos tais como: uma análise da incerteza é sempre muito subjetiva, e, a análise da incerteza é muito
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forte intensidade. As precipitações, mesmo acumuladas sobre períodos diários, mensais ou anuais,
nesta região, apresentam grande variabilidade espacial. Esta foi quantificada e estudada detalhadamente por Rodrigues e Passerat de Silans (2003) no litoral do estado da Paraíba.
Diversos autores estudaram o efeito da variabilidade espacial de precipitações convectivas sobre
a geração do escoamento superficial (Goodrich et
al., 1990, Faures et al., 1995, Lopes, 1996, Medeiros
et al., 2007). Todos eles, em pequenas bacias hidrográficas de regiões semi-áridas, mostram que a incerteza sobre a modelagem do escoamento superficial
está associada à distribuição espacial dos postos pluviométricos e sua relação com o campo da precipitação. Goodrich et al. (1990) mostram que a incerteza
cresce com a diminuição do número de postos pluviométricos considerados na simulação. Esses autores afirmam que, em bacias hidrográficas médias e
grandes, a importância da variabilidade espacial da
precipitação sobre a geração do escoamento superficial é reconhecida. No entanto, em pequenas bacias, ou em sub-bacias, geralmente se considera uma
precipitação uniforme estimada a partir de um único posto pluviométrico. Os seus estudos mostram
que em caso de precipitações convectivas, mesmo
em pequenas sub-bacias de um modelo hidrológico
distribuído, a variabilidade espacial da precipitação
deve ser levada em conta a partir de um processo
adequado de interpolação.
Andreolli et al. (2006) realizaram estudo a
fim de verificar a influência da rede de monitoramento pluviométrico na previsão de vazão em tempo real na bacia do Rio Uruguai. Nesse estudo, foram confrontados diversos cenários, com ou sem a
rede convencional e com retirada semi-aleatória de
postos convencionais. Para análise dos resultados
foram utilizados 2 parâmetros estatísticos, que mostraram que a diferença entre as vazões previstas e as
observadas pode ficar em torno de 15%.
Xavier et al. (2006) desenvolveram uma metodologia baseada na krigagem Bayesiana e na metodologia GLUE (Generalized Likehood Uncertainity Estimative) proposta por Beven & Freer (2001)
para estimar a incerteza na modelagem hidrológica
devido à representação da precipitação. O método
proposto é baseado numa análise geoestatística do
campo de chuva dado pela rede de estações pluviométricas (hard data) e a análise geoestatística de
imagens de radar (soft data). No estudo de caso
apresentado, foi mostrado que as descargas aumentaram à medida que a representação do campo de
precipitação piorava.

Quando o modelo é aplicado em bacias hidrográficas onde não existem séries históricas de dados observados, as saídas do modelo (resultados) jamais
serão idênticas aos valores reais. Isto porque há
sempre erros devidos à estrutura do modelo; aos
parâmetros do modelo; aos atributos do modelo
(área da bacia ou sub-bacias, declividade, etc.); aos
dados de entrada do modelo; aos dados observados
utilizados no processo de calibração-validação; às
condições iniciais e à solução numérica adotada. O
erro associado ao resultado do modelo é definido
como a diferença entre o valor simulado pelo modelo e o valor real. O erro nunca é conhecido, pois o
valor real nunca é conhecido. Caso fosse possível
realizar N experimentos para medir o valor real,
encontrar-se-iam N valores diferentes. O erro na
literatura é então tratado como um valor aleatório,
teoricamente, com uma média nula e uma variância
constante (Kuczera e Williams, 1992). Lei e Schilling
(1994) definiram a incerteza sobre os resultados de
modelos hidrológicos como sendo uma descrição
estatística do erro caracterizada pela probabilidade
do valor real do erro se encontrar num determinado
intervalo, ou seja, ao valor estimado do resultado do
modelo se associa um intervalo com determinado
nível de confiança.
O processo mais importante na aplicação de
um modelo hidrológico é, segundo Kuczera e Williams (op. cit.), o conjunto de operações formado
pela calibração e a validação do modelo que precede a inferência de séries pseudo-históricas. Este processo consiste em determinar os parâmetros do modelo ou famílias de parâmetros do modelo, que
conduzem à melhor comparação entre os valores
simulados pelo modelo e os observados. Se os dados
de entrada do modelo e os dados observados utilizados para a calibração e a validação do modelo são
confiáveis e bastante representativos do regime hidrológico da bacia em estudo, o processo de validação dos parâmetros do modelo, caso bem sucedido,
confere aos resultados do mesmo um certo grau de
qualidade. Em outras palavras, admitem-se que as
incertezas associadas aos resultados são suficientemente pequenas para serem desprezadas.
Na faixa oriental do litoral do Nordeste brasileiro, as precipitações, na estação chuvosa, a qual
se estende de Abril a Agosto, são devidas principalmente às ondas de leste (OL). A brisa marítima, que
tem a sua origem na diferença de temperatura entre
a superfície terrestre e a superfície do mar, provoca,
de madrugada, forte movimento ascendente, o qual
favorece a formação de cumulus na linha de costa,
com a umidade trazida pelas OL. São precipitações
convectivas que podem apresentar curta duração e
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de Marés, apresenta um valor médio de 1.300
mm/ano. Uma característica importante dessa bacia
é a existência de um forte gradiente nos índices
pluviométricos no sentido leste-oeste, esse gradiente
é, no centro da bacia hidrográfica do rio Gramame,
de 30 mm/km.

A bacia hidrográfica do rio Gramame, no estado da Paraíba, distingue-se das demais bacias litorâneas do Nordeste Brasileiro por ter possuído durante 17 anos, uma cobertura razoável de postos
pluviométricos. Fato raro nesta região, pois a SUDENE, responsável pelo monitoramento dos dados
hidrometeorológicos no Nordeste até o início da
década de 90, concentrou os seus esforços na região
semi-árida em detrimento da área úmida localizada
no litoral do Nordeste.
O objetivo deste trabalho é de analisar o efeito da representatividade espacial do campo de
precipitação sobre os valores de vazão gerados pelo
modelo hidrológico AÇUMOD (Passerat de Silans et
al., 2000) na bacia hidrográfica do rio Gramame e as
conseqüentes incertezas sobre as curvas de permanência em diversos pontos de cálculo (PC’s) da
bacia. Essas são utilizadas para o processo de outorga e para os estudos de planejamento dos recursos
hídricos na bacia (Silva et al., 2002). Portanto, considerar a alta variabilidade espacial da precipitação,
uma estimação do intervalo de confiança sobre valores característicos da curva de permanência, é de
grande valia para a gestão dos recursos hídricos na
bacia.

O modelo chuva-vazão utilizado
O modelo AÇUMOD (Passerat de Silans et
al., 2000) é um modelo distribuído conceitual que
simula o processo de transformação da chuva em
vazão. Uma característica singular deste modelo é
que o mesmo realiza o balanço hídrico dos elementos hidráulicos (açudes, captações d’água, etc.) existentes na rede de drenagem. Estes elementos modificam o regime de escoamento de uma bacia hidrográfica.
Em simulações com o AÇUMOD, a bacia
hidrográfica e suas sub-bacias são discretizadas por
quadrículas. São desenhadas na bacia hidrográfica,
zonas hidrológicas homogêneas (ZHH’s). As ZHH’s
são áreas que estando a uma mesma condição inicial
de umidade e ocorrendo sobre estas uma precipitação de igual intensidade, será gerada uma mesma
lâmina de escoamento. Elas são definidas a partir da
superposição de mapas de usos do solo, vegetação,
pedologia, etc. O modelo realiza então, em cada
quadrícula e em cada ZHH, um balanço hídrico
diário, a fim de determinar as lâminas evaporadas,
infiltradas, armazenadas no solo, percoladas e escoadas superficialmente e sub-superficialmente. Para
isto a chuva é repartida espacialmente através da
técnica dos polígonos de Thiessen. A conceitualização do ciclo hidrológico é feita através de um conjunto de quatro reservatórios, para os quais são determinadas estas lâminas. Neste modelo a transferência dos escoamentos superficiais é feita pelo método das isócronas. Em cada quadrícula é calculada,
em dias, a zona isócrona na qual a mesma se encontra. Isto é feito considerando o tempo de concentração da bacia hidrográfica. Maiores detalhes sobre a
estrutura do AÇUMOD podem ser encontrados em
Passerat de Silans et al. (2000) e Almeida (2006).

MATERIAL E MÉTODOS
Área de Estudo
A bacia do rio Gramame na área litorânea
do estado da Paraíba encontra-se localizada entre os
paralelos de 7o 11’ e 7o 23’ (Sul) e os meridianos de
34o 48’ e 35o 10’ (Oeste) (Figura 1). Tem uma área
de drenagem de 589 km2, onde escoam três rios
principais: Gramame, Mumbaba e Mamuaba. Nela
localiza-se o açude Gramame-Mamuaba, com 56
milhões de m3, o qual é responsável pelo abastecimento de cerca de 24% da população do Estado da
Paraíba, ou seja, 850 mil habitantes segundo o censo
demográfico do IBGE publicado em 2000. Nesta
região estão instaladas as principais indústrias do
Estado. Desta forma, esta bacia tem uma importância fundamental para o desenvolvimento socioeconômico da Paraíba.
Do ponto de vista climatológico, observa-se
que o período chuvoso concentra-se em 5 meses,
compreendidos entre abril e agosto, tendo uma
precipitação anual média de aproximadamente
1.600 mm. Segundo a classificação de Köppen
(1948), quase toda a região envolvida neste estudo
localiza-se em clima tropical chuvoso. A evaporação,
medida em tanque classe A na estação climatológica

Metodologia
O modelo distribuído AÇUMOD (Passerat
de Silans et al., 2000) foi aplicado à bacia hidrográfica do rio Gramame por Silva et al. (2002). Na sua
calibração e validação foram utilizados dados de
vazões mensais de 3 postos fluviométricos monitora-
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Figura 1 - Localização da bacia hidrográfica do rio Gramame e dos pontos de cálculo

dos pela Companhia de Água e Esgotos do Estado
da Paraíba (CAGEPA), que foram desativados em
torno de 1980. Neste trabalho os parâmetros calibrados por esses autores são utilizados. Silva et al.
(op. cit.) utilizaram dados diários de precipitação de
11 postos pluviométricos com registros de boa qualidade entre 1972 e 1989 e que têm influência direta
na bacia hidrográfica quando se usam os polígonos
de Thiessen,. Isto representa uma densidade de
aproximadamente um posto pluviométrico a cada
54,5 km2, enquanto em média na região litorânea
do Nordeste a densidade é de aproximadamente 1
posto a cada 250 km2. Aplicando o modelo AÇUMOD neste período, foram geradas séries de 17
anos de vazões mensais (de 1972 a 1989) em cada
PC (ver figura 1). Utilizando o modelo estocástico
de Thomas-Fiering com as devidas correções para
considerar a assimetria das séries de vazões mensais,
geraram séries sintéticas de 200 anos com as quais
determinaram as curvas de permanência. Neste
trabalho, os mesmos procedimentos são utilizados,
variando tão somente a representatividade espacial
da precipitação.
A abordagem metodológica para avaliar e
interpretar as incertezas sobre as curvas de permanência consiste em duas fases. Na primeira, analisase a sensibilidade do modelo à representatividade
espacial da chuva, seguindo-se as etapas:
i.

ii.

tância das demandas em água pelos irrigantes. Estes são destacados na figura 1.
São eliminados, seqüencialmente, conjuntos
formados por 1 a 7 postos pluviométricos
(PP’s) do total dos postos pluviométricos utilizados em Silva et al., (op. cit.). São sorteadas então, aleatoriamente, combinações de
postos pluviométricos (PP’s) para efetuar as
simulações para cada densidade de PP’s. Isto é, para cada densidade de PP’s considerada, dispõe-se de Ni combinações de PP’s
sorteadas, as quais permitem uma ampla variação da representatividade espacial da
chuva. Na tabela 1, constam os números de
combinações possíveis sorteadas para cada
conjunto de PP’s eliminados, com os quais
se efetuam as simulações:

Tabela 1 - Números de combinações possíveis e sorteadas
para cada conjunto de PP’s eliminados

Conjuntos de
PP’s
eliminados:
1 PP
2 PP
3 PP
4 PP
5 PP
6 PP
7 PP

São escolhidos sete pontos de cálculo (PC’s)
na bacia hidrográfica do rio Gramame, estrategicamente dispostos em função da importância dos cursos de água e da impor-

Número de
Combinações
possíveis.
11
55
165
330
462
462
330

* PP — Posto Pluviométrico
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Número de
Combinações
sorteadas, Ni.
10
20
91
199
232
258
185
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iii.

bilidade do modelo ao número de PP’s excluídos
em relação à simulação de referência, traçam-se os
mapas de distribuição dos valores de Pbiasi e de
EQMi. Esses mapas são desenhados com o programa
SURFER (versão 8), utilizando o processo de interpolação baseado sobre o inverso do quadrado da
distância.

Para cada uma das 995 simulações são geradas séries históricas de 17 anos de vazões
mensais nos sete PC’s considerados neste estudo.

A análise de sensibilidade do modelo à representatividade espacial da precipitação é então
feita com duas abordagens diferentes:

2) Efetua-se uma análise “intradensidade”,
comparando-se as séries geradas entre si para um
mesmo número de PP’s retirados. Essa comparação
é feita analisando as curvas de permanência do coeficiente de variação, CVi,k, do valor relativo do erro
máximo em relação à media, EMaxi,k e do valor
relativo do erro mínimo em relação à média EMini,k.

1) Efetua-se uma análise baseada sobre a
densidade de PP’s, comparando-se as séries médias
geradas para cada conjunto de Ni simulações (i varia
de 1 a 7 PP’s retirados), com a simulação de referência, que é a simulação de Silva et al. (op. cit.). A
comparação é feita observando-se os seguintes indicadores:
A média relativa, MR,i (i=1,7)

M R ,i

µ
= i
µ Re f

CVi,k =

(1)

Cov(Q Med,i , Q Re f )

EMax i,k =

(2)

σ QMed ,i .σ QRe f

(

1 n j
j
∑ Q Re f − Q Med,i
n j=1

)

EMin i,k =

(

1 n
j
j
∑ Q Re f − Q Med ,i
N i j=1

(3)

)

2

(5)

(

Max Q i, j,k − µ i,k

)

µ i ,k

(6)

(

Min Q i, j,k − µ i,k
µ i ,k

)

(7)

Na segunda fase, analisa-se o efeito da densidade de postos pluviométricos sobre as curvas de
permanências. As curvas de permanência obtidas
com os dados dos estudos de Silva et al. (op. cit.),
que se encontram no trabalho de Paiva (2001) servem de referência.
Para cada simulação nos sete PC’s considerados neste estudo, são geradas as curvas de permanência. São então anotadas as vazões mensais com
respectivamente 50%, 90%, 95%, 98% e 99% de
probabilidade de ser ultrapassadas, as quais são anotadas Q50, Q90, Q95, Q98, e Q99, respectivamente.
Calculam-se, para cada conjunto de combinações de PP’s, a média, o desvio-padrão e os valores
mínimos e máximos obtidos para cada QP (P= 50,
90, 95, 98 e 99). Obtém-se desta forma a curva de
permanência média das vazões mensais para a qual

onde n é o número de meses das séries de 17 anos.
Um valor de Pbiasi positivo significa que retirando i
PP’s em relação à simulação de referência, obtém-se
uma série média de vazões mensais subestimada, e;
A raiz quadrada do erro quadrático médio

EQM i =

, k = 1, ...,n (meses)

onde Qi,j,k representa a vazão do késimo mês da
série j (j=1, Ni), e;

calculado como a razão da covariância da série média gerada (QMed,i) quando i PP’s foram retirados
e da série de referência (QRef), pelo produto dos
desvios padrão respectivos;
O erro médio, Pbiasi

Pbias i =

µ i ,k

onde ?i,k e ?i,k representam respectivamente a média e o desvio padrão das vazões mensais do késimo
mês das Ni séries de vazões mensais geradas;

Onde ?i é a média das vazões mensais para a densidade de PP’s correspondendo à retirada de i PP’s, e
?Ref é a média das vazões mensais da série de referência;
O coeficiente de correlação, Ri

Ri =

σ i ,k

(4)

Para observar espacialmente, no espaço geográfico delimitado pela bacia hidrográfica, a sensi-
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A correlação da série média com a série de
referência (não apresentada nos gráficos) segue a
mesma tendência, porém com uma variação muito
pequena. O menor coeficiente de correlação encontrado foi de 0,984, ou seja, a diminuição do número
de PP’s não afeta significativamente, em valor médio, a forma do hidrograma.
A média relativa MR,i, representada na Figura 2, permite observar um comportamento de
amplitude diferente dependendo do PC considerado. O PC 78, retirando 7 PP’s, apresenta um erro
médio sobre a vazão média de referência da ordem
de 30%, o que é muito significativo. Já os PC’s 94,
235 e 327 apresentam valores médios de vazão que
variam pouco em relação à simulação de referência,
mesmo com o aumento do número de PP’s excluídos. Observa-se também nessa figura, que retirando
até 3 PP’s, os valores médios de vazão simulados se
encontram em uma faixa inferior a 10% da vazão
média da simulação de referência.

MR,i

se traça o intervalo de confiança a 90%. Portanto,
obtém-se como resultado, para cada QP, em cada
PC, uma faixa de valores de vazão com 90% de probabilidade de ocorrência para as diversas representatividades espaciais testadas. As curvas de permanência obtidas são comparadas às curvas de permanência da simulação padrão.
Na abordagem proposta neste estudo, a hipótese de base para estimar a incerteza devida à
representatividade do campo de precipitação, é de
que o processo de calibração — validação do modelo
foi suficientemente eficaz para que os erros oriundos deste processo sejam insignificantes. São então
desconsideradas as incertezas oriundas da estrutura
do modelo, dos parâmetros e dos dados de entrada.
Por este processo, obtiveram-se famílias de parâmetros representativos das ZHH’s. Neste estudo, admite-se implicitamente que estes parâmetros poderiam
ser utilizados em outras bacias hidrográficas não
instrumentadas ou menos instrumentadas que a
bacia do rio Gramame, já que esta é representativa
das bacias litorâneas da região estudada.
A abordagem proposta questiona a realidade em termos de postos pluviométricos monitorados
na região do litoral do Nordeste oriental. Até 1991,
a SUDENE foi encarregada do monitoramento destes dados, e, pela sua função, a SUDENE deu maior
atenção à região semi-árida em detrimento da região litorânea. A bacia do rio Gramame é a única onde existiu num período curto, mas razoável para o
efeito de modelagem, medições pluviométricas com
uma densidade bem superior às demais bacias hidrográficas. Os resultados do estudo fornecerão aos
usuários do modelo AÇUMOD nessa região uma
estimativa da confiabilidade sobre as curvas de permanência nos pontos de cálculo na bacia hidrográfica estudada. É importante destacar que, a Q90
calculada em diversos PC’s por Paiva (Op. citada),
serve atualmente de vazão de referência para o processo de outorga na bacia hidrográfica do rio Gramame.
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Sensibilidade do modelo à densidade dos PP’s
Figura 3 - Erro médio quadrático

As figuras 2 a 4 mostram os gráficos dos indicadores de avaliação da sensibilidade do modelo
em função do número de PP’s retirados. Percebe-se,
em todos os gráficos, uma degradação monótona do
indicador à medida que a densidade de postos pluviométricos utilizada para a simulação diminui.

A raiz quadrada do erro quadrático médio,
EQM, representa a média da distância Euclidiana
entre a série média gerada e a série de referência
(Figura 3). Desta vez, observa-se que os PC’s 78, 42 e
94 apresentam os maiores valores de EQM. Para
todos os PC’s, o EQM é pequeno com a retirada de
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densidade dos PP’s, subestimam as vazões em relação às vazões da simulação de referência. Quanto ao
PC 235, o Pbias permanece próximo a zero. No caso
do PC 94, observa-se uma oscilação do valor de Pbias, entre valores positivos e valores negativos. O PC
94 localiza-se no rio Gramame, a jusante a confluência do rio Mumbaba com o rio Gramame e, portanto, reflete o acúmulo dos erros médios dos demais
PC’s.
Nas figuras 5 (a e b) e 6 (a e b) estão representadas na bacia hidrográfica as distribuições espaciais do EQM e do Pbias, respectivamente. Os resultados são exemplificados para 3 e 7 retiradas de
PP’s.
Com relação ao EQM3 ou 7 observa-se que
na sub-bacia do rio Mumbaba (ver localização na
figura 1), tem-se maior sensibilidade à distribuição
espacial dos PP’s, pois é nesta sub-bacia que se encontram os maiores valores de EQM, tanto com três
PP’s excluídos como com sete. Já a bacia do rio
Gramame, a montante do açude Gramame — Mamuaba, apresenta menor sensibilidade. Todavia, os
valores de EQMi(m³/s) são pequenos.

um PP, mas cresce à medida que se retiram mais
PP’s.
0,10
PBias
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Figura 4 - Pbias

(a)

(a)

(b)
Figura 5 — Mapa distribuição do erro quadrático médio,
EQM, para: a) 3 PP’s retirados, b) 7 PP’s retirados

O erro médio Pbias,i, representado na Figura 4, mostra que em certos PC’s (os PC’s 42 e 78) a
subtração de PP’s para a simulação leva a uma superestimação das vazões médias simuladas em relação à vazão de referência. Já nos Pc’s 175 185 e 327,
o oposto ocorre. As séries geradas diminuindo a

(b)
Figura 6— Mapa distribuição do Pbias para: a) 3 PP’s retirados, b) 7 PP’s retirados
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Com relação ao PBias, os valores negativos
indicam superestimação dos valores médios das
vazões e os valores positivos indicam uma subestimação. Percebe-se que predomina espacialmente a
superestimação das vazões médias, na sub-bacia do
rio Mumbaba e na porção da bacia do rio Gramame
situada a jusante do ponto de confluência do rio
Mumbaba com o rio Gramame (PC 94). Uma subestimação das vazões médias ocorre principalmente na
bacia do açude Gramame — Mamuaba. Essas observações são válidas tanto para as densidades de PP’s
que correspondem a três retiradas de PP’s como a
sete retiradas de PP’s.
Os valores de EQMi e de Pbiasi, ambos expressos em m³/s, diferem entre si de uma ordem de
grandeza. Ou seja, se os valores de EQMi permanecem sempre pequenos, os valores de Pbiasi já são
bastante significativos, principalmente quando se
retiram sete PP’s. Isso indica que as séries geradas
para cada combinação de PP’s considerando uma
determinada densidade de PP’s, devem apresentar
variações, ora positivas, ora negativas em relação à
série média, justificando a necessidade da análise
apresentada a seguir.

Foram traçadas para as duas densidades de
PP’s, as curvas de permanência dos parâmetros:
CVi,k, EMaxi,k, e EMini,k, expressos em porcentagem. Destas, foram extraídas as probabilidades de
ultrapassagem de valores significativos dos parâmetros. São apresentadas nas tabelas 2 (a, b), 3(a, b) e
4(a, b).
Tabela 3 — Probabilidade de ultrapassar determinada
porcentagem do erro máximo, a) para 3 PP’s retirados,
b) para 7 PP’s retirados
(a) E.
Max3
100%

PC 42 PC 78

PC 94 PC 175 PC 185 PC 235 PC 327

1%

41%

0%

5%

0%

1%

0%

80%

5%

60%

0%

14%

0%

3%

1%

60%

25%

82%

1%

33%

5%

6%

1%

40%

72%

97%

12%

56%

26%

19%

12%

20%

99%

99%

81%

83%

80%

55%

46%

(b) E.

Sensibilidade do modelo à
variabilidade intradensidade
Na análise da sensibilidade do modelo à variabilidade “intradensidade”, observam-se os resultados considerando apenas a densidade oriunda de
3 e 7 retiradas de PP’s. Essa escolha é baseada nas
análises dos resultados anteriores.

Max7

PC 42 PC 78

100%

10%

28%

PC 94 PC 175 PC 185 PC 235 PC 327
3%

14%

8%

3%

80%

17%

46%

8%

28%

18%

6%

6%

60%

48%

74%

14%

46%

35%

17%

19%

40%

85%

92%

50%

73%

62%

43%

50%

20%

99%

100%

96%

97%

95%

93%

95%

1%

Tabela 4 — Probabilidade de ultrapassar determinada
porcentagem do erro mínimo, a) para 3 PP’s retirados,
b) para 7 PP’s retirados
(a) E.

Tabela 2 — Probabilidade de ultrapassar determinada
porcentagem do coeficiente de variação, a) para 3 PP’s
retirados, b) para 7 PP’s retirados

Min3

(a)
CV3

PC 42

PC 78

PC 94 PC 175 PC 185 PC 235 PC 327

40%

1%

9%

0%

1%

0%

3%

0%

30%

3%

43%

0%

5%

1%

8%

2%

20%

32%

82%

7%

37%

11%

16%

12%

10%

91%

97%

64%

83%

75%

56%

61%

(b)
CV7

PC 42 PC 78

PC 94

PC

PC

175

185

PC 235

9%

61%

4%

8%

4%

2%

2%

30%

42%

88%

11%

34%

18%

12%

14%

20%

87%

98%

45%

86%

63%

37%

48%

10%

100%

99%

97%

99%

98%

90%

94%

PC 94 PC 175 PC 185 PC 235 PC 327

0%

1%

0%

0%

0%

0%

0%

60%

5%

84%

1%

2%

3%

1%

9%

40%

33%

42%

14%

23%

22%

12%

43%

20%

88%

88%

82%

77%

83%

63%

78%

(b) E.
Min7
80%

PC 327

40%

PC 42 PC 78

80%

PC 42 PC 78
0%

27%

PC 94 PC 175 PC 185 PC 235 PC 327
0%

2%

1%

0%

1%

60%

38%

66%

8%

51%

32%

14%

20%

40%

84%

90%

60%

93%

78%

51%

80%

20%

99%

99%

98%

99%

99%

97%

98%

Gomes (1985) classifica a variabilidade relativa representada pelo CV como baixa quando o CV
é inferior a 10% e alta quando o CV é superior a
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Figura 5 - Q90 e intervalo de confiança retirando-se N postos pluviométricos (N=1...7), para os PC’s 042(a) e 094 (b)

localizados na bacia do rio Mumbaba. Já na bacia do
rio Gramame, a sensibilidade é bem menor.

30%. Observam-se nas tabelas 2 (a e b) que o coeficiente de variação, CV, apresenta uma probabilidade muito elevada de ultrapassar os 10%, principalmente no caso de simulações com a retirada de 7
PP’s. Observam-se, como era esperado, maiores
probabilidades de ultrapassar os valores escolhidos
(10%, 20%, 30% e 40%) no caso da retirada de 7
PP’s. No entanto, para os PC’s localizados na baciado rio Mumbaba (78 e 42) e para o PC 175, localizado no médio curso do rio Mamuaba, as probabilidades de ultrapassar também os valores de 20%
(com 3 PP’s retirados) e 30% e mesmo
40%(principalmente para o PC 78 com 7 PP’s retirados são também elevadas. A sensibilidade do modelo AÇUMOD à representatividade espacial do
campo das precipitações mensais é, portanto, de
média a elevada. Já para os PC’s com menores bacias
de drenagem, a sensibilidade do modelo à representatividade espacial da precipitação é alta, quando se
analisam os resultados sob o aspecto do coeficiente
de variação.
O erro máximo representa a maior variação
relativa positiva em relação ao valor médio. Observam-se nas tabelas 3 (a e b) que, de modo geral, com
exceção dos PC’s 94, 235 e 327, em mais de 20% dos
meses simulados, o valor do Emaxi é superior a 40%
no caso de simulações com 3 PP’s retirados e superior a 60% no caso de 7 PP’s retirados.
Quanto ao erro mínimo, os resultados são
similares. O erro mínimo representa a maior variação relativa negativa em relação ao valor médio.
A análise intradensidade feita permite mostrar que a repartição espacial dos postos pluviométricos afeta significativamente os resultados do modelo, porém de forma diferenciada no espaço. Os
pontos de cálculo PC’s localizados nas porções mais
altas da rede de drenagem são muito mais sensíveis à
repartição espacial dos postos pluviométricos. Destes, observa-se maior sensibilidade para os pontos

Sensibilidade das curvas de permanência
de vazões mensais à representatividade
espacial da precipitação
Para cada PC’s foram traçados gráficos representando o valor médio do QP (P= 50, 90, 95, 98
e 99) da curva de permanência, associado ao intervalo de confiança com 90% de probabilidade. Nos
gráficos, indica-se também sob a forma de uma linha
horizontal, o valor de QP para a simulação de referência. Na figura 5, como ilustração, representamos
os gráficos dos valores de Q90 para os PC’s 042 e
094, porém a análise foi feita sobre todos os gráficos
gerados.
O intervalo de confiança é relativamente
mais largo para as retiradas de 1 ou 2 PP’s, pois o
número de combinações possíveis para se efetuar as
simulações (ver tabela 1) é bem inferior aos demais
casos de retiradas. De forma geral, observa-se que os
valores de QP gerados pela simulação de referência
se encontram com mais freqüência dentro do intervalo de confiança, quanto menor é o valor de P, em
outros termos, para Q50 do que para os outros QP.
O número de retiradas de PP’s a partir do qual, o
QP calculado a partir da simulação de referência se
encontra fora do intervalo de confiança varia de um
PC para o outro, como se vê na tabela 5.
Tabela 5 — Ni - Número de retiradas de PP’s a partir do
qual, o QP calculado a partir da simulação de referência
se encontra fora do intervalo de confiança. (N?Ni)

Q50
Q90
Q98
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42
3
3
3

78
5
7
7

Pontos de cálculo – PC’s
94
175
185
235
6
1
2
6
3
2
2
3
3
2
1
3

327
4
2
2
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Observa-se desta tabela, que é na bacia do
rio Mamuaba (PC 175 e PC 185), que se tem maior
sensibilidade, pois em todos os casos, retirando-se
aleatoriamente dois ou mais PP’s, os valores de QP
da simulação de referência se encontram fora do
intervalo de confiança gerado pelas simulações.
Os valores médios obtidos para QP, retirando i (i = 1,..,7) PP’s apresentam-se ora maiores (PC’s
42, 94, 235, 327), ora menores (Pc’s 175, 185) que o
valor homólogo de QP da simulação de referência.

retiradas de números inferiores de PP’s. Chama a
atenção também o fato de que, para os PC’s 42 e 78,
que são situados na bacia do rio Mumbaba, os erros
são proporcionalmente maiores para Q90 do que
para Q98, o contrário ocorrendo nos outros pontos
de cálculo. Os erros porcentuais em relação à simulação de referência apresentam valores bastante
diferentes no espaço, como se constata da tabela 6.
Os resultados apresentados nesta tabela
mostram diversos resultados interessantes: na bacia
do rio Mumbaba (PC´s 78 e 42, de montante para
jusante), o erro relativo em porcentagem é sempre
inferior a 10% até a retirada de 6 postos pluviométricos. Os erros positivos indicam também que os
valores de QP, diminuindo-se a densidade de postos
pluviométricos, são sempre superiores aos valores
homólogos da simulação de referência. As curvas de
permanência superestimam os valores de vazões de
forma crescente quando a densidade de postos pluviométricos decresce, de forma mais acentuada para
o PC de montante (PC 078). Na bacia do rio Mamuaba (PC´s 175 e 185, de montante para jusante), os
erros porcentuais permanecem inferiores a 10% até
a retirada de 4 postos pluviométricos. Para retiradas
maiores o valor aumenta. No caso de Q98, o erro
aproxima os 20% quando sete postos pluviométricos
são retirados. Os valores dos erros relativos são negativos, indicando que as curvas de permanência subestimam de forma crescente os valores das vazões
quando a densidade de postos pluviométricos decresce, de forma mais acentuada também para o PC
de montante (PC 175). Na bacia do rio Gramame a
montante do reservatório (PC´s 327 e 235, de montante para jusante), os erros porcentuais sobre Q90
e Q98 são sempre superiores a 10%, qualquer que
seja o número de postos pluviométricos retirados.
Quando o número de postos pluviométricos excluídos é superior ou igual a 2, os erros porcentuais são
muito altos. Os erros porcentuais positivos indicam
que as curvas de permanência superestimam os valores de vazões de forma crescente quando a densidade de postos pluviométricos decresce, isto ocorrendo de forma mais acentuada para o PC de montante
(PC 327).

Tabela 6 — Erros porcentuais em relação à simulação
de referência

QP

1

Número de retiradas de Postos Pluviométricos, N
2
3
4
5
6
7

Ponto de cálculo 42
Q50
Q90
Q98

0,1
0,8
0,2

1,9
3,4
3,2

3,4
5,0
4,5

3,9
6,4
5,8

5,1
7,7
6,7

6,2
9,5
8,4

10,0
13,9
12,8

1,5
-1,7
-4,0

2,8
-1,5
-4,4

6,4
1,2
-2,1

8,8
2,2
-1,4

17,4
11,2
7,9

1,1
5,7
7,9

1,3
7,1
9,8

1,3
8,3
11,0

2,8
13,3
16,7

5,1
18,0
22,2

-8,1
-9,9
-13,0

-8,3
-10,8
-14,0

-9,6
-12,5
-16,3

-10,5
-14,8
-18,7

-10,1
-14,7
-18,9

-3,6
-4,7
-5,7

-5,2
-7,1
-9,0

-6,7
-9,0
-11,5

-8,6
-11,9
-14,8

-9,1
-13,2
-16,3

0,1
35,6
52,0

1,2
52,2
75,7

1,7
64,8
92,0

3,8
82,1
115,6

7,0
104,0
144,0

4,7
47,2
68,3

11
74,0
106,0

14,8
96,1
135,8

19,8
118,1
163,7

23,3
136,8
185,3

Ponto de cálculo 78
Q50
Q90
Q98

-1,2
-1,9
-2,4

1,3
-0,7
-2,3

Ponto de cálculo 94
Q50
Q90
Q98

-0,3
0,7
0,5

1,3
3,9
6,0

Ponto de cálculo 175
Q50
Q90
Q98

-4,0
-3,4
-4,2

-6,5
-7,3
-9,5

Ponto de cálculo 185
Q50
Q90
Q98

-1,1
-1,9
-2,3

-2,6
-3,0
-4,0

Ponto de cálculo 235
Q50
Q90
Q98

-0,3
13,8
19,4

-0,2
26,7
38,3

Ponto de cálculo 327
Q50
Q90
Q98

-1,6
9,1
15,1

3,6
37,9
56,4

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste estudo diversas análises foram efetuadas, a fim de compreender o impacto da representatividade espacial da precipitação sobre curvas de
permanência de vazões mensais em diversos pontos
distribuídos estrategicamente na bacia hidrográfica

Os erros porcentuais em relação à simulação de referência foram calculados. São, geralmente, maiores para as retiradas de 7 PP’s do que para
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como referência para a outorga do direito de uso
dos recursos hídricos. Como era previsto, o estudo
mostra que as diferenças em relação à curva de
permanência obtida da simulação de referência
crescem à medida que a densidade de postos pluviométricos diminui. Observou-se a posição da curva
de permanência da simulação de referência em
relação ao intervalo de confiança a 90% das curvas
de permanência obtidas com as simulações efetuadas variando a densidade de postos pluviométricos
através de séries de retiradas aleatórias e seqüenciais
de postos pluviométricos. Constatou-se que, sempre,
o valor de QP da simulação de referência ficou fora
do intervalo de confiança quando se retirou, nas
simulações, três ou mais postos pluviométricos. De
novo, fica evidente para a bacia do rio Gramame,
que a degradação das informações geradas pelo
modelo, é grande para uma densidade que corresponde a retiradas acima de dois postos pluviométricos, os seja, uma densidade de 1 posto pluviométrico
para cada 65 km² aproximadamente. Constatou-se
também que os valores de QP das simulações efetuadas são subestimados em relação aos valores homólogos da simulação de referência no rio Mamuaba, e
superestimados no rio Gramame e no baixo curso
do rio Mumbaba. Percebeu-se uma diferença de
comportamento das curvas de permanência, em
relação ao comportamento dos hidrogramas médios, na bacia do rio Gramame a montante do açude
e no alto curso do rio Mumbaba. A análise sobre os
erros relativos porcentuais das curvas de permanência (acima de 90%) em relação à curva de permanência da simulação de referência mostra que os
erros são aceitáveis na sub-bacia do rio Mamuaba,
razoáveis na sub-bacia do rio Mumbaba e muito altos
na bacia do rio Gramame.
A sensibilidade das curvas de permanência à
representatividade da repartição espacial da chuva
difere da sensibilidade do modelo hidrológico. Isso
se deve provavelmente ao efeito da repartição espacial da precipitação sobre a geração das vazões mais
baixas, já que a sensibilidade afeta muito mais as
vazões com maiores probabilidades de serem ultrapassadas do que a mediana, por exemplo.

do rio Gramame. A primeira análise consistiu em
observar a sensibilidade do modelo à densidade de
PP’s. Essa análise mostrou que à medida que a densidade diminui, a resposta do modelo em termos dos
hidrogramas das vazões mensais, se afasta da simulação de referência. Esse afastamento cresce de forma
acentuada para densidades inferiores a um posto
para cada 65 km². Esse afastamento também não é
uniforme no espaço. Na bacia estudada, a sub-bacia
do rio Mumbaba aparece bem mais sensível à representatividade espacial da precipitação do que as
demais. Nesta sub-bacia, diminuindo-se seqüencialmente a densidade de postos pluviométricos, superestimam-se as vazões mensais. A bacia do rio Gramame a montante do açude Gramame-Mamuaba,
apresenta em média menos erros relativo à simulação de referência. Já na sub-bacia do rio Mamuaba,
as vazões mensais são subestimadas em relação à
simulação de referência.
Na segunda análise, estudou-se a sensibilidade intradensidade, ou seja, a sensibilidade da
resposta do modelo para diversas representatividades espaciais da chuva considerando um mesmo
número de postos pluviométricos, ou seja, a mesma
densidade de PP’s. Essa análise foi feita para as
mesmas densidades consideradas no parágrafo anterior, isto é retirando-se seqüencialmente de um até
sete PP’s em relação à simulação de referência. Através da análise da curva de permanência dos coeficientes de variação, mostrou-se que para todas as
densidades a sensibilidade é de média a alta, e que
essa sensibilidade cresce à medida que a densidade
de postos pluviométricos diminua. No entanto, essa
sensibilidade varia no espaço. Mostrou-se que ela é
alta nos pontos de cálculo localizados na sub-bacia
hidrográfica do rio Mumbaba e no ponto de cálculo
localizado no médio curso da sub-bacia do rio Mamuaba. Através da análise do erro relativo ao valor
médio espacial, mostrou-se que, na sub-bacia do rio
Mumbaba e nos cursos médios dos rios Mamuaba e
Gramame, os maiores erros são da ordem de 40%
para densidade que corresponde à retirada de três
postos pluviométricos e da ordem de 60% para densidade que corresponde à retirada de sete postos
pluviométricos. Esses erros máximos ocorrem principalmente nos picos e nos valores mínimos. No
entanto, a análise dos coeficientes de correlação de
Pearson mostrou que a forma dos hidrogramas se
conserva bastante bem em relação à simulação de
referência.
A terceira análise foi feita para detectar a
sensibilidade da curva de permanência de vazões
mensais à repartição espacial da precipitação, já que
valores dessa curva de permanência são utilizados

CONCLUSÕES
Neste artigo, analisou-se o efeito da representatividade espacial da precipitação diária sobre a
geração da curva de permanência em diversos pontos de uma bacia hidrográfica do litoral nordestino
utilizando o modelo hidrológico distribuído AÇU-
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MOD. O estudo foi motivado pela constatação de
que nas bacias hidrográficas do litoral do Nordeste,
a variabilidade espacial da precipitação é muito alta,
e vazões de referência baseadas sobre a curva de
permanência são utilizadas para a outorga do direito
de uso da água. Mostrou-se que a informação gerada
pelo modelo se degrada para densidades inferiores a
um posto pluviométrico para cada 65 km², situação
esta que se observa na maioria das bacias do litoral
do Nordeste. Detectou-se também que a sensibilidade do modelo e das curvas de permanência varia no
espaço dependendo de como se distribuem espacialmente os postos pluviométricos. Os resultados
mostram uma sensibilidade diferente quando se
observa o hidrograma mensal ou a curva de permanência. Nas sub-bacias dos rios Mamuaba e Mumbaba, o erro máximo sobre a Q90 sempre foi inferior a
20%, mas apresentou-se bem superior a 100% na
bacia do rio Gramame a montante do reservatório
que abastece a cidade de João Pessoa. Porém, ao
observar os hidrogramas mensais, a menor sensibilidade à repartição espacial da precipitação foi justamente observada na bacia do rio Gramame e a maior na bacia do rio Mumbaba.
Assim, recomenda-se que se procure com
urgência melhorar a representatividade espacial da
precipitação na região litoral do Nordeste, através
da instalação de novos postos pluviométricos, otimizando a sua distribuição espacial, em número e em
posição, considerando, entre outros critérios, o efeito sobre as curvas de permanência em pontos de
cálculo estratégicos para o desenvolvimento socioeconômico da bacia.. Faz-se também um alerta aos
órgãos gestores dos estados nordestinos quanto à
incerteza sobre as vazões de referência para a outorga, que podem atingir valores inadmissíveis.
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tion curves varies in space, depending on how the rainfall
gauges are spatially distributed. But the results show a
different sensitivity for both the outputs of the model and
the frequency duration curves. In the Mamuaba and
Mumbaba rivers, the uncertainty on Q90 was always less
than 20%. In the upper and middle course of the
Gramame river it was more than 100%. However the
sensitivity on the flows generated by the model was lower in
the Gramame river than in the Mumbaba river.
Keywords: spatial distribution, precipitation, distributed
rainfall-runoff model.

Impact of Rainfall Spatial Distribution Uncertainty
on the Monthly Hydrograms and Monthly Flow
Duration Curves Obtained from a Rainfall Runoff
Model
ABSTRACT
Great progress has been made in the last decades
in the development of hydrologic rainfall-runoff models.
Currently, scientists are focusing on how to assess and treat
uncertainties related to hydrologic modelling due to the
model structure or to the input data errors. This study aims
to assess the uncertainty of monthly flows and their duration frequency curves, due to the weak representation of the
spatial variability of the rainfall field with the existing
rainfall gauges. The flows are generated by the distributed
hydrologic model AÇUMOD. The Gramame basin in the
northeastern coastal region of Brazil is used to carry out
this study because in the past it was equipped with a good
rainfall gauge network. This basin is representative of
others in the region where the rainfall gauge density is
generally much lower. In the simulations, the rainfall
gauge density is diminished by subtracting one to seven
rainfall gauges sequentially and randomly from the original network. Three complementary analyses are done to
assess uncertainty on the frequency duration curve: i)
studying the impact of the rainfall gauge density on model
output; ii) studying the intradensity impact of the spatial
variability of the rainfall gauges field, and, iii) estimating
uncertainty on some points of the frequency duration
curves. It is shown that the distance between the outputs of
the model and the reference flows increases as the rainfall
gauge density decreases from the density threshold of one
rainfall gauge in 65 km². This situation is generalized in
the coastal north-eastern region of Brazil. It is also shown
that the sensitivity of the model and of the frequency dura-
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RESUMO
Este artigo descreve o potencial do produto Phoslock® para adsorção de fósforo em corpos da água e, conseqüentemente, para a redução da densidade de cianobactérias tóxicas. Este produto foi desenvolvido, recentemente, na Austrália,
para restaurar tanto ecossistemas de água-doce quanto marinhos dentro de um amplo gradiente de pH (4-11). Testes, em laboratório, foram realizados para avaliar a eficiência do produto na remoção de fósforo reativo dissolvido (FRD) em soluções
com concentrações de 0,5 e 1,0 mg. L-1. Além disso, foi testado também o potencial de Phoslock para promover a redução do
crescimento de uma cepa de cianobactéria tóxica, Microcystis aeruginosa (NPLJ4). Nos tratamentos com Phoslock, comprovou-se uma remoção altamente significativa (p<0,001) de FRD (>99%) e conseqüente redução efetiva (>94%, p<0,001)
da densidade de cianobactérias. Estes resultados corroboram a alta habilidade de Phoslock em adsorver fósforo em sistemas
aquáticos e limitar o crescimento de cianobactérias pela escassez deste nutriente. Dentre as alternativas existentes na atualidade para controle de eutrofização, certamente este produto se destaca por ser o único capaz de imobilizar fosfatos dentro do
próprio ecossistema, sem promover efeitos colaterais a organismos aquáticos e seres humanos.
Palavras-chave: restauração ambiental - capacidade de adsorção de fosfatos —floração de cianobactérias.

toxinas, como cianobactérias (Moss, 1990; Jones,
1994). Estes organismos podem apresentar uma série de vantagens competitivas que possibilita a formação populações dominantes em diversos sistemas
aquáticos. Os efeitos de sua proliferação geram problemas de transparência, em função da alta densidade, provocando também odores e sabores alterados na água em função da produção de cianotoxinas. Isto inviabiliza a potabilidade da água para animais e seres humanos (Carmichael, 1994).
Embora o nitrogênio também seja responsável pela eutrofização, o fator limitante para a ocorrência de florações de cianobactérias é o fósforo,
pois algumas das principais espécies tóxicas possuem a capacidade de fixar o nitrogênio. Portanto, a
carga de nitrogênio afluente em um corpo da água
receptor possui menor importância para o controle
da eutrofização (Von Sperling, 1996).
A entrada de fósforo em corpos da água pode ser proveniente de (a) origem antropogênica
como despejo de esgoto doméstico; (b) efluentes
industriais; (3) lixiviação e carreamento de fertilizantes da bacia ou estrume em áreas de agricultura.
Concentrações de FRD a partir de 0,05 mg.L-1 são
suficientes para causar o florescimento de cianobactérias (Scheffer, 1998). Neste contexto, a degrada-

INTRODUÇÃO
Mais de um bilhão de pessoas, cerca de 18%
da população mundial, estão sem acesso a uma
quantidade mínima de água de boa qualidade para
consumo (WHO & UNICEF, 2005). A questão é que
mantidos os atuais padrões de consumo e danos ao
meio ambiente, o quadro pode piorar muito e rapidamente. Calcula-se que em 2025, dois terços da
população global, 5,5 bilhões poderão ter dificuldade de acesso à água potável. No Brasil, em função da
precariedade de planos para um crescimento urbano auto-sustentável e desprovimento de medidas de
recuperação de águas poluídas, há a necessidade
urgente de novas alternativas para o saneamento de
corpos da água eutrofizados e controle de algas tóxicas, sem afetar ao meio ambiente.
A remoção de fósforo tem sido o principal
foco de estudos de restauração ambiental de ecossistemas aquáticos como lagos, estuários, rios e reservatórios. O fósforo, juntamente com o nitrogênio, é
um dos nutrientes mais importantes e responsáveis
pela eutrofização de águas naturais. Uma das principais conseqüências da eutrofização é o crescimento acelerado de algas potencialmente produtoras de
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•

ção de matéria orgânica pode levar ao declínio de
oxigênio na água, o qual por sua vez causa problemas secundários como mortandade de peixes e liberação de substâncias tóxicas ou fosfatos do sedimento, anteriormente ligados ao este quando oxigenado
(Von Sperling, 1996).
No Brasil, a combinação de cargas enriquecidas de fósforo durante períodos de estiagem e calor nas estações mais quentes do ano são fatores
propulsores para a proliferação de cianobactérias
(Huszar, et al. 2000; Bouvy et al. 2000). No nordeste
brasileiro, onde as temperaturas se mantêm elevadas
durante todo o ano e em função de longos períodos
de estiagem, as florações são ainda mais freqüentes
em reservatórios e açudes artificiais (Molica et al.
2005).
Em suma, o crescimento populacional desordenado e a falta de medidas adequadas para a
sustentabilidade ambiental urbana e rural têm propiciado a expansão e aceleramento da eutrofização
dos ecossistemas aquáticos no Brasil e no mundo.
Devido a este panorama alarmante, há a necessidade
eminente de novos métodos para restauração de recursos hídricos degradados sem promover efeitos
colaterais sobre organismos e/ou interações ecológicas no meio ambiente.
Apesar da existência de algumas medidas
para controlar o excesso de nutrientes e proliferação de cianobactérias, existem muitas restrições associadas às suas aplicações, por exemplo:

•

Medidas mecânicas:
•
•
•

Apenas aplicável para fontes pontuais de poluição;
Denitrificação:

•
•
•

A remoção de nitrogênio (N) implica custos
elevados;
Demanda elevado consumo energético (custos químicos) e equipamentos;
E, no entanto, o nitrogênio pode ser fixado
oportunamente pelas cianobactérias.
Soluções químicas:

•
•

Aeração demanda alto custo energético;
Remoção da camada hipolimnética (zona
profunda) rica em nutrientes é insustentável;
Remoção de lodo é altamente impactante
por causar ressuspensão de partículas e matéria orgânica que promovem aumento da
turbidez e depleção de oxigênio, respectivamente. E, além disso, não remove o fósforo reativo dissolvido (FRD).

Diante da escassez de medidas autosustentáveis e sem efeitos colaterais ao ambiente, este trabalho apresenta uma nova alternativa para o
tratamento de corpos da água eutrofizados através
da remoção do fósforo solúvel (FRD/PO4-3) com
uma argila ionicamente modificada denominada
Phoslock®. Trabalhos anteriores (Robb et al. 2003 et
al., Akhurst et al., 2004; Ross et al., 2008) avaliaram e
comprovaram a habilidade da argila modificada em
adsorver fosfatos sob diferentes condições de contorno (e.g., pH, anoxia, luz).
O produto é considerado capaz de remover
fosfatos tanto em ambientes de água-doce quanto
marinhos (Robb et al., 2003). Ao ser aplicada sobre a
superfície de um corpo da água, a argila decanta até
o sedimento, formando uma camada de 1-3mm no
fundo capaz de adsorver o FRD liberado da água intersticial e sedimento. Desta forma o produto produz um efeito de tamponamento sobre o fluxo de
fósforo proveniente do hipolímnio (Akhurst et al.,
2004). Assume-se que uma vez que o FRD seja adsorvido pela argila modificada, o crescimento de cianobactérias seja limitado pela depleção deste nutriente.
Considerando as potencialidades de Phoslock® para a restauração de ecossistemas aquáticos
eutrofizados, este trabalho tem como objetivo testar
a capacidade do produto em adsorver íons PO4-3
(FRD) e, conseqüentemente, promover a redução
no crescimento de uma cepa tóxica da cianobactéria
Microcystis aeruginosa (NPLJ4).

Tratamento biológico (e.g.remoção biológica de
nutrientes):
•

Coagulantes de Alumínio ou Ferro, além de
instáveis, formam lodo;
Algicidas — tanto químicos quanto biológicos
são insustentáveis e agregam alto risco de
impacto ambiental.

Instáveis, passíveis de re-mobilização com
tempo e/ou alterações de pH;
Não aplicáveis para baixos níveis de fósforo
e em ambientes naturais;
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MATERIAIS E MÉTODOS

Redução de Fósforo Reativo Dissolvido (FRD)

Características do produto Phoslock®

Foram conduzidos experimentos para avaliação da redução dos níveis de FRD através do mecanismo de adsorção de Phoslock®. Aplicações do
produto foram testadas em 4 diferentes dosagens
(tratamentos): (a) 0,1 (b) 0,3 (c) 1,0 e (d) 3,3 g. L-1.
Os tratamentos foram aplicados em soluções preparadas com fosfatos (água destilada + fosfatos) nas
concentrações de 0,5 e 1,0 mg.L-1 de FRD. Os ensaios foram realizados, em triplicatas, em frascos erlenmeyers (250 mL), sendo 3 frascos como controle
(sem Phoslock®) e 12 fracos respectivos aos 4 tratamentos. Os diferentes tratamentos foram estabelecidos para testar a eficiência de várias dosagens do
produto, além da recomendada pelo fabricante
(100: 1, e.g., 100 mg.L-1 de Phoslock® para 1 mg.L-1
de FRD), sobre diferentes concentrações de FRD.
Os experimentos foram conduzidos em laboratório,
sob condições controladas de temperatura (25ºC),
luz (300 µmol. m-2s-1 PAR), pH (7,5) e agitação constante de 50 rpm.
Para avaliar o tempo de reação da argila ionicamente modificada com fosfatos, a concentração
de FRD nos tratamentos foi medida em intervalos
diferentes. A análise de FRD foi realizada de acordo
com Mackereth et al. (1989), após filtração (GF/F Ø
47mm) de alíquotas de 50 ml coletadas dos tratamentos.
Nos tratamentos com 0,5 mg.L-1 FRD, as alíquotas foram coletadas em 1h e 6h, após a aplicação
do produto. Nos tratamentos com 1mg.L-1 de FRD,
as análises de FRD foram realizadas em 24 e 48 hs,
visando averiguar a duração do efeito de complexação da argila com uma concentração maior de FRD.

Phoslock® foi desenvolvido na Austrália pela
CSIRO (Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation). O produto é resultado de uma modificação iônica da argila bentonita. Para adsorção
de FRD, a argila recebeu um tratamento com o elemento lantano, o qual possui a habilidade de se
complexar com íons orto-fosfato (PO4). Na presença
deste ânion, Phoslock forma um mineral altamente
estável conhecido como rhabdophane (LaPO4·n
H2O)(Douglas et al., 2000).
Após a aplicação, o FRD é rapidamente adsorvido formando um complexo insolúvel com a estrutura de argila modificada. O produto é considerado capaz de remover fosfatos dentro de um amplo
gradiente de pH (4-11) (Douglas et al., 2000). No
entanto, sua eficiência foi considerada maior dentro
da faixa de pH 5-9 (Ross et al., 2008). Ao contrário
de adsorventes derivados de alumínio, a adsorção de
fosfatos por Phoslock® é estável sob condições anóxicas (Akhurst et al., 2004; Robb et al., 2003; Ross et
al., 2008).
O produto foi testado quanto a sua toxicidade crônica e aguda em vários organismos aquáticos bioindicadores (peixes, micro e macro crustáceos e invertebrados bentônicos) usando os critérios
de toxicidade da EPA (Environmental Protection Agency) dos Estados Unidos. Concluiu-se que o produto não oferece riscos à vida aquática (Moore &
Chiswell, 2006) tampouco à saúde humana (Moore,
2007). Sendo assim, sua produção recebeu aprovação do NICNAS (National Industrial Chemicals Notification and Assessment Scheme) em 2001, na Austrália.

Redução de cianobactérias tóxicas
A capacidade da argila modificada para reduzir o crescimento da cianobactéria Microcystis aeuruginosa (NPLJ4), foi avaliada através do monitoramento do crescimento das algas, após aplicação do
produto. Diferentes dosagens (tratamentos) de
Phoslock® foram testadas: (a) 0,1 (b) 0,3 (c) 1,0 e
(d) 3,3 g. L-1. Para prover o crescimento das algas,
foi utilizado o meio de cultura ASM-1, padrão para a
manutenção de estoques de cianobactérias (Gorham et al., 1964). As incubações foram conduzidas,
em triplicatas, em frascos erlenmeyers (250mL).
Cada frasco recebeu 200 mL do meio de cultura diluído, em água deionizada, para atingir a concentração de 1mg.L-1 de FRD. Controles e tratamentos
foram inoculados com 50µg.L-1 de clorofila-a de M.
aeruginosa. Os inóculos foram obtidos das culturas

Experimentos em laboratório
O produto foi testado experimentalmente
no Laboratório de Saneamento Ambiental do Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH) - Universidade
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). O objetivo
dos testes foi avaliar, em microcosmos, o potencial
de Phoslock® quanto à (i) adsorção de fósforo reativo dissolvido (FRD) e (ii) redução do crescimento
da cianobactéria tóxica, Microcystis aeruginosa. A cepa de M. aeruginosa (NPLJ-4) utilizada se enquadra
no grau de elevada toxicidade, apresentando valor
de DL5024h de microcistinas (MCs) totais de 24,2 µg.
Kg.-1 p.c., em testes com camundongos, e concentração de MCs no material seco maior que 1,0 µg. mg.-1
p.s. (Kuroda et al., 2007).
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FRD nos tratamentos em relação ao controle
(Fig.1). Este decréscimo foi corroborado pela variação altamente significativa (F4,10=220,9; p<0,001) de
FRD encontrada em todos os tratamentos, em apenas 1h.

de estoque, mantidas em sala climatizada a 25ºC, intensidade luminosa de 300 µmol. m-2.s-1 PAR e fotoperíodo de 12:12 hs. A manutenção do banco de
culturas é realizada através de repiques, após as culturas alcançarem crescimento exponencial máximo
(~15dias). Este procedimento é realizado com material esterilizado e em capela de fluxo laminar.
A incubação foi conduzida conforme as
condições acima descritas e agitação constante de 50
rpm para evitar a sedimentação das algas.
A avaliação do crescimento de M. aeruginosa
foi realizada através da estimativa da concentração
de clorofila-a nos tratamentos. Para tanto foi utilizado um fluorômetro multi-canal de clorofila (PHYTO-PAM, Walz®). O equipamento possui quatro canais luminosos com leitura de diferentes comprimentos de onda para a determinação de clorofila-a.
Através da combinação dos quatro canais luminosos
o aparelho é capaz de identificar os principais grupos de algas presentes em uma amostra em função
de suas pigmentações características. O equipamento PHYTO-PAM foi calibrado para a leitura da cepa
NPLJ4 com base na concentração de clorofila-a da
cepa, determinada analiticamente por método de
extração com etanol a frio (Jespersen & Christoffersen, 1987). Além disso, o aparelho permite estimar a
eficiência fotossintética (fotossistema II, PSII) das algas, pela emissão de luz actínica e excitação do fotossistema II, contido nos cloroplastos das células.
Com a leitura do PSII é possível estimar a saúde metabólica das algas.
Previamente ao início do experimento, foram tomadas medidas de clorofila-a e eficiência do
PSII das culturas de estoque para calcular a diluição
do inóculo e para se certificar de que as cianobactérias estavam em condições ideais de saúde para a inoculação. O experimento foi monitorado, diariamente, durante 72h.

Figura 1 - Efeito dos tratamentos com Phoslock (0,1; 0,3;
1,0 e 3,3 g.L-1) na redução de 0,5 mg.L-1 de FRD, após 1 e
6 hs da aplicação.

Os tratamentos que receberam 1,0 e 3,3 g.Lde Phoslock provocaram uma redução superior a
90% de FRD (Tab. 1). Após 6 h da aplicação, a concentração de FRD foi reduzida a menos de 0,05
mg.L-1 em todos os tratamentos. Isto representa uma
remoção de > 99% do FRD inicial (0,5 mg.L-1).
1

Tabela 1 - Valores de FRD nos tratamentos com Phoslock
e a eficiência dos mesmos para redução de FRD.

Tratamentos FRD
com Phoslock inicial
(mg.L-1)
-1
0,5
0,1 g. L
0,3 g. L-1
0,5
-1
1,0 g. L
0,5
3,3 g. L-1
0,5

FRD
final
(mg.L-1)
0,0469
0,0023
0,0033
0,0023

Eficiência (%)
99,86
99,99
99,99
99,99

Análises Estatísticas
Para avaliação dos tratamentos de Phoslock®, os dados com distribuição normal (p<0,05)
foram submetidos a uma análise de variância (ANOVA) e comparação de médias pelo método do
teste de Tukey.

RESULTADOS
Redução de Fósforo Reativo Dissolvido (FRD)
Figura 2 - Efeito dos tratamentos com Phoslock (0,1; 0,3;
1,0 e 3,3 g.L-1) na redução de 1 mg. L-1 de FRD, após 24 e
48 hs da aplicação.

Após a aplicação de Phoslock, foi possível
observar um rápido decréscimo na concentração de
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Em situação de maior concentração de FRD
(1,0 mg.L-1), os tratamentos com Phoslock também
se mostraram efetivos para as primeiras 24h após aplicação (F4,10= 448,9; p<0,001) (Fig. 2).
Ao final de 48h, os níveis de FRD foram reduzidos e mantidos abaixo de 0,1 mg.L-1 de FRD, o
que equivale a uma redução de 94% da concentração inicial (1,0 mg.L-1) (Tab.2). Somente nos tratamentos com 1,0 e 3,3 g.L-1 de Phoslock, os valores de
FRD foram reduzidos abaixo de 0,05 mg.L-1 (99%).

Tabela 3 — Concentração de clorofila-a no controle e tratamentos. Grau de significância dos tratamentos quanto à
redução de clorofila-a.

Tabela 2 - Valores de FRD nos tratamentos com Phoslock
e a eficiência dos mesmos para redução de FRD.

Tratamentos
com Phoslock
0,1 g. L-1
0,3 g. L-1
1,0 g. L-1
3,3 g. L-1

FRD inicial FRD Final
(mg.L-1)
(mg.L-1)

Eficiência
(%)

1,0
1,0
1,0
1,0

94,01
96,17
99,31
99,66

0,0599
0,0383
0,0069
0,0034

Tratamentos
com
Phoslock
Controle

Clorofila-a
inicial
(ug.L-1)
50

0,1 g. L-1

50

124,9

0,33596

0,3 g. L

-1

50

72,68

p<0,01

1,0 g. L

-1

50

3,665

p<0,001

3,3 g. L-1

50

1,007

p<0,001

Clorofila-a
Significância
final
dos tratamentos
(ug.L-1)
vs controle
163,2

A aplicação de Phoslock afetou também a
eficiência fotossintética (fotossistema II, PSII) das cianobactérias incubadas (Fig.4). A partir de 24h de
incubação foi detectado uma redução significativa
(F4,10=10,06; p<0,01) no PSII entre os tratamentos,
que se manteve até o final do experimento. As aplicações de 1,0 e 3,3 g.L-1 de Phoslock causaram uma
redução de 0,53 a 0 no PSII , em 48h. Isto demonstra
que a capacidade fotossintética das células da cianobactéria foi diretamente afetada pela falta de fósforo
reativo solúvel. A eficiência do PSII é dada em uma
escala de 0 a 1, sendo que para esta cianobactéria, o
valor máximo da capacidade fotossintética é de 0,65.
Conseqüentemente, o efeito observado no PSII demonstrou a queda na produção primária e conseqüente morte das cianobactérias.

Redução de cianobactérias tóxicas
Nos experimentos com a cianobactéria tóxica M. aeruginosa (NPLJ4), os tratamentos com Phoslock provocaram uma variação altamente significativa (F4,10=307,5; p<0,001) na concentração de clorofila-a, após 24h de incubação (Fig.3). No entanto,
somente os tratamentos com 0,3; 1,0 e 3,3 g.L-1 de
Phoslock causaram uma redução significativa no
crescimento da cianobactéria após 72h, comparativamente ao controle (Tab. 3). Nos tratamentos com
1,0 e 3,3 g.L-1, a concentração inicial de clorofila-a
de 50 µg.L-1 decaiu drasticamente para 9,34 e 2,56
µg.L-1, respectivamente.

Figura 3 - Efeito dos tratamentos com Phoslock (0,1; 0,3;
1,0 e 3,3 g.L-1) sobre o crescimento da cianobactéria Microcystis aeruginosa (NPLJ4), dado pela concentração de
clorofila-a (µg.L-1).

Figura 4 - Efeito dos tratamentos com Phoslock (0,1; 0,3;
1,0 e 3,3 g.L-1) sobre a eficiência do fotossitema II (PSII)
da cianobactéria tóxica Microcystis aeruginosa (NPLJ4).
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indireto de Phoslock® no crescimento e capacidade
fotossintética destas algas em função da limitação de
FRD. Este resultado foi obtido apenas com doses superiores a dose mínima de Phoslock®, indicada pelo
fabricante, 0,1g.L-1 (100:1). A dose mínima, apesar
de causar uma atenuação evidente no crescimento
de M. aeruginosa, não foi significativa, durante 72h.
No entanto, a mesma dosagem reduziu a concentração de FRD de 1,0 a 0,059 mg.L-1 (>94%) nos testes
realizados. Isto representa uma capacidade de adsorção de FRD de 9.4 mg.g-1, a maior observada entre os tratamentos. A capacidade de adsorção das
dosagens maiores como, 0,3 g.L-1 (330:1) e 1,0 g.L-1
(1000:1) foi bastante inferior: 2,91 e 0,99 mg.g-1,
respectivamente. Isto significa que foram excessivas
para a concentração de 1,0 mg.L-1 e que restaram sítios ainda disponíveis para a adsorção de íons PO4-3
no material excedente (Douglas et al., 2001). Sendo
assim, a dosagem recomendada pelo fabricante
(100:1) esteve muito próxima do esperado, reduzindo a concentração de FRD a valores em torno do
desejado (<0,05 mg.L-1), representativo de condições oligotróficas. No entanto, esta dosagem é apenas uma referência, pois para garantir o controle efetivo de florações vários fatores devem ser considerados a fim de estabelecer uma estratégia de restauração ambiental. Inicialmente, deve ser realizada
uma análise rigorosa da concentração de FRD na
água, sedimento e água intersticial. Da mesma forma, a concentração de fósforo total, no sedimento,
deve ser avaliada a fim de determinar o estoque que
poderá ser convertido a FRD, no futuro. Além disso,
é necessário considerar também a reserva intracelular de fósforo das cianobactérias, uma vez que estas
algas possuem a capacidade de armazenar grandes
quantidades deste nutriente, destinado a replicação
celular (Reynolds, 2006). Por fim, a aplicação de
uma dosagem de Phoslock® superior à concentração
de FRD no corpo hídrico pode ser também utilizada
como uma estratégia para imobilizar futuros influxos de fósforo no sistema. A previsão de cargas da
bacia é fundamental para estimar e aumentar a longevidade do tratamento, podendo ser facilmente
alcançada com o uso de modelos hidrológicos e de
qualidade da água.
Como o fósforo provém de diversas fontes
externas e internas (e.g. lixiviação da bacia de drenagem, fertilizantes, esgotos industrias e domésticos,
influxo de água intersticial, fontes biológicas como,
degradação de vegetais e excreção de organismos
aquáticos e aves), é muito difícil controlar o teor
deste nutriente abaixo de um limiar que não seja favorável à proliferação de cianobactérias. Logo, a alternativa de imobilizar o fósforo dentro do próprio

DISCUSSÃO
A argila ionicamente modificada removeu
mais de 94% do fósforo reativo dissolvido (FRD) em
todos os tratamentos. Com uma concentração de
FRD inicial de 0,5 mg.L-1 foi observada uma adsorção ainda maior (>99%), pois em 6 horas, após a aplicação do produto, a concentração de FRD foi reduzida a valores inferiores a 0,01 mg.L-1.
A habilidade do produto em reduzir o FRD
a concentrações ínfimas, se utilizada em ambientes
aquáticos eutrofizados, promoveria alterações significativas no grau de trofia do ecossistema. Assume-se
que seria possível reverter o processo de eutrofização até estabelecer condições oligotróficas, i.e., valores de FRD <0,04 mg.L-1 (Moss, 1990). Esta mudança
provocaria uma queda drástica na produção primária do fitoplâncton em processo de floração, permitindo uma restruturação da cadeia trófica (Moss,
1990; Sheffer, 1998).
Em ambientes aquáticos oligotróficos, a
comunidade fitoplanctônica, geralmente, apresenta
riqueza e eqüitabilidade maiores do que em ambientes eutróficos (Reynolds, 2006), sendo composta
por espécies de diatomáceas, crisofíceas, pequenas
clorofíceas e até mesmo cianobactérias (Huszar &
Caraco, 1998; Padisák et al., 2006; Crosseti & Bicudo,
2008a). Entretanto, com o aumento do estado trófico e decréscimo da razão NT:PT, ocorre o declínio
da maioria dos grupos funcionais, perda de diversidade e aumento da densidade de algas verdes filamentosas e/ou cianobactérias (Sheffer, 1998). Portanto, a ocorrência de florações é típica de um corpo da água que se encontra em um estado eutrófico
(Huszar et al., 2000; Havens et al., 2003).
Com a redução da disponibilidade de fósforo no ambiente, é plausível que ocorram mudanças
positivas na comunidade fitoplanctônica. Algas adaptadas a menores concentrações de FRD prevaleceriam sob a menor oferta do nutriente e maior razão NT:PT (>29) (Smith & Bennett, 1999). Desta
forma, grupos funcionais adaptados a ambientes oligotróficos poderiam se restabelecer (Crosseti & Bicudo, 2005; Reynolds, 2006). Estes processos já foram observados em reservatórios e lagos na Europa
e Austrália. Nestas ocasiões, ao reduzir a densidade
de cianobactérias significativamente, outras populações fitoplanctônicas conseguiram se restabelecer,
aumentando a diversidade e devolvendo equilíbrio
ao ecossistema (Robb et al., 2003, Institut Dr. Nowak, 2008).
O experimento com a cianobactéria tóxica,
Microcystis aeruginosa (NPLJ4), comprovou o efeito
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ecossistema com a argila modificada é uma opção
inovadora.
Comparado ao uso de processos físicoquímicos convencionais como, adição de sulfato de
alumínio, cloreto férrico ou cal, a argila modificada
apresenta vantagens relevantes. O consumo de reagentes químicos convencionais para a remoção de
fósforo é elevado e, além da produção de grandes
quantidades de lodo, geram efluentes com concentrações de fósforo da ordem de 1,0 mg.L-1 (Von
Sperling, 1996). Mesmo após processos biológicos
de remoção, a concentração de fosfatos pode ser
reduzida somente até 0,5 mg.L-1, embora seja apropriado considerar valores mais conservadores em
torno de 1,0 mg.L-1 (Von Sperling, 1996). Não obstante, a aplicação de químicos com base em alumínio ou cloreto férrico não é sustentável, havendo
poucos registros sobre o sucesso e longevidade destes tratamentos (Cooke et al., 1993b; Welch & Cooke, 1999). Isto se deve, principalmente, a instabilidade destes reagentes frente a pequenas variações
de pH, alcalinidade e concentração de matéria orgânica na água (Cooke et al., 1992; Omoike & Vanloon, 1999). Além disso, pelo fato de serem instáveis, acabam gerando compostos solúveis tóxicos
que oferecem risco à vida aquática (Neville &
Campbell, 1988; Yokel & Golub, 1996; Gibbs, 2008).
A argila modificada não gera lodo e testes
ecotoxicológicos demonstraram que o produto não
afeta diversos organismos aquáticos nem a saúde
humana (Moore & Chiswell, 2006; Moore, 2007).
Uma vez considerado atóxico, este produto representa uma alternativa eficiente a ser aplicada para
reverter processos de eutrofização em ambientes
degradados. O potencial de Phoslock® para restaurar ambientes aquáticos vêm vem sendo comprovado na Europa (Alemanha, Holanda, Inglaterra, Polônia), Austrália e EUA. Rios australianos foram tratados com argila e apresentaram melhora significativa na qualidade de suas águas (Douglas & Adeney,
2001; Robb et al., 2003). Na Alemanha, recentes aplicações foram conduzidas nos lagos Silbersee e
Bärensee (Institut Dr. Nowak, 2008). No lago Silbersee,
além de ser observada uma redução significativa no
nível de fósforo total de 0,16 para 0,04 mg.L-1, foi
observada também uma elevação no teor de oxigênio das águas. O lago antes apresentava déficits de
oxigênio em função do alto teor de matéria orgânica e, provavelmente, em função da redução de fósforo, houve também uma redução da atividade microbiana e, conseqüentemente, da demanda bioquímica de oxigênio (DBO) (Institut Dr. Nowak,
2008).

No Brasil, há uma grande diversidade de lagos e reservatórios eutrofizados, com ocorrência de
florações (Bouvy et al., 2000; Huszar et al., 2000; Rocha et al., 2002; Molica et al., 2005; Carvalho et al.,
2007; Crossetti & Bicudo, 2005; Becker et al., 2008;
Soares et al., 2008; Sotero-Santos et al., 2008) onde
poderiam ser realizadas aplicações experimentais de
Phoslock®. Estudos in situ são importantes para avaliar os efeitos do produto sobre a estrutura trófica
de ecossistemas tropicais e subtropicais. Considerando a necessidade de realizar essa aproximação,
estão previstos experimentos em mesocosmos, em
corpos da água brasileiros, a partir de 2009. Estes
dados proverão subsídios para avaliar a eficiência do
produto no que tange à qualidade da água, tamponamento de fósforo no sedimento e possíveis modificações na estrutura trófica, em função da remoção
de fosfatos. Nestes experimentos, serão realizados
monitoramentos contínuos das comunidades bentônicas, fito e zooplanctônicas e de peixes, nos mesocosmos sob tratamento e controles.
Outra questão relevante a ser monitorada é
a concentração de cianotoxinas, após eliminar florações tóxicas em um manancial. Embora a argila
modificada não provoque a lise celular das algas, afetando-as apenas indiretamente, a eventual liberação ou somente a persistência das toxinas, se presentes na água, deve ser levada em consideração. Informações deste tipo podem ser facilmente obtidas e
são fundamentais para o gerenciamento de reservatórios de abastecimento público. Considerando que
o processo de declínio das florações, após a aplicação da argila, pode levar de 7 a 14 dias, dependendo
do estoque intracelular de fósforo das algas (Institut
Dr. Nowak, 2008), o monitoramento de toxinas deve
ser conduzido por período superior a um mês, no
mínimo.
A partir do monitoramento da concentração de cianotoxinas, pode-se inferir sobre o tempo
necessário para interromper a utilização do recurso
hídrico até que a concentração alcance níveis aceitáveis para os usos múltiplos da água. Este tempo
dependeria da taxa de decaimento natural das toxinas no ambiente. Como existe uma variedade de toxinas existentes (Carmichael, 1994), esta taxa é variável de acordo com a estrutura molecular da toxina
e também das condições físico-químicas do meio
(Jones & Orr, 1994; Lahti et al., 1997). Porém, em
mananciais com florações, onde a água já recebe
tratamento específico para remoção de cianotoxinas, este tempo de decaimento, à priori, não implicaria interrupção no abastecimento público. Além
disso, nestas situações, o controle de florações com a
aplicação de Phoslock® poderia se tornar uma possí-
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CONCLUSÕES
A argila ionicamente modificada demonstrou elevada capacidade de adsorção de FRD em todos tratamentos (94-99,9%). Com a dosagem mínima de Phoslock®, indicada pelo fabricante (1:100 ou
0,1 g.L-1), a capacidade de redução de FRD chegou a
0.94 mg.g-1. Em função desta alta habilidade do produto em adsorver íons PO4-3, concentrações de FRD
podem ser reduzidas a valores inferiores a 0,01
mg.L-1 (>99,9%).
Com a redução de FRD, promovida pela argila, a densidade da cianobactéria Microcystis aeruginosa foi reduzida significativamente nos tratamentos
com dosagem superior a 0,1 g.L-1, em apenas 72h.
Em suma, os experimentos demonstraram a
eficiência de argila modificada para os objetivos
propostos. Portanto, considera-se que o produto
possa ser utilizado para restabelecer condições oligotróficas em ambiente aquáticos eutróficos e controlar florações de cianobactérias. Diversas aplicações de Phoslock®, em países de clima temperado,
comprovaram sua eficiência in situ. Como o processo de adsorção iônica de FRD pela argila independe
de condições climáticas, a aplicação desta alternativa
de restauração ambiental é também promissora para
ecossistemas aquáticos tropicais e subtropicais. Uma
vez comprovada a capacidade de Phoslock® para
prevenir e controlar florações tóxicas em mananciais brasileiros, esta ferramenta de manejo pode representar um benefício sócio-econômico-ambiental
significativo, de curto prazo.
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The use of Phoslock® to Remove Phosphorous and
Control Toxic Cyanobacteria
ABSTRACT
This article describes the potential of Phoslock® to
adsorb phosphorous in water bodies and, consequently, to
reduce the occurrence of cyanobacteria blooms in eutrophic
systems. This product was developed recently in Australia,
to restore both freshwater and marine ecosystems, and it is
environmentally harmless and functional within a wide
gradient of pH (4-11). Experimental tests were performed
in the laboratory in order to test product efficiency in removing filterable reactive phosphorous (FRP) in solutions
with concentrations of 0.5 and 1.0 mg L-1. Moreover, we
tested the potential effect of Phoslock in reducing the growth
of a toxic strain of cyanobacteria, Microcystis aeruginosa
(NPLJ4). The treatments with Phoslock, have shown significant immobilization (p<0,001) of more than 99% of
the FRP and effective reduction of the cyanobacteria density
(>94%, p<0,001). The results have corroborated Phoslock’s ability to remove sources of phosphorous from aquatic
systems and to limit cyanobacteria growth due to the lack of
this nutrient. Among the existing alternatives to control eutrophication, Phoslock is certainly innovative and immobilizes phosphates within the ecosystem without promoting
side effects on aquatic organisms and human beings.
Keywords: environmental recovery - phosphate adsorption
capacity — cyanobacteria bloom.
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RESUMO
O principal objetivo deste trabalho é identificar as principais fontes pontuais terrestres de poluição ao longo da
costa marinha da região metropolitana de Fortaleza (CE) e correlacionar seu grau de poluição à variação sazonal de precipitação e à dinâmica de correntes costeiras. Este trabalho tem mostrado que as principais fontes pontuais terrestres de poluições
estão situadas nas zonas costeiras de Fortaleza (CE) que apresentam galerias pluviais. Médias mensais de precipitação
demonstram que algumas dessas galerias apresentam altas concentrações de coliformes termotolerantes mesmo em períodos de
estiagem. Medidas de correntes costeiras efetuadas ao longo da costa de Fortaleza (Setor Oeste, Centro, Leste), demonstram
que os setores localizados próximos às construções costeiras (píer, quebra-mares, portos) sofrem menor intensidade dinâmica e
mudanças em suas direções, e os setores localizados em regiões abertas apresentam uma maior intensidade dinâmica.
Resultados no cruzamento das informações de dinâmica das correntes costeiras com os dados de balneabilidade comprovam
que as áreas que apresentam maior intensidade das correntes contribuem na dispersão dos poluentes. E os setores localizados
em regiões abrigadas sofrem menor intensidade das correntes e mudanças em suas direções, dificultando a dispersão de
poluentes.
Palavras-chave: Fontes pontuais de poluição; correntes costeiras.

fecais (termotolerantes) por 100mL. Destacam-se
ainda os estudos de Vieira et al. (2001 e 2002) e de
Pinheiro et al. (2005).
Baseando-se na agenda 21 da Conferência
das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento de 1992, muitas são as fontes de poluição
do meio ambiente marinho, entre as quais se destacam as fontes provenientes de origem terrestres
(rios, lençóis freáticos, estuários, dutos e instalações
de descarga), os quais são responsáveis por 70% do
total da poluição nos ambientes marinhos.
O litoral de Fortaleza (CE) sofre essas conseqüências por se encontrar localizado em uma área
urbanizada que apresenta forte influência antrópica.
A ocupação na sua faixa de preamar em certas localidades é desprovida de infra-estrura adequada no
qual lançam afluentes domésticos diretamente no
mar; ocupações irregulares nas margens e foz dos
rios Cocó e Ceará, rios que limitam geograficamente
a leste e a oeste a linha de costa da cidade de Fortaleza.

INTRODUÇÃO
As zonas costeiras e seus litorais concentram
atividades marítimas, que são submetidas a uma
pressão antrópica forte e crescente (Lacerda et al.,
2008). Nestes ambientes é necessário o conhecimento do seu estado marinho e sua evolução, tanto
em relação à segurança de suas atividades como em
relação à gestão de seus recursos.
No litoral de Fortaleza poucos estudos foram realizados a fim de melhor se entender as possíveis fontes pontuais de poluição de origem terrestre,
entre outras e a dispersão desses poluentes ao longo
de seu litoral. Os primeiros estudos sobre a poluição
do litoral de Fortaleza foram os de Caland-Noronha
e Morais (1972), onde encontraram em suas praias
índices de coliformes que chegaram atingir 2.400
coliformes fecais (termotolerantes) por 100mL
d´água, associados aos efluentes domésticos e industriais. Segundo a resolução Nº 274, de 29 de
novembro 2000 do CONAMA é considerada imprópria para densidades superiores a 2.500 coliformes
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Neste sentido o presente trabalho evidencia
uma dessas principais fontes de poluição de origem
terrestre, abordando a metodologia de monitoramento. E assim, contribuir na gestão e mapeamento
dessas fontes pontuais e na dispersão desses poluentes ao longo do litoral de Fortaleza.

Levantamento Hidrodinâmico
Com a finalidade de se entender a dinâmica
costeira atuando na dispersão de poluentes na região de estudo foram feitos dois levantamentos in situ
dos parâmetros hidrodinâmicos (abril/2007 e junho/2008) a fim de se identificar a dinâmica espacial das correntes em três setores (Leste, Central e
Oeste) localizados na frente da vertente marítima de
Fortaleza (Figura 1). Para o levantamento das correntes (intensidade e direção) na área de estudo,
esteve em operação o ADP 3D (Acoustic Doppler
Profiler) com sensor acústico de freqüência 1,5
MHz, produzido pela SONTEK/YSI, operado até
uma profundidade de 25 metros. Através deste aparelho foram feitas medições de perfis contínuos de
correntes marinhas ao longo da coluna de água até
a profundidade de 25 metros. O valor resultante da
direção e da intensidade da corrente apresentado
neste trabalho é calculado pela média dos três valores obtidos ao longo dos três eixos (X,y,Z). Os procedimentos para coletas e análises dos parâmetros
físicos foram efetuados com o auxílio de uma embarcação onde foram instalados a sonda do ADP, o
receptor de dados, notebook (para visualização dos
dados in situ) e um GPS para auxiliar na navegação.
Os perfis de sensores acústicos do tipo ADP foram
realizados em locais estratégicos previamente escolhidos. Estes perfis são localizados em frente a vertente marítima e próximo às desembocaduras dos
estuários dos rios Ceará e Cocó, com a finalidade de
se obter um controle na possível dispersão de poluentes lançados pelos rios no ambiente marinho (Figura 1).
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Figura 1 — Localização dos pontos de monitoramento
bacteriológico e dos perfis de correntes. O perfil E.S
indica a posição do Emissário Submarino.

MATERIAIS E MÉTODOS
Área de estudo

A área estudada se encontra descrita na interface continente-oceano representada pela linha
de costa da cidade de Fortaleza (CE) com aproximadamente 27 km de extensão. Para melhor se
entender a correlação entre os parâmetros medidos
e monitorados (parâmetro hidrodinâmico, climático
e bacteriológico) a região costeira de Fortaleza vai
ser descrita em três setores: setor Leste, Central e
Oeste (Figura 1). O setor Leste corresponde à costa
leste que vai da foz do rio Cocó ao Porto do Mucuripe, o setor Central corresponde à região costeira
que vai do Porto do Mucuripe até as imediações do
Aterro da Praia de Iracema e o setor Oeste que vai
do Aterro da Praia de Iracema até a foz do rio Ceará. Na área em estudo foram analisados 12 pontos
de monitoramento bacteriológico no setor Oeste
(15O, 17O, 19O e 21O), Centro (8C, 9C 10C e 12C)
e Leste (1L, 3L, 6L e 7L) e monitorados 06 perfis de
correntes(P01 — P06) nos três setores (Figura 1).

Levantamento Climático
Os dados climatológicos apresentados neste
trabalho foram cedidos pela Fundação Cearense de
Meteorologia (FUNCEME), correspondendo as
análises médias mensais dos anos de 2000 a 2007.
Essas análises demonstram que o período chuvoso
na região inicia-se no mês de dezembro, consolidando-se a partir da segunda quinzena de fevereiro,
com as maiores precipitações geralmente ocorrendo
entre os meses de março e abril, enquanto que os
meses mais secos foram observados entre setembro a
novembro.
Levantamento Bacteriológico
A fim de se entender a distribuição espacial
dos fatores contaminantes associados à distribuição
das correntes locais ao longo da costa marinha da
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processo lixiviação, as impurezas e resíduos sólidos
presentes nas ruas além do aumento no sistema de
drenagem pluvial que é lançado ao mar. Abaixo
apresenta-se a correlação dos valores de precipitação
mensal associado aos valores de coliformes termotolerantes mensais coletados em três setores da vertente marinha de Fortaleza:

região metropolitana de Fortaleza foram mapeadas
e identificadas as galerias pluviais, a presença dos
rios e riachos que deságuam no mar. Para compreender o grau de poluição dessas galerias pluviais,
dos rios, riachos entre outros na zona costeira da
vertente marítima de Fortaleza foram analisados os
registros históricos da Superintendência Estadual do
Meio Ambiente do Ceará (SEMACE), no qual vem
desenvolvendo o programa de Monitoramento da
Balneabilidade das Praias de Fortaleza-CE desde
1978. Neste sentido foram selecionados 12 principais pontos de monitoramento da SEMACE, distribuídos entre os Rios Cocó e Ceará (Figura 1), cobrindo os setores Leste, Oeste e Centro, em pontos
de coletas devidamente escolhidos localizados nas
proximidades dos rios, riachos e galerias pluviais. O
monitoramento da balneabilidade realizado pela
SEMACE escolheu como indicador de poluição os
coliformes termotolerantes, baseados nos critérios
vigentes na Resolução Nº 274 de 29 de novembro de
2000 do Conselho Nacional do Meio Ambiente —
CONAMA, que classifica a água própria (Número
mais Provável (NMP) de coliformes fecais, máximo
de 1000/ 100 mL em 80% das amostras, durante
cinco semanas consecutivas) e ou imprópria (acima
de 1000). As coletas das amostras foram realizadas
semanalmente nas segundas-feiras, após o fluxo de
banhista durante o final de semana. As amostras
foram coletadas em frascos de vidro esterilizado,
para a determinação de coliformes fecais de acordo
com APHA (1992), utilizando a técnica dos tubos
múltiplos, conforme recomendações da resolução
CONAMA nº 357/2005.

a)Setor Oeste: As praias do setor oeste foram as que apresentaram maiores concentrações de
coliformes termotolerantes, atingindo valores de até
16.000 em certos pontos monitorados neste setor
(Figura 2a). Os mapeamentos realizados em campo
comprovam que o setor oeste é a área do litoral de
Fortaleza que apresenta maior quantidade de galerias pluviais. O gráfico de índice de precipitação vs
coliformes termotolerantes (Figura 2a) demonstra
que o setor oeste, não está relacionado à influência
de pluviometria, uma vez que as concentrações de
coliformes termotolerantes permanecem bem acima
do limite permissível para balneabilidade própria
durante todos os meses do ano, indicando alta vazão
de efluentes saindo das galerias pluviais durante os
meses de estiagem (Pontos 17O, 19O 21O), comprovando assim, a existência de ligações clandestinas
de esgoto no sistema de drenagem das galerias pluviais.
Segundo os dados de balneabilidade obtidos
por Caland e Morais (1972) ressaltam que antes da
construção do Emissário Submarino (E.S) de Fortaleza (no qual lançam seus efluentes no Oceano Atlântico a uma distância de 3.300 metros da faixa
litorânea localizado em frente ao setor Oeste da orla
marítima de Fortaleza — Figura 1) já existia uma alta
concentração de coliformes termotolerantes neste
setor.
Antes do lançamento dos efluentes ao corpo
d'água salgado através do emissário submarino, estes
passam por um tratamento preliminar na estação de
pré-condicionamento, quando são removidos os
gases agressivos para a atmosfera (tratamento de
odores), materiais grosseiros, finos e outros sedimentáveis (por meio de processos físicos como gradeamentos e tanques de sedimentação). Estudo
baseado em dados históricos de Pinheiro et al.,
2008, demonstram que com a implantação do Projeto de Esgotamento Sanitário de Fortaleza — SANEAR
I pela Companhia de Água e Esgoto do Ceará - CAGECE e também de outros programas isolados, a
situação no que diz respeito a esgotamento sanitário
melhorou consideravelmente na década de 90, passando de 18,9% para 60% o índice de cobertura.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Distribuição Espacial das Fontes Poluidoras
Associadas à Precipitação Pluviométrica Local
Através do levantamento em campo das fontes pontuais terrestres foi possível verificar que as
praias que apresentaram maiores taxas de coliformes foram as que apresentaram maiores concentrações dessas fontes pontuais, principalmente aquelas
que apresentam ligadas as galerias pluviais. No sentido de compreender o fator poluição associado às
galerias pluviais, foram feitas as análises das médias
pluviométricas mensais dos anos de 2000 a 2007
correlacionando com as médias mensais dos valores
de coliformes. Resultados demonstram que as condições das águas marinhas pioram no período chuvoso na costa da região metropolitana de Fortaleza,
sendo que a intensidade das chuvas contribui no
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c) Setor Leste: No setor Leste a maior contribuição de águas costeiras é proveniente do rio
Cocó. Neste setor a concentração de coliformes
aumenta significativamente entre os meses de março
e junho, referente ao período chuvoso de Fortaleza
(Figura 2c). A avaliação da média dos dados de balneabilidade dos anos 2004-2007 mostrou que das 07
praias monitoradas neste setor se apresentaram com
boas qualidades, se mantendo próprias para o banho em mais de 70% ao ano, com exceção do ponto
7L, que apresentaram a classificação Imprópria em
mais de 60% ao ano.
A praia localizada na foz do rio Cocó, denominada de Caça e Pesca (ponto 01L) se manteve
na média de 80% própria para o banho, ao longo
dos anos monitorados. É importante afirmar que
devido à falta de coletas/monitoramentos das cargas
químicas provenientes do rio Cocó, não foi possível
neste estudo avaliar o fator de poluição referente a
esses componentes químicos.
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ras e mudanças em suas direções, devido à presença
de obras de quebra-mar no complexo industrial
portuário. Através da análise do gráfico (Figura 2b)
também é possível afirmar que as condições de água
marinha pioram no ponto 9C durante os meses de
fevereiro a junho (período chuvoso) em relação aos
meses de agosto a novembro (período de estiagem).
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a)Setor Oeste: Dados de medidas de intensidade e direção das correntes superficiais em um
perfil ADCP (P01) no mês de junho de 2008 em
condições de maré de sizígia, demonstram que neste
setor as correntes tendem a sofrer deslocamento
para sudoeste, indicando valores de velocidade das
correntes em média de 36,9 cm.s-1, máximo de 50
cm.s-1 e mínimo de 18,8 cm.s-1, com direções oscilando entre 282 — 194 graus (Figura 3a).
Coletas efetuadas na área de influência marinha do Emissário Submarino (P02), no mês de
abril de 2007, demonstraram que os valores de máxima velocidade observados na superfície oscilaram
entre 38 cm.s-1 e 18 cm.s-1 com uma média em suas
direções de 235 graus. Estas medidas foram realizadas em condições de maré de quadratura (Figura
3b).

Figura 2 - Correlação entre a média mensal de coliformes
termotolerantes (NMP/100mL) e Pluviometria (mm) nos
setores Oeste (a), Centro (b) e Leste (c) da região costeira
de Fortaleza (CE).

b) Setor Central: Neste setor as praias que
apresentaram maiores concentrações de indicadores
microbiológicos foram às praias localizadas nos pontos de coleta 8C e 9C, apresentando picos acima de
1000 de coliformes termotolerantes em cada média
mensal. Neste setor foi verificado que ocorre um
aumento na concentração de coliformes termotolerantes nos meses de março e junho (período este
associado ao maior índice de precipitação na região) em todos os pontos monitorados (Figura 2b).
Vale salientar que o ponto 9C e 8C recebem contribuição direta de um riacho (riacho Maceió) e de
uma área que sofre menor ação de correntes costei-
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Comprovando assim, a existência das ligações clandestinas de esgoto no sistema de drenagem.
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b)Setor Central: Análises dos dados coletados no perfil - P03, referentes às direções e intensidades das correntes, demonstram que esta região se
apresentou com menores valores de intensidade na
região estudada. Estes valores atingiram uma intensidade média de corrente em torno de 15,48 cm.s-1 e
suas direções oscilaram entre 22 — 182 graus (Figura
4). A região referente à costa central da vertente
marinha fica localizada nas mediações do Porto
Mucuripe, o qual corresponde uma região abrigada.
A região envolta do Porto do Mucuripe é construída
por sistemas de quebra marés, que serve de abrigo
para embarcações. Esse sistema de obra costeira faz
com que ocorra a diminuição da ação da dinâmica
das correntes costeiras e a diminuição no grau de
exposição às ondas na região gerando uma região
de calmaria. Estas obras costeiras fazem com que
também ocorra uma mudança na direção das correntes em relação à direção de correntes predominantes na região, contribuindo com o deslocamento
das correntes em direção à costa, contribuindo para
o aprisionamento de poluentes próximo da região
portuária neste setor da costa Central (Figura 4).
Neste setor as praias que apresentaram maior índice
de concentrações de indicadores microbiológicos
foram as praias dos pontos 8C e 9C, apresentando
picos de até 15.000NMP/100mL de coliformes termotolerantes em cada ponto. Estes pontos se apresentam localizados em regiões de direções de correntes predominantes para sudeste (Figura 4).
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Figura 3 — Direção e intensidade das correntes em junho
de 2008 — P01 (a) e abril 2007 — P02 (b), no setor da costa
Oeste de Fortaleza.

Próximo da costa, o setor oeste de Fortaleza
é marcado por diversas obras costeiras como molhes
e espigões que geram uma zona de calmaria a jusante, local propício e mais procurado pelos usuários
para prática de banho, porém as águas situadas nestas localidades sofrem um maior tempo de renovação, o que poderia ser uma das variáveis que explique a maior freqüência de balneabilidade imprópria
após a década de 70 nesse setor, período de instalação dessas obras de engenharia costeira (Pinheiro et
al., 2008). Exemplos de impactos de obras costeiras
na balneabilidade das praias foram verificados por
Pereira et al. (2007) no litoral de Olinda, Pernambuco.
Além dos problemas questionáveis acima
devem ser levados em consideração que a zona marítima da costa oeste de Fortaleza apresenta maior
número de galerias pluviais, e que estas galerias se
apresentam com vazões constantes durante todo o
período do ano, mesmo em condições de estiagem.
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nas. A média dos dados de balneabildade descritos
acima confirmam a qualidade das águas próprias
para banho, com exceção das praias localizadas no
ponto 6L e no ponto 7L. Além do problema associado ao aspecto social da praia localizada no ponto
7L, no qual se observou em campo o lançamento de
afluentes diretamente na praia, esta se encontra
localizada entre duas obras de quebra mar. Estes
sistemas de quebra mar reduzem o efeito da deriva
litorânea (transporte longitudinal), sofrendo apenas
influência de correntes e ondas em direção a praia,
aprisionando e/ou aumentando a concentração de
poluentes e diminuindo o efeito de dispersão de
poluentes (Figura 5a). As demais praias situadas no
setor da costa leste estão localizadas em ambientes
abertos (ver figura 1), não apresentando influências
de obras de engenharias oceânicas, sofrendo ação
direta de correntes, marés e ondas intensas, influenciando de maneira mais ativa na dispersão de poluentes. A Figura 5a indica as medidas de correntes
em superfície (intensidade e direção) efetuadas em
um setor marinho localizado em frente à praia do
Farol (P04), demonstrando a predominância da
corrente marinha com um padrão preferencial para
sudoeste, apresentando velocidade máxima em torno de 60 cm/s. Em um outro setor da praia do futuro (P05) foi possível observar as correntes de retorno, no qual ajudam a dispersar possíveis poluentes
em direção offshore (Figura 5b).
Registros das intensidades e direções das
correntes próximos à desembocadura do rio Cocó
(P06) mostram uma região de alta perturbação dinâmica, devido à presença da deriva litorânea, associado à intensa atividade de ondas, no qual favorecem a dispersão de possíveis poluentes em direção
offshore (figura 5c), e também a ausência de obras
costeiras, facilitando a dispersão de poluentes. Isso
pode ser comprovado através dos dados de balneabilidade da SEMACE, onde se apresentou na média de
80% própria para o banho.
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Figura 5 - Direção e intensidade das correntes em junho
de 2008 no setor da costa Leste de Fortaleza: a) Perfil de
ADP — P04; b) Perfil de ADP — P05;
c) Perfil de ADP — P06.

Este trabalho mostra que as principais
fontes pontuais terrestres de poluição estão situadas
nas zonas costeiras de Fortaleza (CE) que
apresentam galerias pluviais. As análises dos dados
mensais de precipitação demonstram que algumas
dessas galerias apresentam vazões mesmo em
períodos de estiagem, isto evidencia um possível uso

c)Setor Leste: O setor Leste, na praia do Futuro, é uma região aberta à incidência das ondas,
como maior atividade hidrodinâmica, acelerando
assim o processo de autodepuração das águas sali-
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destas galerias para
lançamento de esgotos
clandestinos. A fim de se comprovar este fato seria
necessário uma vigilância ou monitoramento destas
galerias pelas entidades públicas responsáveis.
Medidas de correntes costeiras efetuadas ao longo
da costa de Fortaleza (Setor Oeste, Centro, Leste),
demonstraram que as correntes costeiras não se
apresentam homogêneas em suas intensidades e
nem em suas direções. Estes dados demonstram que
os setores localizados próximos às construções
costeiras (píer, quebra-mares, portos) sofrem menor
intensidade dinâmica e mudanças em suas direções,
e os setores localizados em regiões abertas
apresentam uma maior intensidade dinâmica. O
cruzamento dessas informações de dinâmica de
correntes com os dados de balneabilidade nos
pontos de monitoramento cedidos pela SEMACE
comprovam que as áreas que apresentam maior
intensidade das correntes contribuem na dispersão
dos poluentes, são os setores localizados em regiões
abrigadas e sofrem uma menor intensidade das
correntes e mudanças em suas direções, dificultando
a dispersão de poluentes. Resultados confirmam que
modificações na fisiografia das praias vão influenciar
na capacidade de depuração das águas costeiras,
podendo-se destacar o grau de exposição à ação das
correntes (intensidade e direção), obras costeiras,
entre outras.
Para um maior entendimento da dinâmica
espacial das correntes costeiras na região de estudo
associando-os ao transporte de poluentes, os
resultados apresentados neste artigo devem ser
complementados com futuras campanhas de campo
em diversas condições oceanográficas e meteorológicas distintas. Estas campanhas de campo podem
ser realizadas através de bóias oceanográficas fixas
nos três setores estudados neste artigo, visando à
caracterização
das
forçantes
hidrodinâmicas
existentes nos períodos de estiagem e chuvoso do
ano (efeito de sazonalidade, maior/menor
intensidade de ventos e diferentes níveis de
estratificação vertical da coluna d’água), nas épocas
de maré de sizígia e de quadratura (e nos estágios
de maré enchente e vazante, maiores transportes
horizontais). Outra opção seria a aplicabilidade
desses resultados, complementados com outros
dados futuros, no desenvolvimento de modelos
matemáticos, visando simulações das condições
atuais do ambiente estudado, e também na analise e
previsões futuras.
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Hydrodynamic , Climatic and Bacteriological Study
Associated With Coastal Point Sources of Pollution
in Fortaleza
ABSTRACT
The main objective of this paper is to identify the
most important terrestrial point sources of pollution on the
seacoast of the metropolitan area of Fortaleza, state of
Ceará (CE), and to correlate the degree of pollution to seasonal variation in precipitation and coastal current dynamics. This study has shown that the main terrestrial
sources of pollution are located in the coastal areas of Fortaleza (CE) where there are storm sewers. Mean monthly
precipitation shows that some of these sewers present high
concentrations of thermotolerant coliforms, even during low
flow periods. Coastal current measurements along the Fortaleza Coast (West, Center, East Sectors) show that the
sectors located close to coastal constructions (pier, breakwater, ports) undergo less dynamic intensity and changes in
directions, and the sectors located in open regions present
greater dynamic intensity. The results of crossimatchingthe
information on the dynamics of coastal currents with the
data on batheability prove that the areas with the highest
current intensity contribute to pollutant dispersion. And
the sectors located in sheltered areas are less subject to current intensity and change of direction, making it more
difficult to disperse pollutants.
Keywords: Point sources of pollution, coastal currents.
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RESUMO
A representação do relevo em computadores é cada vez mais utilizada em hidrologia. Sua aplicação vai desde a
simples definição da área da bacia ou dos divisores de água até a extração de informações necessárias para a modelagem
hidrológica. Uma das primeiras etapas na análise de um Modelo Digital de Elevação (MDE) para estas aplicações é a definição de uma matriz de direções de escoamento a partir da matriz de elevações. Para isto, um algoritmo conhecido como D8 é
o mais freqüentemente empregado, mas seus resultados dependem da forma como são contornadas as situações em que existem áreas planas e depressões espúrias na matriz que representa o relevo. Este artigo descreve alguns dos métodos mais freqüentemente utilizados para determinação das direções de escoamento existentes em programas computacionais de geoprocessamento, e analisa seus resultados a partir de testes utilizando um modelo digital de elevação disponível em escala global.
Palavras-chave: geoprocessamento, direções de escoamento, rede de drenagem, bacia hidrográfica.

gicos de grandes áreas a baixo custo e com incrível
rapidez.
Os dados topográficos são usualmente manipulados sob a forma de um Modelo Numérico do
Terreno (MNT) ou Modelo Digital de Elevação
(MDE), cuja representação mais comum é através de
uma matriz ou imagem raster, onde cada elemento
ou pixel tem como atributo o valor de elevação do
terreno em relação a um determinado referencial
(Burrough e McDonnel, 1998). Atualmente, a principal fonte de dados de elevação do terreno em
escala global é a base de dados obtida pelo projeto
Shuttle Radar Topographic Mission — SRTM (Farr et
al., 2007) e disponibilizada gratuitamente na Internet (Rabus et al., 2003; Sun et al., 2003).
Uma das primeiras etapas da análise da topografia para derivar informações de interesse hidrológico é a definição de direções de escoamento
para cada elemento da matriz do MDE. A partir das
direções de escoamento são calculados outros parâmetros ou variáveis de interesse hidrológico, como
a área de drenagem a montante de cada célula,
delimitação de sub-bacias, definição da rede de drenagem, determinação de comprimentos e declividades de trechos de rio, etc.
Os primeiros métodos para definir direções
de escoamento a partir de um MDE foram descritos

INTRODUÇÃO

A caracterização física da bacia hidrográfica
e do sistema de drenagem constitui uma das etapas
iniciais na maioria dos estudos hidrológicos. Incluem-se nesta caracterização tarefas como delimitação
da bacia, determinação da área de contribuição em
pontos de interesse, identificação dos principais
cursos d’água e obtenção de características como
comprimento, declividade e perfil longitudinal dos
rios. Tradicionalmente, tais informações eram preparadas manualmente a partir de mapas topográficos impressos. Atualmente, ferramentas de geoprocessamento e Sistemas de Informação Geográfica
(SIG) têm sido empregados para obter as mesmas
informações a partir do processamento automático
de dados digitais de elevação do terreno (Burrough
e McDonnel, 1998; Mendes e Cirilo, 2001; Miranda,
2005).
O desenvolvimento e aprimoramento de
SIGs e algoritmos de processamento automático, em
combinação com o aumento da capacidade computacional e da disponibilidade de dados obtidos via
sensoriamento remoto, têm permitido preparar
diversos planos de informação para estudos hidroló-
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ao longo da década de 80 por O’Callaghan e Mark
(1984), Mark (1984) e Jenson e Domingue (1988).
Durante os anos seguintes, algumas modificações foram sugeridas a esses métodos básicos,
incluindo a possibilidade de existir escoamento em
múltiplas direções (Quinn et al., 1991; Tarboton,
1997), a combinação de informações vetoriais da
rede de drenagem com o MDE para torná-lo hidrologicamente compatível (Hutchinson, 1989; Soille et
al., 2003; Kenny e Matthews, 2005; Turcotte et al.,
2001; Callow et al., 2007) e a necessidade de evitar
redes de drenagem paralelas em regiões homogêneas (Fairfield e Leymarie, 1991).
A recente disponibilização de um MDE relativamente detalhado para praticamente todas as
superfícies continentais do planeta, através de uma
missão específica do ônibus espacial americano — o
Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) —, facilitou ainda mais o acesso a MDEs e intensificou o seu
uso para aplicações em hidrologia (Sun et al., 2003;
Rabus et al., 2003; Paz et al., 2006; Valeriano et al.,
2006; Paz e Collischonn, 2007; Paz e Collischonn,
2008; Paz et al., 2008; Rennó et al., 2008).
Atualmente, uma das questões que continua
motivando novas pesquisas é a necessidade de definir direções de escoamento em regiões planas ou
em depressões artificialmente criadas por erros na
obtenção do MDE. Essa questão, solucionada inicialmente em trabalhos como o de Jenson e Domingue (1988) e Garbrecht e Martz (1997), continua
atraindo a atenção de diferentes pesquisadores porque os resultados obtidos com os métodos tradicionais são, às vezes, insatisfatórios (Martz e Garbrecht,
1999; Planchon e Darboux, 2001; Jones, 2002; Tianqi et al., 2003; Orlandini e Moretti, 2009). Outro
problema no tratamento de áreas planas para a geração de direções de fluxo pode ser o custo computacional excessivo no caso do MDE com grande
número de elementos (Gong e Xie, 2009; Wang e
Liu, 2006; Zhu et al., 2006).
Com a existência de diferentes algoritmos
destinados à obtenção de direções de escoamento a
partir do MDE, surge a indagação sobre qual método fornece o melhor resultado em diferentes situações. Neste sentido, este artigo apresenta e compara
5 métodos de geração de direções de fluxo a partir
do MDE quanto ao desempenho na definição da
rede de drenagem em áreas planas. Também é analisada a hidrografia vetorial ottocodificada disponibilizada pela Agência Nacional de Águas na escala
1:1.000.000 (HTTP://www.ana.gov.br/bibliotecavir
tual).

MÉTODOS DE DEFINIÇÃO DE
DIREÇÕES DE ESCOAMENTO
Existem muitos métodos de definição das
direções de escoamento com base em modelos digitais de elevação. A maior parte desses métodos define, para uma dada célula, ou elemento da matriz,
um código de direção de fluxo que indica para qual
das 8 células vizinhas o escoamento deverá seguir,
ou seja, uma direção de fluxo única. Outro grupo de
métodos permite a partição do escoamento de uma
determinada célula para mais de uma célula vizinhança, isto é, direções de fluxo múltiplas.
Nos métodos que trabalham com direção de
fluxo única, normalmente a determinação da direção ocorre por um critério de maior declividade. A
declividade de uma linha ligando a célula central a
cada uma de suas vizinhas é calculada e é identificada a célula vizinha para a qual a declividade é máxima (Mark, 1984; O’Callaghan e Mark, 1984). Essa
idéia central dá origem aos algoritmos chamados D8
(deterministic eight-neighbors), como os de Jenson e
Domingue (1988), Planchon e Darboux (2001) e
PFS (Sedgewick, 1992), tratados neste artigo. A diferença entre tais métodos está na forma com que são
tratadas as situações em que não existe uma declividade máxima única, na forma como são consideradas as regiões planas, e na forma como são resolvidas as áreas de depressões, que são regiões isoladas
com cotas mais baixas que a vizinhança.
O algoritmo de Jenson e Domingue
O algoritmo de Jenson e Domingue tem duas idéias gerais: a atribuição de direções de fluxo
conforme a maior declividade e o incremento artificial da altitude de células ou conjunto de células
que configuram áreas de depressão, até que se encontre um caminho de escoamento. Mais especificamente, o referido algoritmo é composto por sete
etapas básicas, algumas delas com desdobramentos
em vários passos. Resumidamente, o algoritmo é
descrito aqui em 4 etapas principais:
1. Identificação e preenchimento de depressões simples, que são aquelas células isoladas
cuja altitude é inferior a altitude das suas 8
células vizinhas. A altitude da célula considerada uma depressão simples é aumentada
para o valor da altitude da célula vizinha
mais baixa.
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2. Cálculo das direções de fluxo, através dos
seguintes passos:
2.1. Para cada célula determina-se a sua declividade em relação a cada uma das 8
células vizinhas, dada pela diferença de
altitudes dividida pela distância entre
os centros das células. Para as células
vizinhas ortogonalmente, a distância é
tomada como a largura da célula (posições 2, 8, 32 e 128 na Figura 1a). Para
as demais células, vizinhas diagonalmente, a distância é √2 vezes a largura
da célula.
2.2. Atribuição da direção de fluxo, segundo três situações: (a) se a maior declividade é positiva ou nula e ocorre para
apenas uma das células vizinhas, a direção de fluxo é atribuída no sentido
dessa célula (Figura1); (b) se a maior
declividade é positiva, mas ocorre empate entre duas ou mais células, a direção de fluxo é atribuída segundo uma
regra de desempate que procura o caminho central entre as candidatas empatadas; (c) se a maior declividade é
nula e ocorre para mais de uma célula,
guarda-se a informação de quais direções constituem o empate.
2.3. Para cada célula da situação (c) do passo anterior são identificadas as células
vizinhas que proporcionaram o empate
de maiores declividades: se uma dessas
células tem direção de fluxo válida e
que não aponta para a célula em análise, atribui-se a direção de fluxo no sentido dessa célula vizinha.
2.4. Repete-se o passo anterior (2.3) até que
não se possa atribuir direção de fluxo
para nenhuma célula.
3.

4.

conduza à borda da imagem, o exutório
testado é válido como saída para o escoamento daquela depressão. Nesse caso, todas as células da depressão que têm altitude inferior à altitude dessa célula exutório
passam a ter esse valor. Caso o caminho
traçado desde a célula exutório de uma
depressão alcance outra depressão, as células do caminho e as depressões de origem e destino passam a formar uma única
depressão ainda maior. Nessa situação, repete-se a seleção da célula exutório e o teste do caminho de fluxo a partir dessa célula.
Retorna-se ao passo 2 aplicando-o exclusivamente às células ainda sem direção indefinida. O processo se repete até ocorrer a
convergência e todas as células da imagem
terem direções de fluxo válidas.

O algoritmo de Jenson e Domingue (1988)
está implementado, por exemplo, no programa
ArcGIS®, no conjunto de ferramentas Arc-Hydro® e
no Terrain Analysis System (TAS) e já teve modificações sugeridas. Uma das modificações foi proposta
por Paz et al. (2006), o qual implementou o algoritmo e introduziu um fator de aleatoriedade para a
definição da direção de fluxo em células com a
mesma declividade que as vizinhas, atenuando, assim, o problema do surgimento de possíveis drenagens paralelas.

Figura 1 - (a) Codificação usada para distinguir as 8 direções de fluxo possíveis no método D8; (b) atribuição de
direção de fluxo pela regra da maior declividade.

Tratamento das grandes depressões: as células com direção de fluxo indefinida e localizadas contiguamente formam uma
grande depressão. Para cada grande depressão identifica-se qual célula da borda
tem a célula vizinha de menor altitude. Tal
célula vizinha é tida como potencial exutório da depressão. Verifica-se também se
as depressões compartilham uma mesma
célula exutório, o que possibilita considerá-las como uma única depressão, ou seja,
elas se fundem. Para cada grande depressão, segue-se o caminho de fluxo a partir
do potencial exutório. Caso esse caminho

O algoritmo de Planchon e Darboux
O algoritmo de Planchon e Darboux (2001)
está implementado nas funções do programa Terrain Analysis System (TAS). Este algoritmo é simples e
mais rápido que o algoritmo de Jenson e Domingue,
pois precisa de apenas dois estágios básicos de operação, enquanto que o de Jenson e Domingue necessita de sete estágios básicos de operação, alguns
incluindo sub-rotinas complexas.
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O primeiro estágio do método consiste em
inundar toda a superfície do MDE com uma altura
infinita de água, exceto as células pertencentes às
bordas da imagem. No segundo estágio as altitudes
são reduzidas iterativamente até que, passo a passo,
a superfície convirja a uma superfície final desejada,
com as depressões removidas.
Quando o método de Planchon e Darboux
é utilizado para extrair a rede de drenagem em um
MDE, é definida uma pequena diferença de altitude
positiva (∆Zviz) para cada uma das oito direções entre uma célula e sua vizinhança. Assim, cada célula
terá uma direção de drenagem definida e estará
conectada aos limites do MDE seguindo um caminho decrescente.
Durante o segundo estágio, duas operações
são aplicadas a todos os vizinhos de todas as células
para assegurar a convergência. A operação (1) refere-se aos casos em que a altitude final (Z) pode ser
escolhida como igual à altitude do MDE (ZMDE),
mantendo um caminho decrescente que passa por,
pelo menos, uma célula vizinha. Se a operação (1)
ocorre, a célula atinge seu valor mínimo e, em conseqüência, sua altitude não é mais modificada, não
esquecendo que no início todas as altitudes, exceto
pelas bordas, são iguais a infinito:
ZMDE ≥ Zviz + ∆Zviz →

Z = ZMDE

O algoritmo PFS
O algoritmo PFS também está dividido em
dois estágios, onde o primeiro procura um caminho
que direcione o fluxo para fora da região de depressão. Esse caminho é denominado “caminho do fluxo” (flow path) e as células desse caminho são parte
de um “conjunto do caminho do fluxo” (flow path
pool). Um “algoritmo de busca por prioridade”
(PFS — Priority First Search - Sedgewick, 1992) é usado para determinar esse caminho e contém 4 passos:
A. Começando da depressão, um pixel em
particular é adicionado ao conjunto do
caminho do fluxo e as suas oito células vizinhas são adicionadas como um conjunto
de candidatas ao conjunto docaminho do
fluxo;
B. O conjunto de candidatas é analisado em
busca da que tenha menor valor;
C. A célula mais baixa é então movida do
conjunto de candidatas para o conjunto
do caminho do fluxo e as suas oito vizinhas são adicionadas ao conjunto de candidatas;
D. Os passos b e c são repetidos até que uma
célula com um valor menor que a depressão seja encontrada, ou até que os limites
do MDE sejam alcançados.

(1)

A operação (2) trata do caso oposto, quando a Altitude do MDE é menor que as altitudes da
vizinhança. Nesses casos, a altitude da célula é trocada pela altitude da vizinhança (Zviz) mais a pequena declividade (∆Zviz):
ZMDE < Zviz + ∆Zviz < Z → Z = Zviz + ∆Zviz

O segundo estágio é ajustar os valores das
células ao longo do caminho do fluxo para que elas
formem um caminho decrescente. A célula inicial é
a primeira célula de depressão escolhida no primeiro estágio. A célula final é a célula que tenha um
valor menor que a depressão ao longo do caminho
do fluxo, ou a célula localizada no limite do MDE.
Se a célula no limite do MDE tem um valor maior
que a depressão seu valor é trocado pelo valor da
depressão menos um. Iniciando da célula inicial, um
ajuste linear é aplicado de acordo com a distância ao
longo do caminho do fluxo para deixá-lo com um
valor gradualmente decrescente.
O algoritmo PFS guarda semelhanças com
algoritmos utilizados no traçado de caminhos ótimos em ambientes raster, como o algoritmo de
Djikstra (Collischonn e Pilar, 2000; Burrough e
MacDonnel, 1998).

(2)

O estágio dois é executado várias vezes e
com todas as células do MDE até que nenhuma
modificação a mais seja necessária e, portanto, todas
as depressões tenham sido removidas.
A superfície final resultante é definida por
três propriedades (Planchon e Darboux, 2001):

A.
B.

C.

A superfície final terá sempre altitude
maior ou igual à inicial;
Para cada célula da superfície final existe um caminho que segue até os limites do MDE, com um declive igual
ou superior a ∆Zviz;
A superfície final é a menor superfície
permitida pelas propriedades “a” e “b”.

MÉTODOS DE DIREÇÕES MÚLTIPLAS
Diferentemente dos algoritmos D8, os métodos de direções múltiplas admitem que o escoa-
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rio. Isso faz com que tais células constituam caminhos de fluxo principais no raster de direções de
fluxo gerado a partir do MDE modificado.
Métodos como o stream-burning podem ser
utilizados em conjunto com qualquer um dos métodos de definição de direção de fluxo descritos antes.
Embora a modificação da superfície do MDE forneça uma significante melhora para a definição das
direções de escoamento e, conseqüentemente, melhoras nos demais planos derivados deste (ex: área
de drenagem, comprimento de rios e delimitação de
bacias), informações que necessitem dos valores das
elevações, como declividades, são prejudicadas (Callow et al., 2007). Porém, de maneira geral, o préprocessamento usando stream-burning tende a melhorar a qualidade das direções de fluxo e da rede
de drenagem gerada, independentemente do método utilizado na definição das direções de fluxo. Por
esses motivos ele não será analisado neste artigo.

mento de uma célula possa se dirigir para mais de
uma das oito células vizinhas. A abordagem de direções múltiplas surgiu com o intuito de minimizar o
que era tido como uma limitação do método D8. A
consideração de direção única adotada nos métodos
D8 é, a rigor, uma simplificação da situação real, já
que o fluxo gerado em uma determinada célula
realmente não segue concentrado para apenas uma
das 8 células vizinhas.
Os métodos de direções múltiplas procuram
retratar esse aspecto, particionando o escoamento
entre mais de uma célula vizinha (Tarboton, 1997;
Quinn et al., 1991; Seibert e McGlynn, 2007). Contudo, em termos de definição de rede de drenagem
e áreas de drenagem, a adoção de direções múltiplas
não é adequada devido à perda de ligação única
pixel a pixel e à geração de limites difusos e sobrepostos de áreas de contribuição (Jones, 2002). Por
isso, este artigo aborda apenas métodos de direção
única para cada célula (D8).

METODOLOGIA DE COMPARAÇÃO
METODOLOGIAS DE
PRÉ-PROCESSAMENTO
Ao se definir as direções de escoamento, espera-se que a rede de drenagem resultante localizese dentro da calha do rio, o que pode ser verificado
a partir de uma comparação com imagens de satélite, por exemplo. Conseqüentemente, quanto maior
a largura do rio, maior a probabilidade da rede gerada cair dentro da sua calha. Os diversos métodos
de determinação da direção do escoamento a partir
do MDE produzem resultados diferentes, os quais
nem sempre concordam com a realidade, principalmente quando aplicados em regiões planas, e
dependem do tratamento que cada algoritmo dá
nessas regiões.
Neste trabalho foram comparados cinco métodos de obtenção das direções de fluxo a partir do
MDE: Jenson e Domingue presente no TAS; Planchon and Darboux presente no TAS; Jenson e Domingue presente no ESRI — ArcGIS®; Priority First
Search (PSF) presente no IDRISI®; e a modificação
de Jenson e Domingue sugerida por Paz et al.
(2006), a qual iremos denominar D8fa (D8 com
fator de aletoriedade). Além dos métodos mencionados, também foi comparada a hidrografia vetorial
disponibilizada pela ANA — Agência Nacional de
Águas, na escala de 1:1.000.000.
A hidrografia vetorial da ANA compõe a base hidrográfica ottocodificada da Agência e foi obtida a partir do mapeamento sistemático da carta de
hidrografia da Fundação Instituto Brasileiro de Ge-

Grande parte dos modelos digitais de elevação possui dificuldades em representar adequadamente padrões hidrológicos, como a rede de drenagem em áreas planas (Callow et al., 2007). A posição
adequada da rede está associada com a definição das
direções de escoamento em cada célula do MDE,
cuja geração depende do método utilizado e da
qualidade do MDE. Uma forma de melhorar a definição das direções de escoamento em regiões planas, ou onde o MDE apresenta erros aleatórios ou
devidos à vegetação, como no caso do SRTM, é o
método conhecido como “stream-burning” (Hutchinson, 1989).
Stream-burning
O stream-burning consiste em préprocessar o MDE através da incorporação de uma
rede hidrográfica vetorial existente, de forma a torná-lo hidrologicamente compatível, deixando as
direções de fluxo resultantes em conformidade com
tal rede vetorial (Hutchinson, 1989; Graham et al.,
1999; Callow et al., 2007).
O procedimento mais simples de streamburning consiste basicamente em “imprimir” a rede
vetorial existente no MDE, rebaixando a elevação
das células ao longo dessa rede por um fator arbitrá-

95

Comparação de Métodos para Definir Direções de Escoamento a partir de Modelos Digitais de Elevação

pelo aspecto meândrico, bastante sinuoso e com
curvas bem fechadas.
O segundo trecho escolhido foi uma porção
(~254,5 km de comprimento e largura média de
120 m) de um afluente da margem direita do rio
Purus, o rio Ituxi (Figura 2), localizada dentro do
retângulo de vértice superior esquerdo -66,20°; 8,10° e vértice inferior direito -65,29°; -8,89°. O rio
Ituxi percorre cerca de 450 km até sua confluência
com o rio Purus, abrangendo uma área de drenagem de quase 45.000 km2, também sendo caracterizado por trechos bastante sinuosos e com curvas
fechadas, localizado numa região de baixada.

ografia e Estatística (IBGE), na escala do milionésimo, englobando os países da América do Sul com
exceção do Suriname (Teixeira et al., 2007). Como
resultado obteve-se uma representação da hidrografia brasileira na forma de rede unifilar. Toda a base
vem sendo mantida pela ANA para suporte à gestão
de recursos hídricos em seus processos internos
(ANA, 2006).
Para a comparação entre as redes de drenagem, admitiu-se que a área entre uma linha da rede
de drenagem tomada como verdadeira e uma linha
correspondente à rede de drenagem obtida a partir
das direções de fluxo, geradas por cada um dos métodos, pode ser tratada como uma estimativa do
erro. Ainda, essa área dividida pelo comprimento do
rio resulta em uma largura média de erro entre as
duas drenagens, o que fisicamente representa a
distância média entre os traços das drenagens gerada e verdadeira. Como linha verdadeira, neste trabalho foi utilizada uma digitalização manual de imagens Landsat georeferenciadas.

APLICAÇÃO
Para a aplicação dos métodos, foram escolhidos dois trechos de rio, ambos em uma região de
planície, onde as diferenças entre cada algoritmo
tendem a se tornar mais evidentes. A resolução do
MDE utilizado é de 90 m. A comparação entre os
métodos é realizada ao nível da rede de drenagem
final obtida a partir das direções de fluxo geradas
por cada um deles.
O primeiro trecho escolhido foi uma porção
(~484 km de comprimento e largura média de
300 m) do rio Purus, compreendida no retângulo de
vértice superior esquerdo -66,38°; -7,40° e vértice
inferior direito —65,22°; -7,76° (Figura 2). O Rio
Purus é um dos afluentes mais importantes da margem esquerda do rio Solimões. Nasce na Serra de
Contamana, no Peru, com aproximadamente 500 m
de altitude, e percorre cerca de 3.700 km, cortando
os estados brasileiros do Acre e Amazonas e desaguando no Rio Solimões, a cerca de 230 km da Cidade de Manaus. Sua bacia de drenagem possui uma
área de, aproximadamente, 376.000 km2, dos quais
73% encontram-se no Estado do Amazonas, 21% no
Estado do Acre, 5,5% no Peru e 0,5% na Bolívia. O
Rio Purus é considerado como navegável num trecho de cerca de 2.550 km desde sua foz no Solimões
até a Boca do Acre. Porém, com características de
rio de baixada, possui um percurso caracterizado

Figura 2 - Localização dos trechos estudados.

RESULTADOS
Na Figura 3 é apresentada uma comparação
entre a rede de drenagem considerada como verdadeira (linha cinza) e a rede obtida pelo método do
Planchon and Darboux presente no TAS (linha
tracejada), ambas para o trecho do rio Ituxi. Para
melhor visualização, na figura está apresentada apenas uma parte do trecho de estudo. Observa-se que
as linhas não são coincidentes em muitos pontos,
cujas diferenças provocam alterações, principalmente, na determinação do comprimento do rio. Uma
estimativa do erro na determinação da rede pelo
método utilizado, em relação à rede adotada como
verdadeira, pode ser obtida computando-se o valor
da área compreendida entre as duas curvas, como
apresentado na Figura 4.
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entre os dois trechos comparados. Isso se deve ao
fato de que as áreas entre as curvas tendem a aumentar com a largura do rio, pois quanto mais largo, mais células do MDE comporão sua largura e
maior será a sua área plana, dificultando o tratamento pelo algoritmo.
Os valores obtidos de largura média do erro
(Tabela 2) mostraram-se mais elevados para o caso
da comparação com a rede vetorial da ANA. Visualmente, observou-se que o erro de área foi mais distribuído ao longo do trecho para esta comparação
em relação às comparações com os demais métodos,
nas quais as maiores áreas entre as redes de drenagem se localizaram em trechos com muitas curvas
(características meândricas).

Tabela 1 - Área (km2) entre as curvas.

Figura 3 - Redes de drenagem verdadeira obtida por digitalização (linha cinza) vs. rede gerada por Planchon and
Darboux — TAS (linha tracejada).

Algoritmo
Rio Purus
ANA
76.3
PFS - IDRISI®
42.03
Planchon e Darboux — TAS 42.03
Jenson e Domingue — TAS
33.54
Jenson e Domingue — ArcGIS® 35.53
Jenson e Domingue — D8fa
29.39

Rio Ituxi
45.16
15.55
30.65
29.87
29.87
30.94

Tabela 2 - Distância média (m) do erro.

Algoritmo
Rio Purus Rio Ituxi
ANA
157.56
177.42
PFS - IDRISI®
86.79
61.09
Planchon e Darboux — TAS
86.79
120.41
Jenson e Domingue — TAS
69.26
117.35
Jenson e Domingue — ArcGIS® 73.37
117.35
Jenson e Domingue — D8fa
60.69
121.55
Figura 4 - Área entre as duas linhas, correspondente a uma
estimativa do erro na determinação da rede de drenagem.

Porém, uma vez que a drenagem verdadeira
foi obtida manualmente, há sempre uma subjetividade envolvida na definição da sua localização ao
longo do trecho visto que é sempre possível definir
infinitas linhas passando dentro da calha do rio.
Assim, considerando que a largura do rio permite
que mais de uma linha passe dentro da sua calha,
uma área compreendida entre a linha verdadeira e
uma linha gerada dentro da calha do trecho não
caracteriza um erro do método, mas apenas uma
simples diferença entre as localizações da rede gerada e da digitalização manual, ambas devendo ser
consideradas representativas do trecho, como ocor-

As Tabelas 1 e 2 resumem os resultados da
área entre as drenagens e da largura média de erro
obtidos para cada um dos métodos utilizados. Nas
tabelas esses valores também estão apresentados
para o caso da comparação entre a drenagem verdadeira e a rede vetorial da ANA. As maiores diferenças de áreas foram observadas para o rio mais
largo (rio Purus, com 300 m de largura média), com
exceção do resultado obtido pelo método D8fa,
cujas diferenças de áreas foram muito semelhantes
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re na Figura 5. Desta forma, os valores apresentados
na Tabela 1 podem estar contabilizando falsos erros.
Para evitar esse problema e obter uma comparação mais eficiente entre os métodos, foi realizada uma operação de “buffer” (Figura 6), na qual um
polígono com uma largura pré-definida é desenhado ao redor do objeto desejado, no caso, a linha
definida como verdade, com a largura média de
cada rio. Em seguida, foram calculadas apenas as
áreas entre as linhas dos métodos e o buffer (Figura
7). Assim, considerando uma largura média dos
trechos em estudo, definiu-se um buffer de 300m
para o rio Purus e outro de 120m para o seu afluente, o rio Ituxi.

Figura 7 - Exemplo de determinação da área entre o buffer do traçado real do rio e a drenagem gerada pelos
algoritmos testados.

Figura 5 - Drenagem verdadeira (linha contínua) vs. drenagem obtida pelo método de Planchon and Darboux
presente no TAS (linha tracejada). As duas linhas passam
dentro da calha do rio e, portanto, podem ser consideradas como corretas.

Figura 8 - Rede digitalizada vs. rede vetorial disponibilizada pela ANA (rio Ituxi).

Figura 9 - Rede digitalizada vs. rede gerada pelo algoritmo
PSF implementado no IDRISI® (rio Ituxi).

Figura 6 - Buffer representando a largura media do rio
(linha contínua).

As diferenças na representação da rede, visualizadas entre os métodos, podem ser vistas da
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Figura 13 a Figura 10, para uma parte do trecho do
rio Ituxi. A primeira comparação foi realizada utilizando a rede vetorial da ANA (Figura 8), onde se
observam divergências entre os resultados. Embora a
rede da ANA tenha sido obtida a partir do mapeamento de cartas de hidrografia do IBGE, esta foi a
comparação que resultou no maior erro de área e
largura média, e essa elevada diferença em relação
aos demais métodos, principalmente para o rio Purus, sugere uma fragilidade dessa rede em representar a real localização dos trechos, observada nas
imagens de satélites.

aplicação do buffer. Isso significa que este método
consegue representar melhor os trechos de rio em
áreas planas, mesmo aqueles com larguras pequenas.

Figura 12 - Rede digitalizada vs. rede gerada pelo algoritmo de Jenson e Domingue — ArcGIS® (rio Ituxi).

Figura 10 - Rede digitalizada vs. rede gerada pelo algoritmo de Planchon e Darboux — TAS (rio Ituxi).

Figura 13 - Rede digitalizada vs. rede gerada pelo algoritmo de Jenson e Domingue — D8fa (rio Ituxi).

Para o caso do rio Purus, a utilização do buffer reduziu cerca de 99% do erro na área (87% na
comparação com a rede da ANA), indicando que os
algoritmos geraram drenagens dentro da área do
buffer e que para rios mais largos o acerto na representação da rede de drenagem pelos métodos tendem a aumentar, como mostram as Figuras 14 e 15.
Na Tabela 3 são apresentados os valores das áreas
entre as drenagens para cada um dos métodos e,
apenas para informação, na Tabela 4 estão indica-

Figura 11 - Rede digitalizada vs. rede gerada pelo algoritmo de Jenson e Domingue — TAS (rio Ituxi).

Ainda comparando os resultados para o rio
Ituxi, é necessário notar a redução de 87% no erro
de área para o método do PFS (Figura 9) após a
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dos os tempos que cada método levou para executar
sua operação, com vantagem para os métodos PFSIDRISI® e Jenson e Domingue-ArcGIS®.

Figura 14 - Trecho digitalizado do rio Purus comparado
com o gerado pelo ArcGIS®.

Figura 15 - Trecho digitalizado do rio Purus comparado
com o gerado pelo IDRISI®.
Tabela 3 - Área (km2) entre as curvas.

Algoritmo
ANA
PFS - IDRISI®
Planchon e Darboux — TAS
Jenson e Domingue — TAS
Jenson e Domingue — ArcGIS®
Jenson e Domingue — D8fa

Rio Purus
10.07
0.31
0.24
0.36
0.31
0.38

Rio Ituxi
21.25
2.04
12.71
13.20
12.05
12.74

Tabela 4 - Tempos de execução dos algoritmos.

Algoritmo
Rio Purus
ANA
PFS - IDRISI®
23s
Planchon e Darboux — TAS 1min45s
Jenson e Domingue — TAS
2min32s
Jenson e Domingue — ArcGIS®22s
Jenson e Domingue — D8fa
4h33min3s

Rio Ituxi
36s
2min15s
5min05s
51s
4h26min04s

CONCLUSÕES
A área entre as curvas dadas pelos algoritmos e a digitalização tida como verdade pode ser
usada como estimativa de erro na avaliação da qua-
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lidade das redes de drenagem geradas por programas comercialmente mais utilizados, como é o caso
do ArcGIS® e do IDRISI®, bem como programas de
uso menos difundido mas cuja distribuição é gratuita, no caso do TAS.
Como observado na Tabela 1, há grandes
valores de áreas entre as curvas, porém não existem
diferenças muito grandes nas áreas entre os algoritmos para o estudo feito no rio Purus, com exceção
da comparação com a rede vetorial da ANA. Já para
o rio Ituxi nota-se essa diferença e, com uma área
entre as curvas de aproximadamente metade das
obtidas pelos outros métodos, o algoritmo PFS do
IDRISI® apresentou vantagem em relação aos demais.
Porém, com essa simples comparação, a veracidade dos resultados pôde ser contestada, uma
vez que o traçado gerado pelo algoritmo pode não
coincidir com o traçado tido como verdade, mas,
por outro lado, pode passar dentro da calha do rio,
o que não significa um erro da estimativa pelo método aplicado.
A alternativa adotada para uma correta
comparação e confirmação dos resultados obtidos
consistiu da aplicação de um buffer, correspondente
à largura média do rio, em torno da linha digitalizada representativa da rede verdadeira e da contabilização apenas das áreas existentes entre o buffer e a
linha da drenagem obtida por cada um dos métodos.
A mesma tendência observada antes da aplicação do buffer também foi verificada ao analisar as
áreas entre o buffer e a curva do algoritmo, apresentadas na Tabela 3. Verificou-se uma redução aproximada de 99% nos valores das áreas entre as curvas
(87% para o caso da comparação com a rede da
ANA). Novamente, para o rio Purus, os valores das
áreas entre as curvas são muito próximas (com um
valor ligeiramente menor para o caso do algoritmo
de Planchon e Darboux — TAS). Para o rio Ituxi
verifica-se uma grande vantagem para o algoritmo
PSF, onde o erro pela área é aproximadamente um
sexto dos obtidos pelos demais métodos, mostrando
que este método é o que melhor representa trechos
de rios com larguras bem distintas em regiões planas.
Essa diferença notável presente apenas no
Ituxi é explicada pela diferença de largura dos rios.
Uma vez que o rio Purus é mais largo, ele dá uma
margem muito grande para que o método encontre
um caminho passando por células do MDE que
compõem a largura do trecho de rio, ou seja, um
caminho dentro da calha do rio. Já o rio Ituxi, por
ser mais estreito, os erros são mais recorrentes, visto
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que existem menos células do MDE compondo a sua
largura.
É importante deixar claro que o tempo com
que cada método executa suas operações (Tabela 4)
não foi levado em consideração nas análises deste
trabalho. Como a comparação consistiu de aplicações de algoritmos implementados em programas
diferentes, tais algoritmos não devem ser classificados de acordo com esse tempo. A única comparação
possível é entre os algoritmos de Jenson e Domingue e de Planchon e Darboux, ambos implementados no programa TAS, onde, Planchon e Darboux
foi o mais rápido.
A utilização de um fator aleatório pelo algoritmo D8fa não justifica, necessariamente, o seu
maior tempo de execução. O tempo elevado se deve
a não otimização do código computacional desenvolvido em linguagem Fortran. O que caracteriza
uma vantagem do D8fa em relação aos demais métodos que utilizam o algoritmo de Jenson e Domingues é a eliminação do aparecimento de drenagens
paralelas (Paz et al., 2006).
Em todos os casos estudados a rede de drenagem disponibilizada pela ANA apresentou um
erro maior que os obtidos pelos métodos estudados,
o que demonstra uma maior dificuldade desta rede
em representar adequadamente trechos de rios.
Os resultados deste trabalho mostraram
que, em rios largos como o Purus, a tendência é de
que todos os algoritmos gerem resultados semelhantes, com direções de escoamento que permitam a
obtenção de uma rede de drenagem passando pela
calha do rio na maior parte do seu comprimento.
Porém, em rios mais estreitos, como o Ituxi, a drenagem gerada pelo algoritmo PSF presente no IDRISI® foi a que mais se aproximou da drenagem
tida como verdadeira com o buffer. Assim, de modo
geral, dentre os métodos avaliados o Priority First
Search (PFS) é o que melhor se aplica em regiões
planas considerando rios com diferentes larguras,
possibilitando drenagens mais coerentes e evitando
drenagens paralelas.
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Comparison of Methods for Determining Flow Directions From Digital Elevation Models
ABSTRACT
Topographic representation on computers is increasingly used in hydrologic studies. Its application ranges
from the simple definition of the basin area or of the watershed limits to the extraction of products for hydrological
modeling. For this kind of application, one of the first steps

102

RBRH — Revista Brasileira de Recursos Hídricos Volume 14 n.2 Abr/Jun 2009, 91-103
in the analysis of a Digital Elevation Model (MDE) is the
definition of a flow direction matrix based on the matrix of
elevations. To accomplish this task, the algorithm known
as D8 is most frequently used, but the results depend on
how flat areas and spurious depressions are treated in the
matrix that represents the topography. This paper describes
some of the most frequently used methods for determining
the flow directions that are implemented in GIS computer
programs, and analyzes their performances using a digital
elevation model available on a global scale.
Keywords: GIS, flow direction, drainage network, watershed.
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RESUMO
Sistemas de informações são instrumentos essenciais para o planejamento e gerenciamento de recursos hídricos, a
partir dos quais informações, tais como: diferentes usos do solo, disponibilidade hídrica, medidas de proteção, conservação
dos corpos de água e monitoramento dos padrões de qualidade são derivadas e disponibilizadas. Modelos físicos e conceituais
relacionados a bacias hidrográficas, aqüíferos, reservatórios, dentre outros, seja do ponto de vista qualitativo ou quantitativo, necessitam de uma série de dados. Esses dados encontram-se distribuídos em sistemas de informação em vários formatos e
em diferentes instituições. A utilização de modelos hidrológicos está condicionada ao acesso, à transformação e à qualidade
de dados e informações, os quais formam a base de sistemas interoperacionais necessários à gestão integrada de recursos
hídricos envolvendo diversos atores. Desta forma, este artigo discute formatos e padrões mínimos de representação de dados da
área de recursos hídricos. Além disso, foram utilizados conceitos da Modelagem Orientada a Objetos aliados às linguagens
UML (Unified Modelling Language) e XML (eXtensible Markup Language), a fim de se representar propriedades e eventos
de uma bacia hidrográfica. Evidenciou-se que a utilização conjunta destas técnicas pode facilitar o acesso, o armazenamento
e a transferência de dados hidrológicos, além de criar formatos eficientes para a disponibilização de dados.
Palavras-chave: tecnologia da informação, padronização, formatação, dados hidrológicos.

requer, no mínimo dados pluviométricos e evaporimétricos, além de características fisiográficas da
bacia. Recorre-se, então, no Brasil, a órgãos como a
Agência Nacional de Águas (ANA), ou a órgãos
estaduais, na busca dessas informações.
Ainda para a quanti-qualificação dos processos hidrológicos dos sistemas hídricos, são necessários também dados sobre usos dos recursos hídricos.
Para tanto, dados populacionais, informações sobre
os mananciais e suas regras de operação são importantes. É o caso prático dos dados históricos sobre a
população bem como suas projeções, que são disponibilizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE), e dados sobre o consumo de
água para o abastecimento industrial, humano rural
e urbano, originários das empresas de saneamento.
Uma ferramenta muito utilizada para compilação e
análise desses dados é o Sistema de Suporte à Deci-

INTRODUÇÃO
Representando-se o tema planejamento e
gerenciamento de recursos hídricos sob a forma de
uma pirâmide, pode-se dizer que os dados hidrológicos de uma bacia hidrográfica estão na sua base.
Estes dados são fundamentais para a quantificação e
qualificação de processos de sistemas hídricos. A
denominação “sistemas hídricos” aplica-se a bacias
hidrográficas, sistemas de reservatórios, aqüíferos,
etc.
Em países em desenvolvimento, devido à escassez de dados monitorados em campo, a análise de
recursos hídricos está geralmente condicionada à
utilização de modelos hidráulico-hidrológicos. A
simulação do processo de transformação da chuva
em vazão em bacias hidrográficas, por exemplo,
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rentes provedoras de dados e serviços. Interoperabilidade pode fazer-se necessária dentro de uma única
instituição para a integração de informações de
diferentes departamentos, entre softwares distintos
ou diferentes sistemas operacionais, bem como integrar informações entre diferentes instituições (governamentais ou não), com fins de comercialização,
troca ou disponibilização de informações e serviços
(Roehrig, 2002).
Considerando essas colocações e tecnologias, Babaie & Babaie (2005), fazendo uso dos conceitos da UML e da XML, criaram um esquema para
representação de informações geológicas. Esses
autores utilizaram essas ferramentas para modelar
unidades geológicas, visando o armazenamento,
troca e disponibilização de dado. Essas tecnologias
reduziram a redundância, incrementaram a eficiência e extensibilidade, permitindo assim o gerenciamento eficiente dos dados, bem como a troca de
informações via WEB.
Mello & Xu (2006) apresentaram as vantagens do uso da XML para melhoramento da produtividade e robustez na área de geociências. De acordo com esses autores, a XML está se tornando um
formato comum para transferência de dados entre
aplicações baseadas em sistemas WEB, tanto que
vários setores vêm definindo padrões abertos para
troca de dados baseado no formato XML.
Outros exemplos práticos e bem sucedidos
do uso das linguagens UML e XML são: o consórcio
Open Geospatial Consortium (OGC, 2004), criado para
regulamentar a padronização de entidades geométricas e criação de formatos de protocolos de processos para os Sistemas de Informações Geográficas
Abertos (OpenGIS). Este consórcio criou o formato
GML (Geographic Markup Language) (GML, 2003),
baseado no padrão XML, para formatação de dados
geográficos; o Petrotechnical Open Standards Consortium (POSC, 2008), para definição de especificações
abertas no que diz respeito à área petroquímica; e a
Comissão para Gerenciamento e Aplicações de Informações da Geociências (CGI, 2008), que vem
trabalhando no desenvolvimento de padrões baseados na tecnologia XML para troca de dados dessa
área.
Wang et al. (2005a, 2005b) utilizaram a
UML para representar a bacia hidrográfica utilizada
numa nova versão do modelo TOPMODEL (Beven
& Kirkby, 1979 apud WANG, 2005a, 2005b) denominado OBJTOP. Nessa nova versão do TOPMODEL os conceitos da Modelagem Orientada a Objetos (MOO) foram utilizados. O conjunto de classes
descrito na Figura 1 mostra que, a bacia hidrográfica
é composta de classes representativas da precipita-

são (SSD), que tem a função de sistematizar problemas complexos da área de recursos hídricos
(Porto & Azevedo, 1997). O uso destes sistemas,
num formato mais atual, requer o acesso a bases de
dados em distintas fontes com diferentes formatos.
Atualmente, no Brasil uma série de redes,
formadas principalmente por Universidades Federais e órgãos de gestão de recursos hídricos, é portadora de um extenso banco de informações sobre
recursos hídricos. É o caso das redes formadas para
o desenvolvimento do Sistema Nacional de Informações em Recursos Hídricos (Almeida et al., 2007) e
da rede formada para estudar a hidrologia da região
Semi-Árida nordestina, a Rede de Hidrologia do
Semi-Árido (REHISA, 2004). Em trabalhos desenvolvidos em rede, informações e dados hidrológicos
precisam ser disponibilizados entre seus membros.
Na prática, observa-se uma grande quantidade de diferentes formatos utilizados para armazenar e disponibilizar dados de uma mesma tipologia.
Faz-se necessária a leitura e uma conversão desses
dados, armazenados em arquivos textos, em banco
de dados, ou em sistemas de informações geográficas, para a formatação específica requerida por determinados modelos, por exemplo. Esta conversão
entre formatações é feita até mesmo para informações de uma mesma tipologia. A inexistência de um
padrão para formatação das informações hidrológicas traz implicações negativas para o uso dos sistemas de informações sobre recursos hídricos, para os
Sistemas de Suporte à Decisão e para o desenvolvimento de trabalhos em rede, uma vez que o intercâmbio de dados não é realizado de forma eficiente,
e que será sempre necessária uma conversão de
arquivos.
As dificuldades relacionadas ao intercâmbio
de informações acentuaram-se mais a partir do uso
intenso da Internet e especialmente a partir do uso
de sistemas distribuídos, nos quais um cliente tem
acesso a diferentes provedores de serviços e informações. Em resposta à complexidade imposta por
sistemas distribuídos e por plataformas heterogêneas, vêm sendo desenvolvidos tecnologias e padrões para armazenamento e transferência de dados, para programação e detalhamento de sistemas
informáticos, tais como as linguagens XML (eXtensible Markup Language) e UML (Unified Modelling Language) e a análise e modelagem orientada a objetos.
O uso de novas tecnologias contribui para a
sistematização e padronização, e com isso para a
interoperabilidade de sistemas de informações. Interoperabilidade é a capacidade de acesso a informações e serviços distribuídos de forma transparente,
ou seja, sem adaptações às características das dife-
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ção, vegetação, evapotranspiração, solo e canais. O
canal e o solo são compostos por uma classe, que os
descreve topograficamente. A Figura 1 um exemplo
como processos e características da bacia hidrográfica poderiam ser computacionalmente representados.

METODOLOGIA
A metodologia aqui consiste na apresentação dos conceitos básicos relacionados às três técnicas: MOO (Modelagem Orientada a Objetos); UML
(Unified Modeling Language); e XML (eXtensible Markup Language). Para tanto, exemplos práticos destes
conceitos serão empregados. Posteriormente, essas
tecnologias são aplicadas para representar uma bacia hidrográfica.
A Modelagem Orientada a Objetos — MOO
Em termos de ferramentas para desenvolvimento de aplicativos, a MOO pode ser considerada
o novo paradigma de programação (Viegas Filho &
Lanna, 2003). O conceito de novo paradigma baseia-se na nova forma que a MOO utiliza para desenvolver sistemas. A análise e o projeto baseado em
conceitos da MOO objetiva identificar um conjunto
adequado de entidades (classes) que represente um
sistema. A MOO é um modelo de análise, projeto e
programação de aplicativos baseado na composição
e interação entre diversas unidades de software
chamadas de classes.
Aplicativos desenvolvidos por meio da MOO
procuram descrever os sistemas tais como a realidade, utilizando para tanto classes e pacotes (conjunto
de classes com finalidade comum). As classes são
representações de entidades artificiais ou naturais,
tais como essas se encontram dispostas em seus ambientes. Uma bacia hidrográfica, por exemplo, pode
ser representada por uma classe denominada BaciaHidrografica. (Figura 2)
Uma classe é composta por atributos (properties) e métodos (methods). Os atributos de uma classe
são propriedades de uma dada entidade física. A
classe BaciaHidrografica da Figura 2 têm o nome, o id
e a area como atributos. Os métodos são ações que
uma classe pode executar. Para a classe BaciaHidrografica, um método seria o getArea(), cuja função
seria retornar o valor da área da bacia hidrográfica.
Outro exemplo, o método simChuvaVazao() teria a
função de transformar chuva em vazão. Um objeto é
uma instância de uma classe, ou seja, a criação de
um objeto dá-se a partir de uma classe em tempo de
execução.

Figura 1 - Diagrama UML resumido das classes que
compõem a bacia hidrográfica do OBJTOP
(Fonte: Wang et al., 2005a)

No Brasil, Viegas Filho & Lanna (2003) apresentaram uma aplicação de conceitos da Modelagem Orientada a Objetos (MOO) para o desenvolvimento do modelo PROPAGAR MOO, que simula a
propagação de vazões em bacias hidrográficas. Segundo os autores, a grande vantagem da utilização
da MOO diz respeito à forma como os sistemas de
recursos hídricos são representados, ou seja, tal qual
a realidade. Para o desenvolvimento do PROPAGAR
MOO foi utilizado um aplicativo comercial da Borland, o Delphi®, que permite a execução do modelo
apenas em ambiente Windows®. Almeida (2006)
também utilizou estes conceitos para implementação de um Sistema de Suporte à Decisão Espacial
(SSDE) denominado ARENA (Análise de Recursos
Naturais), o qual foi documentado com auxílio da
UML.
Considerando o contexto descrito, este artigo discute questões relacionadas à interoperabilidade de informações, à normatização e à formatação
de dados da área de recursos hídricos. Conceitos da
Tecnologia de Informações (TI), quais sejam: Modelagem Orientada a Objetos (MOO), Unified Modelling Language (UML) e eXtensible Markup Language
(XML) são apresentados como forma de armazenar,
disponibilizar e transferir dados hidrológicos. Apresenta-se, ainda, um caso prático da aplicação destas
tecnologias para representação de uma bacia hidrográfica.

A Linguagem UML
A UML (Unified Modeling Language) é uma
linguagem visual para representação, especificação,
documentação, visualização e desenvolvimento de
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Vazão” seria responsável pela simulação do processo
de transformação da chuva em vazão.

sistemas implementados de acordo com conceitos
da Modelagem Orientada a Objetos. Com auxílio de
diagramas padronizados da UML, é possível descrever como as classes e/ou os pacotes (conjunto de
classes) são formados e se comunicam, ou seja, é
possível descrever a arquitetura do sistema desenvolvido. Pode-se também, por meio da UML, demonstrar como as diversas partes de um sistema interagem, que são os diagramas de seqüência. Através
desta notação gráfica, intrínseca da linguagem UML, os atributos e métodos das classes são apresentados e como, em geral, os nomes dos atributos e
dos métodos são auto-explicáveis, estes diagramas
são suficientes na discretização de sistemas.
A linguagem UML vem sendo amplamente
utilizada na área da informática, a fim de descrever
programas de diferentes áreas (aeronáutica, sistemas
de informações geográficas, geociências, etc.). Essa
linguagem segue padrões internacionais e abertos,
que a Object Management Group (www.omg.org) discute, aprova e recomenda. Uma das grandes vantagens do uso da UML é que a mesma é uma linguagem não proprietária, porém padronizada.
O relacionamento entre a Modelagem Orientada a Objetos e a linguagem UML se dá a partir
do ponto que aplicativos desenvolvidos sob o conceito da MOO são melhores representados por meio da
UML. A UML é uma facilitadora no processo de
comunicação entre órgão e/ou técnicos envolvidos
no desenvolvimento de um aplicativo, pois apresenta um vocabulário de fácil compreensão. Ela é utilizada para representar sistemas abstratos ou reais por
meio de uma linguagem de programação (Visual
Basic, Delphi, Fortran, etc.). A UML disponibiliza
diagramas que representam as diversas partes de um
sistema, suas classes, as interações entre classes, etc.
A Figura 2 apresenta os conceitos da linguagem UML para representação da estrutura básica de
uma classe. Neste caso, uma classe representativa de
uma bacia hidrográfica (BaciaHidrografica). Na UML
classe é representada graficamente por três compartimentos: o primeiro contém apenas o nome da
classe; o segundo seus atributos e seus tipos (inteiro,
número real, texto, etc.); o terceiro contém os métodos da classe. No caso dos métodos de uma classe,
utilizam-se sempre os termos em inglês “set” para
atribuir um valor ao atributo que tem seu valor passado pela variável entre os parênteses, e “get” para
recuperar o valor do atributo. Nessas novas tecnologias, é comum utilizar textos completos para representar o nome de variáveis do sistema, o que simplifica entendimento do papel daquele atributo ou
método. No caso da Figura 2, o atributo “simChuva-

Figura 2— Diagrama em UML detalhando a estrutura
básica de uma classe

Na Figura 3, outras três propriedades da
MOO são representadas através de diagramas UML:
generalização, que é uma classe com atributos e métodos mais gerais (Meio de locomoção); especialização, que representam subclasses especializadas (trem
e automóvel) da superclasse (Meio de locomoção),
as quais contêm métodos relativos a cada meio de
transporte propriamente dito; e a propriedade composição, representada na Figura 3 através da linha
com um losango entre as classes automóvel e pneu.
A composição diz que uma determinada classe é
composta por outra classe. No caso da Figura 3, um
automóvel é composto por quatro pneus.
A forma pela qual uma classe (superclasse)
dá origem à outra classe (chamada de subclasse) é
conhecida por herança ou generalização. É na superclasse que ficam os atributos e métodos mais
gerais, os quais são utilizados diretamente na subclasse. A herança é representada através de uma seta
ligando a superclasse à subclasse, como, por exemplo, entre as classes “Meio de locomoção” (superclasse)
e Trem ou Automóvel (subclasses).

Figura 3 — Diagrama UML representando a generalização,
especialização e composição
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A Linguagem XML (eXtensible Markup Language)

Um exemplo prático da utilização da XML é
o caso apresentado na Figura 4. A equação V = A + B
é descrita pelos seguintes elementos: o “apply” indicativo de uma operação para a seguinte expressão; o
elemento “eq” delimita o início de uma equação; o
“ci” um valor algébrico; e o “plus” realiza a adição
dos valores algébricos de A e B.
Pode-se observar que, o caso da utilização da
linguagem XML, como base para o MathML, é autoexplicativa, sendo assim fácil de ser entendida, uma
vez que as “tags” indicam o que cada variável significa. Esta linguagem de representação de dados pode
ser utilizada para descrição de qualquer tipo de
informação, independente da área de conhecimento. Dessa forma, arquivos escritos em XML trarão,
além de variáveis, as informações que permitem o
entendimento da variável.

A linguagem XML é uma linguagem de
marcação recomendada, por exemplo, pelo consórcio internacional W3C (Word Wide Web Consortium)
que envolve empresas de tecnologia e instituições de
ensino e pesquisa (Graves, 2003). Tem o objetivo de
gerar linguagens de marcação para necessidades
especiais, sendo capaz de descrever diversos tipos de
dados. Essa linguagem vem sendo utilizada cada vez
mais no ambiente Web, a fim de padronizar os dados disponíveis na internet, buscando assim melhorar a troca de dados e informações nesse ambiente.
A XML tornou-se um padrão internacional desde
1998.
Dentre as principais vantagens dessa linguagem, apresentam-se: notação simples, regular e consistente, que torna fácil a construção de programas
para processamento de arquivos XML; padrão aberto, o que tem feito com que diversas ferramentas
para gerenciamento de documentos venham sendo
desenvolvidas; formato extensível, onde cada um
pode criar sua formatação de dados, a fim de distribuí-los; auto-explicável por meio de seus elementos
(ou em inglês conhecidos como “tags”); independência de plataforma, sistema de armazenamento e
software; e formatação do tipo texto, que possibilita
sua leitura até mesmo em processadores de texto.
Para exemplificar, utilizou-se o caso do MathML (Mathematical Markup Language), que é a versão XML para a área matemática. As recomendações
do W3C para o MathML encontram-se na versão 2.0
(MathML, 2003). As especificações desse consórcio,
para essa área, definem formatos de arquivos XML
que descrevem a notação matemática usual através
de elementos (tags). O objetivo é possibilitar que
matemáticos recebam, armazenem, processem e
disponibilizem informações na Internet da área
matemática, como é possível fazer com textos.

REPRESENTAÇÃO DE UMA
BACIA HIDROGRÁFICA
A fim de se propor uma discussão sobre a
formatação de dados de uma bacia hidrográfica,
visando sua implementação na MOO, apresenta-se
uma aplicação dos conceitos discutidos na metodologia para sua representação.
A necessidade de utilização dessas técnicas
advém da necessidade de intercambiar informações
levantadas no monitoramento de bacias experimentais e representativas, que vem sendo realizado no
âmbito da rede REHISA (2004). Neste projeto de
pesquisa, uma extensa quantidade de informações
hidrológicas é gerada, as quais deverão ser disponibilizadas pelos diversos membros da rede, a fim de
realizar estudos sobre hidrologia. Diante desta
grande quantidade de dados, surgiu a necessidade
de discutir meios de captação, processamento e
disponibilização dos dados monitorados.

-<apply>
-<eq>
<ci>V</ci>
-<apply>
-<plus>
<ci>A</ci>
<ci>B</ci>
-<plus>
-</apply>
-</eq>
-</apply>

Figura 5 - Representação de uma bacia hidrográfica

Neste artigo, uma bacia hidrográfica é formada, em princípio, por uma rede de drenagem e

Figura 4 - Arquivo XML representando uma equação
matemática (Fonte MathML, 2003)
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classe BaciaHidrografica, indicando que uma bacia
hidrográfica pode ter de 0 a n açudes, ou seja, pode
não ter açudes ou ter n açudes. As classes CaptaçãoDagua, Estação e EstacaoFluv apresentam cardinalidades semelhantes, pois estes são elementos hidráulicos que podem não existir numa bacia hidrográfica
ou mesmo podem existir n elementos destes tipos.
Cardinalidades do tipo “1 - n” existem entre
as classes BaciaHidrografica e Rio e Exutorio, pois para
que uma bacia hidrográfica exista, faz-se necessário
ao menos um rio e um exutório, daí o número 1 da
cardinalidade “1 - n”. Porém, n outros rios e exutórios podem existir numa bacia, representados pela
letra n do relacionamento anterior.
A extensibilidade, que é uma propriedade
da MOO, permite a inclusão de novas entidades,
propriedades e métodos ao modelo. Um exemplo
de uso desta propriedade é o caso da necessidade da
inclusão de uma nova classe no pacote ElementosHidraulicos. A criação de uma classe representação de
uma estação de monitoramento qualitativo seria
realizada com base na classe Estacao que já possui
elementos que caracterizam uma estação de monitoramento da qualidade d’água. A partir da classe
Estação seria criada uma subclasse com os atributos
da nova classe. Para tanto, não seriam necessárias
modificações nas classes já implementadas.
Na área de recursos hídricos, a linguagem
XML pode ser utilizada na criação de arquivos para
transferência, armazenamento e disponibilização de
dados, não só em computadores de uma mesma
rede de trabalho, mas também na Internet. A exemplificação de uma padronização do arquivo XML foi
feita com base na representação de uma bacia hidrográfica qualquer. A Figura 7 apresenta o arquivo
XML com dados de uma bacia hidrográfica. Nota-se
que o mesmo é composto por elementos (tags) nomeados de acordo com os atributos das classes descritas anteriormente.
Arquivos com o formato XML podem ser
abertos em diversos aplicativos, o apresentado na
Figura 7 foi aberto no Internet Explorer. Arquivos
XML podem ser abertos em diversos aplicativos de
visualização da web, tais como o Internet Explorer,
Netscape, Firefox, os quais permitem a visualização
ou não de seus atributos. Para tanto, pode-se clicar
no sinal +, para visualizar os atributos, ou — para
omiti-los. Neste caso, apenas as informações de uma
estação pluviométrica encontram-se expostas. Este
formato é extensível, podendo vir, por exemplo, a
agregar outras informações, como é o caso de uma
lista de estações de monitoramento de qualidade da
água, isto sem a necessidade de modificação da formatação existente.

exutórios. Quando esta bacia tem variáveis hidroclimatológicas monitoradas, ela contará com postos
pluviométricos, evaporimétricos e fluviométricos. Se
ela é utilizada para suprir demandas, contará com
açudes e/ou captações. Considerando estas premissas, a representação de uma bacia hidrográfica pode
ser realizada conforme na Figura 5.
A bacia hidrográfica pode ter, ainda, outros
elementos, tais como os diferentes tipos de solo e
vegetação. Porém, para simplificação, foram considerados apenas os elementos dispostos na Figura 5.
Utilizando conceitos da MOO, foi definido
um conjunto de classes representativas de uma bacia
hidrográfica e seus componentes. Na Figura 6 apresenta-se o diagrama de classes em UML representativo de uma bacia. Este diagrama é dito simplificado,
pois não apresenta os métodos das classes. Deve-se
notar que, inicialmente, três subclasses foram implementadas a partir de classes representativas de
entidades geométricas, são elas: (a) PontoBH representativa de pontos localizados numa bacia hidrográfica, criada com base na classe ponto (classe intrínseca da MOO); (b) BaciaHidrografica, criada com
base na classe Polígono, que representa um polígono de forma qualquer; e (c) a classe Rio, que foi
criada com base na classe linha representativa de um
conjunto de linhas da MOO. Esta forma de criação
destas três classes foi adotada porque os atributos e
métodos referentes à geometria ficam de responsabilidade das classes geométricas, que são intrínsecas
de cada linguagem de programação. Estas classes
geométricas são utilizadas, pois em processos de
simulação hidrológica constantemente são requisitadas funções relacionadas à geometria de entidades. Uma vez herdados os métodos e atributos das
classes geométricas, são adicionados as propriedades
e os métodos particulares da bacia hidrográfica e
seus elementos, neste caso as classes: Exutorio, Acude,
BaciaHidrografica, CaptacaoDAgua, Estacao e EstacaoFluv.
A classe representativa de um ponto qualquer de uma bacia hidrográfica (PontoBH) tem os
atributos e métodos relativos a um ponto qualquer
localizado na bacia hidrográfica, tais como seu código de identificação (id), seu nome, sua altitude e a
bacia hidrográfica a que este ponto pertence. Seus
métodos dizem respeito apenas ao acesso a esses
atributos. No caso da classe rio, nesta representação,
esta tem apenas o atributo nome, porém outros
atributos podem ser adicionados a estas classes.
Na Figura 6 são apresentadas cardinalidades
do tipo “0 - *”, a qual é a representação para relacionamentos entre classes. A classe Acude, por exemplo, tem um relacionamento de “0 - n” com a
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Figura 6 - Diagrama simplicado de classes representativa de uma bacia hidrográfica

Na implementação computacional, um arquivo XML é escrito para cada classe representativa
de entidades da bacia hidrográfica. Os tags da linguagem XML são então os nomes das propriedades
de cada uma das classes pertencentes a um sistema.
Já a linguagem UML é utilizada para documentar as
entidades, programadas na linguagem orientada a
objetos, representativas de um sistema hídrico como
a bacia hidrográfica. Deve-se notar que as três técnicas utilizadas buscam uma similaridade do projeto
com a realidade.
A programação das classes representadas na
Figura 6 pode ser realizada em diversas linguagens
orientada a objeto, Java, Visual Studio.NET, C++,
entre outras. No caso específico deste artigo foi
utilizada a linguagem Java.

-<baciahidrografica>
- <estacoespluvs>
- <estacoespluv>
-<id>3840556</id>
-<nome>Gramame</nome>
-<longitude>320,12</longitude>
-<latitude>3840556</latitude>
-<altitude>3840556</altitude>
- </estacoespluv>
+ <estacoespluv>
- </estacoespluvs>
+ <acudes>
+ <estacoesfluvs>
+ <rios>
+ <exutorios>
+ <captacoesdagua>
+ <estacoesevp>
-</ baciahidrografica >

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Figura 7 — Disposição das informações de uma bacia
hidrográfica no formato XML utilizando um programa de
visualização de páginas da web

Este artigo preocupou-se em apresentar e
discutir soluções visando uma melhoria na representação de sistemas de recursos hídricos. As potencialidades de três ferramentas da Tecnologia da Informação MOO (Modelagem Orientada a Objetos),
XML (eXtensible Markup Language) e UML (Unified
Modelling Language), para armazenamento, transfe-

Arquivos em XML podem ser disponibilizados na internet e sua leitura pode ser feita diretamente no endereço de hospedagem da página que
contenha os dados.
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Figura 8 — Esquema da representação unificada de uma bacia hidrográfica (MOO, UML e XML)

rência e disponibilização de dados hidrológicos de
bacias hidrográficas foram apresentadas.
Por meio da MOO e das linguagens UML e
XML, as informações de uma bacia hidrográfica
podem ser adequadamente representadas, como
apresentado neste artigo. Deve-se observar que essas
3 técnicas são, em geral, utilizadas simultaneamente,
como apresentado na Figura 8. Pode-se integrar
ainda ao esquema da Figura 8 um banco de dados e
a linguagem de consulta estrutura denominada SQL
(Structured Query Language), que é muito utilizada
para realização de pesquisas em banco de dados.
Isto significa que a estrutura proposta na Figura 8
também é extensível.
As vantagens que o uso dessas tecnologias
apresenta para a área de recursos hídricos, frente às
técnicas de programação comumente utilizadas, são
resumidas através das seguintes conclusões:
•

•

A interoperabilidade, que é a capacidade
de comunicação, execução de programas
ou transferência de dados entre diferentes unidades (técnicos, softwares, hardwares
etc.) independentemente dos recursos e

•
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aplicativos computacionais do usuário da
informação, pode ser bastante explorada,
principalmente no que diz respeito à
transferência de dados hidrológicos. A interoperabilidade prevista no cerne deste
trabalho traz avanços para os projetos desenvolvidos em rede, pois facilitará o acesso, a transferência e a disponibilização
de informações;
Talvez uma das maiores vantagens do uso
destas tecnologias, seja a possibilidade de
incorporação de grandes avanços aos Sistemas de Suporte à Decisão (SSD) e aos
Sistemas de Informações (SI), uma vez
que os mesmos poderão acessar diferentes fontes de dados e, posteriormente,
disponibilizar os dados em formatos comuns. Isto reduzirá significativamente o
custo de acesso e de troca de dados entre
diferentes SSD’s e SI’s;
A herança é um dos conceitos da Modelagem Orientada a Objetos que mais traz
vantagens à programação de classes representativas dos sistemas de recursos hí-
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•

•

•

•

dricos, pois a partir dela, pode-se utilizar
todo um pacote de classes geométricas
existentes em linguagens de programação
já consolidadas, como o é caso do Java,
Visual Studio.NET, dentre outros. Essa
linguagem conta com um pacote de classes representativas de entidades geométricas. O uso de um pacote já desenvolvido ao invés de programá-lo implica em
redução de custo e erros de programação;
Pode-se notar que a forma de representação da bacia hidrográfica, descrita neste
artigo, não é intrínseca de uma linguagem de programação, podendo, portanto, ser implementada em qualquer linguagem de programação orientada a objetos;
Com relação à linguagem XML, grande
parte das linguagens de programação orientada a objetos conta com API’s (Application Programming Interface, que são bibliotecas) para leitura, tratamento e escritura de arquivos XML. Essas bibliotecas podem ser adquiridas sem qualquer custo
financeiro;
Outra vantagem do uso do padrão XML é
que, devido ao padrão aberto e independente da plataforma, os usuários da informação não serão induzidos ou forçados a trabalhar com um determinado sistema operacional (Windows, Linux, etc.)
ou com um sistema de banco de dados
comercial. Desta forma, torna-se possível
a socialização das informações relacionadas à área de recursos hídricos;
A propriedade extensibilidade pode ser
aproveitada na formatação dos dados.
Pode-se, por exemplo, criar uma estrutura de banco de dados para armazenamento das informações e, posteriormente, integrar a este esquema a linguagem SQL
(Structured Query Language). A linguagem
SQL é usada para consulta a dados e para
manipulação de informações armazenadas em banco de dados. O conceito extensibilidade vai mais além, e pode ser utilizado para ampliar os recursos das classes e pacotes programados sob os conceitos da MOO. Ao pacote representativo da
bacia hidrográfica pode ser incorporada
uma classe representativa das estações de
monitoramento qualitativo, aproveitando

•

a estrutura existente, sem modificar o que
já foi implementado;
Com relação à utilização destas tecnologias faz-se necessária a quebra de paradigmas na forma de pensar os sistemas de
recursos hídricos, pois mesmo atualmente, linguagens de programação estruturadas continuam a ser utilizadas pelos pesquisadores e técnicos da área de recursos
hídricos.

Como consideração mais importante, fica
exposta a necessidade de criação de um grupo de
discussão (consórcio) para definição de uma formatação e/ ou padrão aberto para a representação de
dados hidrológicos. Uma possibilidade seria a utilização dessas três técnicas, objetivando um melhor
armazenamento, transferência e disponibilização de
informações por e entre grupos de pesquisas e técnicos da área. Este grupo de discussão ou consórcio
pode ser iniciado dentro de redes de pesquisa de
abrangência regional, como é o caso da REHISA
(Rede de Hidrologia do Semi-Árido) ou numa câmara técnica da Associação Brasileira de Recursos
Hídricos. Este grupo seria incumbido da análise de
informações e dados da área de recursos hídricos, a
fim de propor documentos com especificações de
formatos/padrões para representação de sistemas de
recursos hídricos. Posteriormente, esta proposição
seria levada à Associação Brasileira de Recursos Hídricos (ABRH), ou mesmo ao Conselho Nacional de
Recursos Hídricos, para avaliação e ratificação. A
criação de formatos/padrões por uma comunidade
científica seria o principal motivo encorajador e
facilitador, para uma migração dos diversos formatos para um formato comum à toda comunidade de
recursos hídricos.
Ainda com relação à criação desse grupo de
discussão (consórcio), é importante observar que,
essa discussão não pode ficar restrita apenas a um
grupo de técnico ou consultores, que apresentem
um produto final. O envolvimento dos usuários,
técnicos ou não, permitirá que diferentes demandas
por informação de uma mesma tipologia sejam avaliadas. Estruturas semelhantes aos consórcios existentes, como os consórcios OGC e POSC, podem ser
utilizadas e são recomendadas, pois já apresentaram
bons resultados na representação padronizada de
entidades geográficas dos sistemas de informações
geográficas, e de entidades da área de petróleo.
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Water Resources Information Technology
ABSTRACT
Information systems are essential tools for water resources planning and management. Information on water
uses, water quantity, water body protection and conservation, and standard water quality monitoring is provided by
these systems. Physical and conceptual models of watersheds, aquifers, reservoirs, etc, both quantitative and qualitative, need information on time and space. These data
are available in distributed information systems in several
formats and from different agencies. The use of these models depends on access, conversion and quality of this information which provides the basis of interoperability systems.
In this way, this paper presents a contribution to the discussion on format/standards of water resources data. Concepts of Object Oriented Modeling with the Unified Modeling Language and eXtensible Markup Language were used
to represent water resources systems. These three techniques
are used to represent watershed data.
Keywords: information technology, standardization, formatting, hydrologic data.
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