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RESUMO
O presente trabalho descreve o desenvolvimento de um modelo para representação das transferências verticais de calor e água no complexo solo -atmosfera na região semi-árida do Cariri paraibano em São João do Cariri. O modelo constitui
a primeira coluna de um modelo SVATs adaptado à região. O modelo físico é embasado nas equações de conservação e
transporte de calor e massa seguindo os procedimentos apresentados por Milly (1982) e Passerat de Silans (1986). Na atmosfera, os processos de transferência ocorrem por convecção livre e são descritos pelo Número de Nusselt e pela razão de Bowen.
A solução numérica é desenvolvida na linguagem Fortran, aplicando-se o método dos volumes finitos. Os resultados indicam
que o modelo simula de forma bastante satisfatória a temperatura à superfície do solo, no entanto, mostra uma secagem mais
rápida do que foi observada experimentalmente. Experimentalmente, o solo seca muito devagar devido a um processo de
reumidificação diurna, o que é notório. O modelo mostra que essa reumidificação diurna ocorre devido aos fortes gradientes
de temperatura. Estes se devem à baixa difusividade térmica do solo, ou seja, o comportamento termodinâmico do solo é em
parte responsável pelo mecanismo natural de conservação da água no solo. As observações simultâneas dos fluxos de água
simulados pelo modelo e da reumidificação diurna observada a 5 cm de profundidade, sugerem também a existência de um
processo de absorbção do vapor de água do ar atmosférico.
Palavras-Chave: Modelo SVATs, Transferência de água e calor no solo, Região semi-árida do Cariri, difusividade térmica
do solo.

der os fenômenos associados às transferências de
calor e massa nessa região. O PROJETO CARIRI foi
desenvolvido no sentido de preencher esta lacuna.
Ele tem por objetivo analisar localmente, através de
um estudo experimental complexo, as transferências
de massa (água líquida e vapor) e de calor, no sistema formado pelo solo, vegetação e atmosfera, na
região de São João do Cariri, bastante característica
da Caatinga do cariri paraibano. Importantes trabalhos têm sido desenvolvidos no âmbito do projeto
Cariri: Silva (2003) mostrou, por meio da relação
entre os números de Reynolds e Rayleigh, que os
processos de transferência de massa e calor ocorrem, naquela região semi-árida, prioritariamente
devido ao fenômeno de convecção livre e, atribui, à
vegetação e ao solo, um importante papel na formação do clima local; Goldfarb (2006) trabalhou na
formulação de uma modelagem numérica para avaliar quantitativamente as constatações de Silva
(2003), ou seja, a importância da contribuição da
vegetação tipo caatinga nos processos de transferência de calor e massa no complexo solo-vegetação-

INTRODUÇÃO
A elaboração e a validação de modelos denominados SVATs (Soil Vegetation Atmosphere Transfer
scheme), para determinação dos fluxos de energia e
umidade entre o solo a vegetação e a atmosfera, tem
sido um importante objeto de investigação científica. O IGBP (International Geosphere-Biosphere Program), por exemplo, tem incentivado a realização de
diversos estudos internacionais para melhorar o
conhecimento da interação entre o solo e a atmosfera. O HAPEX-MOBILHY, em região temperada da
França, o ABRACOS, na Amazônia, o BOREAL, no
Canadá, e o HAPEX SAHEL na zona Saheliana do
Oeste Africano, são exemplos de projetos dessa natureza.
De acordo com Passerat de Silans e Silva(2003), apesar da importância do bioma representado pela Caatinga, que abrange todos os estados do
Nordeste do Brasil, poucos estudos experimentais
têm sido desenvolvidos no sentido de se compreen-
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atmosfera. Werlang (2006) dá ênfase, especificamente, à modelagem numérica das transferências de
calor e massa dentro do solo e, analisa o papel termodinâmico do solo sobre a repartição da energia
entre o fluxo de calor sensível e o fluxo de evaporação, assim como analisa a importância da variabilidade espacial dos parâmetros do modelo. Embasados nas equações de Milly (1982) e Passerat de Silans (1986), e descrevendo o processo de convecção
livre à superfície do solo, os autores deste trabalho
desenvolveram, um modelo SVATs denominado
modelo CARIRI.
O modelo CARIRI foi desenvolvido para a
região semi-árida dominada por vegetação esparsa
de tipo Caatinga. Ele representa as transferências
verticais de água e de calor entre o solo, a vegetação
e a atmosfera em duas colunas conforme sugerido
em Passerat de Silans e Silva (2007).
O presente trabalho descreve a modelização
das transferências de água, sob a forma líquida e de
vapor, e do calor entre o solo sem vegetação e a
atmosfera (primeira coluna do modelo Cariri).

De acordo com Silva (2003), trata-se de uma
região semi-árida, com chuvas pouco abundantes e
concentradas entre os meses de fevereiro e abril. A
cobertura vegetal, formada basicamente por xerófilas do tipo Caatinga, é espaçada, com porções vegetadas intercaladas de solo completamente descoberto. Os solos são rasos, característica da região do
cariri paraibano.

Figura 2 — Estação bioclimatológica de São João do Cariri

EXPERIMENTO CARIRI
Para possibilitar a realização de estudos teóricos e experimentais dos balanços hídricos e energéticos na região semi-árida do Nordeste brasileiro,
foi montada, no âmbito do Projeto Cariri, a estação
bioclimatológica de São João do Cariri. A estação
está instalada na região central do estado da Paraíba, denominada de Cariris Velhos, na Bacia escola
da Universidade Federal da Paraíba, na zona rural
do município de São João do Cariri.
(www.lrh.ct.ufpb/cariri).

Em intervalos de 20 minutos, são coletados
e armazenados na estação bioclimatológica (figura
2) diversos dados: radiação global, saldo de radiação, velocidade do vento, precipitação, umidade do
solo a 5cm de profundidade, temperatura na copa
da vegetação, temperatura na camada limite atmosférica, temperatura no nível da copa da vegetação
em solo desnudo, pressão de vapor na copa da vegetação, pressão de vapor na camada limite atmosférica, temperatura em solo vegetado a 2cm e a 5cm de
profundidade, temperatura em solo descoberto a 0,
2cm, 5cm, 15cm e 50cm de profundidade, potencial
matricial do solo a 10, 20 e 40cm de profundidade,
fluxo de calor em solo vegetado a 5cm de profundidade, e fluxo de calor em solo descoberto a 5cm de
profundidade. Os dados são coletados em um sistema de aquisição de dados CR23X da Campbell Scientific Inc., o qual é alimentado em contínuo por
uma bateria de 12 volts e 55Ah, acoplada a um painel solar de 20 W. O sistema de aquisição de dados é
programado para operar como unidade de controle
de todo o experimento. Maiores detalhes a respeito
do experimento e das características físicas do solo
podem ser encontrados em Silva (2003) e Werlang
et al. (2005), assim como em http://www.lrh.ct.
ufpb.br /cariri/.

Figura 1 — Localização do experimento
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A equação de conservação da energia é obtida da primeira lei da termodinâmica. Desprezando
as variações de energia potencial e cinética no sistema, e considerando o equilíbrio termodinâmico,
tem-se:.

O MODELO FÍSICO

O modelo físico da primeira coluna do
modelo SVATs “Cariri” aplica-se nas porções de solo
descoberto da Caatinga. Ele é composto das
equações de transferência de massa, a água sob
forma líquida e vapor, e de calor no solo e na
camada atmosférica entre o solo e a altura do dossel
da vegetação. As variáveis de estado do modelo são o
potencial matricial, h, que representa a umidade do
solo, e a temperatura, T, que representa a energia.
O potencial matricial é escolhido em vez do teor
volumétrico de água no solo, θ, para garantir a
continuidade da variável em solo apresentando
horizontes distintos.
As equações de transferências no solo utilizadas no desenvolvimento do modelo foram aplicadas por diversos pesquisadores a exemplo de Milly
(1982), Passerat de Silans (1986), Antonino (1992),
Goldfarb (2006) e Werlang (2006); e são basicamente as equações de conservação (conservação da massa e primeira lei da termodinâmica) e as equações
de transporte (equação de Darcy, equação de Fick e
equação da condução de calor).

•

Q=

•

Equações de transporte
O fluxo de água líquida no solo é descrito
pela equação de Darcy generalizada:

ql
∂ (h − z)
 ∂h 
= − K  − 1
= −K
∂z
ρl
 ∂z 

•
∂ρ v θ v ∂
+ qv = −qv
∂t
∂z

(2)

q V = −D V

forma de vapor;

ql

q h = −λ

•

e

qv

∂ρ V
∂z

(5)

onde: DV é o coeficiente de difusão do vapor de
água no solo úmido, função do coeficiente de difusão molecular do vapor de água no ar e da geometria dos poros na matriz porosa; ρV é a massa específica do vapor de água, função do potencial matricial,
h, e da temperatura, T.
O fluxo de calor no solo, qh, é representado
através da equação de condução de calor em um
sólido.

onde: ql é a densidade de fluxo de água sob a forma
líquida; qv é a densidade de fluxo de água sob a
•

(4)

onde ρl é a massa específica da água líquida, z é a
cota e K é a condutividade hidráulica do solo não
saturado, que depende da umidade do solo e da
temperatura, e as outras variáveis ql e h já foram
definidas anteriormente.
O transporte de água sob a forma de vapor
é representado pela equação de Fick:

A equação de conservação da massa estipula
que a massa de um determinado sistema não varia
para um fluido incompressível. Considerando-se as
duas fases nas quais a umidade pode ser encontrada,
isto é, a fase líquida e a fase de vapor, essas equações
se escrevem:
(1)

(3)

onde H é a entalpia do sistema e Q é o calor fornecido ao sistema, por unidade de tempo, pelo meio
externo.

Equações de conservação

•
∂ρ l θ l ∂
+ ql = − ql
∂t
∂z

dH
dt

representam as taxas de

variação das densidades dos fluxos líquido e de vapor oriundas dos processos de condensaçãoevaporação; θl e θv são os teores volumétricos de
água sob a forma líquida e sob a forma de vapor,
respectivamente.

∂T
∂z

(6)

em que λ é a condutividade térmica do meio poroso, a qual depende da temperatura T, da umidade
volumétrica, θ, da densidade, da textura, da estrutura e da composição do solo.

7

Desenvolvimento de um Modelo SVATS para a Região Semi-Árida do Cariri Paraibano

3

K-1, uma capacidade calorífica associada ao gradiente de temperatura

O sistema de equações
O sistema de equações que compõe o modelo é finalmente obtido a partir de uma adequada
manipulação das equações (1), (2), (3), (4), (5) e
(6) e das seguintes hipóteses principais: o solo é um
meio contínuo, poroso, indeformável e inerte; a
umidade é composta das fases líquida (água nas
formas livre, capilar ou adsorvida) e de vapor; assim
como, existe equilíbrio termodinâmico entre as fases
sólida, líquida e de vapor nos poros.
Na forma simbólica, o sistema é finalmente
escrito, com a equação de transporte de umidade e
a equação de transporte de calor
A1

∂h
∂T ∂  ∂h
∂T

+ B1
=  C1
+ D1
+ E1 
∂t
∂t ∂z  ∂z
∂z


(7)

A2

∂h
∂T
∂  ∂h
∂T

+ E2 
+ B2
=  C2
+ D2
∂t
∂t ∂z  ∂z
∂z


(8)

∂ρ

A 2 = LθV V
∂h


T

− (ρl W + ρV L)

∂ρ

B2 = C* + LθV V
∂T


C1 = D h = K +
 ∂θ

 ∂h


ρ
B1 = 1 − V
ρl


 ∂θ

 ∂T

T

h

+

+



θ V ∂ρ V
ρ l ∂h

T

θ V ∂ρ V
ρ l ∂T


h




e
T

∂ρV
∂h

1
D vh
ρl

(9)

D1 = D T = D IT +

(11)

∂θ
∂T




h

(12)

1
D vT
ρl

(13)

(14)

onde: Dh é a difusividade líquida (m.s-1) associada ao
gradiente de potencial matricial; K é a condutividade hidráulica do solo não saturada (m.s-1); Dvh é a
difusividade do vapor associado ao gradiente de
potencial matricial (kg.m-1s-1); DT é a difusividade da
umidade associada ao gradiente de temperatura; DlT
é a difusividade da água líquida associada ao gradiente de temperatura (m2s-1K-1) e DvT é a difusividade
do vapor associado ao gradiente de temperatura
(kg.m-2s-1K-1).
O termo C2, dado em Jm-2s-1, é interpretado
como sendo um coeficiente de transporte de calor
associado ao gradiente de potencial matricial, e o
termo D2, dado em Wm-1K-1, é interpretado como
um coeficiente de transporte de calor associado ao
gradiente de temperatura

(10)

onde θv é o teor volumétrico de água sob a forma de
vapor.

∂ρV
∂h

− (ρl W + ρV L )




T

onde: L é o calor latente de vaporização da água, W
é a diferencial do calor de molhamento e C* é a
∂θ
∂θ
capacidade calorífica do meio poroso.
e
∂h T
∂h h
representam respectivamente a variação da umidade
volumétrica com o potencial matricial considerando
a temperatura constante e variação da umidade
volumétrica com a temperatura considerando o
potencial matricial constante.
O termo C1, dado em ms-1, é interpretado
como sendo um coeficiente de condução da umidade associado ao gradiente de potencial matricial. O
termo D1, dado em m2s-1K-1, é um coeficiente de
difusão de umidade associado ao gradiente de temperatura.

onde, os termos A1, dado em m-1, e B1, dado em K-1
são interpretados como sendo capacidades hidráulicas associadas, respectivamente, ao gradiente de
potencial matricial e ao gradiente de temperatura.

 ρ
A1 = 1 − V
ρl


h

∂θ
∂h

representam respectivamente a
h

variação da massa específica de vapor de água com o
potencial matricial considerando a temperatura
constante e a variação da massa específica de vapor
de água com a temperatura considerando o potencial matricial constante.
O termo A2, dado em J.m-4, é interpretado
como sendo uma capacidade calorífica associada ao
gradiente do potencial matricial, e B2, dado em Jm-

C2 = LDVh
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D 2 = λ∗ = λ + LD VT

Para a equação de transferência de massa, a
condição de contorno superior é também de segunda espécie. O fluxo de massa é dado pela quantidade evaporada por segundo e por m2, EVAP.
Silva et al. (2002) demonstraram que os processos de troca de calor e vapor de água entre a
superfície do solo e o topo da vegetação, na Caatinga em São João do Cariri, ocorrem, prioritariamente, através dos processos de convecção livre, justificando a possibilidade de aplicação da metodologia
de Jacobs e Verhoef (1997), que utiliza o critério
proposto por Gates (1980) para avaliar o tipo de
convecção: convecção livre - Ra > 16Re2; convecção
forçada - Ra < 0,1Re2; e convecção mista - 0,1Re2 <
Ra < 16Re2, onde Ra é o número de Rayleigh proposto por Kreith e Bohn (1986) na forma:

(16)

onde λ é a condutividade térmica do solo e λ* representa a condutividade térmica aparente do solo, a
qual incorpora os efeitos devidos aos processos de
convecção, evaporação e condensação do vapor da
água dentro do poro (de Vries, 1963).
Finalmente, E1 e E2 são termos fonte, respectivamente, da equação de transferência de massa
e da equação de transferência de calor.

CONDIÇÕES DE CONTORNO
Contorno inferior
A região do semi-árido do Cariri paraibano
é caracterizada, entre outros fatores, por possuir
solos relativamente rasos. A profundidade inferior
máxima do solo é comumente limitada por uma
camada rochosa de origem magmática, em estados
variáveis de intemperismo, porém, geralmente impermeável. No local de estudo, a profundidade máxima de solo aproxima-se de 0,4m. Por este motivo,
considerou-se que não existe fluxo de umidade na
condição de contorno inferior (qm = 0).
Passerat de Silans et al. (2006), analisando
resultados experimentais da variação da temperatura com a profundidade na estação experimental de
São João do Cariri, observaram uma grande redução
na amplitude diária da temperatura com o aumento
da profundidade do solo. Nos períodos estudados,
enquanto na superfície do solo a amplitude máxima
diária superava 20oC, a 0,05m de profundidade, este
valor não ultrapassou o valor de 5oC e a 15cm de
profundidade é sempre inferior a 0,3oC.
O fato observado por estes autores, ocasionado pela baixa difusividade térmica do solo, sugere
a possibilidade de simplificação na condição de
contorno inferior: T constante, onde T é a temperatura estimada a partir dos valores médios experimentais observados a 15cm de profundidade.

Ra = l 3gb ∆T Pr ν 2

(18)

sendo, l um parâmetro associado à rugosidade da
superfície, denominado comprimento horizontal
característico, que para região de Caatinga em São
João do Cariri foi estimado por Silva (2003) como
sendo igual à distância média entre as ilhas de vegetação (l = 9,0m); g é a aceleração da gravidade; ∆T é
a diferença de temperatura entre a superfície do
solo e o ar na altura do dossel; b é o coeficiente de
expansão (para gases perfeitos o valor de b é igual
ao inverso da temperatura absoluta, b=1/T); Pr é o
número de Prandtl e ν é a viscosidade cinemática do
ar.
O número de Reynolds, Re, é definido
conforme Jacobs e Verhoef (1997):

Re = (u l ) ν

(19)

onde u é a velocidade do vento medida a 0,5 metro
de altura da superfície do solo, l é o comprimento
horizontal característico e ν a viscosidade cinemática
do ar.
Considerando a convecção livre, o número
de Nusselt se escreve para representar as
transferências de calor:

Contorno superior
Para a equação de transferência de calor, a
condição de contorno superior é de segunda espécie. O fluxo de calor no solo, G, é medido e corrigido em função da diferença entre a condutividade
térmica do solo e a condutividade térmica do polipropileno que constitui o sensor (maiores detalhes
em Passerat de Silans e Silva (2007).

Nu = H S l λ ∆T

(20)

Onde, Hs é o calor sensível do solo, dado
em W.m-2 e λ é a condutividade térmica do ar em
repouso em W.m-1K-1
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peratura do solo, e cw é o coeficiente da razão de
Bowen do solo usado por Massman (1992), obtida
para a região semi-árida do Sahel por Jacobs e Verhoef (1997):

Para regiões de topografias planas, quando
o número de Rayleigh for superior a 107, o número
de Nusselt pode ser calculado por (Kreith, 1977):

Nu = 0,14 Ra

1

3

c W = 27,6 exp(− 29 θ 5 )

(21)

onde θ5 é a umidade volumétrica do solo na camada
de solo de 0 a 5cm de profundidade em m3.m-3.
Combinando-se as equações 22 e 24 obtemse o valor do fluxo de massa à superfície do solo,
onde o sinal negativo é colocado porque os fluxos
dentro do solo são positivos quando dirigidos para
baixo:

Combinando as equações (18) e (21), temse uma relação para o cálculo do calor sensível do
solo, a saber:

H S =  0,14 λ Ra


1

3

 l



(22)

1
1
1
2
EVAP = −  0,14 λ g 3 b 3 Pr 3 ∆T  L βS ν 3



Finalmente, combinando as equações (18) e
(22), tem-se uma equação para cálculo do calor
sensível independente do comprimento característico.
1
1
1
2
H S =  0,14 λ g 3 b 3 Pr 3 ∆T  ν 3



HS

L.Evap

(23)

Dada a impossibilidade de solução puramente analítica do sistema representado pelas equações (7) e (8), utiliza-se o método numérico dos
volumes finitos, através da integração espaçotemporal das equações diferenciais sobre o volume
finito elementar, conforme descrito por Maliska
(1999). A figura 3 apresenta um esquema da malha.
As variáveis de estado do sistema, quais sejam, h e T
são calculadas no centro de cada elemento. Na
figura 3 ele é representado por P, W ou E onde P é
o elemento de cálculo atual, W o elemnto anterior e
E o elemento posterior. Por sua vez, os fluxos são
cálculados nas fronteiras de montante (w) e de
jusante (e) do volume finito elementar de cálculo.

(24)

A razão de Bowen é dada pela expressão:

βS = γ

TS − Ta
eS − e a

(25)

onde γ é a constante psicrométrica; Ta e ea representam respectivamente a temperatura e a pressão de
vapor no ar, na altura do dossel, enquanto TS e eS
representam respectivamente a temperatura e a
pressão de vapor no ar imediatamente em contato
com a superfície do solo. Essa última é obtida admitindo continuidade e equilíbrio termodinâmico
entre o ar na matriz porosa do solo e o ar atmosférico à superfície do solo.
Massman (1992) propus calcular a razão de
Bowen pela expressão:

β S = c W β S,E

(28)

PROCEDIMENTO NUMÉRICO

Ainda conforme Jacobs e Verhoef (1997), o
calor latente de evaporação do solo, LES pode ser
calculado utilizando a razão de Bowen, βS:

βS =

(27)

(i-1)
W

zw
w

Volume elementar de integracao
integracao

P

z

(i)

e
ze

(26)

onde βs,e = γ/s é a razão de Bowen de equilíbrio do
solo, γ é a constante psicrométrica e s é a declividade
da curva da pressão do vapor de saturação na tem-

E

(i+1)

Figura 3 — Esquema da malha de discretização
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A figura 4 compara os valores de temperatura à superfície, observados no campo durante este
período e simulados pelo modelo. Nota-se na figura
que nos três últimos dias de simulação os valores
simulados distanciam-se dos valores observados. Vêse mais adiante que o solo seca mais rápido na simulação do que ocorreu na realidade. Isto explica o
motivo deste distanciamento.

Para a integração temporal um esquema
semi-implicito foi escolhido com coeficiente de
relaxação de 0,55. Maiores detalhes sobre a
discretização das equações encontram-se em
Werlang (2006). O metodo de cálculo é iterativo.
Adotou-se o seguinte critério de convergência da
solução:

(T(i) − Tant(i)) < 0,001
(Tant(i))

e

(29)

0,20
0,18
Teta (cm³/cm³)

(h(i) − hant(i)) < 0,002
(hant(i))

Tendo em vista a necessidade de descrever
com maiores detalhes os gradientes de temperatura
e de pontencial matricial à superfície e na fronteira
inferior do perfil vertical, uma malha irregular foi
adotada. A distribuição de ∆z, o tamanho do volume
elementar de cálculo (figura 3), seguiu uma
distribuição de Gauss. ∆z é então mais fino próximo
à superfície e à fronteira inferior e mais grosso no
centro.

0,16
0,14
0,12
0,10

Simulado
12/01

13/01

14/01

Experimental
15/01

16/01

17/01

18/01

19/01

20/01

Dias

Figura 5 — Valores da umidade volumétricas simulados e
experimentais

RESULTADOS

Fluxo-Grad. de potencial
matricial
Fluxo-Grad. de
temperatura

3,0E-07

O modelo foi aplicado ao período de 12 a
22 de Janeiro de 2002, que corresponde a um longo
período de secagem do solo, iniciando com solo
úmido. Nos dias 10 e 11, anteriores ao dia 12, choveu 14,8mm, num solo já úmido, pois na primeira
semana de janeiro foi registrado 112mm. Posteriormente há este dia, não ocorreram chuvas com exceção do dia 17, quando caiu 2 mm em torno de meio
dia.
A simulação foi efetuada considerando 120
volumes finitos elementares para a discretização do
espaço vertical e um incremento de tempo ∆T=2s.

2,0E-07

S oma total dos fluxos

(m/s )

1,0E-07
0,0E+00
-1,0E-07

5

7

9
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13

15

17
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21

23

(h)

-2,0E-07
-3,0E-07
(a)

Fluxo-Grad. de potencial
matricial
Fluxo-Grad. de
temperatura

1,0E-07

S oma total dos fluxos

(m/s )

5,0E-08

60
50

0,0E+00
5

7

9

11

13
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17

19

21

23 (h)

-5,0E-08

T°C

40

-1,0E-07

30

(b)

20
Simul.

10

Exp.

0
12/01 13/01

14/01 15/01

16/01 17/01

18/01 19/01

20/01

Figura 6 — Fluxos de água devidos ao gradiente de potencial matricial, ao gradiente de temperatura e total, a 5cm
de profundidade. (a) no dia 15/01/2002, e (b) no dia
18/01/2002

dias

Figura 4 — Temperatura simulada e experimental na superfície do solo
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Na figura 5, estão representados os valores
simulados e observados experimentalmente da umidade volumétrica a 5cm de profundidade. Os eletrodos da sonda TDR foram dispostos horizontalmente a 2,5cm e 7,5cm de profundidade, fornecendo o valor médio da umidade nesta camada, o qual
foi atribuído à profundidade média de 5cm.

Fluxo-Grad. de potencial
matricial
Fluxo-Grad. de
temperatura

2,E-07
2,E-07

S oma total dos fluxos
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0,E+00
-5,E-08 5

7

9

11

13

15

17

19
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(a)
Fluxo-Grad. de potencial
matricial
1,5E-07

Fluxo-Grad. de
temperatura

1,0E-07

S oma total dos fluxos

Fluxo-Grad. do potencial
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Fluxo_Grad.de
temperatura

8,0E-08
6,0E-08
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7
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15
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Figura 8 — Fluxos de água devidos ao gradiente de potencial matricial, ao gradiente de temperatura e total a 0,4 cm
de profundidade. (a) no dia 15/01/2002, e (b) no dia
18/01/2002
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Nas figuras 6 e 7 são representados os fluxos
de água (sob a forma líquida e vapor) calculados
pelo modelo a 5cm de profundidade. Esses fluxos,
como observado em Werlang (2006), resultam da
combinação dos coeficientes de difusão da água C1 e
D1 (equações 13 e 14) e dos gradientes respectivos
de potencial matricial e de temperatura que agem
em sentido inverso boa parte do período diurno.
Os fluxos são dirigidos para cima, ou seja,
alimentam o processo evaporativo, quando o seu
valor é negativo. Nos dois dias ilustrados, nota-se
que, a 5cm de profundidade, durante o dia, o fluxo
total de água é negativo, mas com um valor absoluto
muito baixo, pois o fluxo devido ao gradiente de
temperatura é positivo e muito próximo em valor
absoluto do fluxo de água devido ao gradiente de
potencial matricial. Os gradientes de temperatura
freiam consideravelmente o processo de transferência vertical de água para a superfície. Nas figuras 7 e
8, representaram-se para os mesmos dias os fluxos
de água simulados respectivamente a 2cm e 0,4cm
de profundidade. Observa-se claramente o processo
de reumidificação nessas profundidades devido ao
efeito do gradiente de temperatura. Este processo é
mais acentuado a 0,4 cm de profundidade, isto é

(b)

Figura 7 — Fluxos de água devidos ao gradiente de potencial matricial, ao gradiente de temperatura e total a 2 cm
de profundidade. (a) no dia 15/01/2002, e (b) no dia
18/01/2002

A simulação representa um processo de secagem bem mais rápido do que foi observado experimentalmente. Experimentalmente, o solo a 5cm
de profundidade praticamente não seca, apesar de
Passerat de Silans e Silva (no prelo) terem estimado
a evaporação do solo em 1,6 mm/dia em média
neste período pelo método do balanço hídrico de
Vachaud et al. (1978). Observa-se também nesta
figura, a forte reumidificação do solo nesta profundidade, motivo pelo qual ele não seca. Curioso é de
constatar, como já assinalado em Passerat de Silans
et al. (2003), que essa reumidificação ocorre nas
horas as mais quentes do dia, isto é entre as 11:00
horas e as 17:00 horas.
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°C/m

próximo à superfície, indicando que existe na camada superficial do solo, uma transferência de água
dirigida para dentro do solo, ou seja, reumidificando o solo. No entanto os fluxos de água transferidos
da superfície para o interior do solo, na camada
superficial, são muito inferiores àqueles indicados
pela reumidificação observada experimentalmente a
5cm. As observações experimentais e esses resultados, em menor grau, sugerem a possibilidade de
reumidificação do solo por absorção pela matriz
porosa do vapor de água do ar atmosférico à superfície. O modelo, na sua equação de transporte de
energia, e o experimento, não foram desenvolvidos
para se averiguar essa hipótese mas, Agan e Berliner
(2005), já a tinham formulada a partir de observações detalhadas à superfície do solo de uma região
árida do Negev em Israel Durante a noite e pela
manha, os fluxos simulados a 0,4cm, a 2cm e a 5cm
são negativos, indicando que os mesmos são dirigidos para cima provocando certamente evaporação
noturna.
Na figura 9, são representados os gradientes
de temperatura no solo, observados e simulados
pelo modelo. Esses gradientes são calculados pela
diferença entre as temperaturas à superfície do solo
e a temperatura a 5 cm de profundidade.

400
350
300
250
200
150
100
50
0
-50
-100
-150

Simulado
12/01 13/01 14/01 15/01 16/01

CONSIDERAÇÕES FINAIS
As transferências de calor e massa entre o
solo e a atmosfera foram modeladas considerando
um processo de convecção livre entre a superfície
do solo e o ar na altura do dossel. Essa modelização
se apoiou sobre os números de Nusselt e de Rayleigh
para descrever o fluxo de calor sensível como descrito em Jacob e Verhoef (1997). Para o fluxo de massa, utilizou-se a razão de Bowen. Um modelo numérico baseado sobre a técnica dos volumes finitos foi
desenvolvido para resolver o sistema de equações
não lineares descrevendo as transferências no solo e
na camada atmosférica entre o dossel e o solo. Os
resultados do modelo mostraram uma boa aderência entre os valores de temperatura à superfície do
solo, simulados e observados experimentalmente. Já
para o teor de umidade volumétrica do solo a 5cm
de profundidade, os resultados foram apenas razoáveis. De fato, nesta profundidade, o modelo mostra
que o solo seca mais rapidamente do que foi observado experimentalmente.
Observam-se tanto nos resultados do modelo (a 0,4cm e 2cm de profundidade), como experimentalmente (a 5cm de profundidade), uma reumidificação do solo durante o dia, ou seja, durante o
período onde as temperaturas são as mais altas. Este
fato é interessante e muito importante para a compreensão do processo de evaporação naquela região,
o qual como já assinalado em (Silva, 2003 e Passerat
de Silans e Silva (2007) é muito mais lento que se
imagina. Este fato encontrou parcialmente explicações na modelagem das transferências de massa no
solo sob os efeitos dos gradientes de potencial matricial e de temperatura. Durante o dia, os fluxos de
água sob a forma líquida e vapor devidos a esses
gradientes são invertidos. Durante a simulação efetuada com o modelo, calcularam-se os fluxos de
massa (água sob forma líquida e vapor) devidos
respectivamente aos gradientes de potencial matricial e aos gradientes de temperatura. Os resultados
mostram que os altos gradientes de temperatura
devido à baixa difusividade térmica freiam os fluxos
de água dirigidos para cima (ou seja, a evaporação)
e chegam mesmo a invertê-los durante o dia (na
camada do solo próximo à superfície). Este aspecto
é menos acentuado nos resultados do modelo do
que nas observações feitas experimentalmente. Para
que essa inversão seja mais forte e mais duradoura,
haveria necessidade da camada de solo acima dos 5
cm ser mais úmida do que aquela simulado pelo
modelo. Agan e Berliner (2006) têm sugerido que
em região semi-árida ocorre reumidificação da ca-

Experimental
17/01 18/01 18/01

19/01

Dias

Figura 9 — Comparação entre os gradientes de temperatura simulados e observados

Durante o período diurno, os gradientes
simulados são inferiores aos gradientes observados.
Caso estivessem mais próximos, a reumidificação
diurna, no modelo, que ocorreu apenas algumas
horas de alguns dias, a 5cm de profundidade ocorreria com um padrão mais próximo das observações
de campo.
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mada superficial do solo, ou pelo orvalho, ou por
absorção do vapor de água do ar. No experimento
Cariri, essa possibilidade não foi examinada experimentalmente, e o modelo não considera o que ocorre na atmosfera nas primeiras dezenas de centímetros acima do solo, logo, esta hipótese não pôde
ser verificada. Haveria também necessidades de
modificações na equação de transferência de calor
para considerar a absorbção do vapor de água pela
matriz porosa. No entanto, o aspecto da curva de
umidade experimental sugere que isto ocorre. A
penetração da umidade mais profundamente no
solo ocorreria então, como mostrado pelos fluxos
calculados, devido aos gradientes de temperatura. O
papel termodinâmico do solo sobre a dinâmica da
água no solo do Cariri, por meio de uma baixa difusividade térmica, contribui de forma decisiva à conservação da água no solo, ora freando o processo de
evaporação, ora, provavelmente, absorvendo vapor
de água da atmosfera e transferindo-o para as camadas imediatamente abaixo da superfície.
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Development of a Svats Model For The Semi-Arid
Region of the Cariri in Paraiba
ABSTRACT
This paper shows a heat and water transfer model from the
soil to the atmosphere. This model is the first column of a
SVATs model for the semi-arid region of Cariri.The physical model is based on heat and mass conservation and
transport equations with the calculus procedures of Milly
(1982) e Passerat de Silans (1986). In the atmosphere,
transfer processes are due to free convection and are calculated with the Nusselt number and the Bowen ratio. The
numerical solution of the physical equations system is given
by the finite volume method. Results show a good agreement
between the simulated and observed soil surface
temperatures, but the simulation shows a soil drying process
much more intensive than observed. In fact, the
experimental observations show that the soil dries very
slowly at 5cm depth, due to a diurnal rewetting process.
The model explains that this rewetting process occurs due to
the strong temperature gradients near the soil surface. They
are due to the low soil thermal diffusivity coefficient. Thus
the thermodynamics behavior of the soil is, in part, responsible for the soil water conservation due to the low natural
evaporative process. Simultaneous observations of the experimental rewetting and of the diurnal water fluxes simulated by the model at 0.2cm and 2cm suggest that absorption of the atmospheric water vapor content can occur at
the soil surface.
Key-words : SVATs model, heat and water transfer in the
soil, semi-arid region of Cariri, thermal diffusivity of the
soil.
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RESUMO
Os vertedouros em degraus são estruturas que passaram a ser muito utilizadas, principalmente a partir dos últimos
40 anos, com o desenvolvimento de novos métodos construtivos, como o concreto compactado a rolo (CCR) e os gabiões. Os
vertedouros em degraus são estruturas caracterizadas pela significativa resistência imposta ao escoamento e pela dissipação
de energia associada a macrorugosidade inserida pelos degraus. Essa característica conduz a estruturas de dissipação a
jusante com dimensões reduzidas, e conseqüente diminuição nos custos associados. No entanto, embora existam estudos em
modelos físicos e algumas observações em protótipos, não há um critério consagrado na bibliografia para o dimensionamento
de vertedouros em degraus. Neste trabalho foram realizados ensaios em um modelo físico de um vertedouros em degraus com
declividade da calha 1V: 0,75H (53,13º), e degraus com 0,06 m de altura em modelo. Esse modelo foi instalado em um
canal com 0,40 m de largura e desnível de 2,44 m entre a crista e o pé do vertedouro. Os ensaios realizados contemplaram
vazões específicas entre 0,025 e 0,700 m³/s/m, que, sugerindo uma escala de transposição de resultados de 1:10, correspondem a vazões entre 0,8 e 22,1 m³/s/m em protótipo. A partir dos resultados pode-se definir uma metodologia para a avaliação da posição de início da aeração, do fator de resistência ao escoamento e da dissipação de energia ao longo da calha.
Palavras—chave: vertedouro em degraus, dissipação de energia, escoamento aerado

No estado do Rio Grande do Sul, destacam-se os
vertedouros das barragens da UHE Dona Francisca e
de Val de Serra, ambas com degraus com 60 cm de
altura e declividade 53,13° (mesmas características
do presente estudo).
No entanto, embora existam estudos em
modelos físicos e algumas observações em protótipos, não há um critério consagrado na bibliografia
para o dimensionamento de vertedouros em degraus.
Neste trabalho foi estudado um modelo físico de um vertedouro em degraus de declividade 1V:
0,75H (53,13º), com degraus ao longo da calha com
0,06 m de altura. Utilizando os critérios de similitude de Froude e a escala de transposição de resultados recomendada na bibliografia, para este tipo de
escoamento, igual a 1:10, tem-se a caracterização do
escoamento sobre vertedouros em degraus com
degraus de 0,60 m de altura. Foram analisados a
posição de início de aeração, as velocidades médias,
o fator de resistência e a dissipação de energia ao

INTRODUÇÃO
Vertedouros em degraus são estruturas que
apresentam degraus ao longo da calha, desde uma
posição próxima da crista até o pé da estrutura (ou
próximo deste). Os vertedouros em degraus são
estruturas caracterizadas pela resistência imposta ao
escoamento e pela dissipação de energia associada à
macrorugosidade inserida pelos degraus. Essas características conduzem a estruturas de dissipação a
jusante com dimensões reduzidas, e conseqüente
diminuição nos custos associados.
Esse tipo de estrutura vertedoura é conhecido desde a Antiguidade, sendo que nos últimos 40
anos, observou-se um acréscimo na sua utilização,
devido ao desenvolvimento da tecnologia do concreto compactado a rolo (CCR) que otimiza economica
e construtivamente os projetos de barragens.
No Brasil, a difusão do CCR despertou o interesse nos paramentos de vertedouros em degraus.
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mentos sobre calhas lisas, para as mesmas condições
de declividade da calha e vazões.
Chanson (1994a) distingue três regiões ao
longo da calha em degraus (figura 1) para o escoamento em regime deslizante, quanto à aeração do
fluxo.

longo da calha. A partir desses resultados pode-se
avaliar, para diferentes vazões, a proporção da energia do escoamento dissipada ao longo da calha e,
estimar a conseqüente redução na estrutura de dissipação a jusante, junto ao pé da barragem. Para isso
analisa-se considerando como estrutura de dissipação uma bacia horizontal com formação de ressalto
hidráulico.

Camada Limite

Zona sem aeração do fluxo

BREVE REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Zona com escoamento gradualmente variado
Aeração parcial do fluxo

Tipos de escoamento sobre calhas em degraus
O escoamento sobre calhas, canais e vertedouros em degraus pode ser dividido em duas classes associadas às concentrações de vazões sobre as
mesmas: nappe flow (em quedas sucessivas) e skimming flow (deslizante sobre turbilhões), de acordo
com Rajaratnam (1990). O escoamento do tipo
nappe flow caracteriza-se por uma sucessão de quedas
livres seguidas por ressalto hidráulico pleno ou parcialmente desenvolvido, onde a dissipação de energia ocorre na quebra do jato de água no ar e na
formação do ressalto hidráulico. O skimming flow
ocorre em geral para vertedouros com calhas de
maiores declividades e vazões específicas. Nesse
regime observa-se a formação de um pseudofundo
formado pelos cantos externos dos degraus. Acima
desse pseudofundo, a água desliza (escoamento
principal) e abaixo, formam-se os vórtices. Estes
vórtices são mantidos através da transmissão de esforços cortantes do escoamento principal à zona
turbilhonar.
Neste trabalho as vazões específicas ensaiadas representam escoamentos do tipo skimming flow.
A seguir comenta-se brevemente sobre alguns aspectos importantes no estudo do escoamento
sobre vertedouros em degraus. As proposições de
outros pesquisadores são apresentadas, comparativamente, no item de resultados.

Ponto de Incipiência da Aeração

Zona com escoamento uniforme
Aeração total do fluxo

h = cte (hn)

hn

Figura 1 — Regiões do escoamento ao longo de um vertedouro em degraus no regime skimming flow, adaptado
de Chanson (1994a).

Alguns pesquisadores propuseram equações
para determinar a posição de início de aeração, tais
como Wood et al. (1983), Tozzi (1992), Chanson
(1994b) e Mateos Iguacel e Elviro Garcia (1999),
apresentadas nas equações (01) a (04), respectivamente.

LA
= 13,6.( senα ) 0, 0796 .( F *) 0, 713
k

δ

L 
= 0,080. A 
LA
 k 

−0 , 233

(2)

LA
= 9,719.( senα ) 0, 0796 .( F *)0, 713
k

Início da aeração do escoamento
O início da aeração em escoamentos sobre
vertedouros de calha lisa ocorre na posição onde a
camada limite atinge a superfície livre. Em vertedouros em degraus esse comportamento também é
observado, no entanto, a macrorugosidade formada
pela inserção dos degraus ao longo da calha favorece o desenvolvimento da camada limite, e esta atinge a superfície livre antes do observado nos escoa-

(1)



L'
q
= 5,6. 0,5 1,5 
H
 g ⋅H 

(3)

0,8

(4)

Onde: δ é a espessura da camada limite; LA é
a distância, medida contornando a calha, do início
do desenvolvimento da camada limite à posição que
esta atinge a superfície livre, que indica o início da
aeração do escoamento; k é a rugosidade formada
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pelo degrau, dado por k = H.cos α; H é a altura do
degrau; α é o ângulo de declividade da calha em
relação ao plano horizontal; F * = q g ⋅ k 3 ⋅ senα ; q é

com declividade 1V: 0,75H pode-se estabelecer as
equações (07) e (08):

a vazão específica; g é a aceleração da gravidade e L’
é o desnível entre a cota da crista do vertedouro e a
posição na qual se observa o início da aeração.

(7)

1
h
= 2,16 + 1,24. log  , para h / k > 1,80
f
k

f = 0,163 , para h / k < 1,80

Fator de resistência

onde h é a profundidade do escoamento medido a
partir do pseudofundo, perpendicular a este.
Chanson (1993) deduziu o fator de resistência f da equação de quantidade de movimento,
incluindo o raio hidráulico, para considerar nesta
avaliação os possíveis efeitos de parede.

Para a avaliação teórica da energia do escoamento em qualquer posição da calha, torna-se necessário o estabelecimento de uma lei geral para o
fator de resistência f da equação de Darcy-Weisbach.
A seguir são apresentadas algumas proposições,
apresentadas na literatura, para a avaliação do fator
de resistência.
Rajaratnam (1990), considerando que o escoamento torna-se totalmente desenvolvido depois
dos primeiros degraus, propôs teoricamente, a partir da equação da quantidade de movimento, que o
fator de resistência pode ser obtido por:

f =

8.hn3 . g . sen α
q2

f =

8 g .( senα ).hn2  DH 
.

q2
 4 

(9)

onde: DH é o diâmetro hidráulico (DH = 4A/P, sendo
A a área da seção e P o perímetro molhado).
Chanson (1994b) analisou uma série de estudos realizados por outros pesquisadores. A partir
da análise de estruturas com declividade inferior a
12º, o autor propôs a equação (10) para a avaliação
do fator de resistência. O estudo compreendendo
estruturas com declividade entre 50º e 55º resultou
em valores de fator de resistência variando entre
0,17 e 5,00, com um valor médio em torno de 1,00.

(5)

onde: hn é a profundidade normal uniforme obtida
para um escoamento completamente desenvolvido
num regime de escoamento deslizante; g é a aceleração da gravidade; α é a declividade do paramento
em degraus e q é a vazão específica do escoamento.
Stephenson (1991) propôs uma expressão
geral para o fator de resistência em escoamentos
turbulentos rugosos, assumindo que este tenha atingido a zona de escoamento aerado uniforme:

1
 4 ⋅ hn 
= 1,14 + 2. log

f
 k 

(8)

D 
= 1,42. ln H  − 1, 25
f
 k 

1

(10)

Chamani e Rajaratnam (1999) realizaram
ensaios experimentais e propuseram a equação
(11), a partir de seus resultados em conjunto com
alguns dados da literatura, assumindo que o escoamento é turbulento rugoso.

(6)

onde k é a rugosidade formada pelos degraus, definida pela menor distância do canto interno dos
degraus até o pseudofundo (linha imaginária que
une os cantos externos dos degraus).
Devido à dificuldade de medição da superfície livre de escoamentos aerados e turbulentos, como o que ocorre em vertedouros em degraus, Tozzi
(1992) procurou estabelecer uma lei para a avaliação da resistência relativa à rugosidade dos degraus,
com base em uma investigação experimental, compreendendo a execução de ensaios com fluxo de ar
em condutos sob pressão. Desses ensaios para calhas

h
= 1,925. log   + 1,765
f
k

1

(11)

Apesar das várias proposições apresentadas,
não existe um consenso para a determinação da
resistência do escoamento em calhas em degraus,
como pode ser observado na figura 8. Devido a este
fato, procurou-se neste trabalho, uma alternativa
para a avaliação do fator de resistência ao escoamento.
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montante ( Em = Y + 1,5 ⋅ hc ); f é o fator de resistência;

Dissipação de energia

α é a declividade da calha do vertedouro; hc é a
profundidade crítica do escoamento e Y é a altura
total do vertedouro.
Chanson (1994c) propõe a equação (14)
para estimar a perda de energia em escoamentos do
tipo skimming flow.

Quando se trata do escoamento sobre vertedouros em degraus, o aspecto mais estudado é o
fenômeno de dissipação de energia ao longo dos
seus degraus. Alguns pesquisadores estudaram a
energia residual no pé do vertedouro de forma indireta, através da medição da altura conjugada lenta
do ressalto hidráulico formado no pé do vertedouro,
e, por conseguinte, na determinação da altura rápida e energia residual nessa posição. Tozzi (1992),
Pegram et al. (1999) e Povh (2000) são alguns dos
pesquisadores que realizaram estudos desta forma.
Outros estudos basearam seus resultados a partir da
medição de determinadas características (profundidade ou velocidades) do escoamento ao longo de
toda calha, como, por exemplo, os trabalhos de
Sorensen (1985), Christodoulou (1993), Tozzi
(1992), Sanagiotto (2003) e Dai Prá (2004).
Sorensen (1985) avaliou a dissipação de energia experimentalmente e constatou que a energia cinética na base do vertedouro em degraus corresponde a valores entre 6 e 12% do valor obtido
nos modelos com calha lisa.
Rajaratnam (1990) propôs uma equação teórica (equação 12), para avaliar a dissipação de energia adicional em um vertedouro em degraus, em
comparação com um vertedouro de calha lisa.

∆E '
=
E'

F ' 02 ( M 2 − 1)
⋅
2
M2
2
F'
1+ 0
2

 f 


∆E
8.senα 

=1−
Em

1 f 
. cos α + .

2  8.senα 
3 HV
+
2 hc

−2 / 3

(14)

Sendo HV a diferença entre a cota da crista
do vertedouro e a cota da bacia de dissipação.
Fernández (1994), através de investigação
experimental, obteve valores para a dissipação de
energia relativa em relação ao que se teria num
vertedouro de calha lisa, estando eles entre 61% e
82%.
Rice e Kadavy (1996) observaram que a dissipação de energia em vertedouros de calha em
degraus está entre duas a três vezes maior que aquela que ocorre em um vertedouro de calha lisa.
Pegram et al. (1999) propuseram a equação
(15), através de ensaios em modelo na escala 1:10,
representando um vertedouro de 30 m de altura,
com degraus de 0,50 m de altura.

(1 − M ) +

Er = 4 ,42.h20 ,685

(12)

(15)

onde: Er é a energia residual no pé do vertedouro e
h2 é a altura conjugada lenta do ressalto hidráulico
formado no pé do vertedouro.
Povh (2000) propôs as seguintes equações
para a avaliação da energia residual relativa do escoamento na base do vertedouro em degraus:

onde: E′ é a energia residual no vertedouro de calha
lisa; ∆E′ é a diferença entre a energia residual do
vertedouro de calha lisa e do vertedouro em degraus; M = c f c ' f 1/ 3 ; F ' 0 é o número de Froude

(

1/ 3

)

na base do vertedouro com calha lisa; cf e cf′ são os
coeficientes de rugosidade para a estrutura em degraus e lisa, respectivamente.
Stephenson (1991), considerando que o escoamento atinge a profundidade aerada uniforme,
propôs uma equação teórica para a avaliação da
dissipação de energia em vertedouros em degraus:

H
Er
H
= 1 − 0,039 ⋅ V para V ≤ 13,25
Em
hc
hc

(16)

HV

−0 , 03
Er
hc
para 13,25 < H V ≤ 34,05
= 0,719e
Em
hc

1/ 3
−2 / 3

f
1 
f
∆E

  hc (13)
α
cos
= 1 − 
+
⋅


  8 ⋅ senα 
Em
2  8 ⋅ senα   Y


(17)

No entanto, apesar de vários estudos já realizados, não há um consenso entre os diferentes
pesquisadores para a avaliação da dissipação de energia em vertedouros em degraus, conforme pode
ser confirmado nas figuras 10 e 11, onde são utiliza-

onde: ∆E/Em é a dissipação de energia em relação à
energia total a montante; Em é a energia total a
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sição. Essa simplificação reflete a tendência atual de
não se utilizar os degraus de transição, com o objetivo de facilitar a execução. A figura 2a apresenta o
perfil do modelo do vertedouro em degraus, com a
localização dos pontos onde foram realizadas medições de nível, e a figura 2b mostra o modelo instalado no canal.
Os ensaios realizados contemplam vazões
entre 0,10 m³/s/m e 0,70 m³/s/m (em modelo),
que correspondem a escoamentos do tipo deslizante
sobre turbilhões (skimming flow). Considerando uma
escala de transposição de resultados de 1:10, conforme sugerido por Chanson et al. (2002), para
estudos de escoamentos aerados, têm-se as vazões
específicas entre 0,8 e 22,1 m³/s/m em protótipo.

dos dados da bibliografia para comparar com os
resultados do presente estudo.
Pressões na calha
O desenvolvimento tecnológico do CCR e
das técnicas construtivas possibilitou a construção de
barragens mais altas, com valores de vazões específicas e velocidades mais elevadas. No entanto, existem
algumas limitações devido à possibilidade da ocorrência de cavitação, principalmente, na zona não
aerada do escoamento. O fenômeno da cavitação
está relacionado à ocorrência de certos níveis de
pressões negativas nos degraus associados a determinadas freqüências. Por isso, os estudos sobre pressões nos degraus ao longo da calha, bem como as
probabilidades de ocorrência, são importantes para
a definição de limites de utilização destas estruturas
com segurança.
Alguns estudos, com o objetivo do melhor
entendimento do comportamento das pressões ao
longo de calhas em degraus, vêm sendo realizados,
entre eles, destacam-se os trabalhos de Tozzi (1992),
Matos et al. (1999), Olinger e Brighetti (2002,
2004), Sánchez-Juny e Dolz (2003), Amador et al.
(2004) e Gomes (2006).

Descrição dos ensaios
Neste trabalho foram realizadas observações
da posição do início da aeração e medições dos níveis do escoamento, das velocidades ao longo do
perfil dos vertedouros (calha em degraus e calha
lisa).
Medições de níveis
Os níveis de água, ao longo da calha, foram
medidos de duas formas: através da utilização de
ponta linimétrica e por meio de medidas diretas nas
laterais transparentes do vertedouro. As medições
realizadas com ponta linimétrica foram feitas no
meio do canal, perpendiculares ao fundo, estando o
medidor preso a um carrinho móvel ao longo da
calha.
As medidas de níveis foram realizadas em
determinados pontos ao longo da calha que permitiram caracterizar o perfil médio da linha de água ao
longo da estrutura. Nas estruturas em degraus, além
das posições indicadas na figura 2b, perpendiculares
ao plano da calha no alinhamento da quina superior
dos degraus, foram também executadas medições de
níveis em degraus intermediários, contribuindo para
uma melhor definição do perfil da linha de água.
Considerando a natureza do escoamento,
altamente aerado, com uma superfície livre de difícil definição, as medições foram realizadas com a
ajuda de um detector de lâmina de água de alta
sensibilidade com sinal luminoso instalado na ponta
linimétrica.

METODOLOGIA
Descrição da estrutura
O presente estudo foi realizado em um modelo bidimensional de um vertedouro em degraus
com calha de declividade 1V: 0,75H (53,13º), altura
2,44 m e largura 0,40 m, sendo a calha composta
por degraus com 0,06 m de altura em modelo. Para
efeitos de comparação, realizaram-se medições em
uma outra estrutura com calha lisa mantendo as
demais características idênticas.
O perfil da crista do vertedouro é do tipo
Creager, projetado de acordo com o USBR (1974),
com carga de projeto (Hd) igual a 0,40 m, de equação Y = 1,08945 X 1,85 , com origem na soleira do vertedouro e X e Y positivos no sentido do escoamento.
Normalmente, no desenho de vertedouros em degraus existe uma região com degraus menores, no
alinhamento do perfil Creager, antes do ponto de
tangência com a declividade da calha, com o objetivo de evitar que o escoamento ‘salte’ nos primeiros
degraus. O perfil utilizado neste trabalho desenvolve-se até o ponto de tangência com a declividade da
calha (53,13º), sem a execução de degraus de tran-

Medições de velocidades
As medições de velocidades médias do escoamento foram efetuadas com a utilização de um
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Tubo de Pitot-Prandtl, acoplado a um transdutor
diferencial de pressão, nas posições indicadas na
figura 2b.
O Tubo de Pitot-Prandtl e o transdutor diferencial
de pressão foram presos à calha, utilizando o mesmo
carrinho móvel utilizado na medição de níveis.
Os dados foram adquiridos a uma freqüência de 50 Hz, com duração de aquisição de 180 segundos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Início da Aeração
Observou-se no escoamento sobre as calhas
em degraus, que a aeração começa com uma perturbação na superfície da água, na posição onde a
camada limite atinge a superfície livre, o que provoca o começo da entrada de ar no escoamento. Imediatamente a jusante deste ponto, visualiza-se no
escoamento a aeração intermitente dos degraus, até
uma posição onde o vórtice aerado, formado na
cavidade do degrau, ocorre de forma contínua, e o
escoamento aerado apresenta um regime uniforme.
Os resultados apresentados neste trabalho referemse a este último tipo de comportamento descrito.
A tabela 1 resume os resultados da posição
de início de aeração para diferentes descargas no
vertedouro em degraus estudado. Observa-se que o
aumento da vazão específica conduz o início de
aeração a posições mais a jusante.
Na figura 3 são apresentados os resultados
da posição de início de aeração, comparando-os
com as equações propostas na bibliografia. Constatase que os dados deste estudo estão em maior concordância com a equação (03), proposta por Chanson (1994b).
Os dados de comprimento de início de aeração foram adimensionalizados em relação à rugosidade de cada estrutura (LA/k) e foram apresentados
em
um
gráfico
em
função
de
3
.
Na
figura
4
são
apresentados
os
F * = q g ⋅ k ⋅ senα

Avaliação da aeração do escoamento
A avaliação da aeração do escoamento foi
feita visualmente, sendo que foram realizados registros em vídeo de todas as condições de ensaio.

(a)
Calha - Deg rau H = 6 c m

5

m

Y

2,

47

1,98 m

1,48 5 m

resultados do presente estudo, obtidos nos modelos
dos vertedouros em degraus de declividade 1V:
0,75H (53,13°), juntamente com os dados de diferentes pesquisadores, de acordo com Chanson
(1994a), na mesma forma adimensionalizada de
LA/k, em função de F*. Utilizando os dados de Beitz
e Lawless (apud Chanson, 1994a), Bindo et al.
(1993), Sorensen (1985) e Tozzi (1992), que representam resultados obtidos em estruturas com calhas
de declividades entre 50,0° e 53,13°, e os dados encontrados nesta pesquisa, propõe-se uma equação
para o cálculo do comprimento de início da aeração
(equação 18). Observa-se que a equação proposta
representa um bom ajuste aos dados, com um coeficiente de determinação igual a 0,94.

De sc riç ão
TOM A DA 1
TOM A DA 2
DEGRA U 0 1
DEGRA U 06
DEGRA U 1 2
DEGRA U 18
DEGRA U 24

X (c m )
33 ,7 2
4 3,84
61 ,50
84 ,00
1 11 ,0 0
1 38 ,0 0
1 65 ,0 0

Y (c m )
1 4 ,5 8
23 ,7 0
50 ,32
80 ,32
1 16 ,32
1 52 ,32
1 88 ,32

LA
= 9,7721 ⋅ F *0, 7014 (r2=0,94)
k

(b)
Figura 2 — Modelo do vertedouro com calha em degraus:
(a) vista lateral do modelo instalado no canal; (b) esquema
do modelo indicando os degraus de controle.

(18)

Sanagiotto et al. (2004) e Dai Prá et
al. (2006) relatam os resultados obtidos nesses
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que as correspondentes na calha lisa, e apresentam
um comportamento irregular, que tende a uma
profundidade uniforme (hn) quando o escoamento
atinge a aeração classificada como uniforme (figura
1). A linha de água nas calhas em degraus, para as
maiores vazões, apresenta uma menor irregularidade, explicando-se pelo fato do escoamento não chegar a atingir a aeração, limitado pela altura do modelo.

monitoramentos, sendo que estes pontos são
apresentados na figura 4. Observa-se que os
resultados do presente estudo concordam com os
dados obtidos nos protótipos.
Tabela 1 — Posições de início da aeração do escoamento
sobre vertedouros de calha em degraus de declividade 1V:
0,75H e degraus com 0,06 m de altura.

Degrau de início
da aeração
1
2
4
14
22
*
*
*

LA
(m)
0,96
1,04
1,19
1,94
2,54
*
*
*

1000

LA/k

Q
(m3/s/m)
0,03
0,05
0,10
0,20
0,32
0,45
0,58
0,70

BEITZ e LAWLESS (50°)
BINDO et al. (51°)
SORENSEN (52°)
TOZZI (53,1°)
Sanagiotto(2003) H=3cm
Presente estudo H=6cm
Sanagiotto (2003) H=9cm
Eq. (18) - Proposta neste estudo
Dona Francisca (Sanagiotto et al., 2004)
Dona Francisca (Dai Prá et al., 2006)

100

* Nestes casos, não foi possível a observação do início da aeração
10

uniforme, limitada pelo comprimento total da calha do modelo.

7

1

TOZZI (1992)

6

MATEOS IGUACEL e ELVIRO GARCIA (1999)
LEJEUNE e LEJEUNE (1994)
PRESENTE ESTUDO

LA (m)

4

100

F*

Figura 4 — Comparação da posição do início da aeração do
escoamento entre os resultados obtidos no presente estudo, com os dados de outros pesquisadores (de acordo
com Chanson 1994a, a equação (18), proposta neste estudo e um resultado obtido no vertedouro em degraus da
UHE de Dona Francisca e de Val de Serra.

CHANSON (1994b)

5

10

3
2
1

Calha H = 6 cm

0
0

0,1

0,2

0,3

0,4

25

0,5

q (m³/s/m)

Vazões
específicas

h (cm)

20

Figura 3 — Resultados de posições de início de aeração
obtidos neste estudo (linhas somente para visualização).

0,05 m³/s/m
0,10 m³/s/m

15

0,20 m³/s/m
0,32 m³/s/m

10

0,45 m³/s/m
0,58 m³/s/m

5

0,70 m³/s/m

0

Linha D’Água

0

0,5

1

1,5

2

Y (m)

A figura 5 apresenta as profundidades do
escoamento ao longo do vertedouro em degraus. A
linha de água da superfície livre média observada
nos escoamentos em degraus, em comparação com
a obtida para o vertedouro de calha lisa, como era
de se esperar, apresenta uma forma um tanto irregular. Nos escoamentos sobre vertedouros com calha
lisa, as profundidades diminuem ao longo da calha.
Nos vertedouros em degraus, as profundidades ao
longo da calha, de um modo geral, são maiores do

Figura 5 — Profundidade do escoamento ao longo da calha
para as três estruturas em degraus, para os diferentes
valores de vazões específicas ensaiados em cada estrutura.

Em seguida analisaram-se os níveis de água a
jusante do ponto de início de aeração uniforme,
com o objetivo da determinação das profundidades
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médias correspondentes ao escoamento uniforme
(neste regime o escoamento apresenta profundidades aproximadamente constantes). Os valores correspondentes a essas profundidades foram obtidos a
partir da média das profundidades a jusante do
ponto de início de aeração e são apresentados na
Tabela 2, para as vazões ensaiadas em que foi possível atingir a aeração uniforme.

H = 6 cm - Y/Hd = 2,01
8
y (cm

0,20
0,32

6

0,45
0,58

4

0,70
0,45 - Calha lisa

2
0
2,8

Tabela 2 — Profundidade normal do escoamento nas situações em que foi atingido o escoamento aerado uniforme
em vertedouros de calha em degraus de declividade 1V:
0,75H e degraus com 0,06 m de altura.

0,58 - Calha lisa
0,70 - Calha lisa

3,2

3,6

hn (cm)

0,03
0,05
0,10
0,20
0,32
0,45
0,58
0,70

1,50
2,46
3,66
5,49
8,17
*
*
*

4,4

4,8

5,2

(a)
H = 6 cm - Y/Hd = 2,91

10

q (m /s/m)

4

Velocidade (m/s)

Vazões
específicas
(m3/s/m)

8

0,20

y (cm

3

Vazões
específicas
(m3/s/m)

10

6

0,32
0,45
0,58

4

0,70
0,45 - Calha lisa

2
0
2,8

0,58 - Calha lisa
0,70 - Calha lisa

3,8

4,8

5,8

6,8

Velocidade (m/s)

* Não foi possível avaliar a profundidade uniforme para estas
vazões.

(b)
H = 6 cm - Y/Hd = 3,81

Vazões
específicas
(m3/s/m)

10

Velocidades
8
y (cm

0,20

A partir dos dados obtidos com um conjunto Pitot / transdutor diferencial, foram registradas
séries de resultados de velocidades instantâneas.
Através das velocidades instantâneas foram calculadas as velocidades médias em cada posição vertical
da seção de medição.
Tozzi (1992) verificou a distribuição típica
do perfil de velocidades ao longo da profundidade
do escoamento, caracterizada pelo valor nulo junto
ao contorno, por valor máximo no interior do fluxo
aerado e por valores decrescentes acima desta profundidade. Esses valores menores próximos à superfície livre ocorrem pela presença de ar arrastado
pelo escoamento, que em contato com o tubo de
estagnação do tubo de Pitot-Prandtl indica uma
velocidade menor que a real.
A figura 6 apresenta os resultados dos perfis
médios de velocidades, obtidos para a calha em
degraus, comparados com os obtidos na mesma
posição no modelo com calha lisa, para três posições
ao longo da calha.

0,32

6

0,45
0,58

4

0,70
0,45 - Calha lisa

2
0
2,8

0,58 - Calha lisa
0,70 - Calha lisa

3,8

4,8

5,8

6,8

Velocidade (m/s)

(c)
Figura 6 — Perfis de velocidade do escoamento no vertedouro de calha em degraus comparados com os resultados
obtidos no vertedouro de calha lisa (y representa as posições de medição de velocidade ao longo da profundidade
total do escoamento h), para (a) Y/Hd = 2,01; (b) y/Hd =
2,91 e (c) Y/Hd = 3,81.

Nos perfis analisados na figura 6 observamse velocidades menores, próximas ao fundo do escoamento, e maiores, a distâncias maiores do fundo da
calha, tendendo a um valor constante. Esses perfis
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gerados não apresentam, como citado por Tozzi
(1992), uma região de valores menores próximos à
superfície livre, isto devido a não terem sido realizadas medições nessa região. Segundo Chow (1959),
na região da camada limite turbulenta o perfil de
velocidades tem um comportamento logarítmico
com relação à profundidade. Esse comportamento
pode ser observado nos perfis de velocidade medidos.
Quando se comparam os valores de velocidades encontrados para a calha lisa com a calha em
degraus, observa-se que há uma redução das velocidades nas calhas em degraus, como se esperava.
Na figura 7 as velocidades estão apresentadas de forma adimensionalizada. No eixo das abscissas estão representados os quocientes das velocidades medidas (Vm) pelas velocidades médias calculadas (Vc), a partir dos dados das profundidades do
escoamento medidos em cada seção. Através desse
gráfico pode-se observar que a medição de velocidades no vertedouro de calha lisa não difere significativamente das velocidades calculadas a partir da
equação da continuidade. Para as menores profundidades observam-se relações Vm/Vc menores que
1, próprias do perfil logarítmico de velocidades. As
medições de velocidade no vertedouro com calha
em degraus apresentam, para profundidades relativas menores que 0,2, geralmente, relações Vm/Vc
menores que 1,0. Por outro lado, para as maiores
profundidades relativas, observa-se que os valores de
velocidade medida são superestimados em relação à
velocidade calculada. Esse fato reflete a dificuldade
na medição de velocidades e níveis neste tipo de
escoamento, altamente turbulento e em algumas
situações com presença de ar incorporado.

z/h

0,8

As velocidades foram medidas até, aproximadamente, 75% da profundidade total do escoamento. Utilizaram-se as velocidades médias calculadas a partir da profundidade do escoamento na
posição desejada, para a avaliação da energia ao
longo do escoamento.
Fator de resistência
Através da definição das alturas normais na
região de escoamento aerado uniforme (hn), podese avaliar o valor do fator de resistência a partir da
equação (09). Na figura 8 comparam-se os resultados encontrados neste estudo com algumas equações propostas por outros pesquisadores. Observa-se
que os resultados obtidos para o fator de resistência
neste estudo encontram-se na faixa entre as curvas
propostas por Stephenson (1991) e Chanson
(1994a) e aproximam-se, na maioria dos pontos, a
proposição de Chamani e Rajaratnam (1999). De
acordo com essa análise, sugere-se a utilização da
equação (11), proposta por Chamani e Rajaratnam
(1999) para o cálculo do fator de resistência em
calhas em degraus atuando no regime de escoamento aerado uniforme.
Devido ao número limitado de casos onde
se obteve o regime de escoamento aerado uniforme,
foi possível obter diretamente os valores do fator de
resistência apenas para situações de hn/k < 3, como
se observa na figura 8. Isso se deve à limitação da
altura do modelo (2,44 m), que impossibilitou que o
escoamento atingisse o regime aerado uniforme em
todas as vazões ensaiadas.
0,5

0,10 m³/s/m

0,7

0,20 m³/s/m

0,6

0,32 m³/s/m

0,5

0,58 m³/s/m

0,4

0,70 m³/s/m

0,4

CHAMANI e RAJARATNAM(1999)
CHANSON (1994)

0,3

STEPHENSON (1991)
Presente estudo

f

0,45 m³/s/m

TOZZI (1992)

0,2

Calha lisa

0,3

0,1

Calha H = 6 cm

0,2

Pontos sem
preenchimento
representam
medições em esc.
aerado.

0,1
0
0

0,5

1

1,5

0
0

2

4

6

8

10

h/k

2

Vm/Vc

Figura 8 — Resultados de posições de início de aeração
obtidos neste estudo (linhas somente para visualização).

Figura 7 — Perfis de velocidade adimensionalizados (Vm é
a velocidade medida, Vc é a velocidade calculada a partir
das medições de níveis, z/h é a profundidade relativa).
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Sanagiotto (2003) realizou uma análise
comparativa entre os fatores de resistência obtidos
em modelos de vertedouros com calhas em degraus
(fK) com os obtidos em um modelo da calha lisa (fL),
independentes do regime de escoamento uniforme
ter sido atingido. Nessa análise foram considerados
os dados de todos os pontos onde foram realizadas
as medições de níveis, em todas as vazões ensaiadas.
Na figura 9 são apresentados os resultados de fator
de resistência, considerando qualquer posição na
calha, denominada ‘LP’ (LP é a distância medida
alinhada ao perfil) e o início da aeração (LA). A
partir desses dados, propõe-se a equação (19). Os
valores de LP/LA < 1,0 correspondem a regiões de
escoamento não aerado.

L  2

fL
= 1,8162 exp − 1,7692 ⋅ p  (r =0,91)
fk
LA 


Como foram realizados ensaios em uma calha lisa, procurou-se avaliar o fator de resistência
nesta estrutura, através da análise desses resultados.
Primeiramente procurou-se determinar a profundidade do escoamento em qualquer posição da calha
para diferentes vazões, que resultou na equação
ajustada (20).

L 
hL 
= 1,647 + 0,53 ⋅ p 
hc 
hc 

(19)

0,03-3
0,05-6
0,10-6
0,20-3
0,20-9
0,32-6
0,45-3
0,45-9
0,58-6
0,70-3
0,70-9

0,8

.

fL/fk

1

0,6
0,4

f L = 2 , 6976 ⋅ Fr

0,05-3
0,10-3
0,10-9
0,20-6
0,33-3
0,32-9
0,45-6
0,58-3
0,58-9
0,70-6
Eq. (19)

1

1,5

2

2,5

(r2=0,98)

(21)

Dissipação de energia
A dissipação de energia pode ser analisada a
partir de dois aspectos diferentes. Pode-se avaliar a
dissipação de energia na calha do vertedouro em
degraus, em relação à energia total a montante, e
também se pode realizar um estudo comparativo da
energia dissipada no vertedouro em degraus em
relação à energia dissipada no modelo similar com
calha lisa.
O cálculo da energia em qualquer ponto ao
longo da calha (Ep) foi realizado a partir da equação
(22), para canais de grande declividade:

0
0,5

− 1 , 7068

A partir do conhecimento do valor do fator
de resistência em uma calha lisa, para uma determinada posição e vazão, pode-se avaliar o valor do fator
de resistência para uma calha em degraus, utilizando a equação (19). Desta forma, possibilita-se a avaliação de valores de fator de resistência para faixas
maiores de h/k e para regiões onde o fluxo não
atingiu o regime de escoamento aerado uniforme.

0,2
0

(20)

de 1,0 ≤ LP/hc ≤ 17,0.
Os valores do fator de resistência para um
vertedouro de calha lisa (fL) foram relacionados
com o número de Froude (Fr). A equação (21) corresponde à curva de tendência obtida desta relação,
que é válida para valores de 2,5 ≤ Fr ≤ 12,0. O fator
de resistência na calha lisa pode ser obtido da equação (21) ou através da equação (09), utilizando as
profundidades calculadas na equação (20).

• para LP/LA < 1, válida para h/k ≤ 9,0 (região
não aerada);
• para 1,0 ≤ LP/LA ≤ 2,0, válida para h/k ≤ 3,0
(região aerada);
• para 2,0 < LP/LA ≤ 2,5 esta equação deve ser
utilizada com restrições;
• para LP/LA > 2,5 → não utilizar esta equação.

1,2

(r2=0,99)

onde: hL é a profundidade do escoamento em qualquer ponto da calha lisa; LP é a distância a partir do
início da crista, contornando o perfil até determinado ponto e hc é a profundidade crítica
( hc = (q 2 / g )1 / 3 ). Essa equação limita-se para a faixa

Salienta-se que a equação (19) foi proposta
a partir de dados que apresentavam algumas limitações, e para a utilização adequada desta, faz-se necessário as seguintes observações:

1,4

−0 , 7055

3

LP/LA

Figura 9 — Comparativo do fator de resistência de calha
lisa com as calhas em degraus, considerando a posição de
medição e o início da aeração em cada caso (fL é o fator
de resistência para vertedouros de calha lisa, fK é o fator
de resistência nos vertedouros de calha em degraus, LP é a
distância alinhada ao perfil, a partir do início deste). Na
legenda indica-se a vazão específica em m3/s/m, seguida
pela altura do degrau em cm (Fonte: Sanagiotto, 2003).
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E p = z p + h p ⋅ cos α + α 1 .

Vp

2

2. g

Os resultados de dissipação de energia em
relação à energia de montante são apresentados em
função da relação adimensional Y/hc, na figura 10.
Esse gráfico mostra um comportamento bem definido da dissipação de energia para a região de escoamentos não aerados. Os pontos relativos ao escoamento aerado (pontos coloridos sem preenchimento) apresentam-se um pouco mais dispersos.

(22)

onde: zp é a cota do piso do degrau na seção considerada em relação ao plano de referência; hp é a
profundidade do escoamento medida perpendicularmente na quina superior do degrau considerado;
Vp é a velocidade média correspondente (calculada
a partir de hp) e α1 é o coeficiente de Coriolis (considerado igual a 1,0).
A energia a montante (Em) foi avaliada através da equação:

Em = Y + 1,5 ⋅ hc

Tabela 3 — Dissipação de energia em relação à energia de
montante (valores de modelo) - ∆E/Em

q (m3/s/m)

(23)

0,05
0,10
0,20
0,32
0,45
0,58
0,70

onde Y é a diferença entre a cota da crista do vertedouro e a cota da posição onde está sendo avaliada a
energia (altura do vertedouro relativa).
O cálculo de energia foi realizado ao longo
da calha, considerando em cada degrau um plano
de referência diferente. Desta forma, na equação
(22) tem-se zp = 0 e na equação (23) tem-se o termo
Y, que expressa as diferentes possibilidades de alturas de vertedouros consideradas.
Essa metodologia de cálculo possibilita que
sejam avaliadas condições de dissipação de energia
em vertedouros de diferentes alturas, menores ou
iguais às estruturas ensaiadas nesta pesquisa. O cálculo de dissipação de energia foi realizado até o
último ponto de medição de níveis, localizado a
1,88 m (em modelo) abaixo da crista do vertedouro.

2,91
0,67
0,72
0,58
0,42
0,33
0,27
0,25

3,81
0,89
0,68
0,37
0,48
0,40
0,36
0,28

4,71
0,88
0,81
0,77
0,61
0,46
0,42
0,38

Através da figura 10 pode-se verificar que a
avaliação da dissipação de energia obtida no presente estudo está entre a dispersão de resultados e proposições de outros pesquisadores. Os resultados
deste estudo mostram, de uma forma geral, que os
valores de dissipação de energia são bastante semelhantes aos encontrados por Stephenson (1991),
Bindo et al. (1993) e Christodoulou (1993). Também apontam que são superiores à avaliação de
Povh (2000), e inferiores aos resultados de Sorensen
(1985).
Os resultados encontrados também foram
comparados com as equações propostas por Chanson (1994a), Stephenson (1991) e Pegram et al.
(1999). A proposição de Chanson (1994c) foi apresentada em um gráfico com os valores de fator de
resistência de 0,25 e 1,0, e a curva apresentada por
Stephenson (1991), com f = 0,25. Os valores de f =
0,25 e 1,00 são, respectivamente, valores médios
encontrados por Sanagiotto (2003) e Chanson
(1994b). A equação (10), proposta por Chanson
(1994b), utilizando f = 1,00, apresenta-se como uma
envoltória superior dos dados encontrados neste
estudo, e a curva de Stephenson (1991), apresentase como uma envoltória inferior.
Analisando o comportamento dos resultados de dissipação de energia em relação à energia
de montante, podem-se fazer os seguintes comentários:

Dissipação de energia em relação à energia
de montante do vertedouro
A energia a montante foi calculada pela
equação (23), relativa a cada uma das tomadas, e a
energia em cada ponto foi avaliada pela equação
(22). A energia dissipada (∆E) em relação a energia
total de montante é dada por:

∆E E m − E p
=
Em
Em

Y/Hd
2,01
0,88
0,81
0,77
0,61
0,46
0,42
0,38

(24)

Esta análise compara, em cada estrutura, a
dissipação de energia em determinados pontos em
relação à energia a montante correspondente. Na
tabela 3 apresentam-se os valores de dissipação de
energia para os valores de Y/Hd iguais a 2,01, 2,91,
3,81 e 4,71, correspondentes a vertedouros com
alturas (Y) iguais a 0,80 m, 1,16 m, 1,52 m e 1,88 m,
respectivamente.
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• Observa-se que a dissipação de energia é maior para os vertedouros de maior altura e diminui com o aumento da vazão específica.
• Os maiores níveis de dissipação de energia
observam-se nos escoamentos aerados. Podese verificar que nos ensaios onde ocorreu a
aeração do fluxo, os valores de dissipação de
energia ficaram entre o valor mínimo de, aproximadamente, 55%, chegando até o valor
máximo de 89%. Para as maiores vazões, aonde o fluxo não chega a tornar-se aerado (limitado pela altura do vertedouro), a dissipação
de energia é bastante reduzida. Dessa análise
conclui-se que para a eficiência do vertedouro
em degraus, em termos de dissipação de energia, é importante que seja observado se a
calha tem comprimento suficiente para que o
escoamento da vazão de projeto se torne
completamente aerado. Caso contrário, a estrutura de dissipação a jusante deverá prever
situações em que os degraus não atuarão com
sua total eficiência de dissipação e energia do
escoamento.

Dissipação de energia em relação a um
vertedouro de calha lisa
A dissipação de energia em um vertedouro
em degraus pode ser analisada em relação à energia,
em uma mesma posição, em um vertedouro de calha lisa. Desta forma, avalia-se o efeito na dissipação
de energia causada pela inserção dos degraus na
calha. A equação (25) descreve a dissipação de energia em um vertedouro em degraus relativa a um
de calha lisa.

∆ E ' ( E '− E p )
=
E'
E'

onde: E’ é a energia em uma determinada posição
do vertedouro de calha lisa e EP é a energia na posição vertical correspondente no vertedouro de calha
em degraus.
Essa análise baseia-se na comparação entre
os resultados obtidos nos ensaios realizados nos
modelos do vertedouro de calha lisa e calha em
degraus. São analisados resultados de dissipação de
energia em quatro posições ao longo da calha, para
valores de Y/Hd = 2,01; 2,91; 3,81 e 4,71 (correspondentes a vertedouros com alturas (em modelo)
iguais a 0,80, 1,16, 1,52 e 1,88 m. Os resultados de
dissipação de energia em relação a um vertedouro
de calha lisa são apresentados na Tabela 4.

1
0,9

∆E/Em

0,8

(25)

POVH (2000)

0,7

CHRISTODOULOU

0,6

BINDO et al.

SORENSEN

1,00
0,90

STEPHENSON
DIEZ-CASCON et al.

0,5

0,80

TOZZI (1992) - H = 3,33 cm
TOZZI (1992) - H = 5 cm

0,4

0,70

TOZZI (1992) - H = 10 cm

0,60

0,3

PEGRAM(Hv = 30 m e H = 0,50 m)

0,2

Presente estudo H = 6 cm, Hv'= 1,52

0,1

Presente estudo H = 6 cm, Hv'=0,80

∆E'/E

Eq. (06) STEPHENSON (f = 0,25)
Presente estudo H = 6 cm, Hv'=1,88
Presente estudoH = 6 cm, Hv'=1,16
Eq. (10) - CHANSON (f = 0,25)
Eq. (10) - CHANSON (f = 1,0)
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Figura 11 — Dissipação de energia em relação a um vertedouro liso (Y = posição vertical em relação à crista e Hd é
a carga de projeto = 0,40 m).

Figura 10 - Resultados experimentais obtidos no presente
estudo de dissipação de energia em relação à energia de
montante, comparados com os dados e proposições de
outros pesquisadores. Os pontos coloridos, sem preenchimento, correspondem a escoamentos aerados (Y =
posição vertical em relação à crista e Hd é a carga de
projeto = 0,40 m).

A figura 11 compara os resultados descritos
na Tabela 4, em função do valor adimensional Y/hc,
com os obtidos por Tozzi (1992) e Povh (2000). A
avaliação da energia no vertedouro de calha lisa, nos
trabalhos desses autores, foi realizada com base no
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Tem-se que o início da aeração ocorre mais
a jusante, à medida que se aumenta a descarga, sendo que a partir de certo valor, para uma determinada altura de estrutura, tem-se o não afloramento da
camada limite, que ocorre quando do início da aeração do escoamento. Esse fato, em conjunto com a
avaliação da dissipação de energia deve ser bem
observado no momento do projeto, já que se observaram menores níveis de dissipação de energia para
escoamentos não-aerados.
Avaliando a razão da energia dissipada ao
longo da calha pela energia a montante do vertedouro, observou-se que esta relação é tanto mais
significativa quanto menor for a vazão específica
escoada pelo vertedouro.
A mesma conclusão pode ser obtida quanto
à energia dissipada ao longo da calha em degraus
em relação à energia em um vertedouro de calha
lisa.
A avaliação da energia em vários pontos ao
longo da calha, em conjunto com a avaliação do
início da aeração, possibilitou concluir que a energia dissipada em escoamentos aerados é bem mais
expressiva do que a obtida em escoamentos não
aerados. Esse fato mostra a importância de o vertedouro em degraus ser projetado para vazões que
atinjam a aeração durante o escoamento pela calha,
e o conhecimento da diminuição da dissipação para
as maiores descargas, que se desconsideradas, podem prejudicar a estrutura para os eventos máximos.

método da camada limite e pelo cálculo do perfil de
escoamento utilizando o método das diferenças
finitas. Os valores encontrados neste trabalho são
superiores aos resultados de Tozzi (1992) e Povh
(2000). Por exemplo, para um mesmo valor
Y/hc = 20, o resultado de dissipação de energia relativa de Tozzi (1992) está em torno de 60%, de Povh,
aproximadamente 50%, e os resultados do presente
estudo estão, aproximadamente, em torno de 80%.
Analisando o comportamento dos resultados de dissipação de energia em vertedouros de
calha em degraus em relação à energia em um vertedouro de calha lisa, pode-se fazer o seguinte comentário:
•

Confirma-se que a dissipação de energia em
escoamentos aerados é muito mais significativa do que em escoamentos não aerados,
como já observado na análise anterior. Em
escoamentos aerados sobre vertedouros em
degraus, os níveis de dissipação de energia,
em relação a um vertedouro de calha lisa,
variaram neste estudo entre 45 e 93%. Para
escoamentos que não atingem a zona aerada ao longo da calha, o ganho na dissipação
de energia é menos significativo.

Tabela 4 — Dissipação de energia em relação a energia no
vertedouro de calha lisa (valores de modelo) - ∆E'/E'

q (m3/s/m)
0,05
0,10
0,20
0,32
0,45
0,58
0,70

Y/Hd
2,01
0,73
0,46
0,35
0,18
0,18
0,14
0,10

2,91
0,69
0,73
0,61
0,41
0,34
0,27
0,21

3,81
0,93
0,76
0,45
0,51
0,35
0,26
0,16

4,71
0,91
0,84
0,78
0,59
0,36
0,29
0,24

AGRADECIMENTOS
Os autores agradecem o apoio de Furnas
Centrais Elétricas S.A, a partir do financiamento do
projeto de Pesquisa e Desenvolvimento “Características dos Escoamentos sobre Vertedouros em Degraus” e a CAPES pela concessão da bolsa de estudos
a primeira autora. Os autores também agradecem a
colaboração dos demais membros deste projeto:
Jaime F. Gomes, Maurício Dai Prá, Rafael Wiest,
Sérgio Nicolau Flores e Maximiliano Messa.

CONCLUSÕES
Salienta-se, inicialmente, que os resultados
nesta pesquisa são válidos, a princípio, para vertedouros com declividade 1V: 0,75H (53,13º) e alturas
de até 25 m, respeitando a recomendação da literatura de transposição de resultados até para a escala
1:10, em estudos de escoamentos bifásicos de arágua. Essa escala resulta em degraus de 0,60 m, que
corresponde à configuração geométrica mais utilizada em vertedouros com calha escalonada.
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Flow Characteristics in a Stepped Spillway with
1V:0,75H slope
ABSTRACT
Stepped spillways are structures that have been
much used, mainly in the last 40 years, with the advances
in constructive methods, such as roller compacted concrete
(RCC) and gabions. Stepped spillways are structures characterized by the significant resistance imposed on the flow
and for the increase in the energy dissipation associated
with the friction introduced by the steps.
This configuration results in reducing the residual energy
at the toe of the structure. When stepped chutes are used,
the dimensions of the downstream protection structures
have a more economical design compared with those required in conventional chute spillways (smooth chute).
However, although there is research on physical models and
some observations in prototypes, there is no ultimate approach in the literature dedicated to the design of stepped
spillways. In this work, measurements were accomplished in
a physical model of a spillway with a slope of 1V: 0,75H
(53.13º) and steps height of 0.06 cm. The model was installed in a channel 0.40 m wide and 2.44 m high. The
accomplished measurements contemplated specific discharges between 0.025 and 0.700 m³/s/m, that, suggesting
a scale of conversion of results of 1:10, correspond to discharges between 0.8 and 22.1 m³/s/m in a prototype. According to the results, a methodology was defined for the
evaluation of the inception point of air entrainment, of the
friction factor and of the energy dissipation along the
flume.
Keywords : stepped spillway; energy dissipation; air-water
flow.
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RESUMO
Este trabalho obteve estimativas da evapotranspiração regional a fim de acessar seu comportamento espacial. Foi utilizado o SEBAL (Surface Energy Balance Algorithm for Land) que tem como formulação básica o uso da equação do balanço de energia e a relação entre as radiâncias do espectro infravermelho termal e visível de áreas com contraste hidrológico
suficientemente grande.
A partir de 44 imagens de satélite do sensor AVHRR (Advanced Very High Resolution Radiometer), à bordo do satélite NOAA-14, e dados climatológicos de algumas estações meteorológicas, foram geradas séries de coberturas de ET real
para o Estado do Rio Grande do Sul em escala diária, para o ano de 1998.
Foram escolhidas algumas áreas representativas das principais classes de cobertura do Estado com as seguintes perdas médias
anuais, em ordem decrescente: banhado (827.1), lagoa (732.5), floresta (686.1), área cultivada (457.8), campo (452.7) e
área urbana (276.1). As classes com as menores influências antrópicas apresentaram as maiores taxas de ET. Foi observado
um eixo de decréscimo da ET na primeira metade do ano da porção noroeste para sudeste, e posterior crescimento na segunda
metade do ano, em sentido oposto.
As verificações foram feitas por meio de um balanço hídrico anual simplificado em algumas bacias hidrográficas do
Estado. Apesar de quantitativamente os resultados apresentarem incertezas, entende-se que a metodologia é válida e de grande potencial de uso dado sua formulação de base física que permite acessar a distribuição espacial da ET.
Palavras-Chaves: evapotranspiração regional, SEBAL, AVHRR.

interpolam e/ou extrapolam informações pontuais
obtidas em estações meteorológicas. Esse tipo de
metodologia possui muitas incertezas porque, em
geral, as redes de observação são muito esparsas.
Além disso, são inerentes ao fenômeno da ET variações bruscas, de acordo com as características físicas
da superfície (tipo de solo, cobertura, disponibilidade de água, relevo etc).
A literatura apresenta algumas metodologias
para estimar a ET utilizando imagens de satélite
(Sandholt e Andersen, 1993; Roerink et al., 2000;
Kustas e Norman, 1996; Jacobs et al., 2000; GaratuzaPayan et al., 2001; Granger, 2000;). A maioria delas
tem como princípio básico o balanço de energia que
prevê que do total de energia disponível na superfície, parte é destinada ao aquecimento do solo, parte
ao aquecimento do ar e o restante é utilizado na ET.
Outras parcelas existem, mas podem ser desconsideradas em razão da sua magnitude. É o caso da energia utilizada na fotossíntese.
Bastiaanssen et al. (1998) afirmam que modelos numéricos de desenvolvimento de culturas, de

INTRODUÇÃO
Dentre as parcelas que compõem o ciclo hidrológico, a evapotranspiração (ET) é uma das que
apresenta maior incerteza. De difícil medição, requer métodos indiretos para a sua estima-tiva. Os
métodos mais utilizados necessitam de várias informações climatológicas e referem-se a um local específico. Uma segunda pergunta, até então, pouco
avaliada, é: qual o comportamento espacial da ET
em determinada região?
Esta é uma questão relativamente nova nas
ciências hidrológicas, que mais recentemente começou a ser enfrentada com o surgimento de melhores
ferramentas de representação da superfície terrestre. Técnicas como o sensoriamento remoto orbital
e os sistemas de informações geográficas possibilitaram que vários fenômenos sejam representados de
forma espacial.
Usualmente, a representação espacial da ET
é feita por meio de algoritmos matemáticos, que
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bacias hidrográficas e climáticos-hidrológicos podem contribuir para planejamento e gestão territorial e dos recursos hídricos. O número desses modelos hidrológicos distribuídos e esquemas de parametrizações da superfície terrestre para estudos climáticos têm crescido, enquanto pesquisas a respeito de
técnicas de verificação de modelos preditivos de
balanços de energia e evaporação em escala continental permanecem pouco avaliadas. Nesse contexto, os autores levantam a seguinte ponderação: como estimativas de evaporação regional obtidas de
modelos de simulação podem ser validadas com
limitadas informações de campo, podendo o sensoriamento remoto auxiliar nesse processo de verificação?
A verificação dos resultados dos modelos citados é difícil uma vez que as informações do balanço de energia são de difícil aquisição e representam
somente uma pequena área, em comparação a uma
cena de imagem de satélite. A medição dos componentes do balanço energético é feita com sensores
específicos e de alto custo. No entanto, medidas
indiretas de ET, como balanço hídrico, são práticas
comuns e podem ser utilizadas para avaliações.
Cabe observar que o termo evapotranspiração regional refere-se à obtenção de valores de ET
em uma determinada região na forma de coberturas, a fim de se acessar a sua distribuição espacial.
Não se está referindo aos conceitos de complementaridade trabalhados por Morton (1983), que considera que variações na evapotranspiração potencial e
regional são complementares devido ao fornecimento de umidade regional.
O objetivo do presente trabalho é obter séries de ET real em escala diária para todo o Estado
do Rio Grande do Sul para o ano de 1998 utilizando
técnicas de sensoriamento remoto. Para tanto foi
utilizada a metodologia SEBAL (Surface Energy Balance Algorithm for Land). Este modelo tem por princípio o uso da equação de balanço de energia. Como entrada para os modelos foram utilizadas imagens de satélite do sensor AVHRR (Advanced Very
High Resolution Radiometer), dados climatológicos
obtidos junto a estações meteorológicas, e o modelo
numérico de terreno da região.
A hipótese ao se adotar esse tipo de metodologia é que, por utilizar formulações de base física,
mesmo que pontualmente os valores encontrados
não possuam desejada precisão, a relação espacial
entre as diversas áreas de uma região estará melhor
representada em comparação às metodologias convencionais. É essa relação espacial o foco do presente trabalho.

ÁREA DE ESTUDO
A área de estudo e o período escolhido para
a aplicação da metodologia de estimativa de ET foi o
Estado do Rio Grande do Sul durante o ano de
1998. A área de trabalho tem as coordenadas delimitadoras: 27º a 34º latitude sul e 49º a 58º longitude
oeste (Figura 1).
O Estado do Rio Grande do Sul possui uma
área de aproximadamente 282.062 Km2. Caracterizase por uma grande produção agrícola, destacando-se
a produção de arroz irrigado, a soja e o milho.
Segundo Berlato (1999), o Estado do Rio
Grande do Sul apresenta uma precipitação média
anual 1540 mm, variando de 1235 mm (Sta Vitória
do Palmar) a 2162 mm (São Francisco de Paula).
Segundo o autor, precipita mais na metade norte
(paralelo 30º sul). A precipitação é relativamente
bem distribuída entre as estações, apesar da demanda atmosférica ser maior no verão, devido principalmente a maiores intensidades de radiação solar e
maiores temperaturas. Segundo o mesmo autor, em
geral as chuvas de verão são insuficientes para atender as necessidades hídricas das culturas produzidas
na região.

27º lat sul
49º lon oeste

34º lat sul
58º lon oeste

Figura 1 — Localização da área de estudo.

O regime de precipitações durante o ano de
1998 no Estado do Rio Grande do Sul esteve sob
forte influência dos fenômenos oceânicoatmosférico El Niño e La Niña. Segundo INPE
(2005), registrou-se um evento de forte intensidade
de El Niño no período de 1997 até metade de 1998,
tendo iniciado um período de La Nina, de intensidade moderada, a partir da segunda metade do ano.
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2) é apresentada por Bastiaanssen (2000). Para as
superfícies líquidas o termo G foi considerado igual
à metade da radiação líquida, conforme recomendações encontradas na literatura (Allen et al., 2002).

Isso explica os altos índices pluviométricos no primeiro semestre do ano de 1998 e a queda dos mesmos no restante do ano. A estação em Uruguaiana
registrou 1630 mm de precipitação na primeira
metade do ano, contra 497 milímetros na segunda
metade do ano.

G
TST
=
× (0.0038ro + 0.0074ro 2 ) × (1 − 0.98 × NDVI 4 )
Rn
ro

(2)

METODOLOGIA
Segundo Varejão-Silva (2001), em relação a
uma área de controle, plana, horizontal e situada
próximo à superfície terrestre, chama-se saldo de
radiação à diferença entre os ganhos (fluxos descendentes) e as perdas (fluxos ascendentes) radiativas. O saldo de radiação é dado pela equação (3):

O algoritmo SEBAL

O algoritmo SEBAL (Surface Energy Balance
Algorithm for Land) tem como formulação básica o
uso da equação do balanço de energia e a relação
entre as radiâncias do espectro infravermelho termal e visível de áreas com contraste hidrológico
suficientemente grande, ou seja, superfícies secas e
úmidas (Bastiaanssen et al., 1998).
Segundo Bastiaanssen et al. (1998), a maioria dos algoritmos para estimativa dos fluxos energéticos por meio de sensoriamento remoto, até então
desenvolvidos, eram considerados insatisfatórios
para interagir com estudos práticos em hidrologia
em bacias hidrográficas heterogêneas, por uma série
de razões. A fim de superar alguns dos problemas
levantados, é que o SEBAL foi formulado (Bastiaanssen, 1995, citado por Bastiaanssen et al. 1998). O
modelo possui base física e utiliza a temperatura da
superfície, reflectância hemisférica da superfície e o
NDVI, bem como suas inter-relações para estimar os
fluxos de energia da superfície para uma grande
variação de usos do solo. De forma resumida, apresenta-se a sua formulação a seguir.
O algoritmo calcula o calor latente (λE)
como termo restante na equação de balanço de
energia instantânea:

λE = Rn - H - G

R n = (1 − ro ) × R s + ε a × σ × Ta4
− ε o × σ × To 4 − (1 − ε o ) × ε a × σ × Ta 4

(3)

em que: Rs é a radiação incidente de ondas curtas
(W m-2), εa é a emissividade de atmosfera (adimensional), s é a constante de Stefan-Boltzmann (5,72 x
10-8 W m-² K-4),Ta é a temperatura do ar (K), εo é a
emissividade da superfície (adimensional).
O fluxo de calor sensível é calculado por meio da
equação (4):

H=

ρ a c p (a + bTST )
rah

(4)

em que: ρa é densidade da umidade do ar (Kg m-³);
cp calor específico do ar à pressão constante (J kg-1 K1
), TST é a temperatura da superfície (K) e rah é a
resistência aerodinâmica para transferência de calor
(s m-1). Os coeficientes a e b são ajustados a partir de
um processo iterativo, em que dois pixels âncoras,
um pixel quente e outro frio são considerados com
calor latente e calor sensível nulos, respectivamente.
Essas hipóteses e as equações anteriores fornecem
um sistema linear de duas equações e duas incógnitas. Nesse processo são necessárias ainda, a medida
da velocidade do vento no momento da aquisição da
imagem e uma estimativa da altura da vegetação
circundante à estação em que ocorreu essa medição.
Como a região estudada é muito grande, a imagem
foi dividida em 4 regiões hidrológicas, uma para
cada estação onde se dispunha de dados de velocidade do vento (Figura 2).

(1)

em que: Rn é o saldo de radiação, H é calor sensível
e G é o calor do solo. Todas as unidades em W m-2.
O fluxo de calor no solo é a taxa de armazenagem de calor no solo e vegetação devido à condução. Não é possível medir diretamente por sensoriamento remoto, sendo estimado por funções empíricas, que relacionam fluxo de calor no solo com
albedo (ro), temperatura da superfície terrestre
(TST) e índice de vegetação (NDVI), que são calculadas por meio das bandas do visível, do infravermelho próximo e termal. A relação utilizada (Equação
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Dados Climatológicos
Foram obtidos, junto ao 8º Distrito do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), à Fundação Estadual de Pesquisa Agropecuária (FEPAGRO)
e ao Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), dados meteorológicos de algumas estações em escala diária e medidas instantâneas (15
horas local) para o ano de 1998. O horário da medida instantânea é muito próximo da passagem do
satélite. A Figura 3 apresenta os dados de ETo anual
interpolados para todo o Rio Grande do Sul na forma de isolinhas.
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em que: lE é o calor latente instantâneo (W m-2) e l
é o calor latente de vaporização (J g-1).
Uma vez estabelecidos os valores de ETi e de
ET de referência instantânea (EToi),calculado pelo
método de Penman-Monteith (Allen et al., 1998) o
quociente entre essas grandezas fornece um coeficiente, denominado de fração evapotranspiratória de
referência (ETrF). Esse coeficiente possui o mesmo
significado físico do produto do coeficiente de cultura (Kc) pelo coeficiente de estresse hídrico (Ks), e
é função do tipo de cobertura da superfície.
A literatura afirma que o termo ETrF apresenta comportamento aproximadamente constante
para um período de alguns dias. Assim, com a série
de ET de referência diária (ETod), igualmente calculada pelo método de Penman-Monteith, é possível
obter a série de ET real em escala diária (ETd), por
meio da equação (6):
ETd = ETrF × ETod

1350

0
125

O termo λE é transformado para ET real
instantânea por meio da equação (5):
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Figura 2 — Regiões hidrológicas e localização da estação
meteorológica correspondente.
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Figura 3 — Mapa de ETo do ano de 1998 (mm ano-1).

Imagens AVHRR
O sensor AVHRR (Advanced Very High Resolution Radiometer), abordo da série de satélites do tipo
órbita polar NOAA (National Oceanic and Atmospheric
Administration), é um imageador multiespectral do
tipo varredura transversal. O sensor (AVHRR-3)
opera em cinco bandas do espectro eletromagnético
sendo uma na região do visível, uma na região do
infravermelho próximo, uma na região do infravermelho médio e duas no termal. As imagens AVHRR
possuem resolução de 1,1 km no nadir e são imagens do tipo 10 bits.
As imagens do ano de 1998 da área de estudo foram georreferen-ciadas, recortadas e avaliadas
visual-mente. Foram selecionadas 44 imagens diurnas com pouca cobertura de nuvens, sendo 18 do
primeiro semestre e 26 do segundo. A listagem das
imagens selecionadas está no Quadro .

(6)

Detalhes da metodologia completa podem ser encontrados em Giacomoni (2005).
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Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

Janeiro

Figura 4 — ET real mensal (mm mês-1).
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banhado. A Figura 5 apresenta a localização destas
classes.
A Tabela 1 apresenta as estatísticas de ET
diária. Os valores de ET variaram de 6,73 a 0,12 mm
dia-1 para as classes banhado e campo, respectivamente. Em termos médios, a classe com menor ET
foi a área urbana e a classe com maior ET foi banhado com 0,76 e 2,27 mm dia-1, respectivamente.

Quadro 1 — Imagens AVHRR/NOAA 14.

Data
07/out
19/out
21/out
22/out
28/out
31/out
19/nov
20/nov
23/nov

Data
26/nov
27/nov
28/nov
30/nov
01/dez
15/dez
23/dez
24/dez
-

Santa Catarina
Alto Uruguai
Argentina
Missões

Destaca-se que, em função dos elevados índices pluviométricos observados principalmente no
início do ano, este primeiro período do ano teve
pouca representação. Nos três primeiros meses, a
primeira imagem é do dia 19 de janeiro, sendo que
a segunda é somente do dia 25 de março, o que
totaliza um período de 63 dias sem observações da
superfície terrestre.

Campos Altos de
Cima da Serra

Área Cultivada

Serra Gaúcha

Planalto

Floresta
Depressão Central

Área Urbana

Campo
Campanha

Lagoa

Serra do
Sudeste

ea

Data
03/jul
15/jul
29/jul
29/ago
01/set
15/set
16/set
29/set
30/set

ix a

Li

to
râ
n

Data
08/mai
18/mai
19/mai
02/jun
03/jun
04/jun
05/jun
20/jun
26/jun

Fa

Data
19/jan
25/mar
26/mar
01/abr
02/abr
03/abr
09/abr
06/mai
07/mai

Uruguai

Lagoa
dos Patos

Banhado

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Lagoa
Mirim

Foi gerada uma série de ET real em forma
de coberturas na escala temporal diária para o ano
de 1998. A fim de visualizar estas coberturas, os dados foram acumulados para escala mensal (Figura
4).
Verificaram-se, em algumas imagens, descontinuidades da ET entre regiões hidrológicas.
Estas des-continuidades inexistem na realidade e
decorrem da utilização de medidas de velocidade de
vento obtidas em quatro estações meteorológicas,
uma para cada região. Os erros de medição associados a esses valores de velocidade do vento, agregados às simplificações do modelo no cálculo do calor
sensível, são apontados como os responsáveis por
estes contornos. Algum tipo de correção poderia ser
utilizado, mas optou-se por ressaltar esta fraqueza
metodológica.
Sob a ótica espacial, pode-se observar um
eixo de decréscimo da ET na primeira metade do
ano da porção noroeste para sudeste, e posterior
crescimento na segunda metade do ano, em sentido
oposto.
Foram escolhidas algumas regiões representativas de certos tipos de coberturas predominantes
no Estado e de interesse específico. Essas classes são:
campo, área cultivada, floresta, área urbana, lagoa e

Lagoa
Mangueira

N

Figura 5 — Amostras de classes.

Tabela 1 - ET real diária (mm dia-1) por classe.

Média Máximo Mínimo

Desvio
Padrão

2,01

5,32

0,23

1,08

Campo
1,24
Área cultiva1,25
da
Floresta
1,88

4,48

0,12

0,89

5,07

0,23

0,90

4,83

0,43

0,98

Área urbana

0,76

3,52

0,14

0,59

Banhado

2,27

6,73

0,26

1,54

Lagoa

Os valores mensais de ET das classes analisadas estão apresentados na Tabela 2. É possível
verificar que as classes lagoa, campo e floresta apresentaram as menores taxas no mês de junho. A classe área cultivada apresentou a menor ET no mês de
maio e as classes área urbana e banhado, no mês de
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julho. As maiores taxas, por sua vez, ocorreram, para
a classe lagoa, no mês de dezembro, para as classes
campo, área cultivada e floresta, no mês de janeiro,
e para as classes área urbana e banhado, no mês de
novembro.

Tabela 2 — ET real mensal (mm mês-1) por classe.

Lagoa

Cam-

Área

po

cultivada

Área
Floresta

Urbana

Banhado

Jan

94,3

78,4

99,8

92,1

16,9

115,6

Fev

74,4

52,2

64,1

70,3

13,8

99,7

Mar

63,2

20,4

32,7

58,4

14,3

84,9

Abr

58,6

36,3

29,6

54,1

16,8

52,9

Mai

37,9

22,1

17,6

39,7

25,3

27,9

Jun

17,8

9,4

20,0

28,2

11,9

18,8

Jul

34,7

9,6

25,6

33,8

10,9

18,7

Ago

31,1

23,5

27,8

34,1

14,8

39,4

Set

54,9

35,8

26,2

49,7

18,5

50,5

Out

72,3

54,7

45,4

63,0

26,7

87,9

Nov

94,6

65,2

32,6

91,8

54,6

127,1

Dez

98,7

45,2

36,5

71,1

51,8

103,8

Ano

732,5

452,7

457,8

686,1

276,1

827,1

Figura 6 — ET real anual (mm ano-1).

O fato de as maiores taxas de ET localizarem-se nas áreas mais altas do Estado do Rio Grande
do Sul podem ser explicados pela maior densidade
de vegetação e medidas de velocidade do vento mais
acentuadas. Além disso, é a região com a maior
quantidade de energia líquida disponível, fato devido às baixas temperaturas da superfície terrestre que
influenciam diretamente o balanço de ondas longas.
Esse mesmo comportamento, de crescimento da ET
real com a altitude, foi encontrado por Ayenew
(2003) em sua aplicação do SEBAL em uma área da
Etiópia. Segundo o autor, esse crescimento se dá
devido à maior disponibilidade de umidade nas
áreas mais altas.
As áreas com as menores taxas de ET são as
áreas em tons claros (Figura 6). Essas regiões são
encontradas em vários locais, estando mais concentradas na porção centro-sul, no alto Uruguai e na
fronteira noroeste do Estado, junto à Argentina.
Verificou-se que a evaporação na Lagoa dos
Patos e Lagoa Mirim é menor do que na região alagada do Taim. Diferenças nas profundidades e no
tamanho desses corpos d’água, além da presença de
vegetação no banhado, são possíveis explicações
para tais diferenças.
A literatura demonstra que a evaporação em
lagos varia em sua extensão. Ayenew (2003) encontrou variações espaciais de até 1.6 mm dia-1 no Lago
Ziway, que possui uma área de 440 km². Na média,
esse corpo d’água apresentou evaporação de 5.6 mm
dia-1. Segundo esse autor, essas variações ocorrem
devido à variações espaciais de temperatura da água

Acumulando os valores na escala anual (Figura 6), as classes podem ser ordenadas de forma
decrescente da seguinte maneira: banhado (827,1),
lagoa (732,5), floresta (686,1), área cultivada
(457,8), campo (452,7) e área urbana (276,1).
Confrontando estes valores com o mapa de
ETo (Figura 3) e analisando os índices pluviométricos deste ano, verifica-se que os valores de ET real
podem ser considerados um pouco baixo para a
maioria das regiões do Estado, principalmente na
região central, onde os índices anuais de perdas
estimados estão abaixo de 450 mm ano-1.
As áreas com as maiores taxas de ET (áreas
em tons escuros) estão localizadas na porção nordeste do Estado, junto à fronteira com o Estado de
Santa Catarina, nas áreas montanhosas da Serra
Gaúcha, desde a porção leste até o centro do Estado. Além disso, altas taxas também são observadas
em algumas pequenas áreas no norte, junto às margens do Rio Uruguai, em sua porção intermediária,
localizada na fronteira com a Argentina e na Lagoa
Mangueira e em toda a sua circunvizinhança.
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todologia SEBAL, referente ao período de 1º de
janeiro a 31 de dezembro de 1998. Foram geradas
365 coberturas em formato raster com resolução de
1.1 x 1.1 km. Os valores de ET foram acumulados
para fornecer estimativas nas escalas mensal e anual.
Esta série foi obtida a partir de 44 imagens
do sensor AVHRR. Para cada imagem, foram calculadas as seguintes coberturas: albedo, temperatura
da superfície, NDVI, fluxo de calor do solo, radiação
líquida, fluxo de calor sensível, fluxo de calor latente e ET instantânea.
Foram selecionadas algumas áreas representativas dos tipos coberturas de interesse: lagoa, banhado, campo, floresta, área cultivada e área urbana. Os resultados indicam valores de ET real menores para as classes com maiores influências antrópicas (área urbana, campo e área cultivada) e valores
maiores para as classes mais preservadas (floresta,
lagoa e banhado).
Não foi possível verificar diretamente as estimativas, uma vez que não se dispunha de dados de
balanço de energia ou ET real medidos em campo.
Não obstante, foram feitas comparações das estimativas com um balanço hídrico simplificado anual em
algumas bacias hidrográficas. Nos dados das bacias
hidrográficas, não foi observada tendência bem
definida, uma vez que os resultados ora superestimaram e ora subestimaram a ET.
Entende-se que, independentemen-te das
incertezas dos resultados, a metodologia utilizada
possui um grande potencial de uso, uma vez que
possibilita acessar a distribuição espacial da ET.
As sugestões para futuros estudos são as seguintes:

e de reflectância. As principais causas apontadas são
o aporte de fluxos dos aqüíferos e águas superficiais.
Validação
A validação das estimativas foi realizada por
meio de um balanço hídrico simplificado, em que se
desprezaram os termos de armazenamento e drenagem profunda. A ET durante o ano é dada pela
diferença entre a precipitação anual e a vazão média
anual no exutório da bacia.
Assim, utilizando 17 bacias hidrográficas foram calculados os balanços hídricos e confrontados
com as estimativas (Gráfico 1).
y = 0.9798x
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Gráfico 1 — P-Q x ET (mm ano-1).

A. utilização de estações meteorológicas automáticas, a fim de obter medidas mais precisas e em qualquer hora do dia das variáveis
climatológicas;
B. verificação com dados de fluxos de energia
obtidos em campo por meio de torres. A literatura internacional apresenta a verificação dos resultados por meio desse tipo de
medidas em campo;
C. ajuste empírico da relação G/Rn para a área
em questão. A formulação utilizada foi retirada da literatura e não foi possível avaliar a
sua validade para a área de estudo;
D. validação por meio de modelos de fluxo de
água no solo (ex. SWAP) que, se bem calibrados, representam adequadamente a disponibilidade de água no solo e a ET. A desvantagem desse tipo de validação é a baixa
representação espacial;

Verifica-se no Gráfico 1 que não existe uma
tendência bem definida nas estimativas. A essa dispersão pode-se atribuir uma série de incertezas,
entre as quais a má representação espacial da chuva.
A baixa quantidade e qualidade dos pontos nos
ramos superiores das curvas-chave das seções podem
ser apontadas como fonte de incertezas. Além disso,
em algumas dessas bacias, os termos de armazenamento e perdas por drenagem profunda podem não
ser desprezíveis.

CONCLUSÕES
O presente trabalho obteve como resultado
principal uma série de ET real no Estado do Rio
Grande do Sul em escala diária calculada pela me-
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E. validação por meio de modelos atmosféricos
de meso-escala. Nesse caso, é muito bem representada a dinâmica da atmosfera nos
processos de troca de calor;
F. utilização de outras imagens de satélites. O
rápido desenvolvimento de novos sensores e
satélites para estudos ambientais fornece
novas imagens com melhores resoluções espectrais, espaciais e temporais;
G. fazer uma análise de sensibilidade no cálculo do Calor Sensível. Não foi encontrado na
literatura nenhum estudo de sensibilidade
para o cálculo dessa variável;
H. utilizar as estimativas realizadas em um modelo hidrológico distribuído a fim de avaliar
o ganho na representação espacial da ET.
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Regional Evapotranspiration Estimation by remote
sensing techniques integrated to the Energy Balance
Model
ABSTRACT
In this work regional evapotranspiration estimates
are used to analyze spatial behavior. SEBAL (Surface
Energy Balance Algorism for Land), whose basic formulation is the use of the energy balance equation and the relationship between visible and thermal infrared spectral radiances of areas with sufficiently large hydrological contrast,
was used.
From 44 AVHRR (Advanced Very High Resolution Radiometer) images obtained from NOAA-14 satellite, and also
from ground station climatic data, actual ET cover series
for Rio Grande do Sul State were generated, in 1998.
Some representative areas of the State’s main cover classes
were chosen. They presented, in decreasing order, the following annual mean losses (mm year-1): wetland (827), lake
(732), forest (686), agricultural areas (458), grassland
(453) and urban area (276). The classes with the least
anthropic influence had the highest ET. An axis of ET
decrease in the first half year from northwest to southeast,
and, afterwards, an ET increase in the second half year, in
the opposite direction was observed.
The verifications were done by a simplified annual water
balance over some hydrologic basins. Despite the uncertainties, the methodology is valid and has a great potential,
since physical formulation allows access to ET spatial
distribution.
Key-Words: SEBAL, AVHRR, regional evapotranspiration.
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RESUMO
A quantificação dos resíduos sólidos na drenagem é fundamental para uma gestão apropriada das águas urbanas e
a sustentabilidade ambiental. No primeiro artigo desta seqüência de dois, foram apresentados os conceitos sobre a quantificação e gestão dos resíduos sólidos na drenagem urbana. Neste artigo são apresentadas as informações utilizadas e metodologias aplicadas para estimar esses resíduos numa bacia hidrográfica urbana de Porto Alegre. As informações e metodologias
são: (a)a quantidade de resíduos que atinge a drenagem urbana, obtida por meio de um método indireto com base nos dados
de limpeza urbana e de precipitação; (b) medida do total de resíduos sólidos que atingiu a saída da bacia hidrográfica, obtida por meio da medição de volumes que atingiram a seção de saída, correspondente ao poço da casa de bombas de número
12, a jusante da bacia de retenção do parque Marinha do Brasil em Porto Alegre. A bacia utilizada na pesquisa possui
1,92km2, dos quais 63% estão urbanizados com áreas comerciais e residenciais. Os resultados da observação indicam que
uma massa de 288kg de lixo atingiu a saída da bacia na detenção num período de 8 meses, enquanto foi estimado, pelo
método indireto, que no mesmo período 940kg entraram na drenagem. A diferença entre as duas estimativas é atribuída ao
material retido, diluído nos condutos da bacia ou que ainda não foi transportado até a sua saída. Portanto, somente
30,6% ou 33,2 g . hab-1 . ano-1 dos resíduos sólidos atingiu a saída da bacia.
Palavras-chave: Resíduos sólidos; drenagem urbana.

INTRODUÇÃO

METODOLOGIA DE ESTIMATIVA
Foram utilizadas dois métodos de quantificação (figura 1), denominados aqui de quantificação direta e indireta. Na quantificação direta foram
medidos os resíduos na saída da bacia com base na
pesagem e caracterização do material vindo pela
rede de drenagem. Para a quantificação indireta foi
medida a quantidade de resíduos na entrada da drenagem a partir de dados de chuva e varrição diários.
Esses valores, para um período definido podem ser expressos por

A quantificação dos resíduos sólidos é essencial para uma adequada gestão das fontes e redução dos resíduos sobre os sistemas hídricos. Os
principais efeitos destes resíduos sobre o sistema de
drenagem são: (a) obstrução do sistema de drenagem e aumento da freqüência de inundações; (b)
degradação ambiental dos sistemas hídricos por resíduos que apresentam alto tempo de vida no ambiente. Os sólidos totais são compostos por sedimentos, matéria vegetal, entre outros e resíduos gerados
pela população, denominados aqui de resíduos sólidos.
A quantidade que atinge a drenagem urbana depende eficiência dos sistemas de coleta e limpeza. No Brasil existem poucos dados sobre a quantidade de resíduos na drenagem, sendo os mesmos
recentes. Este artigo procura então contribuir com a
busca de parâmetros para a estimativa das cargas,
aplicando dois métodos de estimativa e um balanço
de massa, descritos a seguir.

Rsb = Red + ∆S

(1)

onde Rsb= resíduo na saída da bacia obtida por medidas; Red = resíduo que entra na drenagem, obtido
pelo método indireto; ∆s = variação de resíduo retido no sistema de drenagem.
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Quantificação
Direta

demais contribuem primeiramente para a bacia de
retenção do parque. A figura 4 mostra a localização
do reservatório, com a rede de macrodrenagem.

Quantificação
Indireta
Caracterização
do resíduo de
varrição

Caracterização
do resíduo
medido

Dados de
varrição e
chuva
Carga
Medida

Carga
Potencial

Diferença entre Carga Potencial e Carga Medida
Dados de coletas
domiciliares e
varrição
Balanço de Massa

Figura 2 - Bacia hidrográfica em Porto Alegre
(Neves, 2006).

Figura 1 - Processo de estimativa da quantidade de resíduos sólidos no sistema de drenagem.

Coleta de resíduos e limpeza urbana

A diferença entre os dois procedimentos existe devido ao seguinte: (a) não medem a mesma
variável e (b) o método indireto é um indicativo do
valor efetivo.

Na bacia hidrográfica há coleta domiciliar,
coleta seletiva e varrição que abrangem praticamente toda a sua área. Na maior parte da bacia (71%), o
serviço de varrição fica a cargo das equipes da seção
Sudeste do Departamento Municipal de Limpeza
Urbana (DMLU). Uma parcela pequena da bacia
fica sob responsabilidade das equipes da seção Cruzeiro do DMLU.

ÁREA DE ESTUDO
O sistema de drenagem urbana de Porto Alegre, cidade onde se situa a área de estudo, foi implantado a partir de diversos estudos de planejamento, realizados desde a década de 1960, surgindo
a concepção atual do sistema, composto por diques
de proteção contra inundações, estações de bombeamento, condutos forçados e demais redes. Em função dos diques e casas de bombas, o sistema pode
ser dividido em duas regiões: área abaixo da cota 9
metros sobre o nível médio do mar (m.s.n.m.m.),
drenada através das 18 casas de bombas existentes
ao longo das margens, e área acima da cota 9
m.s.n.m.m., drenada por condutos forçados para os
rios ou arroios principais (PORTO ALEGRE, 2002).
A bacia hidrográfica estudada drena a água
para a casa de bombas de número 12 (CB12), possuindo área de drenagem de 1,92 km2, com 21% de
ocupação comercial (principalmente em duas das
principais avenidas da cidade), 42% de área residencial e o restante da bacia com áreas verdes com
grande declividade (figura 2). A bacia é íngreme nas
cabeceiras e plana perto do parque Marinha do Brasil. Das 6 sub-bacias (figura 3), a situada mais ao sul
é a única que drena diretamente para a CB12. As

Figura 3 - Imagem de satélite sobre a área da bacia
(Neves, 2006)

Não se percebe pontos com despejos clandestinos de resíduos sólidos domiciliares. Contudo,
por haver avenidas importantes, com vários pontos
de parada de ônibus, comércio, carros transitando
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da zona sul para o centro da cidade, há uma maior
possibilidade de serem vistos resíduos nas sarjetas
como: papéis de jornal, informes e panfletos, latas
de refrigerante e garrafas PET, copos de plástico,
sacos plásticos, entre outros. Isto fica sob responsabilidade das equipes de varrição.
Quanto à limpeza e desobstrução de redes,
é função da seção Leste do Departamento de Esgotos Pluviais (DEP). Na época da execução desta pesquisa, entre novembro de 2003 e junho de 2004,
este serviço era acionado somente após solicitação
de moradores incomodados com o acúmulo de água
nas ruas.

rição diária corresponde às avenidas principais; algumas ruas interiores importantes são programadas
para serem varridas segundas, quartas e sextas-feiras;
as avenidas em vermelho são pertencentes à seção
de limpeza urbana Cruzeiro do DMLU.

Figura 6 - Inserção regional da bacia na seção Sudeste e
postos de chuva (Neves, 2006).

As áreas das parcelas dos bairros varridas na
bacia somam 0,956km2, o que corresponde a 49,8%
da área total. As demais praticamente não possuem
ruas e boa parte é composta de vegetação. A parte
da bacia que está na seção de varrição Cruzeiro contribui com cerca de 3,6% do total da bacia, no que
tange à coleta mensal de varrição em peso. Trata-se
basicamente da sub-bacia que drena diretamente
para a CB 12, citada anteriormente.

Figura 4 - Macrodrenagem, arruamento e localização da
bacia de retenção (Neves, 2006)

QUANTIFICAÇÃO DIRETA
O total de lixo carreado até a seção de saída
da bacia hidrográfica foi obtido pela medição dos
volumes de resíduos que chegam na detenção e ficam retidos nas grades do poço da Casa de Bombas
de número 12 (CB12), que corresponde à saída da
detenção. O local de coleta dos resíduos foi escolhido por existir um serviço de limpeza do poço.
Figura 5 - Ruas e avenidas principais varridas na seção
Sudeste do DMLU-PortoAlegre (Neves, 2006).

A cobertura da seção Sudeste de varrição
abrange uma área de 24,2km2 (figuras 5 e 6). A área
efetivamente varrida (hachuradas em cinza na figura
5) soma 14,7km2. Nessa seção, há três subseções,
sendo uma delas responsável pela região da bacia
hidrográfica. Os logradouros são divididos naqueles
que são varridos diariamente, e naqueles chamados
bairros, que são varridos 1, 2 ou 3 vezes por semana,
quinzenalmente, mensalmente ou eventualmente.
A inserção regional da bacia hidrográfica na
seção sudeste está apresentada na figura 6 e as freqüências programadas de varrição na figura 7: a var-

Figura 7 - Freqüências de varrição na bacia hidrográfica
(Neves, 2006)
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Tabela 1 - Pesos, após secagem, dos resíduos que atingiram o poço da casa de bombas de número 12

14/11/2003

Pesado
(kg)
4,04

17/11/2003

2,23

1,00

2,23

5/3/2004

1,26

1,00

1,26

28/11/2003

0,00

1,00

0,00

8/3/2004

0,00

1,00

0,00

1/12/2003

4,24

1,00

4,24

12/3/2004

1,43

1,00

1,43

5/12/2003

0,78

1,00

0,78

15/3/2004

0,00

1,00

0,00

8/12/2003

0

1,00

0,00

19/3/2004

0,00

1,00

0,00

12/12/2003

18,1

0,65

27,85

22/3/2004

0,00

1,00

0,00

15/12/2003

18,84

0,65

28,98

23/3/2004

0,00

1,00

0,00

19/12/2003

0,00

1,00

0,00

26/3/2004

1,45

1,00

1,45

22/12/2003

2,29

0,65

3,52

29/3/2004

0,31

1,00

0,31

26/12/2003

2,50

1,00

2,50

2/4/2004

0,23

1,00

0,23

29/12/2003

1,43

1,00

1,43

5/4/2004

1,35

1,00

1,35

2/1/2004

1,47

1,00

1,47

9/4/2004

0,07

1,00

0,07

5/1/2004

0,97

1,00

0,97

12/4/2004

0,17

1,00

0,17

9/1/2003

0,00

1,00

0,00

16/4/2004

0,00

1,00

0,00

12/1/2003

0,00

1,00

0,00

19/4/2004

26,55

0,65

40,85

16/1/2003

0,00

1,00

0,00

30/4/2004

1,09

1,00

1,09

19/1/2003

0,00

1,00

0,00

3/5/2004

1,61

1,00

1,61

23/1/2003

0,00

1,00

0,00

4/5/2004

15,68

0,65

24,12

26/1/2004

8,81

0,65

13,56

7/5/2004

13,62

0,65

20,95

30/1/2004

6,89

0,65

10,60

20/5/2004

1,80

0,65

2,76

2/2/2004

0,00

1,00

0,00

22/5/2004

15,00

0,65

23,08

4/2/2004

4,18

0,65

6,43

26/5/2004

3,36

0,65

5,17

5/2/2004

9,55

0,65

14,69

28/5/2004

0,68

0,65

1,05

6/2/2004

4,61

0,65

7,09

3/6/2004

0,79

1,00

0,79

13/2/2004

1,35

1,00

1,35

10/6/2004

13,56

0,65

20,86

20/2/2004

0,00

1,00

0,00

19/6/2004

3,45

0,65

5,31

27/2/2004

0,00

1,00

0,00

total

195,74

Data

0,65

Peso corrigido
(kg)
6,22

1/3/2004

Pesado
(kg)
0,00

Fator

Data

As grades têm abertura de 5 cm e impedem
a chegada do material às bombas, depois de terem
passado por uma bacia de retenção. Assim, considerou-se a eficiência de retenção semelhante ao caso
das GPTs (Gross Pollutants Traps), mostradas em Allison et al. (1998). As GPTs reduzem a velocidade
média do escoamento através de uma Bacia de retenção. Parte do material sedimenta e o restante
flutua, sendo este retido em uma grade colocada a
jusante, geralmente sobre um vertedor. A eficiência

Fator

Peso corrigido (kg)

1,00

0,00

287,81

(relação material retido/material total) máxima de
retenção é de 65% (Allison et al., 1998).
Há três observações em relação às considerações acima: a primeira é que há um zelador na
casa de bombas que trabalha na limpeza, recolhendo o material que atinge a grade, inclusive sob chuva; a segunda observação é a própria bomba, que
imprime uma velocidade maior ao material que
chega, causando maior dificuldade para o zelador; a
terceira observação é que, como não há limpeza
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constante na bacia de retenção, o aporte de águas
residuárias de forma clandestina nos condutos pluviais, e que também atinge a bacia de retenção, ocasiona a proliferação de águapés que “diminuem a
malha” da grade. Dessa forma, o zelador retira material de tamanho inferior a 5 cm, junto com a vegetação. Então, se por um lado o zelador com o seu
trabalho e o aguapé na grade aumentam a eficiência
de remoção, as bombas forçam parte do material
para ultrapassar a barreira da grade, diminuindo a
eficiência.
O que se observou nos 8 meses de visitas ao
local foi: quando o material é retirado pelo zelador
com a velocidade das águas baixas ou quando bombas são ligadas somente no intuito de esvaziar o poço ou aproximar os resíduos que ainda se encontram longe das grades, a eficiência torna-se praticamente 100%.
Quando há eventos que ocasionam uma elevação rápida do nível da bacia de retenção, obrigando o acionamento de bombas, a eficiência cai
um pouco. Em ocasiões como essa, observaram-se
algumas sacolas, umas poucas latas de refrigerante,
pequenos pedaços de isopor e outros materiais pequenos passando pelas grades. Observou-se também
que houve um período onde a presença dos aguapés
diminuiu. Isso ocorreu entre abril e julho, pois houve uma limpeza da bacia de retenção em abril. Neste
caso, a ação das bombas diminuiu a eficiência.
Sendo assim, neste artigo as eficiências adotadas assumiram dois valores, em função destas peculiaridades: 65 e 100 %. Os totais de resíduos flutuantes foram divididos pelo fator eficiência de 65%
nos dias de forte precipitação, onde a ação da mesma e o estímulo das bombas forçavam os resíduos a
passarem pela grade. Nos meses de abril, maio e
junho, isso foi mais freqüente, conforme tabela 1,
onde estão os pesos pós-secagem. Os valores totais
para o período de 8 meses são: sem a correção pelos
valores de eficiência, 195,74 kg e com a correção
287,81 kg. Logo, a eficiência global no período foi
de 100.195,74/287,81 = 68%.
Inicialmente, planejaram-se visitas com uma
freqüência de 2 vezes por semana. Após as observações prévias a freqüência foi aumentada para 3 vezes
ou mais por semana. O resíduo era retirado, deixava-se secando ao sol para posterior caracterização.
Depois era pesado e associado ao dia que chegou.
Constatou-se uma tendência crescente da relação
entre a precipitação e o volume coletado de resíduos nos intervalos de tempo mensal, quinzenal e
semanal, sendo o intervalo quinzenal com uma tendência mais próxima da linear (figura 8). Observouse também que, sobretudo no caso mensal (figura
9), quanto maior a varrição, menor a coleta no po-

ço. Mais varrição significa um maior número de dias
em que foi possível o trabalho das equipes de limpeza e/ou mais material no solo. Logo, podem ser obtidas relações entre o número médio de dias anteriores secos com os totais coletados.

Figura 8 - Relação dos valores coletados com a precipitação para o intervalo quinzenal (Neves, 2006)

Figura 9 - Relação dos valores coletados com o número
médio de dias anteriores secos para o intervalo mensal
(Neves, 2006)

RETENÇÃO DO MATERIAL SÓLIDO
NA DRENAGEM
No dia 05 de janeiro de 2004, foram lançadas quatro garrafas pequenas de água mineral em
bocas-de-lobo espalhadas pela bacia (1,5 km de distância da detenção) para observar o tempo médio
entre o lançamento e a chegada do material à CB12.
As garrafas foram bem fechadas com fitas e dentro
havia um papel protegido que indicava o local e a
data de lançamento.
A primeira atingiu o poço da CB12 no dia
15 de abril (100 dias depois) e a segunda no dia 13
de maio (128 dias) do mesmo ano. Nos dias próxi-
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mos a 15 de abril não houve precipitação, exceto no
dia 09 de abril, atingindo um total de 4 mm.
No dia 07 de maio, houve forte precipitação, o que pode ter desprendido boa parte do lixo
na rede.
As demais garrafas não foram encontradas
na CB12, o que somente constata que é necessária
uma série de experimentos sistemáticos para se obter o tempo em que o material é retido na rede. O
período em questão foi de pequenas precipitações e,
provavelmente, o tempo de deslocamento depende
do período chuvoso, mas também existe uma forte
tendência de retenção dos resíduos no sistema de
drenagem.

quenas. Em outras palavras, não se varre somente se
a precipitação diária for nula.
Métodos:
Considerando que os k valores de Lr possuem uma média Lmr e os j valores de Lc uma média
Lmc, foram definidos dois métodos:
Método 1: Tomando as médias Lmr e Lmc, pode-se
estimar um valor indicativo da carga na drenagem
DF(carga potencial da figura 1) por
DF = nd.(Lmc — Lmr)

(2)

onde nd é o número de dias chuvosos (P > Pc).

QUANTIFICAÇÃO INDIRETA
Método 2: Neste procedimento, utiliza-se o ajuste de
uma distribuição estatística aos dois grupos de dados
e o método de Monte Carlo para obter a distribuição estatística da diferença dos valores. A metodologia é a seguinte:

Para essa quantificação, foram considerados
dois grupos de dados:(a) valores coletados em dias
chuvosos;(b)valores coletados em dias secos.O método parte do pressuposto de que o valor não coletado nos
dias chuvosos atinge a rede de drenagem.
A metodologia possui duas etapas distintas:(a)estudo de um valor ou uma faixa que promova a separação entre os grupos (desprezando chuvas
muito pequenas);(b) quantificação a partir de parâmetros destes grupos.

a) Considere F1 a distribuição estatística de valores do grupo de dias secos (valores Lr) e
F2 a distribuição estatística dos valores de
dias com chuvas (valores Lc).
b) Para um período definido de tempo (alguns
meses ou anos, no estudo foram oito meses), em cada intervalo de tempo i, se Pi<Pc,
DF=0, se Pi>Pc são gerados dois números
aleatórios com as distribuições F1 e F2. A diferença DF é calculada pela equação 2.
c) calcula-se DF(r) como a soma dos valores de
DFi no período;
d) repetem-se os passos b e c para um número
muito grande ns (r=1,2,..ns);
e) ajusta-se uma distribuição estatística aos valores de DF(r).

Precipitação de corte
Considerando uma série de n valores de
precipitação P e outra série de n valores de varrição
Vr (em massa, distância varrida ou volume) com o
mesmo intervalo de tempo e no mesmo período,
denomina-se de Pi a precipitação e de Vri a varrição,
ambos no dia i.
A precipitação de corte Pc divide os dados
de varrição de tal forma que, se Pi≤ Pc, o valor de Vi
correspondente será do grupo 1, senão será do grupo 2. O grupo 1 possuirá k valores e o grupo 2 j valores (j=n-k).
A varrição do dia i que está no grupo 1 agora será denominada de Lri, enquanto que aquela
que está no grupo 2 será denominada de Lci.
Segundo Neves (2006), testes com os dados
não permitiram afirmar a existência de uma precipitação de corte que possibilitasse a formação dos grupos, como foi suposto anteriormente. Dessa forma,
adotou-se o valor de 0,5 mm. Esse valor possui um
grau de subjetividade, mas pode ser considerado um
valor não nulo característico de dias secos. Não se
deixa de varrer por causa de precipitações tão pe-

O ajuste dos grupos provoca grande possibilidade de haver geração aleatória de valores do grupo 1 menores que os valores do grupo 2 (DFs diários
aleatórios negativos), pois as duas distribuições resultantes são muito parecidas. Segundo Neves
(2006), a geração de valores negativos após o ajuste
dos grupos, apesar de sem significado físico para DF,
serviu de compensação aos valores positivos para
que o resultado preservasse o valor da média semelhante ao resultado do método 1.
Dados Utilizados
Os dados obtidos nesta pesquisa são: precipitação total diária e varrição diária, caracterização
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do sistema de drenagem e da bacia no DEP e dados
para caracterização da limpeza urbana no DMLU.
Os dados de varrição são os seguintes:
•
•
•

Resultados do Método 1
Para o período em estudo e os dados em kg,
Lmc=6.073,9 kg/dia (média dos dias secos da região
Sudeste) e Lmr=5.377,9kg/dia (média dos dias com
chuva da região Sudeste). O valor de nd foi de 47
dias, ou seja, cerca de um dia chuvoso a cada 4 dias.
Assim, aplicando a equação 2: DFSE = 47.(6.073,9 5.377,9)=32.712 kg.
O valor por unidade de bacia pode ser obtido da seguinte forma:

totais coletados diários nas ruas da
seção sudeste de varrição no período de estudo;
relatórios mensais de fiscalização
das ruas varridas na seção sudeste
do DMLU no período de estudo;
mapas em meio digital das seções
de limpeza, setores de coleta domiciliar e cadastros de redes de drenagem pluvial em papel.

DFesp.SE=37.712/14,65=2.232,9kg/km2
Para transferir para a bacia hidrográfica em
estudo é necessário multiplicar pela sua área e pela
proporção de resíduos sólidos produzidos pela população se comparado ao total da varrição urbana
(engloba também sedimentos, galhos, folhas, pedras, etc). O valor médio obtido de várias amostras é
de 23%.

Os dados de precipitação foram: pluviômetro do 8º Distrito de meteorologia do INMET e pluviógrafo do arroio Cavalhada, próximo ao local (Figura 6).
Os dados diários de varrição dizem respeito
à seção Sudeste. Para transferir para bacia em estudo, testaram-se dois critérios: (a) massa específica
(massa/área); (b) comprimento específico (massa/comprimento). Para o primeiro caso, dispõe-se
do valor de área efetivamente varrida da seção Sudeste. Como a bacia hidrográfica em estudo não
possui dentro da sua área despejo clandestino e as
equipes de varrição praticamente coletam material
de todas as ruas, verificou-se que a transferência adotada não é fonte de erro significativo, ou seja, são
utilizadas as áreas: 14,65 km2 para a seção Sudeste e
0,956 km2 para a bacia (área efetivamente urbanizada).
A aplicação da separação dos grupos permite verificar se há inconsistência nos dados, consolidando a amostra obtida a partir da análise realizada
anteriormente. A extrapolação pelo comprimento
de varrição mostrou incertezas que levam a valores
incoerentes, enquanto que pela área da bacia a extrapolação mostrou resultados adequados.

DFbacia=0,23.DFesp.SE.Abacia=491 kg
onde Abacia é a área efetiva de varrição da bacia hidrográfica (neste caso, 0,952 km2).
Resultados do Método 2
Os grupos separados também são os mesmos e
as amostras se ajustaram bem a uma distribuição
normal (figuras 10 e 11).

Amostras de segunda a sexta (sem feriados)
A amostra resultante para aplicação é aquela
com 171 valores diários de varrição em quilogramas,
após a retirada dos valores que ocorrem nos finais
de semana, do dia 1º de janeiro e da terça-feira de
carnaval. Desta forma, os métodos indiretos obtêm
um valor de DF na seção sudeste, DFSE em kg. Este
valor é dividido pela área efetiva de 14,65 km2, surgindo assim o DF específico, DFesp.SE em kg/km2. O
resultado desta operação é utilizado na transferência
para a bacia hidrográfica.

Figura 10 - Ajuste dos valores de amostra de dias secos a
distribuição de probabilidade normal
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A média coletada pela varrição na seção sudeste do DMLU, no período de estudo foi de
4.632,88kg/dia. A média coletada nos fins de semana foi cerca de 26,5% inferior. Nas segundas-feiras,
coletaram-se 37,7% a mais que a média. O valor de
segunda-feira é 87,3% superior à média dos finais de
semana.
Entretanto, ocorreram situações diferentes:
•

•

Figura 11 - Ajuste dos valores de amostra de dias chuvosos
a distribuição de probabilidade normal

Para cada dia foi gerado um número aleatório para F1 e F2 e obtidos os valores de acordo com
a sua distribuição e, logo após, os valores da diferença entre eles, considerando a condição estabelecida
de precipitação. A soma desses valores representa
um ponto amostral. Esse processo é repetido 1.000
vezes, obtendo-se um valor médio.
Tomando-se agora 100 conjuntos ou amostras de 1.000 valores, foi construída uma distribuição
amostral dos valores esperados, ajustando-se bem a
uma distribuição normal, configurando assim a distribuição amostral. A média da distribuição amostral
de DF foi de 32.684,6 kg e desvio padrão de 759,5 kg
na seção Sudeste. Para 95% de nível de confiança o
intervalo é o seguinte:

Final de semana com maior coleta que o
normal, seguido de segundas-feiras com
menor coleta que o normal, caracterizando
uma compensação;
Final de semana em que a coleta não foi realizada ou foi realizada com deficiência, seguido de segundas-feiras com menor coleta
que o normal. Espera-se neste caso o contrário para segunda-feira, ou seja, que a segunda-feira apresente valores maiores que o
normal por causa do acúmulo de sólidos nas
sarjetas.

Considerando as ocorrências não esperadas,
ou seja, quando o início de semana não compensa o
reduzido valor coletado no fim de semana, admite-se
que o montante participa da composição de DFDS.
O primeiro passo é identificar quando ocorreram
dois fatos ao mesmo tempo: fim de semana com coleta inferior a 0,735 da média do período de estudo
e segunda-feira com coleta inferior à média multiplicada por 1,377.
Assim, como no método 1 já apresentado,
são criados dois grupos: um representa os dias em
que houve a tal coincidência e outro representa os
dias em que não houve. Denominando de LFDS a
média do primeiro grupo, de LS a média do segundo e nds o número de dias em que ocorreram os
valores do primeiro grupo, aparece uma equação
semelhante à equação 2:

DFSE=32.684,6±1.488,6 kg
Da mesma forma que no método 1, obtémse para a bacia:
DFbacia=490,5±22,3kg
Esse valor corresponde à amostra de 171 valores diários, sem os finais de semana, incluídos na
análise seguinte, aumentando o valor de DF.

DFDS=nds.(LFDS-LS)

(3)

A transferência para a bacia hidrográfica é
feita da mesma maneira que foi para DF e os resultados foram: DFDSSE=30.031,6kg, DFDSesp.SE=2.049,9
kg/km2 e DFDSbacia=450,7 kg. A incerteza pode ser
inserida da mesma maneira que no método 2. A
média da distribuição amostral de DFDS esperado
foi de 29.960,5kg e desvio padrão de 386,3 kg na
seção sudeste. Para 95% de nível de confiança, vale
o intervalo DFDSSE=29.960,5±757,13kg, que transferindo para a bacia fica: DFDSbacia=449,7±11,7kg.

Análise de tendenciosidade dos períodos de coleta
A parcela de DF para o caso dos sábados e
domingos e feriados é chamada de DFDS. Os fins de
semana não possuem coleta obrigatória e a coleta é
bem menor que nos demais dias. No período de
estudo, a participação no total coletado foi de
10,6%, ou seja, 89,4% corresponderam aos demais
dias da semana.
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Os resíduos na saída da rede de drenagem
corresponderam a 288kg/8 meses ou 432kg.ano-1.
Esse valor pode ser apresentado ainda como
33,2g.hab-1 . ano-1, do total de 0,108kg.hab-1.ano-1 que
aportam à rede de drenagem. Portanto, essa massa
contribuirá para o entupimento e redução da capacidade de escoamento da rede ao longo do tempo.
Uma parcela desses resíduos é de papel, que não
atinge a saída, sendo diluído de dentro da própria
rede de drenagem.
A partir dos resultados é possível concluir
que a parcela retida e/ou diluída representa 38,9%
do total, a parcela que chega a jusante 30,6% e o
volume que efetivamente bloqueia a rede de drenagem é de 30,4%.
O total de lixo produzido é a soma do que é
coletado nos domicílios, acrescido ao que é coletado
na varrição a ao que se deixa de coletar. O serviço
de limpeza urbana deixou de coletar 0,05% do total
de lixo produzido ou 2,1% do total de lixo coletado
pela varrição.
Os valores encontrados aqui são semelhantes aqueles de países como Nova Zelândia e Austrália. Em Auckland (Cornelius et al, 1994), no primeiro país citado, as cargas anuais qua atingem a rede
de drenagem variaram entre 1,03 e 5,22kg.ha-1.ano-1.
Em Melbourne, na Austrália, a carga atinge até 6
kg.ha-1.ano-1. Já em Joanesburgo e Springs, na África
do Sul, as cargas foram de 48 e 82kg.ha-1.ano-1, respectivamente. No trabalho de Marais et al. (2004),
as cargas se situaram no intervalo de 19 a 72kg.ha1.
ano-1 em bacias situadas em locais com população
de renda baixa e 6 kg.ha-1.ano-1 em locais onde a população tem renda maior.
Na bacia de Porto Alegre, a carga residual a
jusante da rede de drenagem, de 33,2g.hab-1.ano-1,
que corresponde a 3,58kg.ha-1.ano-1.

Total estimado pelo método indireto
Considerando então o valor de DF obtido
com a amostra de 171 valores e o valor obtido com
os finais de semana, denominado DFDS, o valor potencial total é de 940 ± 34 kg. O balanço de massa a
seguir utiliza este valor, juntamente com o valor obtido na medição direta.
Caracterização dos resíduos
Na tabela 2 é apresentada a caracterização
dos resíduos obtidos da varrição e dos resíduos obtidos na saída da rede de drenagem. Pode-se observar
que alguns resíduos praticamente desaparecem na
drenagem como o papel. Garrafas e demais embalagens tipo PET apareceram muito pouco nos sacos de
varrição, bem como latas de refrigerante. Somente
após precipitações fortes e/ou ativação mais acentuada das bombas, é que se viam garrafas PET em demasia. Provavelmente, estes tipos tendem a se acumular na rede de drenagem até que venha uma onda de cheia e “limpe os condutos e canais”. Os papéis tendem a se despedaçarem nos condutos.
Tabela 2 - Características do resíduo sólido

Tipo
Plásticos, PET e
Polipropeleno
Papel
Tecidos, sapatos,
etc
Vidros
Latas
Outros

Entrada na
drenagem
(%total1)

Saída da
detenção
(%total)

42,1

81,77

39,1

0,76

2,6

9,97

5,4
6,5
4,3

2,00
2,25
3,25

1 — estimado de amostras de varrição.

CONCLUSÕES

Síntese e Balanço de Massa

A quantificação dos resíduos produzidos pela população que atinge a rede de drenagem é necessária para orientar a gestão do sistema dentro da
cidade. Devido às dificuldades em mensurar esses
resíduos no conjunto da bacia hidrográfica foram
utilizados dois métodos. Um baseado na medida da
quantidade que chega na saída da drenagem para os
sistemas fluviais e outro método indireto com base
em relações entre a precipitação e a coleta.
Observou-se que a quantidade de resíduos
que aportam à rede de drenagem é cerca de três
vezes superior a quantidade de resíduos que sai a

A tabela 3 mostra os indicadores gerais da
bacia hidrográfica considerando os dados obtidos de
varrição e de coleta domiciliar do DMLU e também
os resultados resumidos.
A coleta de resíduo domiciliar é de
0,53kg.hab-1.dia-1 ou 203,7kg.hab-1. ano-1 e a quantidade de resíduos coletada no sistema de varrição é
de 4,97kg.hab-1.ano-1. Deixa-se de coletar o valor da
carga potencial (DF+DFDS), ou seja, 940kg/8 meses
ou 1.410kg.ano-1 ou ainda 0,108kg.hab-1.ano-1). Esta
quantidade pode entrar no sistema de drenagem.
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gem; (b) a quantidade de resíduos varia com os dias
chuvosos. Com base nessas duas constatações é possível desenvolver medidas de controle do uso de
plásticos, principalmente embalagens de supermercados e, de outro lado, planejar o sistema de varrição de acordo com a previsão de chuva, se antecipando aos eventos, o que seguramente diminuirá
ainda mais a quantidade de resíduos que reduzem a
capacidade de escoamento da rede de drenagem.

jusante da bacia hidrográfica. A parcela retida e diluída, como o papel, representa 38,9% do total, a
parcela que chega a jusante 30,6% e o volume que
efetivamente é retido na rede de drenagem é de
30,4%.
O sistema de limpeza na região pode ser
considerado eficiente, uma vez que apenas 2,4% dos
resíduos das ruas atinge a rede de drenagem. De
toda forma, medidas de gestão podem ainda mais
aprimorar e reduzir os resíduos na drenagem.
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Freqüências de varri- menor parte da área resição
dencial, diariamente na
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1 — valor calculado em função da área ocupada da bacia.

Dentre os resultados obtidos neste estudo,
podem ser ressaltados dois, a saber: (a) a maioria
dos resíduos que atinge a saída da rede de drenagem são plásticos, geralmente sem valor de recicla-

52

RBRH — Revista Brasileira de Recursos Hídricos Volume 13 n.4 Out/Dez 2008, 43-53
Solid Wastes in Urban Drainage — Case Study
ABSTRACT
Assessmentt of the amount of solids in stormwater
is required for the sustainable management of urban waters. In a first paper of two the concepts of quantification of
solid wastes in stormwater were presented. In this paper two
procedures were used in order to estimate them in an urban
catchment of Porto Alegre: (a) the amount of wastes that
enter urban drainage was based on an indirect method
which related the wastes to the rainfall; (b) quantification
of the amount of wastes that enter a detention pond in
Marinha Park in Porto Alegre. The basin covers 1.92 km2,
63% of which residential and commercial areas. The
amount of wastes measured at the detention ponds during
8 months was 288kg and the amount which arrived in the
drainage estimated by the indirect method was 940 kg. The
difference between the estimates could be due to the retention
in the drainage system of diluted materials such as, such as
paper, and amount still in transit. Based on that, 30.6%
or 33.2 g . inhab-1 . year-1of the solid wastes arrived at the
outlet of the basin.
Key-words: Solid waste, Urban drainage
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RESUMO
O ressalto hidráulico é amplamente utilizado na dissipação de energia a jusante de obras hidráulicas. Este processo
de dissipação é associado à flutuação de velocidades, níveis e pressões. O entendimento do ressalto hidráulico como forma de
dissipação de energia tem assumido papel importante devido aos danos causados às estruturas de dissipação de energia ao
longo dos anos em função de problemas atribuídos à fadiga, cavitação e ressonância. A caracterização do campo de pressões
junto ao fundo de bacias de dissipação é de interesse prático para os projetistas de obras hidráulicas que buscam um dimensionamento eficiente e econômico. Existe ampla bibliografia que contempla a situação de ressalto hidráulico livre, entretanto,
para a situação de desenvolvimento mais comum em bacias de dissipação, ou seja, a do ressalto submergido, a bibliografia se
mostra mais escassa. Este trabalho tem como objetivo analisar o campo de pressões em ressalto hidráulico submergido a jusante de uma comporta com o intuito de contribuir para o conhecimento do processo de dissipação de energia e possibilitar a
otimização de estruturas de dissipação de energia. Através das metodologias de adimensionalização utilizadas, foi possível
avaliar e quantificar os efeitos atribuídos à submergência sobre a distribuição longitudinal da pressão média, do desvio
padrão, dos coeficientes de assimetria e de curtose e sobre as funções de densidade espectral das flutuações de pressão.
Palavras-chave: ressalto hidráulico submergido, flutuação de pressões, dissipação de energia.

Ao longo das estruturas de dissipação de
energia, o ressalto hidráulico pode se desenvolver de
forma livre ou afogada (submersa), apresentando
características distintas quanto à distribuição longitudinal da flutuação de pressão.
Apesar da grande quantidade de trabalhos
escritos sobre o ressalto hidráulico e de existir um
consenso sobre as suas características externas, as
características internas ainda não são totalmente
conhecidas, podendo variar em função das condições de contorno:

INTRODUÇÃO
O ressalto hidráulico é um dos fenômenos
mais interessantes no campo da engenharia hidráulica. Trata-se de uma transição do escoamento supercrítico para o escoamento subcrítico em canais
abertos. Essa transição é acompanhada por um incremento rápido da altura de lâmina de água, com a
formação de turbilhonamento que incorpora ar
atmosférico. O ressalto hidráulico é uma das formas
mais usuais de dissipação de energia do escoamento
em canais, e a ocorrência das flutuações de pressões
macroturbulentas é uma das principais características que influenciam a dissipação de energia em seu
interior.
Por se tratar de um escoamento à superfície
livre, governado principalmente por esforços de
origem gravitacional, as características do ressalto
hidráulico são condicionadas ao número de Froude:
Fr = V/c

a)
b)
c)
d)

ressalto hidráulico a jusante de comporta;
ressalto hidráulico a jusante de vertedouro;
grau de submergência;
geometria da bacia de dissipação.

A diferença entre o ressalto a jusante de
uma comporta e a jusante de um vertedouro está na
condição de desenvolvimento da camada limite a
montante do ressalto, propiciando características
turbulentas distintas, Resch e Leutheusser (1974)
apud Hager (1992).

(1)

V = velocidade média do escoamento;
c = celeridade da onda de gravidade.
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A situação crítica em relação aos esforços
sobre a bacia de dissipação é a do ressalto hidráulico
se desenvolvendo de forma livre. No entanto, é mais
usual o seu desenvolvimento afogado (submerso).
Existe ampla bibliografia que contempla a situação
de ressalto hidráulico livre, entretanto, para a situação de ressalto submergido, esta se mostra mais
escassa. Desta maneira torna-se interessante avaliar o
seu comportamento em função dessa condição de
contorno.
A busca do entendimento do ressalto hidráulico como forma de dissipação de energia tem
assumido um papel importante devido aos danos
causados em estruturas de dissipação relatados ao
longo dos anos, ocasionados pelos efeitos macroturbulentos do escoamento. Este fato tem levado os
pesquisadores a tentar desvendar o mecanismo externo e interno do ressalto hidráulico associado à
dissipação de energia, de maneira a orientar o dimensionamento de estruturas de dissipação. Este
trabalho apresenta a análise do campo de pressões
em ressalto hidráulico submergido a jusante de uma
comporta, com o intuito de contribuir para o conhecimento do processo de dissipação de energia e
possibilitar a otimização de estruturas de dissipação
de energia.

(a)

(b)

Figura 1 — (a) Ressalto Hidráulico Livre; (b) Ressalto
Hidráulico submergido.

Nível de montante
(submergido)

Lsj
Lj

Nível de montante (livre)

Lr

Y3
A

Y2

TW

Y1
X
X

Figura 2 — Representação esquemática do ressalto hidráulico a jusante de comporta.

RESSALTO HIDRÁULICO SUBMERGIDO A
JUSANTE DE UM COMPORTA

Os parâmetros hidráulicos do ressalto, apresentados na Figura 2, são a seguir definidos:
A = abertura da comporta;
Y1 = altura conjugada rápida;
Y2 = altura conjugada lenta;
Y3 = lâmina mínima entre a comporta e o final do
ressalto hidráulico;
TW = nível d’água a jusante do ressalto hidráulico;
X = posição de início do ressalto hidráulico (para o
ressalto hidráulico livre considera-se a seção referente à altura conjugada Y1, para o ressalto submergido
considera-se a posição da face de jusante da comporta);
LJ = comprimento do ressalto hidráulico livre;
LSJ = comprimento do ressalto submergido;
Lr = comprimento do rolo.

O ressalto submergido a jusante de uma
comporta pode ser considerado como uma condição intermediária entre dois fenômenos hidráulicos
bem conhecidos e com diferentes características
físicas: ressalto hidráulico livre e a difusão de um
jato turbulento em um meio semi-infinito, Lopardo
et al (2004b) e Wu e Rajaratnam (1995).
O ressalto hidráulico submergido se forma à
medida que o nível de água a jusante (TW) torna-se
maior que a altura conjugada lenta para um ressalto
livre (Y2). A Figura 1 apresenta um ressalto hidráulico livre e um ressalto hidráulico submergido formado a jusante de uma comporta.
Esquematicamente o ressalto hidráulico a
jusante de uma comporta e os seus principais parâmetros hidráulicos macroscópicos podem ser representados pela Figura 2.

Além do número de Froude (Fr1), um
adimensional que caracteriza o ressalto submergido
é o fator ou coeficiente de submergência (S),
definido de maneiras distintas, dependendo do
autor.
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TW
Y2

Marques et al (1999):

S=

Rajaratnam (1965):

S* =

TW − Y2
Y2

Lopardo et al (2004b) estudaram a flutuação em ressalto hidráulico submergido formado a
jusante de uma comporta para números de Froude
entre 3 e 6, e fatores de submergência (S) entre 1,1
e 2,1. Os autores avaliaram o comportamento do
coeficiente de flutuação de pressão (CP) em função
do número de Froude incidente e do fator de submergência (S), a distribuição longitudinal do coeficiente de assimetria e as semi-amplitudes extremas
de pressão P<0,1% e P<99,9%. As conclusões indicam, para um fator de submergência constante, que
o coeficiente de flutuação de pressão (CP) aumenta
com a diminuição do valor do Froude incidente
para a região de montante do ressalto (X/Y1 < 10).
Entretanto, na região de jusante do ressalto (X/Y1 >
30), verifica-se o comportamento inverso, um aumento do valor de CP em função do número de
Froude. Para avaliar a influência do fator de submergência, os autores apresentaram o comportamento do coeficiente de flutuação de pressão para
um número de Froude do escoamento constante e
verificaram que o fator de submergência aumenta a
intensidade da flutuação de pressão junto ao piso da
bacia de dissipação para X/Y1 > 12. Os valores encontrados para o ressalto hidráulico livre apresentam uma diferença de 50% em relação à flutuação
de pressão verificada para S = 2,1.
Lopardo et al (2004b) acreditam que os
ressaltos submergidos apresentam maior intensidade
turbulenta que os ressaltos livres.
Long et al (1990) mediram velocidades em
ressalto hidráulico submergido a jusante de
comporta utilizando anemometria a laser (Laser
Doppler Anemometri — LDA) e concluíram que o
ressalto hidráulico submergido apresenta um campo
de velocidades fortemente tridimensional. Os
autores verificaram uma diminuição de descarga
junto ao centro do canal, onde as velocidades são
cerca de 30% a 50% inferiores às velocidades
máximas verificadas próximo às paredes laterais.
Esse comportamento pode ser atribuído à existência
de um par de vórtices de eixo vertical, formados a
jusante da comporta, que geram fluxo no sentido
contrário ao do escoamento principal junto ao eixo
longitudinal do canal.
Lopardo et al (2004b) afirmam que tal
aspecto contribui para o aumento da intensidade
macroturbulenta e, conseqüentemente, da flutuação
de pressão em ressaltos submergidos. Segundo os
autores, a avaliação do coeficiente de assimetria
demonstrou que o ressalto hidráulico submergido
apresenta uma distribuição que pode ser
considerada mais próxima de uma distribuição
Gaussiana em comparação à verificada para o ressal-

(2)

(3)

Segundo Lopardo et al (2004a) e Lopardo
et al (2004b), no caso do ressalto hidráulico
submergido, a variável macroscópica mais
controversa em relação ao desenho de bacias de
dissipação é o seu comprimento (LSJ), que depende
do critério que definem as seções de início e final do
ressalto. Macroscopicamente é possível considerar o
comprimento do ressalto hidráulico submergido
como a distância entre a seção da “vena contracta” a
jusante da comporta e a seção onde a superfície livre
pode ser considerada horizontal, Lopardo et al
(2004a) e (2004b). Entretanto, essa definição do
comprimento do ressalto submergido não cobre
todo o fenômeno macroturbulento, podendo ser
adotada como uma primeira e boa aproximação,
compatível com uma consideração do escoamento
em termos médios.
Os próprios autores sugerem uma
metodologia para a determinação do comprimento
de um ressalto submerso, propondo definir um
“comprimento de turbulência”, o qual caracteriza-se
como a distância ao longo do ressalto na qual a
flutuação de pressão passa a corresponder à
flutuação de um escoamento a superfície livre,
considerando um coeficiente de flutuação de
pressão (CP) igual a 0,02.
Cp =

σ
V2
2g

(4)

σ = desvio padrão da amostra de pressão;
V = velocidade média do escoamento;
g = aceleração gravitacional.
As comparações entre os comprimentos de
ressaltos
submergidos
através
da
análise
macroscópica e o comprimento calculado a partir
da análise da flutuação de pressão indicam que o
comprimento do ressalto hidráulico aumenta em
função da submergência, e que a análise
macroscópica leva à determinação de comprimento
de ressaltos maiores, tendo as duas metodologia
apresentado diferenças crescentes em função do
aumento da submergência.
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Comporta de ajuste de nível

Figura 3 - Representação esquemática do canal de ensaios e do sistema de alimentação.

esquema em planta do canal de ensaios e do sistema
alimentador.
Realizou-se a medição de vazão através de
um medidor eletromagnético de vazão instalado na
tubulação de recalque. O medidor de vazão possui
erro de 0,23% do fundo de escala.
O conjunto motor bomba é controlado
através de um inversor de freqüência, onde se pode
especificar a rotação do motor de acordo com a
vazão necessária.
Os níveis de jusante eram controlados por
uma comporta plana do tipo gaveta com altura
regulável. Após o final do canal, o escoamento
retorna aos reservatórios.
Os transdutores de pressão utilizados são da
marca Hytronic, modelo TM25, com faixa de trabalho de 2 psi (1,40 m.c.a), e com erro na medida de
3,5 mm de coluna de água (0,25% do fundo de escala). Foram utilizados 5 transdutores com faixa entre
—1,0 a 1,0 psi ( − 0,70 m.c.a a 0,70 m.c.a) nas tomadas de pressão 1 a 4 e na posição 9, e 5 transdutores
de —0,5 a 1,5 psi (-0,35 m.c.a a 0,70 m.c.a) nas tomadas 0 e 5 a 8. A Figura 4 e a Figura 5 apresentam o
posicionamento dos transdutores ao longo do canal.
A primeira tomada foi posicionada a 12,5 cm da
comporta. Essa distância foi mantida constante entre tomadas consecutivas, exceto entre as duas últimas tomadas de pressão, onde a distância era de

to livre. O aumento da submergência tende a
manter constante o valor do coeficiente de
assimetria.

MATERIAIS E MÉTODOS
Instalação Experimental
O estudo experimental desenvolveu-se em
um canal suspenso com paredes de vidro possuindo
0,45 m de largura e 0,55 m de profundidade. O
canal possui aproximadamente 4 m de
comprimento e fundo horizontal. Os ressaltos
hidráulicos foram formados a jusante de uma
comporta plana de acrílico com abertura vertical e
escoamento pela parte inferior. A comporta possuia
10 mm de espessura e ponta terminal em aresta viva
retangular. O canal, imediatamente a jusante da
comporta, possui fundo em acrílico, possibilitando a
instalação de tomadas de pressão. Foram instalados
transdutores de pressão ao longo do eixo
longitudinal.
O sistema de alimentação do canal é
composto por dois reservatórios metálicos com
volume de, aproximadamente, 8 m³, de onde a água
é recalcada por um conjunto moto-bomba através
de tubulações de PVC. A Figura 3 apresenta um
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de ensaios para quatro valores do número de Froude com diferentes condições de submergência (S).
Limitou-se como valor máximo S = 1,40, de acordo
com as características da instalação experimental.
Para comparar os resultados com os de outros pesquisadores utilizou-se a metodologia de adimensionalização proposta por Marques et al (1997),
aplicando os seguintes parâmetros hidráulicos e
geométricos:

18,75 cm. Os transdutores foram instalados o mais
próximo possível do contorno do fundo do canal ao
longo do eixo longitudinal, utilizando-se um conduto flexível de nylon entre a tomada de pressão e o
sensor, com diâmetro interno de 2 mm e comprimento de 2 cm. O transdutor localizado na posição
zero foi utilizado para medir a carga hidráulica a
montante da comporta.
Todos os transdutores foram submetidos a
um processo de calibração estática, relacionando
medições de tensão a medições de pressão em coluna d’água (P/γ).

Y1 = altura conjugada rápida;
Y2 = altura conjugada lenta;
Ht = perda de energia no ressalto hidráulico dada
pela diferença entre energias de jusante e montante;
X = distância em relação ao início do ressalto.
No caso da pressão média e desvio padrão,
Marques et al (1997) propuseram as seguintes expressões:

2

1

3

4

5

6

7

8

12,5

12,5

12,5

12,5

12,5

12,5

12,5

18,75

45

1

2

3

4

5

6

7

8

 X 
σ x ⋅ Y2

= f 

H t ⋅ Y1
 Y2 − Y1 

V 2j 

V2  
Ht =  N m + m  −  N j +

2g  
2g 




Sentido do
escoamento

0

Desvio padrão (σX):

(6)

A perda de carga na comporta não foi considerada. A determinação da energia foi feita para as
seções a montante da comporta e a jusante do ressalto hidráulico, visto que não é possível quantificar
a energia do escoamento na seção de montante do
ressalto submergido. Essa situação leva a valores de
Ht um pouco superiores aos reais, em torno de 10%
a 20% para as condições de ressalto hidráulico livre
estudadas. A expressão a seguir representa a perda
de carga no ressalto hidráulico:

A placa de aquisição de dados utilizada é da
marca LYNX, modelo CAD12/32 possui uma resolução de 12 bits e 32 canais de entrada, ligada a um
micro computador. Utilizou-se uma freqüência de
aquisição de dados de 100 Hz, com duração das
amostras de 15 minutos.
12,5

 X 
Px − Y1
 (5)
= f 
( Y2 − Y1 )  Y2 − Y1 

9

Figura 4 — Posicionamento das tomadas de pressão junto
ao fundo do canal (vista lateral).

12,5

Pressão média (PX):

9

(7)

onde:
Nm = nível a montante da comporta ou carga hidráulica;
Vm = velocidade do escoamento a montante da
comporta;
Vj = velocidade do escoamento na seção de jusante
do ressalto hidráulico;
Nj = nível de jusante.

Comporta

Figura 5 — Posicionamento esquemático das tomadas de
pressão junto ao fundo do canal (planta).

METODOLOGIA
Para a avaliação do efeito da submergência
sobre o campo de pressões foi realizada uma série
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Tabela 1 — Condições de ensaio para o estudo da influência do fator de submergência.

Vazão
(m³/s)

Froude

Reynolds

3,97

4,4.104

0,024

4,55

4

5,3.10

0,028

5,01

6,2.104

0,020

5,88

4,5.104

0,020

S
1,00
1,11
1,19
1,28
1,38
1,00
1,10
1,19
1,31
1,40
1,00
1,00
1,09
1,19
1,00
1,09
1,18
1,27

Abertura da
Comporta
(cm)

Y1 (cm)*

2,34

3,50
2,41

2,51

2,50

1,81

TW (cm)**
11,70
12,95
13,91
15,03
16,80
14,10
15,30
16,80
18,30
19,60
16,51
16,51
18,03
19,66
13,80
15,13
16,36
17,57

Observações: *As alturas conjugadas rápidas (Y1) correspondem à altura conjugada medida para o ressalto hidráulico livre; ** TW corresponde à altura conjugada lenta (Y2) do ressalto hidráulico no caso de S = 1,0 (ressalto hidráulico livre); *** As alturas conjugadas e TW
foram medidos através da utilização de ponta linimétrica.

Figura 6 - Pressões médias adimensionalizadas com a inclusão do fator de submergência (S), comparação entre o presente
estudo (indicados através do número de Froude e submergência) e resultados de outros autores.
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de acordo com a submergência. A mudança de forma do ressalto devido ao aumento do nível de jusante justifica esse comportamento.
Buscou-se caracterizar esses valores constantes de pressão de acordo com o grau de submergência. A Tabela 2 apresenta esses valores em termos
médios.

Além da metodologia de adimensionalização descrita, foi realizada a análise em função do
coeficiente de flutuação de pressão (CP).
Na adimensionalização dos resultados provenientes de ressalto hidráulico submergido serão
utilizados os fatores de submergência (S), seguindo
recomendação de Marques et al (1999), onde a
inclusão de um fator de submergência adimensional
(S = TW/Y2) nas equações (5) e (6) permite maior
uniformização dos dados, agrupando os resultados
de ressalto hidráulico livre e submergido A Tabela 1
apresenta as condições de ensaio.

Flutuação de Pressão (desvio padrão)
A Figura 7 apresenta a flutuação de pressão
adimensionalizada considerando o fator de submergência do ressalto hidráulico. Os dados referentes aos ressaltos submergidos se distribuem, conforme o verificado para os ressaltos livres na região
mais a jusante, evidenciando valores praticamente
constantes após a posição X/(Y2 -Y1) = 8, indicando
o final do ressalto hidráulico. Na parte de montante
do ressalto hidráulico, junto à posição de maior
flutuação, os valores verificados para o ressalto submergido são inferiores aos do ressalto livre. Essa
diferença aparentemente aumenta à medida que o
fator de submergência (S) cresce. Nota-se, para as
submergências iguais a S = 1,30 e 1,40, que os valores de desvio padrão tendem a ser iguais junto às
posições de maior flutuação de pressão.
Quando o desvio padrão da amostra de
pressão é adimensionalisado na forma do coeficiente de flutuação de pressão (CP), pode-se verificar,
para um número de Froude constante (Figura 8),
que a submergência eleva os valores de flutuação de
pressão para posições a jusante de X/Y1 = 15, e conforme verificado por Lopardo et al (2004b), acarreta
também um aumento de comprimento do ressalto.
A região a montante (X/Y1 < 10) não apresenta um
comportamento característico. Entretanto, pode-se
afirmar que o ressalto hidráulico submergido apresenta valores maiores do coeficiente de flutuação de
pressão.
Quando mantido o fator de submergência
(S) constante, pode-se avaliar o efeito do número de
Froude sobre a flutuação de pressão em um ressalto
hidráulico a jusante de uma comporta, Figura 9.
Nota-se claramente que à medida que se
aumenta o número de Froude, os valores do coeficiente de flutuação de pressão tornam-se mais elevados para posições do ressalto hidráulico maiores que
X/Y1 = 30, equivalente a X/(Y2 − Y1) = 5,40. Segundo
Lopardo et al (2004b), o comportamento para a
região de montante do ressalto, X/Y1 < 10 ou X/(Y2Y1) = 1,75, deveria ser o inverso, mostrando o coeficiente de flutuação de pressão crescendo com a
diminuição do valor do número de Froude de in-

RESULTADOS
Pressão Média
As pressões médias calculadas para todas as
situações estudadas são apresentadas na Figura 6,
adimensionalizadas conforme o proposto por Marques et al (1999). Os resultados do presente estudo
são comparados com os resultados obtidos por Endres (1990), Pinheiro (1995) e Marques (1995) em
ressaltos hidráulicos livres formados a jusante de
vertedouros. Analisando a pressão média para todas
as submergências estudadas, verifica-se que a partir
da posição adimensionalizada X/(Y2-Y1) = 8, os valores de pressão apresentam a tendência de se manterem constantes, evidenciando o final do ressalto
hidráulico. Essa afirmação está de acordo com o
verificado por Teixeira (2003) e Marques et al
(1997).
Tabela 2— Pressão adimensional no trecho de montante
dos ressaltos submergidos.

Fator de submergência (S)

Pressão adimensional no
trecho de montante ( Ψ C )

1,10
1,20
1,30
1,40

0,35
0,53
0,64
0,73

Verifica-se para as posições mais a montante
do ressalto, especialmente antes da posição adimensionalizada X/(Y2-Y1) = 4, que os valores de pressão
média adimensionalizada para os ressaltos submergidos são superiores aos encontrados para o ressalto
hidráulico livre, e tendem a apresentar valores de
pressão constantes nas proximidades da comporta
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Figura 7 - Desvio padrão das amostras adimensionalizados com a inclusão do fator de submergência (S), comparação entre
o presente estudo (indicados através do número de Froude e submergência) e resultados de outros autores.

gresso; entretanto, não se pode verificar esse comportamento para todos os graus de submergência.
Analisando-se o caráter prático dessas afirmações, pode-se dizer que o afogamento de uma
bacia de dissipação acarretaria o aumento do coeficiente de flutuação de pressão junto ao fundo, em
posições mais a jusante, entretanto, não afetaria da
mesma forma a região de montante do ressalto. O
aumento do número de Froude produziria flutuações de pressão maiores junto ao final da bacia de
dissipação.
A inclusão do fator de submergência, seguindo a adimensionalização proposta por Marques
et al (1999), não permite que as observações apresentadas anteriormente para o coeficiente de flutuação de pressão sejam verificadas. Entretanto, tal
adimensionalização possibilita o agrupamento de
dados, permitindo ajustar expressões algébricas aos
dados experimentais. Trierweiler (2006) utilizou
essa metodologia de adimensionalização para implementar um modelo de previsão de valores extremos de pressão associados a diferentes probabilidades de ocorrência e graus de submergência.
A Figura 10 apresenta a comparação dos resultados desse estudo com os dados apresentados
por Lopardo et al (2004a) e Lopardo et al (2004b).

0.10
0.09

Fr = 4,55; S = 1,0

0.08

Fr = 4,55; S = 1,09

0.07

Fr = 4,55; S = 1,19

CP

0.06
0.05

Fr = 4,55; S = 1,31

0.04

Fr = 4,55; S = 1,40

0.03
0.02
0.01
0.00
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

X/Y1

Figura 8 - Valores do coeficiente de flutuação de pressão
para diversas submergências e Fr1 = 4,55.
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Figura 9 - Valores do coeficiente de flutuação de pressão
para diversos números de Froude com submergência
S = 1,19.
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Fr = 5,88; S = 1,27

0.06
CP

dráulico para todas as condições de ensaio. Verificase que o comportamento do coeficiente de assimetria para o ressalto hidráulico a jusante de uma
comporta com diferentes submergências apresenta
uma distribuição semelhante à verificada para o
ressalto livre a jusante de vertedouros. Analisando a
Figura 11, aparentemente os valores verificados para
os ressaltos submergidos variam menos em torno do
valor nulo, se comparados com os dados de ressalto
hidráulico livre.
Lopardo et al (2004b) verificaram que os
ressaltos hidráulicos submergidos apresentam uma
distribuição aparentemente mais próxima da gaussiana que os ressaltos hidráulicos livres, e comentam
que o aumento da submergência tende a manter o
coeficiente de assimetria mais constante. Para avaliar
essas afirmações, é interessante verificar o comportamento do coeficiente de assimetria para diferentes
fatores de submergência, mantendo-se o número de
Froude constante (Figura 12).
Nota-se, avaliando a Figura 12, que junto ao
início do ressalto, X/(Y2-Y1) < 2.0, para os fatores de
submergência S =1,2 a S =1,4, o coeficiente de assimetria assume valores inferiores aos verificados para
o ressalto hidráulico livre e para o ressalto com submergência S = 1,1. Esse fato evidenciaria uma menor
influência dos valores superiores à média sobre a
função de densidade de probabilidade da amostra,
se comparada com as situações menos afogadas.
Como as submergências mais elevadas apresentam
valores mais próximos de zero, suas distribuições
podem ser consideradas mais próximas à gaussiana
se comparadas com a do ressalto livre, confirmando
o que foi afirmado por Lopardo et al (2004b). Entretanto, junto ao final do ressalto para posições
X/(Y2-Y1) > 6,0, esse comportamento parece se inverter, tendo as assimetrias atribuídas às menores
submergências valores mais próximos do valor nulo.
O comportamento descrito foi verificado para praticamente todos os números de Froude analisados.
Lopardo et al (2004b) afirmaram que as distribuições de pressões de ressaltos hidráulicos submergidos apresentam um comportamento mais
parecido com uma distribuição normal, que as referentes a ressaltos hidráulicos livres. No entanto, sua
análise se estendeu até X/(Y2-Y1) = 6,0, final do ressalto hidráulico segundo Smetana (1934), e final do
rolo segundo Marques et al (1997) e Teixeira
(2003).
Quanto à avaliação referente à influência do
número de Froude, isto é, mantendo-se submergência constante, não se verificou um comportamento
distinto, como pode ser analisado na Figura 13.
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Figura 10 - Comparação do coeficiente de flutuação de
pressão (CP) com os dados apresentados por Lopardo et
al (2004a) e Lopardo et al (2004b).

Coeficiente de Assimetria
Lopardo (1986) comenta que a análise do
coeficiente de assimetria (Ad) da função de densidade de probabilidade das amostras das tomadas de
pressão pode informar sobre zonas de separação do
escoamento. Um coeficiente de assimetria positivo
indica a existência, na amostra, de uma maior concentração de valores muito superiores à média, deslocando a função de densidade de probabilidade
para valores superiores à média. Da mesma maneira,
um valor de assimetria negativo indica a existência
de valores muito inferiores aos demais, deslocando a
função de densidade de probabilidade para valores
inferiores à média. O valor de assimetria igual a zero
pode caracterizar uma distribuição normal. Valores
negativos de assimetria em amostras de pressão estão associados, normalmente, a regiões de descolamento do escoamento do fundo do canal e ocorrência de pressões negativas significativas, deslocando a
função de densidade de probabilidade para a esquerda. A equação a seguir apresenta o coeficiente
de assimetria.
i=n

Ad =

3
∑ (Pi − PX )

i =1

n ⋅ σ 3X

(8)

Para verificar o comportamento do coeficiente de assimetria para diferentes fatores de submergência. Apresenta-se o comportamento desse
parâmetro ao longo do ressalto hidráulico da mesma forma como representado para o desvio padrão
da amostra. A Figura 11 apresenta a distribuição do
coeficiente de assimetria ao longo do ressalto hi-
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Figura 11 — Distribuição longitudinal do coeficiente de assimetria, comparação entre o presente estudo (indicados através
do número de Froude e submergência) e resultados de outros autores.

Coeficiente de Curtose

2.50
Fr = 4,55; S = 1,0

2.00

Fr = 4,55; S = 1,09

1.50

Fr = 4,55; S = 1,19

O coeficiente de curtose (k) é uma medida
de dispersão que caracteriza o "achatamento" da
curva da função de distribuição de probabilidade.
Valores inferiores a 3 indicam distribuições mais
afuniladas (mais altas) e concentradas em torno do
valor médio, quando comparadas com a distribuição
normal. Em oposição, valores superiores a três indicam que a função de distribuição de dados é mais
achatada e estão menos concentrados em relação à
média em comparação com uma distribuição do
tipo normal. A expressão a seguir apresenta o coeficiente de curtose.
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Figura 12 — Distribuição longitudinal do coeficiente de
assimetria para diferentes níveis de submergência,
Fr1 = 4,55.
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A Figura 14 apresenta a distribuição do coeficiente de curtose para os ensaios realizados comparados com resultados para ressaltos hidráulicos
livres a jusante do vertedouro.
Ao analisar a Figura 14 pode-se verificar que
os resultados experimentais desse estudo se encontram coerentes com o comportamento verificado
por outros autores.
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Figura 13 — Distribuição longitudinal do coeficiente de
assimetria para diferentes números de Froude e fator de
submergência S = 1,19.
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Figura 14 — Distribuição longitudinal do coeficiente de curtose, comparação entre o presente estudo (indicados através do
número de Froude e submergência) e resultados de outros autores.

Entretanto, o ressalto hidráulico submergido apresenta valores de curtose um pouco superiores aos ressaltos livres para a região após o final do
rolo, X/(Y2 − Y1) = 6,0, podendo assim apresentar
uma distribuição de probabilidades um pouco distinta, com dados menos concentrados em torno da
média. A Figura 15 ilustra a distribuição do coeficiente de curtose para diferentes submergências para
o número de Froude (Fr1) igual a 4,55, onde pode
ser verificada a influência devido à submergência
descrita anteriormente.

Aparentemente a distribuição longitudinal
do coeficiente de curtose não apresenta tendências
em função do número de Froude incidente (Fr1)
para submergências constantes, Figura 16.
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Figura 16 — Distribuição longitudinal do coeficiente de
curtose para diferentes números de Froude e fator de
submergência S = 1,19.
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A partir dos ensaios realizados, com o auxilio do aplicativo Matlab, utilizando técnicas apropriadas para transformadas de Fourier, foram determinadas as funções de densidade espectral das flutuações de pressão.

Figura 15 — Distribuição longitudinal do coeficiente de
curtose para diferentes níveis de submergência, Fr1 = 4,55.
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ressaltos submergidos, e 4 Hz para o ressalto hidráulico livre. Já para a Figura 18, que representa posições logo após o final do rolo, os valores dos picos
de energia posicionam-se praticamente sobre o eixo
das ordenadas.
Verifica-se, pela análise das Figuras anteriores, que os ressaltos submergidos apresentam valores
de energia superiores ao ressalto livre. Esse comportamento pode estar associado à formação de um par
de vórtices a jusante da comporta, verificado por
Long et al (1990) e citado por Lopardo et al (2004b), e também ao próprio afogamento
do ressalto.

Verificou-se que o aumento da submergência não afeta a distribuição de energia ao longo do
domínio das freqüências. Independentemente do
nível de submergência, os picos dos espectros posicionam-se praticamente sobre as mesmas freqüências. Diferenças são observadas junto às tomadas
mais a montante (início do ressalto).
Notou-se a tendência de diminuição das
freqüências de pico à medida que se afasta do início
do ressalto, comportamento já verificado em referências da bibliografia, podendo-se citar como exemplo o trabalho de Pinto et al (1998).
1200
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CONCLUSÕES
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A influência do efeito da submergência sobre o campo de pressões é muito importante, uma
vez que a maioria dos dissipadores de energia e descargas de fundo funcionam afogados (submergido).
Através dos resultados apresentados, considerando as condições ensaiadas, provou-se que a
utilização do fator de submergência (S) para a adimensionalização dos valores de pressão média e
desvio padrão possibilita um melhor agrupamento
dos dados, o que pode permitir a utilização de expressões com o intuito de caracterizar seu comportamento. Neste caso, dependendo da metodologia
de adimensionalização utilizada, diferentes conclusões podem ser feitas. No caso da adimensionalização da flutuação de pressão através do coeficiente
de flutuação de pressão (CP), foi possível verificar o
comportamento da variável em função do grau de
submergência e do número de Froude, sendo confirmadas as afirmações feitas por Lopardo et al
(2004b),
Através das comparações dos resultados entre o ressalto hidráulico livre e o ressalto submergido, verificou-se que estes apresentam distribuições
do coeficiente de assimetria e curtose levemente
distintas, mostrando-se que até a região do rolo,
X/(Y2-Y1) = 6, os ressaltos submergidos apresentam
uma distribuição aparentemente mais próxima da
distribuição normal.
Através das metodologias de adimensionalização propostas por Marques et al (1997) e (1999)
para o ressalto hidráulico, foi possível avaliar e
quantificar as diferenças atribuídas à submergência
para os parâmetros pressão média e desvio padrão.
Esta avaliação caracteriza-se como um primeiro passo para uma possível implementação de uma meto-
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Figura 17 — Função de densidade espectral das flutuações
de pressão da primeira tomada de pressão (transdutor
T1), X/(Y2-Y1)=0,91 para o ressalto hidráulico livre, e
X/(Y2-Y1)=1,33 para os ressaltos submergidos, Fr1 = 3,97.
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Figura 18 - Função de densidade espectral das flutuações
de pressão da quinta tomada de pressão (transdutor T6),
X/(Y2-Y1)=6,25 para o ressalto hidráulico livre, e X/(Y2Y1)=6,68 para os ressaltos submergidos, Fr1 = 3,97.

A Figura 17 e a Figura 18 apresentam a função de densidade espectral para duas posições distintas no ressalto hidráulico. Verifica-se que a energia do escoamento se concentra de forma distinta.
Na Figura 17 os valores máximos do espectro de
energia estão próximos a freqüência de 6 Hz para os

66

RBRH — Revista Brasileira de Recursos Hídricos Volume 13 n.4 Out/Dez 2008, 55-68
LOPARDO, R. A., FATTOR, C. A., LOPARDO, M. C.,
CASADO, J. M. Instantaneous pressure field on a
submerged jump stilling basins. Hydraulics of Dams
and River Structures, editado por Farhad Yazdandoost & Jalal Attari, A. A. Balkema Publishers, London U.K. ISBN 90 5809 673, Part I, p. 133 – 138,
2004b.
MARQUES, M. G. Nouvelle Approche Pour le Dimensionnement des Dissipateurs à Auge. Tese (Doutorado) Faculte des sciences et génie de la Université Laval,
Québec, Canadá, 221 p., 1995.
MARQUES, M. G., DRAPEAU, J. e VERRETTE, J. L. Flutuação de pressão em um ressalto hidráulico. In.: XVII
Congresso Latino Americano de Hidráulica, Guayaquil, Equador, 1997.
MARQUES, M. G., ALMEIDA, F. M. e ENDRES, L. A. M. Adimensionalização de pressões médias em bacias de
dissipação por ressalto hidráulico. In: XIII Simpósio
Brasileiro de Recursos Hídricos, 1999.
PINHEIRO, A. A. N. Acções Hidrodinâmicas em Soleiras de
Bacia de Dissipação de Energia por Ressalto Hidráulico. Tese (Doutorado) – Universidade Técnica de
Lisboa. 353 p. 1995.
PINTO, L. C. S., VASCONSELOS, J. E. e SEYSSEL, R. L.
Análise Experimental da flutuação de pressão na base de um ressalto hidráulico livre e afogado. In: XIII
Congresso Latinoamericano de Hidráulica, Havanna,
Cuba, 13p, 1998.
RAJARATNAM, N. Submerged hydraulic jump. Journal of
Hydraulic Division. vol. 91, n. 4, p. 71-96, 1965.
RESCH, F.J. e LEUTHEUSSER, H. J. Bubbly two-phase flow
in hydraulic jump. Journal of Hydraulics Division, vol
100, n. HY1, p.137-149., 1974 apud HAGER, W.H.
Energy dissipators and hydraulic jump, Water Science and Technology Library, Kluwer Academic Publishers, 1992, 289 p.
SMETANA, J. Experimental study of the submerged or expanded hydraulic jump. Traduzido do russo por A. D.
Kalal, Bureau of Reclamation, 1934.
TEIXEIRA, E. D. Previsão dos valores de pressão junto ao
fundo em bacias de dissipação por ressalto hidráulico. Dissertação (Mestrado) - Curso de PósGraduação em Recursos Hídricos e Saneamento
Ambiental, Universidade Federal do Rio Grande do
Sul, Porto Alegre. 116 p., 2003.
TRIERWEILER, E. F. N. Avaliação do campo de pressões em
ressalto hidráulico formado a jusante de uma comporta com diferentes graus de submergência
.Dissertação (Mestrado) - Curso de Pós-Graduação
em Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. 194 p., 2006.

dologia de previsão de pressões para o ressalto hidráulico submergido.
No que diz respeito à densidade autoespectral das amostras de pressão, verificou-se que o
aumento da submergência não afeta consideravelmente a distribuição de energia ao longo do domínio das freqüências, independentemente do nível de
submergência. No entanto, os ressaltos submergidos
aparentam apresentar valores de energia superiores
ao ressalto livre. Esse comportamento pode estar
associado à formação de vórtices a jusante da comporta e ao afogamento do ressalto.
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Analysis of the Pressure Field in a Submerged Hydraulic Jump Downstream From a Sluice Gate
ABSTRACT
The hydraulic jump is widely used in energy dissipation downstream from hydraulic works. It is a dissipation process associated with velocity, water level and pressure fluctuations. Due to the damage caused to energy
dissipation structures over the years by problems related to
stress, cavitation and resonance, it is now important to
understand the role of the hydraulic jump as a form of
dissipation. The characterization of the pressure fields in
the bottom of stilling basins is of practical use to the designers of hydraulic works seeking more efficient and economical sizing.
There is a large bibliography on free hydraulic jumps, however, little has been written about the most common situation in stilling basins, the submerged hydraulic jump. This
article analyses the pressure field in a submerged hydraulic
jump downstream from a sluice gate in order to help understand the energy dissipation process and the design optimization of stilling basins.
Through the use of non-dimensional parameters it was
possible to evaluate and quantify the effects attributed to the
submergence on the longitudinal distribution of average
pressure, standard deviation, skewness and curtosis coefficients and on the power spectra of the pressure fluctuation.
Key-words: submerged hydraulic jump, pressure fluctuations, energy dissipation.
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RESUMO
A economia experimental é utilizada neste artigo como ferramenta de teste das hipóteses de racionalidade utilizadas
pelos modelos econômicos em jogos estratégicos que ocorrem em diferentes mecanismos de alocação de água (comando e controle, via preço e mercado). Os resultados dos experimentos comportamentais são analisados em contraponto a modelagem matemática utilizando a teoria dos jogos e a teoria do crime racional. A ação caroneira (Free-Rider) e a limitação de racionalidade são avaliadas. A sistema computacional utilizado na experimentação comportamental pode vir a ser utilizado com
propósitos educacionais.
Palavras chave: Alocação de água, experimentação econômica, economia comportamental, Caroneiro, Free-Rider.

man e Amos Tversky na área da economia comportamental (Kahneman e Tversky(1979), Tversky e
Kahneman (1981)) foram premiadas com o prêmio
Nobel de economia de 2002 por construírem novas
abordagem para este problema.
A economia experimental é utilizada neste
trabalho para analisar mecanismos de alocação de
água do tipo comando e controle, via preço e via
mercado. Estes mecanismos de alocação de água
foram inicialmente modelados matematicamente
utilizando a teoria dos jogos (representar a ação
estratégica dos usuários) e a teoria do crime racional
(com vistas a identificação de ação caroneira) em
Souza Filho (2005) e especificamente em Souza
Filho e Porto (2007a) para a alocação comando e
controle, em Souza Filho et all(2007) para a via
preço e Souza Filho e Porto (2007b) para a via mercado. Neste trabalho hipóteses assumidas para a
representação dos usuários (tais como, racionalidade) serão testadas no experimento e os resultados
da experimentação podem servir de parâmetros
para o aprimoramento do modelo matemático existente ou para a especificação de novos modelos.

INTRODUÇÃO
Uma nova fronteira de desenvolvimento de
ferramentas para a economia ambiental e de recursos hídricos encontra-se nos desenvolvimentos da
economia comportamental e experimental. Através
destas duas abordagens, aspectos como limitação da
racionalidade e julgamento sobre incertezas podem
vir a ser melhor entendidos e analisados.
O homo oeconomicus é motivado pelo autointeresse e toma decisões racionais e que maximizem suas utilizadades. Esta hipótese é assumida amplamente na economia do meio ambiente. No
mundo real, os indivíduos não têm informação
completa ou total habilidade para manipulá-las.
Neste sentido demanda-se uma abordagem que
incorpore a limitação da racionalidade.
Pesquisas na Economia estão caminhando
em novas direções, procurando empiricamente testar a racionalidade ilimitada, o auto-interesse puro e
o completo autocontrole. As pesquisas de Vernon
Smith na área da Economia Experimental (Smith(1976 e 1982)) e as lideradas por Daniel Kahne-
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phy et al. (2004) apresentam um interessante experimento para a gestão de recursos ambientais locais
e Murphy et al. (1998) mostram uma experimentação em mercado de água através da utilização de
leilão duplo (para compra e para venda de água,
simultaneamente).
A abordagem da Economia Comportamental. A
economia típica sugere que as decisões econômicas
são governadas pelo auto-interesse e pela racionalidade (consistência e coerência). A economia comportamental mostra que as pessoas sistematicamente
violam a consistência e a coerência em suas tomadas
de decisão. Tversky e Kahneman (1981.) As pesquisas de Kahneman e Tversky fundaram-se na psicologia das crenças e escolhas intuitivas e no exame dos
limites de racionalidade. As referidas pesquisas têm
três tópicos básicos de análise: julgamento heurístico, escolha sob risco e efeitos de contexto, Kahneman (2002.)
A economia comportamental estabelece alguns novos conceitos como a lei dos pequenos números (atribui a mesma distribuição de probabilidade para as amostras pequenas e grandes), Tversky
and Kahneman (1982) e os quatro princípios básicos que distinguem os princípios racionais e comportamentais enunciados por Camerer (1999):

O presente texto é construído em seis seções em adição a esta. A segunda seção apresenta
uma breve introdução à experimentação econômica
e economia experimental; em seguida é descrito o
problema sob análise; a quarta seção descreve os
principais resultados do modelo matemático. A
quinta seção descreve a metodologia utilizada e a
sexta os resultados obtidos. E finalmente apresentam-se as conclusões.
Experimentação Econômica e Economia
Experimental na Literatura
A abordagem da Economia Experimental. Tradicionalmente, a economia é vista como uma ciência
não-experimental. A economia experimental procura em laboratórios, com condições controladas,
estudar o comportamento humano em situações,
simples em formas puras, imitando as encontradas
nas interações econômicas. A utilização generalizada
dos resultados destes experimentos em situações de
economia real é ainda tema de debate.
A abordagem experimental não coleciona
dados de campo. A idéia básica consiste em construir artificialmente o "ambiente econômico", variando
as "instituições econômicas" de um modo controlado, possibilitando, assim, melhor definição dos mecanismos de regulação e a provisão de bens públicos; funcionando como um “túnel de vento” quando
se projeta a aerodinâmica.
Uma conclusão da experimentação econômica é que as instituições econômicas são importantes cabendo a elas o condicionamento das ações dos
atores sociais. Sendo a econômica experimental uma
ferramenta no projeto de instituições.
A história da experimentação econômica
pode ser encontrada em Roth (1995a), assim como
os experimentos representativos em temas como o
dilema do prisioneiro, o caroneiro (free-rider) na
provisão de bens público, coordenção e falha na
coordenação, modelo da barganha de Nash, informação na barganha, leilão. Uma discussão detalhada
da experimentação econômica sobre bens públicos
pode ser, encontrada em Ledyard (1995); problemas de coordenação, em Ochs (1995); barganha,
em Roth (1995b); tomada de decisão individual, em
Camerer (1995).
A utilização da experimentação econômica
em problemas de recursos naturais pode ser observada em Cason e Plott (1996). Eles testaram regras
para leilão de dióxido de enxofre destinadas à agência de proteção ambiental americana; e Hackett et
al. (1995) exploraram vários assuntos relacionados
ao gerenciamento de recursos “common-poll”. Mur-

I. A utilidade esperada (Σ {Pi u(Xi)}) do modelo
racional é substituída pela teoria prospectiva
(Σ {π(Pi) u(Xi-r)}) do modelo comportamental,
onde Xi é o resultado que tem probabilidade Pi de ocorrência, e u é a função que mede o valor do resultado; r representa a adaptação a uma estágio e u mede o ganho e a
perda com relação a este estágio adaptado e
π é uma função-peso que define como as
probabilidades influenciam a tomada de
decisão. Kahneman e Tversky (2000a),
Tversky e Kahneman (1981) discutem as
propriedades desta função-peso. A fundamentação psicológica desta formulação
comportamental, segundo Camerer (1999),
reside na psicofísica e adaptação: aversão a
risco, reflexão, cálculo mental e nãolinearidade da função π.
II. O equilíbrio obtido como a melhor resposta
mútua entre os agentes do modelo racional é
substituído pelo aprendizado e evolução do
modelo comportamental.
III. O desconto intertemporal da utilidade (Σt
{δt u(Xt)}) do modelo racional é substituído
pelo desconto hiperbólico (u(X0) +Σt=1 {βδt
u(Xt)}) do modelo comportamental. O parâme-
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tro β representa a preferência pelo imediato. A fundamentação psicológica reside na
preferência pelo imediato.
IV. A maximização dos “payoff” individuais do
modelo racional é substituída pela utilidade
social do modelo comportamental. A fundamentação psicológica reside na reciprocidade e antipatia as desigualdades que produzem gastos de recursos com os outros, ou
seja, uma ação mais altruísta.

A situação em que há vantagem comparativa
de posição na rede hidrográfica e econômica (devido ao tipo de empreendimento) foi analisada. O
usuário que tem vantagem comparativa de posição
possui menor restrição de oferta podendo inclusive
ter uma ação caroneira (free-rider).
Três classes de usuários foram utilizadas no
experimento e foram definidas utilizando-se a metrica das equações financeiras dos perímetros de
irirgação Jaguaribe Apodi, Morada Nova e de fazendas de camarão. A equação econômica financeira
tem a forma geral descrita na Equação 1.

A apresentação dos conceitos e métodos da
economia comportamental pode ser encontrada em
Kahneman e Tversky (2000b), Camerer et al. (2004).
A utilização desta teoria para explicar fenômenos no
âmbito dos recursos ambientais e hídricos é uma
possibilidade ainda a ser mais bem explorada.

π i = βQi − CVA Qi − CF

Ki

(1)

R1

R2

1

2

Situação de Aplicação

A identificação da ação estratégia dos usuários de água quanto à ação caroneira (free-rider) consistindo em retiradas não autorizadas de água e a
eficiência e confiabilidade do sistema no suprimento
de água é o objetivo da experimentação econômica
realizada neste artigo.
Os mecanismos de alocação de água analisados foram o comando e controle, via preço e mercado. Entende-se por alocação do tipo Comando e
Controle quando o poder público define uma permissão de uso e utiliza mecanimos de coerção para
garantir este direito de uso. O sistema de outorga de
uso da água brasileiro é deste tipo. No sistema de
preço a quantidade de água que cada usuário tem
permissão de utilizar é definida a partir de sua capacidade ou não de pagar o preço da água definido
por uma agência. Os usuários que possuem capacidade de pagamento (neste caso) têm a oferta rateada entre eles; os que não tem capacidade de pagamento não terão água. No sistema de mercado após
uma alocação inicial a re-alocação em anos secos é
definida a partir da alienação do direito de uso de
um usuário vendedor deste direito a outro comprador do direito de uso.
A rede da bacia do Jaguaribe foi utilizada
como referência, assim como, os dados dos usuários
desta bacia serviram para se construir as funções
econômico-financeiras para ser utilizada no experimento.

3

Figura 1 - Rede Hidrográfica como dois reservatórios (R1
e R2) e três centros de demanda. Nesta figura: usuário do
tipo 1 é resentado por face branca; usuário tipo 2 é representado por face marron; e tipo 3 por face preta. A capacidade financeira cresce do usuário 1 ao 3.

Nesta equação: πi é o benefício líquido ou
lucro líquido; β é o benefício por unidade de vazão
captada; Qi é a vazão efetivamente captada pelo
agente-usuário sempre menor ou igual a Ki que é a
capacidade instalada deste; CVA é o custo variável
por unidade de vazão captada; CF é o custo fixo por
unidade de vazão instalada e “i” é o agente usuário
em foco. Os valores dos parâmetros de custos
(CV=0,209Milhões R$/ (hm3/ano) e CF=0,028 Milhões R$/ (hm3/ano)) e benefício (β=0,276 Milhões
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R$/ (hm3/ano)) desta equação são constantes para
todos os usuários e foram obtidos dos irrigantes do
perímetro de irrigação do Jaguaribe-Apodi na Bacia
do rio Jaguaribe no Estado do Ceará, apresentado
do Estudo de Cobrança pelo Uso da Água, SRHCe(2002). Neste trabalho assumiu-se uma demanda
máxima de 10hm3/ano e a renda líquida (πi) teve
sua escala alterada para variar em uma escala com
máximo 100, para este fim multiplica-se a renda
líquida por cem (100) e dividi-se por três vírgula
oito (3,8). Após a aplicação desta métrica foi elabora a tabela Tabela 1. Cada jogador tem uma tabela
similar a esta com valores em função do tipo de
usuário, por exemplo, outro usuário terá para K=10
u.a e Q=10 u.a valor do beneficio igual a 739 u.m.
Isto mostra a vantagem comparativa econômico
financeira de um usuário com relação ao outro.
Os usuários estão distribuídos na rede hidrográfica em três centros de demanda, como mostrado na Figura 1. Em cada centro de demanda terá
três usuários. Os usuários dos centros de demanda.
O centro de demanda 3 terá os usuários com maior
capacidade financeira.

outorgada e qi é quantidade de água retirada ilegalmente.
1-p

πi(Li) + πi(qi)

compra a loteria
p

πi(Li) -M

πi (Li)
Não compra a loteria

Figura 2 - Loteria da Regulação

O usuário tem duas alternativas não retirar
água ilegalmente (não comprar a loteria) ou fazê-lo
(comprar a loteria). Sob uma ética utilitarista e para
um usuário risco neutro a loteria será comprada se
seu valor esperado for maior que o benefício da
utilização exclusiva da licença.
A aplicação destes conceitos a modelagem
da alocação comando e controle foi realizada em
diferentes perspectivas em Souza Filho (2005), Souza Filho e Porto(2007b) e Souza Filho et all(2007).
Nestes trablhos ficou estabelecido um valor da efetividade de fiscalização abaixo do qual haveria uma
ação caroneira, este valor foi denominado de PCR e é
apresentado na Equação 2. Nesta equação CF, CV e
β foram definidos na Equação 1 e T é um fator associado a multa (M = T β q). Nos jogos estratégicos
entre os usuários a decisão dos mesmos sempre foi
compatível esta equação. Desta forma valore de
p>PCR não se justifica financeiramente uma ação
caroneira; compensando para p< PCR.

Modelos Matemáticos do Comportamento
dos Usuários na Alocação de Água

A modelagem matemática da alocação de
água considerando o jogo estratégico entre os usuários e os mecanismos de alocação Comando e controle, via preço e Mercado foram realizados em estudos anteriores. Entre as estratégias disponíveis aos
usuários encontrava-se a ação caroneira (free-rider).
Esta modelagem utilizou a teoria dos jogos
onde se calculou o equilíbrio de um jogo competitivo em diferentes cenários e parâmetros institucionais, descrito em por exemplo, em Nash (1950,
1953), Gibbons(1992), Osborne e Rubinstein(1994)
e Myerson(1997)).
A representação de ação caroneira dos usuários foi modelada pela teoria do crime racional
apresentada em, por exemplo, Cooter and Ulen(2000:439) e Souza Filho at all(2007) em sua
associação com a teoria do “Public Enforcement”. A
definição de uma ação caroneira seque uma ética
utilitarista onde a decisão de “roubar” ou não água é
feita a partir de uma análise da loteria da regulação
representada na Figura 2. Nesta figura p é a probabilidade de um usuário infrator ser pego (Efetividade
da Fiscalização), M é a multa em caso do agente ser
flagrado, π é o beneficio do usuário, Li é a licença

 CF
1 − 
 β − CV
p≤
1+ T



≡P
CR

(2)

Em um sistema com usuários com múltiplas
funções econômico financeira haverão múltiplos
PCR. Podendo dependendo da configuração do sistema valores menores que o máximo PCR entre os
usuários levar a garantia do direito de uso de todos
os usuários. Chamar-se-á aqui este valor de máximo
Pcr do jogo estratégico
(MPCRJE).
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Tabela 1 - Tabela de Benefícios ou Prejuízos s em função da capacidade instalada (K)
e do suprimento efetivamente recebido (Q) para o usuário do Tipo 1.

Recebi (Q)

Preparei-me Para Receber (K)
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0

0

-7

-15

-22

-30

-37

-45

-52

-60

-67

-74

1

0

10

3

-5

-12

-20

-27

-35

-42

-50

-57

2

0

10

20

13

5

-2

-10

-17

-25

-32

-40

3

0

10

20

30

23

15

8

0

-7

-15

-22

4

0

10

20

30

40

33

25

18

10

3

-5

5

0

10

20

30

40

50

43

35

28

20

13

6

0

10

20

30

40

50

60

53

45

38

30

7

0

10

20

30

40

50

60

70

63

55

48

8

0

10

20

30

40

50

60

70

80

73

65

9

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

83

10

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

cado é função da Efetividade de Fiscalização, para
uma efetividade de fiscalização muito baixa o preço
de mercado é zero. O que é de se esperar já que não
se compra se não há a garantia de usufruir. Observou-se também que a efetividade de fiscalização
demanda para alguns usuários de água terem disposição a pagar pela água é maior que o MPCRJE observada no comando e controle, isto é, o mercado exige maiores garantias que a do jogo comando e controle.

A análise do sistema de preço público foi
realizada em Souza Filho et all(2007). Neste trabalho observou-se que dois parâmetros definem o
espaço de decisões do usuários. O primeiro é o PCR e
o segundo é o PCRLR definido pela Equação 3. Nesta
equação wp é o preço da água.

 wp

β − CV
p≤
1+ T



≡P
CRLR

(3)

Metodologia da Experimentação Econômica

Observa-se neste artigo que estas duas equações definem cinco situações para os usuários: i)
Não operar: PCR< PCRLR <p; ii) Caroneiro: PCR< PCRLR
& p< PCRLR; iii)Opera apenas com a licença: PCRLR <
PCR<p; iv) Caroneiro: p <PCRLR < PCR; e v) estratégia
mista: caroneiro ou legal PCRLR <p < PCR. Os equilíbrios obtidos para diferentes ambientes institucionais foram apresentados no referido artigo.
A situação de alocação via mecanismo de
mercado foi avaliada em Souza Filho e Porto
(2007b). As trocas de mercado foram simuladas por
um algoritmo de otimização utilizando programação
matemática com rede de fluxo e o preço sombra em
cada nó da rede fluvial definiu o preço de mercado.
Neste artigo pode-se observar que o preço de mer-

Os modelos matemáticos propostos para os
mecanismos de alocação de água, descritos anteriormente, têm como pressuposto: agentes racionais e
auto-interessados. Esta hipótese pode não se verificar na realidade como anteriormente descrito. Neste sentido é apresentado, a seguir, um conjunto de
experimentos comportamentais a serem aplicados
em grupos de pessoas com vistas à identificação dos
potenciais desvios entre o comportamento identificado no experimento e o obtido como resultado dos
modelos matemáticos.
Os experimentos são jogos comportamentais que reproduzem cada um dos modelos matemá-
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ticos. Os jogos têm como foco central o comportamento dos agentes usuários submetido a diferentes
incentivos de uma agência ou governo.
A teoria que baseia a elaboração destes jogos é a da economia experimental e da economia
comportamental.
Cada um destes jogos terá um coordenador
e diferentes jogadores. Os jogadores são os agentes
usuários. O coordenador tem o papel de centro ou
lugar onde se dão as interações entre os agentes
usuários, podendo agregar a este o papel de agência
e/ou de governo.
A descrição dos jogos para os participantes
foi realizada sob uma estrutura que consta das seguintes partes:
•

•

•
•

•

•

tomar decisões de quanto de infra-estrutura instalar,
quanto de água tirar ilegalmente, entre outras decisões.
Critérios da aplicação do Experimento Comportamental
Utilizando Friedman et all(1994), Hagel et
all(1995) e Murphy et al. (2004), elaboraram-se alguns fundamentos para experimentação comportamental desenvolvida neste trabalho.
O primeiro dilema no projeto de um experimento comportamental localiza-se na questão: o
experimento deve “reproduzir” o modelo? Ou, ele
deve procurar ser o mais real possível? Este é um
falso dilema. O experimento não deve nem procurar
ser igual ao modelo e nem procurar representar a
realidade com muitos detalhes. O experimento deve
focar na avaliação do comportamento sobre as variáveis de interesse. Não obstante, a história contada
quando a aplicação do modelo deva ser crível.
A elaboração do modelo consta de três fases: i) a primeira fase é a definição do ambiente e da
formulação básica do experimento; ii) a segunda é o
desenvolvimento de pilotos e iii) a terceira é a aplicação formal do modelo e a análise dos resultados.
Os modelos desenvolvidos possuem três tipos de variáveis: i)as de controle direto: variáveis de
controle; ii) as de controle indireto: processo aleatórios constitutivos dos modelos; iii)variáveis não controláveis. Um princípio dos experimentos comportamentais é o da DOMINÂNCIA, isto é, as variáveis
sobre controle determinam os processos no experimento de forma mais significativa que as demais
variáveis. Tabela 2 mostra as variáveis de controle
direto e indireto nos diferentes experimentos comportamentais.
Como exemplo de variáveis não controláveis
do sistema estão aquelas não representadas formalmente no experimento, entre elas, as interações não
institucionalizadas pelo experimento como as ações
decorrentes de conversas não autorizadas entre os
participantes do experimento.
As seções do experimento poderão ter tempo máximo de (2) duas horas; podendo chegar em
casos especiais três horas. Esta limitação de tempo
tem por objetivo evitar fadiga e aborrecimento dos
participantes.
Deve-se procurar realizar o experimento para diversos grupos com o objetivo de minimizar as
especificidades das subjetividades dos grupos e suas
idiossincrasias. O compromisso devido à recompensa monetária, ou devido ser trabalho de classe deve
ser estimulado. Questão de gênero (esquecida pela
teoria econômica) e aversão/propensão a riscos

Contexto: descreve-se o ambiente do jogo,
ou seja, qual a situação concreta que o jogo
esta representando. Comunica-se ao jogador
a situação concreta idealizada pelo jogo. Esta descrição faz-se necessária para que o jogo possa melhor representar esta situação
concreta.
Regras Gerais do Jogo: i)editam-se aqui os
objetivos do jogo; ii) quais as atitudes dos
jogadores durante o jogo, atitudes tais como: é possível sair do jogo antes que ele
termine? ; iii)informações gerais sobre os
participantes e como se obtêm pontos.
Para Jogar: descreve-se o material utilizado
no jogo.
Informações Gerais aos Jogadores: estas informações gerais tratam da retirada de água
máxima de cada um dos jogadores e outras
informações complementares às já descritas
nas regras do jogo.
Telas do Programa: apresentam-se aqui as
telas dos jogadores e do coordenador. Consideraram-se as telas auto-explicativas após a
descrição, passo a passo, das ações para se
jogar descritas no próximo item Jogando.
Jogando: descrevem-se, neste item, passo a
passo, quais as ações que se deve realizar para jogar.

Todo jogo terá um coordenador e vários jogadores. Ao coordenador compete cumprir o papel
da agência reguladora, definindo os valores das
variáveis a ela concernentes (tais como o preço da
água e o nível de fiscalização no modelo de cobrança pelo uso da água) e servir como local de iteração
do conjunto dos jogadores. Os jogadores deverão,
sob as informações disponibilizadas em sua tela,
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experimento sem realizar a contagem de pontos,
aprender sem pontuar.
As simulações têm o seu número total e os
parâmetros de cada rodada definidos pelo coordenador. O número total de simulações nunca foi
informado com antecedência. Os parâmetros foram
definidos em blocos de configurações, por exemplo,
no caso regulado definia-se um valor para a efetividade de fiscalização (p) e para o fator de multa (T).
Usou-se a estratégia de blocos alternados; por exemplo, iniciava-se com um bloco de parâmetros A e
realizava-se um certo número de rodas com esta
configuração; em seguida mudava-se para outro
bloco de parâmetros, digamos B, e realizava-se outro
número de rodadas, e finalmente voltava-se para o
bloco inicial de parâmetros, A. Assim tínhamos uma
estratégia de blocos alternados: ABA.
No início os dados obtidos no experimento
eram gravados ao final do jogo. Algumas perdas de
dados impuseram a estratégia de armazenamento
dos dados a cada jogada.
O Experimento foi aplicado através de software desenvolvido em linguagem DELPHI que simulava os agentes em uma rede de computadores pessoais. O software permite comunicação através da
Internet.

individuais devem ser lembrados. Os grupos que
participaram deste trabalho forma no âmbito de
disciplinas ou grupos de estudos.
Tabela 2 - Variáveis de Controle Direto (VCD) do coordenador e jogadores e variável de controle indireto.

Acesso Livre
e Comando
e Controle
(posição
conhecida)
Variá- Efetividade
veis de da FiscalizaConção (p)
trole
Fator
de
Direto Multa (T)
Licença dos
pelo
Coor- Jogadores
dena(L)
dor
Quantidade
de água
disponível

Variáveis de Capacidade
Instalada
Con(K)
trole
Direto
pelo
Jogador

Preço

Troca (mercado)

Efetividade da
Fiscalização
(p)
Fator de
Multa
(T)
Preço
da água
(px)
Quantidade de
água
disponível

Efetividade
da Fiscalização (p)
Fator de
Multa (T)
Licença
Inicial dos
Jogadores
(L)
Quantidade
de água
disponível

Licença
Desejada (PO)
Capacidade
Instalada (K)

Preço
e
quantidade
para
compra;
Preço e
quantidade
para venda;
Capacidade
Instalada
(K)

Etapas de Desenvolvimento e Aplicação do Modelo
O desenvolvimento da metodologia de experimentação comportamental teve quatro fases:
•
•
•
•

O experimento apresentou informações escritas e orais. As informações orais foram sempre
desejadas, pois, diversas pessoas têm uma facilidade
maior de entender o experimento após a explicação
oral do mesmo. As instruções procuram Identificar
claramente os propósitos dos jogos, dar exemplo de
como o jogo desenvolve, garantir que os participantes teriam privacidade durante o experimento, e
contextualizar o jogo através de uma história realista, crível por todos os participantes. Os exemplos
dados devem chegar a realização de aplicações do

A primeira fase consistiu na formulação inicial dos jogos e na elaboração de um protótipo com características mais artesanais.
A segunda fase foi a aplicação do protótipo
a um grupo de estudantes de Psicologia.
A terceira fase foi a migração do protótipo
para uma versão computacional que pudesse operar em rede de computadores.
A quarta fase foi a aplicação do sistema desenvolvido pelo grupo de estudantes da pósgraduação em Economia da Universidade
Federal do Ceará (UFC) e a grupo de Estudantes da Pós-Graduação em Engenharia
Hidráulica da UFC.

Aplicação dos Experimentos
Os experimentos comportamentais da fase
final foram realizados em Laboratório Computacional.
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O coordenador do experimento usava um
programa servidor que possui uma tela para cada
tipo de mecanismo de alocação. A Figura 3 apresenta exemplo destas telas para o caso comando e controle e preço.

micas e financeiras do usuário. De posse desta informação o usuário começa a interagir com os demais usuários através do coordenador. O experimento possui descrição mais detalhada em um manual expedito que pode ser obtido com os autores
deste artigo.

(a)

(a)

(b)

(b)

Figura 3 - Telas do Coordenador do jogo para experimento comando e controle (a) e alocação via preço (b)

Figura 4 - Tela computacional de interação dos jogadores
com o coordenador. (a) comando e controle
e (b) via preço.

Cada um dos participantes do experimento
tinha uma tela computacional com a qual interagia
recebendo informações do coordenador e comunicando as suas decisões. A Figura 4 mostra as telas
para o experimento do mecanismo comando e controle e via preço. Observa-se nesta tela que os jogadores tem a informação da rede hidrográfica e ao
conectar-se ao coordenador (clicando “conectar” na
parte superior da tela) há um sorteio da posição na
rede (A, B ou C) e o tipo das características econô-

Resultados do Experimento Comporamental em
comparação a modelagem matemática
do agente racional
Os modelos de experimentação comportamental (EC) que terão seus resultados a seguir apresentados têm por objetivo avaliar o pressuposto dos
modelos matemáticos descritos anteriormente de
agentes racionais e auto-interessados.
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Os jogos têm como foco central o comportamento dos agentes usuários submetido a diferentes incentivos de uma agência ou governo e a interação estratégica com os demais usuários.
Descrevem-se, a seguir, os resultados da aplicação do modelo em sua versão final e comparam-se os resultados desta aplicação com os resultados obtidos com os modelos matemáticos utilizando
teoria dos jogos e comportamento racional dos usuários apresentado na seção 4 deste artigo. Os Experimentos Comportamentais (EC) realizados foram
Modelo de Alocação Comando e Controle (MACC),
Modelo de Alocação via Preço (MAP) e Modelo de
Alocação com Transferências de Mercado (MAT).
As características do agente usuário utilizados no experimento são apresentadas na Tabela 3.

Na primeira configuração institucional a efetividade de fiscalização (p) foi igual a 0,16; valor
maior que o Pcr do agente do Tipo 2, como apresentado na Tabela 3. Neste caso o sistema modelado
matematicamente não apresentou ação caroneira
(“free-rider”), devido o usuário Tipo 3 ser um único
com a tomada d’água mais a jusante do sistema.
A Figura 5 mostra que no experimento 50%
dos agentes tiveram este comportamento, 25% retiram uma unidade a mais que sua licença, caracterizando uma ação caroneira diferente do observado
no experimento comportamental. Os agentes que
tiveram este tipo de ação foram agentes localizados
em posições mais a montante que mostraram uma
propensão a risco estimulada pela vantagem comparativa de posição (estarem mais a montante). Esta
propensão a risco maior necessita ser incorporada
futuramente na modelagem matemática.
Quando a efetividade de fiscalização foi de
0,4 não houve ação caroneira (free-rider) por parte
dos agentes e todos, a exceção de um, implantaram
uma demanda igual a licença em todas as rodadas.
Este resultado corrobora com os resultados do modelo matemático.

Tabela 3 - Características dos tipos de agente usuário
utilizados no caso heterogêneo. Onde b é o benefício
econômico em Utilizou-se Fator de
Multa (T) igual a três (3).

Tipo
Jogador
1
2
3

β
(um)
1.50
2.76
12.09

CV
(um)
0.56
2.09
6.89

CF
(um)
0.81
0.28
1.30

Pcr
0.035
0.146
0.188

p=0,16

10

p=0,40

9
8

K (u.a)

7

EC-MACC

6
5
4
3
2

No experimento comportamental do modelo de alocação comando e controle, os usuários conhecem sua posição na rede hidrográfica. Os parâmetros institucionais utilizados no EC-MACC são
apresentados na Tabela 4.

1
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Rodada

Figura 5 - Experimento Comportamental Alocação Comando e Controle, Posição Conhecida, Box Plot. No Box
Plot o ponto preto indica a mediana da distribuição,
o azul abaixo da mediana o primeiro quartil (25%),
e a acima o terceiro quartil (75%).

Tabela 4 - Características Básicas das restrições institucionais e de oferta hídrica no experimento comando e controle heterogêneo. Fator de Multa (T) utilizado para todos
os experimentos foi igual a três (3)

EC-MAP
Rodada Efetividade Oferta Oferta / Licença
de Fiscali- Total
jogador
(u.a)
zação (p) (u.a) (per capta)
01a 12

0,16

35

5

5

13a 20

0,40

35

5

5

O experimento comportamental dos modelos de alocação via preço é apresentado a seguir. O
processo de decisão neste processo é similar ao modelado matematicamente em Souza Filho et
all(2007) onde é detalhado. As etapas seguidas grosso modo pelo modelo foram: i)coordenador (agência) define o volume alocável e o preço público; ii)
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11 u.m/u.a os agentes 1 e 4 não tem capacidade de
pagamento e a efetividade de fiscalização é muito
alta não compensando uma ação caroneira; nestas
condições os jogadores deixam de operar e demandam zero. Para a efetividade de fiscalização igual a
0,2 e o preço igual a cinco, já não compensava a
ação deste dois agentes; observa-se que apenas o
jogador 4 diagnosticou este fato.

os usuários avaliavam se tinham capacidade de pagamento e solicitavam a permissão de uso de certo
volume (pedido de licença); iii) a agência rateava
linearmente o volume alocável pelo volume de licença solicitado e comunicava o valor da licença (L)
para cada usuário; iv) o usuário tinha a informação
da efetividade de fiscalização e decidia a demanda
que iria instalar (K), se K>L há a ação caroneira; v)
o estado fiscalizava o usuários com probabilidade p.
A Tabela 5 apresenta os parâmetros do modelo institucional utilizado. A Figura 6 apresenta a
capacidade instalada pelos agentes usuários nas
diferentes simulações. Da Tabela 5 observa-se que a
oferta per capta é de 5u.a.

EC-MAT
O experimento comportamental dos modelos de alocação via mercado tem seus parâmetros
institucionais apresentadas na Tabela 6, condições
estas similares às modeladas matematicamente.
Os comportamentos dos agentes quanto as
trocas de mercado (preço de equilíbrio e quantidades totais trocadas) tem sua descrição condicionada
por uma variável de controle dos agentes, qual seja,
a disposição a comprar dos agentes. A Figura 7 mostra a evolução da disposição a pagar com as rodadas
e como esta é função da efetividade de fiscalização
que cresceu em patamares com as rodas. Este comportamento corrobora com o comportamento encontrado nos modelos matemáticos.
A maior disposição a pagar com o aumento
da efetividade de fiscalização induziu preços da água
mais elevados. Observou-se no experimento comportamental que o preço de equilíbrio do mercado
foi uma função da efetividade de fiscalização (p),
como mostra a Figura 8. Este preço de equilíbrio
que foi de 50 u.m/u.a para a primeira configuração
institucional (p=0,1) subiu para o patamar de 120
u.m/u.a quando a efetividade de fiscalização aumentou nos modelos institucionais subseqüentes.
Estes valores não foram isentos de oscilações especulativas por parte de alguns jogadores, notadamente
os da rodada 4 e 14. O preço teve, pois, dois patamares de valores, um quando compensava-se a ação
free-rider por parte de alguns agentes e outro quando
esta ação não compensava economicamente.
A quantidade de trocada foi mais sensível à
efetividade de fiscalização que ao preço. As trocas só
chegaram a se manter de forma sustentável em torno de 10 u.a quando a efetividade de fiscalização (p)
foi de 0,7, não tendo se estabilizado neste valor para
p=0,3. Este fato é interessante pois p=0,3 já é um
valor que se inibiria a ação free-rider no comando e
controle, mas o comprador “parece” necessitar de
segurança extra de que o seu gasto em adquirir direitos de uso adicionais irá lhe proporcionar valores
maiores de renda. Indicando a existência de duas
aversões a risco: i) a primeira de perdas associadas a
uma loteria que possuía (ter ou não seu direito de

Tabela 5 - Características dos experimentos comportamentais via preço. O Fator de Multa utilizado
foi igual a Três.

Rodada Efetividade Oferta Oferta /
Preço
de Fiscaliza. Total
jogador (u.m/u.a)
(p)
(u.a) (per capta)
01 a 08

0,16

35

5

1

09 a 14

0,20

35

5

5

15 a 17

0,40

35

5

11

Figura 6 - Experimento Comportamental Alocação via
Preço, Box Plot da Capacidade Instalada

Os Jogadores 1 e 4 tem a mesma capacidade
de pagamento e esta é a menor entre todos os agentes usuários. Nas primeiras iterações ocorre uma
ação caroneira. Quando o preço chega a valores de
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•

uso subtraído por ação caroneira); ii) a segunda
associada a compra de mais uma loteria. Isto é, há
uma aversão a risco a utilizar a licença outorgada ou
valores maiores que ela; e a uma outra propensão a
risco associada a licença adquirida com gasto de
recursos próprios. Esta hipótese, das duas aversões a
risco, poderá ser analisada em experimentos futuros.
Este padrão de comportamento corrobora
com o observado no modelo matemático quando
apresentou: i) diferentes patamares para o preço em
função da efetividade de fiscalização; ii) quantidades
trocadas serem mais sensíveis que os preços quanto
à efetividade de fiscalização. Os modelos matemáticos não representaram nenhumas das flutuações de
preço e de trocas encontradas no experimento
comportamental.

Uma região onde a oferta é freqüentemente
superior a demanda ou a demanda superior
a oferta produzindo a ineficiência descrita
no item anterior ou a associada a existência
de recursos não explorados. Caroneiros
(Free-Rider) reprimidos mas os demais agentes ainda não acreditam nisto quando p=0,3.
Uma região de menor ineficiência onde oferta e demanda instalada são iguais. FreeRider reprimidos e os demais agentes acreditam nisto quando p=0,7.

•

O comportamento descrito no item iii) tem
no jogador do tipo 3 uma claro representante. O
jogador 3 só irá implantar a sua licença quando a
efetividade de fiscalização é igual a 0,7.

300

Preço (u.m/u.a)

250
200
150
100
50
0
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Rodada

Figura 7 - Evolução da disposição a pagar de dois
agentes usuários com as rodadas.

Figura 8 - Experimento Comportamental Alocação
via Preço, Box Plot da Capacidade Instalada

Tabela 6 - Características das Instituições no experimento
comportamental que permite trocas EC-MAT
20.0

Rodada

Fator de Efetividade Oferta- Oferta
Multa (T) de Fiscali- Total /jogazação (p)
(u.a)
dor
01 a 07
3
0,1
35
5
3
3

0,3
0,7

35
35

10.0
Soma (K-L) .

11 a 13
14 a 19

15.0

5
5

5.0
0.0
-5.0

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

-10.0

A Figura 9 (6.61) apresenta a ineficiência do
sistema a partir da quantidade de demanda instalada
a mais que a oferta ou de oferta não aproveitada
pela demanda. Observa-se nesta figura três regiões:
•

-15.0
-20.0
Rodada

onde a oferta é maior que a demanda e o
recurso esta sobre explorado, levando a instalação de demanda que não produzira beneficio, mas que pagar-se-á o custo fixo. Ação caroneira quando p=0,1.

Figura 9 - Valores positivos indicam a demanda total instalada acima da oferta; valores negativos quantidade de
oferta não utilizada. Estes dois valores medem
a ineficiência do sistema.
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ção do protótipo deste experimento ao grupo de
psicólogos. Ao Prof. Paulo Neto por ter organizado a
aplicação do experimento a grupo de estudantes da
pós graduação em econômica da Universidade Federal do Ceará (CAEN), assim como, a Prof. Ticiana
Studart e a Dra. Renata Lunna por terem possibilitado a aplicação deste experimento ao grupo de
estudantes da Pós-graduação em hidráulica da UFC.
Finalmente a analista de sistemas Joney Rosa Cisney
pela colaboração na fase inicial de estruturação da
migração do protótipo para o sistema final e o Grupo do departamento de monitoramento da FUNCEME que participou dos testes de validação do
sistema computacional.

CONCLUSÃO
A experimentação econômica foi utilizada
para verificar as hipóteses do comportamento dos
usuários utilizadas nos modelos matemáticos. De
forma geral os experimentos confirmaram os modelos não obstante a necessidade de se melhorar os
modelos matemáticos quanto à incorporação de
diferentes propensões a riscos.
Em algumas situações onde os usuários tinham valor esperado negativo alguns jogadores
continuaram as suas retiradas de água quando o
comportamento esperado seria não operar o sistema
hídrico. Isto pode estar associado à limitação da
racionalidade ou a uma imensa propensão ao risco.
Este fato deve ser analisado com mais profundidade
a partir de outra arquitetura de experimento.
Recomenda-se que em experimentos futuros questões mais específicas sejam projetadas. Com
vista a possibilitar a análise mais acurada de alguns
comportamentos.
Os experimentos comportamentais na forma como aqui descrito poder ser utilizados como
ferramenta educacional, possibilitando uma visão
mais integrada à estudantes das decisões e contexto
dos diferentes tipos de alocação de água.
Experimentos comportamentais da alocação
de água do tipo Conferência de Consenso na forma
como ocorre nas reuniões dos usuários de água em
alguns Estados do nordeste brasileiro foram tentados. Nestes experimentos pode-se observar que o
contexto político e social, assim como, outras trocas
simbólicas que ocorrem na negociação são fundamentais. Sendo estes fatores de difícil representação
em uma experimentação comportamental na forma
descrita neste trabalho. Metodologia mais adequada
a estes experimentos necessita ser projetada.
Novas aplicações do experimento comportamental desenvolvido neste trabalho podem e devem ser levar a cabo com vistas a ampliar a base de
informações existentes. Nestas novas aplicações deve
focar o aumento do número de dados disponíveis e
a possibilidade de avaliação de outros fatores, tais
como, conhecimento prévio (formal e prático) e
visão de mundo dos indivíduos.
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Behavioral Experimentation in Water Allocation
Mechanisms
ABSTRACT
Economic experimentation is used as an analytic
tool to check the economic behavior of economic agents in
strategic games that occur with different water allocation
mechanisms (command and control via price and market).
The experiment results are compared with the results of
mathematical models of these strategic games. The mathematical models use the games theory and the theory of rational crime. The boundary rationality and free-rider action was analyzed. The computational system developed
could be used in training about water allocation.
Key Words: water allocation, free-rider, economic experimentation, boundary rationality.
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RESUMO
Este artigo analisa a relação entre a alocação de água através de mecanismo de mercado de água mostrando a relação que existe entre preço de água no mercado e efetividade do sistema coercitivo estatal (identificação e punição do infrator). É demandada do Estado a garantia do usufruto dos direitos de água negociados, mesmo que isto imponha a ele os
custos derivados desta ação. Entretanto mostra-se que o Estado não se desonera completamente das atividades de gerenciamento na alocação via mercado. A Ação do Estado está associada à redução dos riscos institucionais dos usuários.
Para analisar esta relação entre Estado e Mercado foi desenvolvido um modelo matemático. O modelo matemático proposto é
baseado: i) na teoria do crime racional no contexto da escola “Law & Economics” para a modelagem do “roubo da água”;
ii) no mercado inteligente consistindo em um centro de trocas modelado por programação linear; iii) e na teoria dos jogos
para modelar a interação dos diferentes usuários em um hidrossistema.
Os resultados do modelo mostram que, na configuração do hidrossistema analisado (Bacia do Rio Jaguaribe no Estado do
Ceará), o mercado somente será eficiente se houver elevada eficiência da fiscalização para desencorajar o usuário infrator.
Palavras Chave: alocação de água, mercado de água, regulação dos recursos hídricos, fiscalização, free-rider.

alocação via mercado como a que produz a referida
eficiência alocativa. Não obstante em seu “main stream” já residir à teoria de Ronald Coase que restringe a validade desta assertiva a situações em que o
custo de transação ser zero ou baixo.
O mercado de água como uma forma de alocação que produz eficiência econômica e demanda pouca intervenção do Estado, reduzindo os custos ou desonerando-o do gerenciamento de recursos
é encontrado freqüentemente na literatura de recursos hídricos. Não obstante o Banco Mundial
(1993) apresentar as características especiais da água e as razões porque este mecanismo não é o usualmente escolhido pela maioria dos países.
Os critérios de seleção de um mecanismo de
alocação de água devem necessariamente envolver
outros aspectos além da eficiência econômica, tais
como, equidade social e sustentabilidade dos ecossistemas (e de seus serviços ambientais).
Neste texto não será feita uma analise comparativa entre os diferentes mecanismos de alocação. Restringindo-se a descrição do mercado con-

INTRODUÇÃO
O gerenciamento de recursos hídricos em
bacias hidrográficas apresenta três fases características. A primeira é quando desenvolve-se a implantação da infra-estrutura e consiste na ampliação da
oferta (gestão da oferta), em seguida a demanda
cresce e preocupações com a conservação da água
sem seu uso tornam-se importantes (gestão da demanda), finalmente quando os custos de nova infraestrutura para uma expansão significativa torna-se
muito caro e a demanda continua a crescer tem-se a
fase de alocação da água.
Esta fase de alocação é a que é vivenciada
por importantes bacias hidrográficas brasileiras. Esta
fase de alocação tem freqüentemente duas abordagens uma de caráter mais sociológico onde se enfoca a gestão dos conflitos sociais entre regiões, usos e
usuários associados à escassez de recursos hídricos e
outra de caráter econômico que tem como objetivo
a alocação da água nos usos mais “eficientes”. A literatura microeconômica identifica freqüentemente a
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sentar uma descrição do Mercado de águas apresenta-se uma breve descrição desta escola.

forme a literatura de recursos hídricos e propondose um modelo de simulação do mercado de água.
A metodologia da modelagem matemática
dos mecanismos de mercado permite a identificação
da efetividade do sistema coercitivo estatal (identificação e punição do infrator) que garanta o direito
de uso da água combatendo o “roubo de água” realizado pelos “free-rider”. Sem este mecanismo não
haverá incentivo a trocas de mercados e o mercado
será ineficiente. Este modelo cumpre desta forma a
função de explicitar a relação entre Mercado e Estado, possibilitando a futura identificação dos custos
que oneram o Estado nesta relação. O mecanismo
de mercado analisado é o mercado institucionalizado através de centro de trocas com redução do custo
de transação.
Este modelo baseia-se na teoria do crime racional e espande esta teoria aplicada na alocação
administrativa (comando e controle) apresentada
em Souza Filho e Porto (2007) e na alocação via
preço Souza Filho et all(2007) para a alocação via
mercado.
O presente texto é dividido em seis partes. A
primeira é esta que se encerra. A segunda apresenta
a descrição do mercado na literatura de recursos
hídricos. A terceira apresenta o local de aplicação
da teoria. A quarta descreve a metodologia proposta
a quinta descreve os resultados e os analisa e finalmente a sexta parte apresenta as conclusões.

Mercado de Água na Nova Economia Institucional
Nova Economia Institucional (NEI). A terceira geração das políticas ambientais surge da instrumentalização de algumas idéias de Coase
(1960,1988). Coase realiza uma modificação na “situação quadro”: A, ao produzir, danifica B.
Em todas as formulações anteriores existe
uma decisão a priori de A indenizar B, ancoradas no
princípio do poluidor-pagador. Para aquele autor, a
relação entre A e B é recíproca, já que, para evitar
um dano em B, determina-se um dano em A, existindo, assim, uma situação circular. Um núcleo de
argumentação de Coase é a determinação de quem
tem o direito de danificar quem. Esta definição deve
ser realizada de forma a obter a maximização do
bem estar social, que pode ser fundamentada tanto
na doutrina dos ilícitos civis, na regulamentação
ambiental, nos mecanismos administrativos monetários ou em instrumentos econômicos.
A nova abordagem institucional tem no trabalho de Holden & Thobani (1996) e Kemper(1997) importantes aplicações na área de recursos hídricos.
As transferências de água de um usuário para outro produzem um custo de transação. Os custos de transação estão associados a seis fatores: identificação de oportunidades, negociação da transferência, monitoramento do efeito a terceiros, transferência de águas, mitigação dos efeitos em terceiros
e resolução de conflitos. Rosegrant et al. (1994). Em
todos os mecanismos de alocação, o custo de monitorar o efeito em terceiros e a resolução de conflitos
são custos da autoridade gestora dos recursos hídricos. A mitigação dos efeitos em terceiros deixa a
autoridade para ser do usuário beneficiado pela
transação, no caso de mercado de direitos. Rosegrant et al. (1994).
Em outras palavras, as barganhas que possibilitam as trocas entre os atores econômicos necessitam mobilizar recursos financeiros e tempo dos agentes a fim de serem operacionalizadas em contratos para enfim, serem executadas. O custo para fazer
isto, em termos de tempo e finanças, são custos de
transação. Os custos de transação podem ser ex-ante
(aqueles que se referem à obtenção de informações
relevantes, à negociação dos acordos, ao pagamento
de propina e a comunicação com as partes relevantes) e ex-post aquele que se refere à monitoração da
performance dos participantes do contrato, aos cus-

MERCADO DE ÁGUA NA LITERATURA
Os mecanismos de mercado têm por objetivo realocar água de usos com menor capacidade de
pagamento para usos com maior capacidade de pagamento por curtos períodos, em anos de escassez,
ou por longo prazo. Os processos de realocação visam, freqüentemente, a transferência de água da
irrigação para o uso urbano e da irrigação de menor
remuneração para a de maior remuneração, sendo
um mecanismo de racionamento de água.
A primeira geração de políticas ambientais é
a comando e controle, a segunda geração de políticas ambientais é a cobrança e a terceira geração esta
associada à idéia de trocas das permissões de lançamento e uso por mecanismos de mercado (Alcoforado, 2001).
Os mecanismos de mercado da água estão
associados na economia do meio ambiente à escola
da Nova Economia Institucional. Antes de se apre-

84

RBRH — Revista Brasileira de Recursos Hídricos Volume 13 n.4 Out/Dez 2008, 83-98

tos de sanção e governamentais e à renegociação,
Kemper (1997:37).
Quando os custos de transação são zero, segundo Coase (1960) e Coase(1988), a negociação
direta de A e B leva naturalmente à alocação que
maximiza a eficiência do sistema. Quando os custos
de transação são nulos, perde-se qualquer relevância
econômica ou legal o estudo da institucionalização
da economia.
A análise econômica do direito parte da idéia dos custos de transação, mas analisa as condições em que o custo de transação é tão elevado que
impossibilita a realocação dos direitos à propriedade
e das responsabilidades, neste caso Coase entende
que a especificação inicial dos direitos e responsabilidades é fundamental para a produção da eficiência
econômica.
No contexto da teoria “Law & Economics”
sugere-se que, no nível mais baixo de custos de transação, o arranjo institucional recomendado é o mercado; no outro extremo, no nível mais elevado, é a
regulação estatal direta, Cooter e Ulen (2000)
Alguns conceitos importantes da economia
institucional, segundo Kemper (1997:32), são: i)
racionalidade limitada (este conceito procura incorporar o efeito das informações incompletas e a
incapacidade intelectual de processar toda a massa
de informações); ii) arranjos institucionais (estes
têm por objetivo operacionalizar os incentivos aos
atores econômicos); iii) contratos e direitos de propriedade; iv) custos de transação; v)dependência da
trajetória (as estruturas institucionais atuais e históricas condicionam as possibilidades de mudança).

•

ii. Vantagens:
•

•
•
•

•

Os mecanismos de alocação via Mercado
tem as seguintes características segundo Dinar et al.
(1997):

•

i. Visão Geral:

•

Promove trocas entre o setor urbano e
agrícola, gerando benefícios porque:
a)proporciona o uso mais eficiente na
agricultura, reduzindo as perdas na irrigação; ii)com o mercado de águas os
fazendeiros internalizam o custo social
da água.
O mercado necessita do consentimento
e possibilita a realocação de água com
compensação pela transferência.
Outro fator importante é a segurança
na permissão de uso, possibilitando investimento em conservação de água.
Proporciona grande flexibilidade nos
direitos de uso

iii. Desvantagens

Mercado de Águas em Recursos Hídricos

•

mais; d)os indivíduos são motivados pelos lucros.
Em recursos hídricos necessita-se acrescentar: e)definição da alocação inicial
da água; f)a criação de um arcabouço
legal e institucional para as trocas;
g)investir na infra-estrutura necessária
para a transferência de água.

Dificuldades para a implantação de um
mercado de água: a)medição de água;
definição de direito de uso quando o
escoamento é variável; c) venda de água
para obter dinheiro rápido pelos fazendeiros pobres; d)impactos sobre terceiros da transferência e degradação ambiental.
A transferência de água da irrigação para o abastecimento urbano reduz a água
de retorno, impactando terceiros.

Como já observado, os mecanismos de mercado têm por objetivo realocar água de usos com
menor capacidade de pagamento para usos com
maior capacidade de pagamento por curtos períodos, em anos de escassez, ou por longo prazo.
O setor urbano é o maior protagonista na
necessidade de realocação de água. A forma clássica
de resolver os déficits de água para os grandes centros urbanos é a importação de água de bacias que,
freqüentemente, têm outros usos anteriores a esta
demanda urbana. Sistemas de uso específico para a
irrigação tornam-se de usos múltiplos, passando a

Prevê a troca de direitos da água entre
os usuários (o direito de uso da água é
alienável)
Do ponto de vista econômico, um mercado competitivo tem as seguintes condições: a)vários idênticos vendedores e
compradores; b) as decisões de cada
comprador ou vendedor é independente dos demais; c)as decisões de um indivíduo não afetam as decisões dos de-
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da terra, Holden & Thobani (1996:14.) Esta intervenção contempla a definição da alocação inicial, a
criação de condições legais e institucionais para a
troca e o investimento em infra-estrutura que facilite
as retiradas e a distribuição de água dos mananciais,
Ford et al. (2001). A necessidade que o uso da água
produza benefícios sociais é um requisito em mercados de água como o do Colorado (EUA).
O mercado pode ser uma solução parcial
para a transferência de água às cidades. Porém, impõe questões sobre equidade e impactos nas comunidades e no meio ambiente, Burns (2003.) A mais
séria limitação para o uso do mercado de água, segundo Frederiksen (1997.), é que ele falha na consecução dos objetivos nacionais, particularmente os
que se referem a assuntos sociais e ambientais. Para
Loehman e Dinar (1995), as incertezas naturais da
água fazem a sua privatização intratável, além de
diversas falhas de mercado tornarem um mercado
não regulado, incapaz de produzir os resultados
socialmente desejados.
A análise do mercado de direito de uso da
água sob restrições ambientais pode ser encontrada
em M.L. Weber (2001.) Este conclui que os mercados são úteis para alocar uma quantidade agregada
de insumos ambientais, assim como para os impactos da utilização destes insumos à jusante. Quando o
mercado é eficiente, as informações requeridas são
muitas e que um mercado desorganizado não provê
as informações necessárias aos seus participantes
para uma alocação eficiente. Para que se tenha uma
alocação eficiente, o mercado necessita de uma organização central que possibilite a comunicação entre os participantes do mercado: os vendedores e
compradores. A falha dos mercados reais em realizar a
declaração dos economistas que os mercados aumentem a
eficiência e enfrentam os problemas ambientais é discutida
por Carey et al. (2002). Estes autores reforçam a idéia
de um local central para as trocas. Associando, em
parte, as ineficiências do mercado ao custo de transação.
Para Lanna (1994), as condições econômicas necessárias para um mercado de água são: i) os
consumidores e os vendedores de água, em qualquer instante, não são fazedores de preço; ii) inexistência de economia de escala no uso da água; iii) os
fatores de produção devem ser móveis; iv) a água
não deve ser um bem público no sentido econômico; v) não devem existir externalidades (efeitos colaterais de uma transação em terceiros). São as seguintes condições sociais e ambientais para o referido autor: i) todas as partes atingidas pelos resultados
da troca estejam envolvidas na negociação de mer-

promover o abastecimento dos centros urbanos,
Frederiksen (1997). Este processo gera um problema de conflito intersetorial e inter-regional. A prescrição típica encontrada na literatura para este problema, como salienta Saleth et al. (2001), é a transferência intersetorial via mercado de águas. As violações potenciais de alguns pressupostos implícitos
nas condições correntes minimizam a sua praticidade com solução imediata universal. Characklis et al.
(1999) observa que, em condições ideais de mercado, a alta prioridade associada aos direitos municipais não é economicamente justificada.
A diferenciação da alocação de água via
mercado de água e via preço do custo de oportunidade, se dá em quem obtém a renda da escassez.
Rosegrant et al. (1994.). Para o referido autor, o
mercado tem duas vantagens comparativas ao sistema de preço: a primeira é o menor custo da informação e a segunda é que o mercado respeita os direitos de água existentes, não podendo serem confundidos, em nenhum momento, com qualquer tipo
de expropriação.
O mercado de água distingue-se de outros
processos de transferência de direitos, segundo
Colby (1990) porque: i) o valor da água é distinto
do valor da terra; ii) o vendedor e comprador realizam a transação por acharem vantajosa para os seus
interesses; iii) os termos da venda são negociados
pelo comprador e vendedor, sem restrições de “ausência de lucro” ou “de custos”.
Os benefícios de uma alocação via mercado
de águas, segundo Rosegrant et al. (1994), são: i) a
investidura de poder que se dá aos usuários que devem consentir na realocação e serão compensados
por qualquer transferência de água; ii) segurança na
posse dos direitos de uso da água; iii) os usuários da
água consideram o custo de oportunidade total dá
água; iv) a grande flexibilidade associada a este
processo. Uma vantagem adicional do mercado de
água para Simpson(1994) seria aliviar o governo da
responsabilidade de gerenciar recursos hídricos.
Os mercados de troca de direitos de uso
podem ser, segundo Holden & Thobani (1996:6),
formais (os direitos da água são independentes dos
da terra e são assim tratados pelo arcabouço legal e
institucional) e informais (são mercados espontâneos, e não dispõem de aparato legal e institucional
e surgem devido às falhas na alocação pública de
água).
O mercado de água necessita de intervenção ou controle governamental a fim de criar as
condições satisfatórias para a sua ocorrência, sendo
esta regulação mais difícil de ser estabelecida que a
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cado; ii) os indivíduos envolvidos na negociação de
mercado estejam plenamente informados das conseqüências de suas opções; iii) não haja disparidade
na distribuição de renda dos participantes do mercado.
O estabelecimento de mercados de água
necessita de seis arranjos básicos para que o mercado se torne eficiente, eqüitativo e sustentável, segundo Easter et al. (1997): i) arranjos institucionais
para que as trocas de água se dêem separadas das
trocas de terra; ii) a criação de uma organização que
gerencie a implementação das trocas, iii) infraestrutura flexível em que os vendedores e compradores possam efetivar as trocas; iv) arranjo institucional que proteja o impacto das trocas em terceiros; v) mecanismo de resolução de conflitos entre os
diferentes interesses dos participantes das trocas e
de terceiros; iv)mecanismo de alocação inicial de
água baseado em princípios de equidade.
Os mercados de água regionais do oeste dos
Estados Unidos dão evidências que sugerem que o
preço da água é fortemente correlacionado com as
especificidades do direito de água praticado e as
características das transações realizadas, Colby et al.
(1993). Uma análise empírica realizada pelo autor
mostra que os fatores que influenciam aqueles mercados são: datas da prioridade de direito de uso,
tamanho da transação, características do comprador
e área geográfica na qual se dará a transação. A dispersão dos preços da água dependem para Colby et
al. (1993) do próprio mercado, sendo condicionado
por: formações e custo de procura, número e tamanho das trocas potenciais e heterogeneidade da
commodite a ser troca.
As condições para a implementação de um
mercado de água podem ser iniciadas no escopo de
uma reforma para a cobrança pelo uso da aguá, Azevedo e Asad (2000:337). Análise do mercado de
água nas Américas ( Estados Unidos, Ilhas Canárias,
Chile, Brasil e México) é apresentada por Simpson
et al. (1997). Kemper et al. (1995) e Mathis (1999)
apresentam a experiência de mercado de água no
rio Batateiras no Estado do Ceará, Brasil. Análise
comparativa entre os mercados de água do Texas e
Colorado nos Estados Unidos, Austrália, Espanha e
Chile é apresentada por Soares Jr. et al. (2002).
A utilização do mercado como solução paras
as disputas pela água entre Israel e Palestina é proposta por Beckeret et al. (1998), modificando o padrão de uso da irrigação para outros usos. A análise
de um modelo de mercado limitado no espaço é
realizada por Campos et al. (2002) e Saleth et al.
(1995).

Mecanismos de troca via banco de águas
O Banco de Águas é uma instituição que está pronta para comprar e vender água sob um conjunto de regras relativas a como as entidades podem
participar e como os preços são estabelecidos, Howe
& Goodman (1995:124.) O banco de águas pode
facilitar a compensação de terceiros através do mecanismo de preço. Howe & Goodman (1995.)
Existem diversas experiências de bancos de
água. Howe & Goodman (1995) citam: Snake River
Water Bank (1980-presente) no Estado americano
de Idaho e Califórnia Drought Water Bank (1991).
Todas estas experiências de banco de água tiveram
aspectos positivos e negativos.
O projeto de instituições inteligentes de
mercado de água, operado através de leilão de compra e venda, é proposto por Murphy et al. (2000).
Nesta proposta utiliza-se experimentação em laboratório computacional para a análise dos modelos
propostos.
O mercado tem sua ocorrência condicionada por quatro características (propriedade, alocação
inicial, mecanismos de troca, regulação de trocas)
que serão discutidas de forma específica, a seguir.
Propriedade
Para muitos autores o direito de propriedade
é a pré-condição fundamental para a existência de
mercados. Sendo esta, para Meinzen-Dick et al.
(2002), a principal instituição que afeta o relacionamento das pessoas com os recursos naturais. A
água é um recurso de uso comum (“common pool”). A solução da economia neoclássica para a redução da ineficiência para este tipo de bem é a privatização, Coase (1960), Coase(1988). Frohlich et
al. (1995:134) argumentam que o direito de propriedade quando é outorgado define se o bem é alienável (isto é, se é negociável no meio dos indivíduos, como também se o bem é privado, de uso comum ou público). Para este autor, o fato que produz eficiência no sistema é a alienabilidade do recurso
em lugar da privatização.
Os Estados Unidos têm duas doutrinas principais de direito da água a Riparian (ou doutrina dos
direitos ribeirinhos) e a Prior Appropriation. A doutrina Riparian desenvolveu-se em regiões úmidas
onde a água é abundante, enquanto a Prior Appropriation, em regiões mais secas, Cech (2003:201) e
Sherk (2003). As diferenças que atualmente existem
entre as duas doutrinas (estados do Leste e do Oes-
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U$700 milhões/ano. A análise do direito de água no
Texas pode ser encontrada em Wurbs (1995).

te) são mais em função da cultura e da história que
da geografia, Sherk (2003).
Na doutrina do Prior Appropriation, a prioridade temporal (o primeiro a ter direito de uso) controla a hierarquia das prioridades, o mais antigo tem
prioridade maior que o mais jovem.
Os dois princípios básicos da doutrina do
Riparian são o uso razoável da água e os direitos correlatos, Cech (2003:201). Nos estados do Leste americano, o conceito de prioridade temporal é utilizado, porém deverá ser balanceado pelo interesse público. Em épocas de falha no abastecimento, os estados do Leste têm como primeira prioridade o consumo humano e o saneamento; a segunda prioridade é a agricultura e a terceira prioridade são outros
usos, de maneira que maximizem os empregos, e os
benefícios econômicos e os objetivos do desenvolvimento sustentável, Sherk (2003). Os estados do
Oeste estão atualmente requerendo considerações
de interesse público quando a apropriação é iniciada. Em essência, os estados do Leste e Oeste estão se
movendo para o princípio da “prioridade eqüitativa”
que realiza um balanço de impactos entre os usuários de água existentes (prioridade temporal) com
considerações de interesse público, Sherk (2003).
O sistema do Colorado tem uma característica que o distingue. Este sistema é baseado nas cortes do judiciário, enquanto os outros sistemas do Oeste americano se baseiam em sistemas administrativos. Grigg (1996:343).
O sistema Prior Appropriation foi definido no
Colorado, judicialmente, no julgamento pela Suprema Corte do Estado do Colorado do caso Coffin
V. Left Hand Ditch Company (1882). Cech (2003:198)
O mercado de água do Colorado tem a água
como propriedade pública e como prioridade o
abastecimento humano, como estabelecem as seções
5 e 6 do artigo XVI da Constituição do Colorado,
Colorado State Engineering (1999:4). Mercado ocorre sobre o direito de uso. O direito de água do
Colorado, assim como em outros 18 estados do oeste americano, é fundado no sistema de leis dos mineiros. Em alguns estados coexistem mais de um
sistema de direitos da água. Na Califórnia, por exemplo, coexistem três: o direito ribeirinho, herdado dos ingleses, o mercado de água e um direito
herdado da época em que a Califórnia pertencia ao
México. (“Puebo Rights”), MaCarthy (1995:4). A
análise das potencialidades e limitações de um mercado de água na Califórnia é realizada por Newlin et
al. (2002) que associam ao mercado de água um
benefício potencial que poderia chegar, em alguns
anos, a U$1,2 bilhão/ano, com média anual de

Alocação Inicial
A alocação inicial mais freqüentemente utilizada baseia-se no uso histórico, por exemplo, Estados Unidos e Chile. Este é, provavelmente, o melhor mecanismo do ponto de vista prático e político
de alocação formal dos direitos de propriedade.
Outros critérios de alocação inicial têm sido
utilizados. Um exemplo é a alocação com critérios
técnicos e sociopolíticos, onde existe a necessidade
de prova técnica de que o recurso hídrico está sendo utilizado para gerar benefícios sociais. O projeto
do Colorado Big Thompson no Northern Colorado Conservancy District (NCWCD) e a Austrália (no
Estado de “New Saouth Wales”) são exemplos destes tipos de processo de alocação.
A alocação inicial pode ser realizada de duas
maneiras: no primeiro caso, a autoridade governamental distribuiria as licenças, de forma gratuita,
funcionando com o subsídio. Na segunda forma, a
responsabilidade sobre a distribuição inicial recairia
somente nos agentes econômicos participantes, os
quais compensariam monetariamente a autoridade
reguladora.
Mecanismos de troca via mercado de águas
O mecanismo de mercado baseia-se na avaliação individual do usuário do valor da água para
ele. Esta avaliação se realiza com informações disponíveis para o usuário individual e são muito caras
para as agências governamentais de obterem na ausência de mercados, Easter at al. (1997). Há necessidade de mecanismos de informação para que o
mercado possa operar.
Os mercados têm no tratamento de impacto
a terceiros (externalidades da troca) uma de suas
maiores dificuldades. Estas externalidades podem
ter impactos de segunda ordem, como, por exemplo, o desemprego causado pelo racionamento de
água em uma unidade econômica e a redução a sua
atividade comercial. Estes efeitos secundários no
custo e no benefício são freqüentemente ignorados,
pois são difíceis de serem medidos. Transferências
de impactos secundários ocorrem de uma área para
outra quando se dá a transferência de água. Os custos secundários nas áreas de origem são freqüentemente cobertos pelos benefícios secundários das
áreas receptoras, Howe & Goodman (1995:123).
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revisão discussão apresentada no item anterior observa-se que três características podem estar contidas
nesta relação: i) ação do estado de regulação e coerção (“enforcement”); ii)a existencia de uma organização central que viabilize as trocas mitigando extrnalidades e custos de transação; iii) a garantia do
pelo Estado da alienabilidade do direito de uso (não
necessariamente consistindo de privatização do recurso).
Propõe-se neste artigo um modelo matemático que possibilite a analise do mercado de águas
sobre diferentes sistemas de regulação e coerção. O
mercado de água modelado é o denominado por
Murphy et al(2000) de mercado inteligente que contem um centro de trocas (“trade center”) sobre este
mercado é aplicado a modelagem da regulação (utilizando a teoria do crime racional) apresentada em
Souza Filho e Porto (2007), Souza Filho et all
(2007), e Souza Filho (2005).
O banco de águas pode agir como um centro de trocas, no entanto pode haver um centro de
trocas sem que haja a formalização de um banco de
águas.
Escolheu-se como exemplo de aplicação da
metodologia desenvolvida o sistema da bacia do Jaguaribe no Estado do Ceará. A Bacia do Rio Jaguaribe tem 72.000 km2. Os usos da água na bacia são
irrigação e abastecimento urbano.
Utilizando-se os dados fisiográficos e sócioeconômicos desta região construiu-se uma representação simplificada desta bacia. Assim, tem-se uma
situação de aplicação hipotética (simplificada) construída com dados reais.
Os usuários da bacia do Jaguaribe foram agrupados em nove (9) grandes áreas apresentados
na Figura 1. Em cada uma destas áreas há um único
tipo de usuário entre os apresentados na Tabela 1.
Os dados econômico-financeiras apresentados nesta
tabela foram obtidos do Estudo de Cobrança pelo
Uso da Água, SRH-Ce(2002).
Os agentes usuários têm a sua propriedade
econômico-financeira descrita pela equação:

A necessidade de regulação das trocas
O governo é e continuará como parte inevitável das decisões de alocação de água. Sua participação, no máximo, reduzida a estabelecedor e garantidor das regras do jogo, Easter at al. (1997). A
questão para estes autores é de como o governo irá
promover o uso da água sem controlar, de forma
direta, seu gerenciamento. Este é o primeiro e importante passo para uma alocação eficiente dos recursos hídricos.
O principal problema administrativo dos
mercados de água é o impacto das trocas em terceiros devido a mudanças ocasionadas por estas nos
retornos de água, na recarga dos aqüíferos e na qualidade da água, Colby (1990). O distrito de água no
Estado do Colorado (E.U.A), Colordo Water Conservaton Board , as águas de retorno não têm cobrança ou
direito de uso. O Chile e o México seguiram o modelo do Colorado, Rosegrant et al. (1994).
Os usos da água no próprio curso dágua (usos não consultivos) e os valores de não-uso da água
são questões importantes na definição de um mercado de águas, a análise da escassez é o tema-chave
para analisar os trade-offs entre usos no curso dágua
(Instream) e fora do curso dágua (offstream) para
Colby (1990). No Estado do Colorado (E.U.A.), o
Colordo Water Conservaton Board pode apropriar água
para os usos no próprio corpo dágua (nãoconsultivos) e para a manutenção do nível do reservatório.
As trocas de mercado causam externalidades na qualidade da água, existindo um trade-off entre os ganhos nas trocas de água e um grande custo
de transação associado ao controle das externalidades, como mostra Connor et al. (1999).
As dificuldades associadas ao monitoramento do uso consultivo e não-consultivo arriscam o
bom funcionamento de um mercado de água. Characklis et al. (1999). Esta preocupação é presente,
por exemplo, no Estado do Colorado, onde o State
Engineer of Colorado (1998) apresenta um sofisticado
sistema de monitoramento dos recursos hídricos
utilizando satélites, estações de medição de vazões
telemétricas, sistemas de apoio à decisão para integrar o conjunto dessas informações e um grande
grupo de fiscais e operadores do sistema em campo.

π i = βi

Qi − CVi

Qi − CFi

Ki

(1)

onde πi é o benefício líquido ou lucro líquido; βi é o
benefício por unidade de vazão captada; Qi é a vazão efetivamente captada pelo agente usuário sempre menor ou igual a Ki que é a capacidade instalada deste; CVi é o custo variável por unidade de vazão
captada; CFi é o custo fixo por unidade de vazão instalada e i é o agente usuário em foco.

PROBLEMA E SITUAÇÃO DE APLICAÇÃO
O problema aqui analisado é da relação entre Estado e os agentes econômicos no mercado. Da

89

Mercado de Água e o Estado: Lições da Teoria dos Jogos

Cada usuário, neste exemplo, poderá instalar no máximo (Kmax) uma demanda de 10
hm3/ano. A demanda máxima instalada no sistema
seria de 90 hm3/ano. Chamar-se-á hm3/ano de unidade de água (u.a).
A alocação inicial foi realizada outorgandose a cada usuário o licença de uso igual a 5 u.a.

VII. O Estado através da agência reguladora realiza a fiscalização para identificar as retiradas ilegais e pune os infratores com multa
M. Esta fiscalização tem um efetividade p
(entendida como a probabilidade de identificar um infrator, Souza Filho (2005)).
O modelo de matemático desenvolvido simula a estratégia de cada agente usuário e a interação das mesmas no centro de trocas. De forma esquemática o modelo é apresentado na Figura 2.
Descreve-se a seguir este sistema de forma mais detalhada. Esta descrição é realizada em três partes: i)
apresenta-se inicialmente a estratégia de ação dos
usuários (modelo dos usuários), ii)em seguida a
modelagem matemática do centro de trocas e iii)
finalmente a modelagem da dinâmica do sistema
usuário/centro de trocas/agência reguladora.

Tabela 1 - Centros de demanda com o rendimento bruto
(RB), custo variado (CV) e custo fixo (CF) em Milhões
R$/ (hm3/ano)) e o valor da demanda(VD) em
(hm3/ano)

Produtor
VD
Total Perímetro DIJA 22,10
Produtores de Grãos
em Icó
55,81
Carcinicultores Baixo
Jaguaribe
-

RB CV CF
0,276 0,209 0,028
0,150 0,056 0,081
1,209 0,689 0,130

MODELO MATEMÁTICO
U1
1

Q1

R1
R2
U4

De forma a exemplificar a metodologia de
modelagem do mercado sobe dada situação de regulação foi desenvolvido um modelo matemático
para representar uma situação institucional descrita
a seguir:

1

U2
1

U5
1

U3
2

U6
2

I. Cada usuário tem um Licença inicial L0
II. É permitida a alienação sazonal do direito
de uso, isto é, há a possibilidade dos usuários sazonalmente alugarem esta licença para um outro usuário.
III. A transação entre os usuários é realizada em
centro de trocas.
IV. A operação das trocas se realizada com cada
usuário revelando ao centro de trocas por
qual preço (PV / PC) ele esta disposto a vender/ comprar parte do seu direito de uso
(QV /QC).
V. Após confluírem as propostas ao centro de
trocas é calculado neste centro o preço da
água (ps) em cada nó da rede e o quantidade transacionado por cada usuário.
VI. Cada usuário obtém a informação das trocas
realizadas e de sua licença após estas trocas
Li. E define a demanda a ser instalada (Ki).
Se Ki for maior que a licença instada haverá
retirada inlegal (α1) uma ação caroneira
(free-rider) por parte do usuário. Estando o
mesmo retirando água ilegalmente (crime
racional).

U7
2
U8
2

U9
3

Figura 1: Disposição dos Usuários na Rede Fluvial
modelada

Modelo do Usuário de Água
Os usuários de água são modelados sobre
uma ética utilitarista e possuem como objetivo a
maximização de sua renda líquida (πi). Dois tipos de
restrição são impostas ao usuário a primeira é institucional e estática e consiste no seu direito de uso
inicial (L0,i) e a segunda é hidráulica e dinâmica e
consiste na disponibilidade hídrica (Rl) na tomada
d’água do usuário. Sobre estas restrições o usuário
procurara alcançar seu objetivo a partir de três vari-
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áveis: o fator de sua disposição a comprar licença
(γc,i), fator de sua disposição a vender licença (γv,i),
e a demanda total instalada no período (Ki). Podese formalizar de forma completa o modelo do usuário como se segue:

xo. Estes parâmetros de fiscalização são discutidos
em Souza Filho (2005) e Souza Filho e Porto
(2007).
O valor da disposição a comprar e a vender
do usuário é definido por:

PC = (1 − γ compra )(1 − θ compra )(β − CV )i

t=1

P V , PC

Modelo
(usuário 1)

QV, QC

R2
Modelo
(usuário 2)

Centro de
Trocas

M
p

p

Modelo
(usuário i)

0 ≤ γ venda

M

≈

ps, Li

PV = (1 + γ venda )(1 + θVendara )(β − CV )i

p

t=t+1
Agência
Reguladora

Nestas expressões, Pc é o preço máximo que
o usuário está disposto a pagar por uma nova licença; Pv é o preço mínimo que o usuário está disposto
a vender a sua licença e (β-CV)i é o valor do beneficio líquido marginal que o usuário teria com a utilização de uma unidade de água, sendo uma característica econômica-financeira do usuário (considerou-se fixa na estação onde se dá as trocas). O valor
de γ na equação acima é o fator de disposição a
comprar e a vender do agente usuário e é uma função entre outros aspectos do risco que o agente corre devido a ineficiências da regulação (por ex. risco
de não ter a quantidade, que sua licença dá direito,
suprida devido à ação de um “free rider”).
Este custo de transação poderá ser diferente para compra a e a venda e admitir-se-á que ele é
proporcional ao volume da transação. O fator de
proporcionalidade entre do custo de transação será
definido como custo de transação para venda
(θvenda) e custo de transação para compra
(θcompra). Assumiu-se o custo de transação constante durante as trocas de um dado ano.
A quantidade que o usuário está disposto a
vender pode ser expresso por:

M

Ri+1
Modelo
(usuário i+1)

p
M

Figura 2 - Estrutura da seqüência de simulação/
otimização realizadas.

Max π i

K i ,γ v,i , γ c,i

Sujeito a:
Restrição na oferta:

Qi ≤ Rl

Restrição de utilização
Restrição de Capacidade

Qi ≤ Ki
Ki ≤ Kimax

(2)

onde, a renda esperada é dada por:

π i = βi'α 0i − CFi Ki − pTβi'α1i + (1 − p)βi'α1i − ps (Li − Li,0 )
a penalidade pelo uso ilegal:
Mi = T

β i'

0 ≤ γ compra ≤ 1

α1i

retirada legal é:

Quantidade para vender:

α0i = Min(Qi , Li);

Quantidade para comprar: 0≤QC≤max(0,K-L0,i)

A retirada ilegal:

O usuário submete o preço e a quntidade de sua
disposição a comprar e vender ao centro de trocas e
após a interação com o demais usuários é calculado
o valor das trocas em sua quantidade (Li-L0,i) e preço (ps). A Figura 3 representa esquematicamente
este processo na perspectiva do usuário. Isto é, a
otimização do usuário incorporar dinamicamente
parâmetros da interação com os demais usuários
oriundas do centro de trocas e da rede hidrográfica

α1i=Max(0;Qi_- Li);
p é a efetividade de fiscalização ( a probabilidade de
um infrator ser pego), T é o fator de penalidade, β i

'

é o valor do beneficio líquido marginal (β-CV)i, β é
o benefício, CV é o custo variável e CF é o custo fi-
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onde Ci é o custo do arcos e xi é o valor do fluxo
neste arco, j é o arco e Ki é o conjunto dos arcos que
chegam ou partem do nó i.
Nesta rede de fluxo, cada usuário é representada por um nó e por quatro arcos, como mostrado na Figura 4 e estes arcos tem seus valores máximos Tabela 2.
.

(disponibilidade hídrica em função das retiradas
dos demais usuários.

Rl
Qi =min (Ri;Ki)

QV PV

Licença

Max π i

QC PC

K i ,γ v,i , γ c,i

Vende
Demanda

Compra

Utiliza

Figura 3 - Representação das trocas na perpectiva
do usuário.

No da Rede
Fluvial

Figura 4: Arcos associados a cada nó na rede de fluxo

Centro de Trocas: Modelo do Mercado Inteligente
O mercado inteligente consiste em uma lugar onde de centralizam as trocas (Trade Center).
Neste local simulam-se, computacionalmente, as
trocas de forma a calcular o preço-sombra em cada
um dos pontos de demanda. Este será o preço (valor
econômico) da transação. O modelo computacional
utilizado será um de otimização que utiliza programação linear por rede de fluxos. Este mercado inteligente pode operacionalizar trocas de um sistema
institucional de mercado propriamente dito ou de
leilões de um banco de água.
Este mercado será operado de formas que a
fiscalização não é perfeita e pode haver a presença
de caroneiros (free-rider). Analisa-se, neste caso, o
impacto da fiscalização sob os preços e na produção
de ineficiências econômicas no sistema de trocas.
O centro de trocas será simulado por um
modelo de otimização de programação linear por
rede de fluxo.
A simulação desta rede de fluxo se dará através de um algoritmo de otimização utilizando-se a
técnica de programação linear por rede de fluxo.
Esta otimização, terá como função-objetivo a minimização dos custos totais da rede, expressa pela equação:

F .O Min

∑C x
i

Tabela 2 - Valores de capacidade de transporte máxima,
mínima e custos unitários.

Licença

Venda

Compra

Zero

Utilização

Zero

Máximo
Valor da
Licença
(Li,0)
Valor da
Licença
(Li,0)
MAIOR(Ki Li,0;Zero)

Ki,max

Custo
Zero

Mais (+)
Preço de
Venda (PV)
Menos (-)
Preço de
Compra
(PC)
Mais (+)
Custo Fixo

A Figura 5 apresenta a rede de fluxo simulada. Nesta Figura pode-se observar que a rede de
fluxo se estrutura de forma que todos os nós tem
arcos que ligam ao nó de onde se originam todas as
licenças (Nó Virtual Libera Licença); e arcos que os
ligam ao nó que recebe toda a água utilizada (Nó
Virtual que Recebe Todas as Demandas); e por dois
arcos ao nó físico da rede (Nó Rede Fluvial), um
associado à venda e outro à compra de licença de
direito de uso. Estes arcos têm limites máximos, mínimos de transporte e custos unitários apresentados
na Tabela 2. Entendem-se custos negativos como
benefícios.
O nó que recebe as demandas tem um arco
que o liga ao nó virtual que libera as demandas, co-

i

todos
os
ar cos

s.t

Mínimo
Valor da
Licença
(Li,0)
Zero

 ∑xj = 0
∀j∈K
 i
 x min,i ≤ xi ≤ x max,i
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mo mostrado na Figura 5. É através deste arco (arco

que liga o nó que recebe as demandas ao nó que li-

Valor Máximo disponibilizado no Reservatório 1

Valor Máximo disponibilizado no Reservatório 2

Demanda

Nó de Rede
Fluvial

Nó de Rede
Fluvial

Nó de Rede
Fluvial

Figura 5 - Esquema simplificado da rede fluxo simulada.

bera licença) que se garante a consistência do fluxo
na rede de fluxo com relação à rede hidrográfica. A
capacidade máxima deste arco é igual ao total de
licença que se origina no(s) reservatório(s) que podem suprir aqueles centros de demanda ligados a
nó da rede fixa.
Na Figura 5 observa-se que o valor máximo
deste arco para o nó da esquerda da figura é o total
de licenças associadas ao reservatório 1; o da direita
é o total de licenças associadas ao reservatório 2 e o
trecho de jusante, que pode ter seu suprimento realizado pelos dois reservatórios, poderá adquirir todas as licenças disponíveis. Assim, o seu arco poderá
transportar no máximo o total de licenças do sistema, isto é, o total de licenças do reservatório 1 somado ao total de licença do reservatório 2.
As Trocas de Mercado. Nesta simulação, além de ser calculado o valor transacionado e as trocas realizadas pelos diferentes usuários, será calculado o preço sombra (Ps) da água em cada um dos
nós da rede fluvial. Este preço sombra é o preço da
água quando houver transação. Observa-se que o

preço sombra não será necessariamente o mesmo
em todos os nós.
Dinâmica e Equilíbrio do Sistema
Os agentes-usuários entrarão em um jogo
competitivo buscando cada um maximizar o seu
rendimento (Max πi) e a agência reguladora também participará deste jogo. Neste jogo o conjunto
dos agentes interagirá até chegar em um Equilíbrio
de Nash competitivo. O Equilíbrio Competitivo de
Nash é descrito, por exemplo, Nash (1950, 1953),
Gibbons(1992), Osborne e Rubinstein(1994) e
Myerson(1997)). A descrição deste equilíbrio para
uma situação de alocação comando e controle pode
ser encontrada em Souza Filho e Porto (2007).
Utilizou-se para a resolução numérica dos
modelos de alocação diferentes algoritmos de otimização: i) a função dos usuários foi resolvida pelo
algoritimo Nelder e Mead (1965) que otimiza funções não lineares sem a utilização de gradientes; ii)
e o modelo do centro de trocas utilizou a programa-
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O comportamento destas variáveis para os
diferentes usuários nos diferentes cenários simulados é apresentado nas Figuras 6 a 9.

ção linear para rede de fluxos como forma de simular as trocas em um mercado inteligente.
Efetividade da Fiscalização

0.35

O conceito de efetividade de fiscalização (p)
foi definido em Souza Filho e Porto (2007) e Souza
Filho et all e consiste na probabilidade de um usuário que retira mais água que lhe é permitido (“rouba” água) ser pego pela fiscalização. Este conceito é
construído a partir da teoria do crime racional, Souza Filho et all (2007).
No caso de uma alocação administrativa
(comando e controle) a efetividade de fiscalização
abaixo da qual o usuário tem ação “free-rider” é PCR,
definido como:

 CF
1 − 
 β − CV
PCR ≡
1+ T

0.30

Iniciam as trocas

Pcr2=0.146

Preço de Equilíbrio (u.m)

0.25

0.20

Preço oferta x Preço demanda?
0.15

0.10

0.05

0.00
0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

p

Figura 6 - Variação do preço de equilíbrio como
efetividade de fiscalização.





O preço de equilíbrio de mercado é função
da efetividade de fiscalização como mostra a Figura
6. Caso a eficiência de fiscalização seja muito baixa,
o preço da água no mercado é zero. A partir de um
certo nível de fiscalização, o preço passa a ter valores
diferentes. Os usuários só passam a ter interesse em
transacionar licenças quando o a efetividade de fiscalização é superior ao PCR do usuário do Tipo 2.
Este primeiro patamar observado na Figura
6 se dá quando passa a ocorrer interesse dos usuários em ter licença; o valor deste patamar se dá para
o valor do PCR do usuário do Tipo 2. Analisando-se
esta transição na Figura 8, pode-se observar que,
para valores de efetividade da fiscalização (p) iguais
a 0,2 & 0,3, a licença final para todos os agentes usuários é igual a 5 u.a, mesmo valor que a licença
inicial indicando que não houve trocas. Assim, no
trecho inicial do segundo patamar da Figura 6 há
um preço de mercado para a água, porém nenhum
usuário está disposto a pagá-lo. Este fato muda para
eficiências de fiscalização mais elevados. Já para
p=0,4, observa-se que três dos quatro agentes usuários do Tipo 1 vendem suas licenças para três dos
quatro agentes usuários do Tipo 2. Aqui ocorre um
fato interessante: Estas vendas não se deram para o
agente usuário do Tipo 3 com maior capacidade de
pagamento e este agente usuário manterá a sua licença e instalará demanda zero (Figuras 8 e 9) para
todas as eficiências de fiscalização (p) inferiores a
0,5. Com p igual a 0,5, ele instalará sua licença inicial e continuará sem participar das trocas. Só com
eficiências de fiscalização (p) superiores a 0,6 é que
este agente usuário participará do sistema de trocas.
Este comportamento do agente usuário Tipo 3 é o

Onde T é o fator de penalidade, β é o benéficio, CV
é o custo variável e CF é o custo fixo.
Observa-se que este fator contem fatores
endógenos ao usuário (benefícios e custos) e fatores
do ambiente institucional (fator de penalidade e
efetividade de fiscalização).

ANÁLISE E RESULTADOS
A metodologia proposta foi aplicada a Bacia
do Jaguaribe de forma a simular diversos cenários
de controle (fiscalização e punição). Para caracterizar os resultados obtidos foram selecionados seis
cenários. Estes cenários têm fator de multa (T) igual
a três e efetividade da fiscalização (p) igual a: 0,1;
0,2; 0,3;0,4;0,5 e 0,6.
A análise destes cenários procurou identificar a relação que existe entre preço de água no
mercado e efetividade da fiscalização, com vistas a
identificar a importância do sistema de controle na
eficiência do sistema de trocas.
A dinâmica do sistema será descrito por
quatro variáveis: i) o preço de equilíbrio ou preço
sombra (ps), ii)a licença dos usuários após a possibilidade das trocas (L), iii) a demanda instalada (K) e
iv) o parâmetros γ de compra (γcompra) que descreve a disposição a comprar do usuário. A licença
inicial do usuário é dada.
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Dois comentários adicionais são: i) estes
processos de troca têm como variável de decisão dos
agentes usuários a disponibilidade a comprar dos
agentes usuários medida por γcompra, quanto menor
este parâmetro maior a disposição a comprar do
agente; ii)o valor de γcompra varia inversamente a eficiência de fiscalização, como pode ser observado na
Figura 9.

fato gerador do terceiro patamar encontrado na
Figura 6. Observa-se este comportamento do agente
Tipo 3 encontrar-se registrado na Figura 9 quando a
disposição a comprar para p<0,5 é próximo a zero
(γcompra=1).
Uma conseqüência deste comportamento é
que a alocação de água para todas as eficiências de
fiscalização inferiores a 0,6 é ineficiente do ponto de
vistas econômico. Enfim, a alocação economicamente eficiente (disponibilizar água para os agentes econômicos que produzem mais riquezas) só se dará
na configuração do sistema simulado para eficiências de fiscalização superiores a 0,6. Agrega-se a esta
informação a que para p<0,1 o mercado agiu de
forma similar a uma alocação “Free-Rider”, como era
de se esperar.

10.00
9.00
8.00
p=0.1
p=0.2
p=0.3
p=0.4

Licença

7.00
6.00
5.00
4.00

p=0.5
p=0.6

3.00
2.00
1.00

1.0

0.00

0.9

J1

J2

J3

J4

J5

J6

J7

J8

J9

Gama2

0.8
0.7

p=0.1

0.6

p=0.2
p=0.3

0.5

p=0.4

0.4

p=0.5

0.3

p=0.6

Figura 9 - Licença após as potenciais trocas no equilíbrio
para cada agente usuário e diferentes efetividade de fiscalização. A licença inicial para cada agente é igual 5 u.a.

0.2

CONCLUSÕES

0.1
0.0
J1

J2

J3

J4

J5

J6

J7

J8

J9

Figura 7 - valor do fator de disposição de compra (γcompra)
no equilíbrio para cada agente usuário e diferente efetividade de fiscalização.
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Figura 8 - Demanda instalada (K) após as potenciais trocas
no equilíbrio para cada agente usuário e diferente efetividade de fiscalização.
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Os resultados obtidos mostram a importância da ação do Estado como garantidor das trocas de
mercado. Sem uma presença efetiva do Estado o
mercado será ineficiente. As efetividades de fiscalização observadas nas simulações que permitem a
alocação eficiente no mercado são maiores as exigidas para a garantia de direito de uso na alocação
comando e controle.
A efetividade de fiscalização tem um custo
associado à identificação e punição do infrator, este
custo cresce com a efetividade de fiscalização. No
sistema de mercado este custo é alocado para o Estado. Assim, o Estado no sistema de mercado deve
no mínimo ter uma capacidade operacional que
garanta os direitos de água (reduza os riscos institucionais dos usuários) e arque com os custos associados. Desta forma, na alocação de água via mercado é
imprescindível à ação do Estado na garantia do usufruto dos direitos transacionados.
Os custos de transação no sistema foram incorporados no modelo de decisão do usuário. Estes
custos sociais podem ser mitigados com a constru-
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ção de instituições como a do centro de trocas do
mercado inteligente apresentada neste trabalho.
Existem outras dimensões da participação
do Estado no mecanismo de alocação de água via
mercado. Sendo estas participações tão importante
como as enfatizadas na modelagem realizada como
visto na revisão da literatura e impondo custos financeiros significativos ao Estado como exemplo a
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The Water Market and the State: Lessons From the
Games Theory
ABSTRACT
The paper analyses the water allocation process
among users by means of market mechanisms and shows
the existing relationship between water price and the effectiveness of the command and control process via permit
systems. It is the responsibility of the State responsibility to
guarantee water rights, even though the expenditures associated with this process are acknowledged.. Even if the market system is used to decide the allocation process, the State
will still bear the costs of enforcement. The presence and the
action of the State are associated with the reduction of risk
for the users.
In order to analyze this relationship between the State and
the Market, a mathematical model is proposed. The
mathematical model is based on: i) the rational crime theory, in the context of the “Law & Economics School” for
water stealing actions; ii) the intelligent market, simulated
as an exchange center using linear programming; and iii)
the games theory to model the interaction of different water
users in a water system.
The case study presented here shows that the market system
will only be efficient if an efficient enforcement system is
put in place by the State in order to inhibit the noncompliance of the water users.
Key Words: Water Allocation; Water Right; Inspection and
free-rider.
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RESUMO
Este artigo apresenta uma análise multicriterial de alternativas tecnológicas de gerenciamento da demanda de água, considerando a sua implantação hipotética em um bairro da cidade de Campina Grande — Paraíba. Com base em
entrevistas domiciliares e projetos de engenharia, o estudo avalia a aceitabilidade das medidas, os custos de implantação, o
retorno dos investimentos e a economia de água, objetivando a seleção da(s) melhor(es) alternativa(s) para a redução do
consumo de água do setor, de acordo com critérios sociais, econômicos, ambientais, e técnicos. Os resultados indicam a possibilidade de reduzir, em até 78,49%, o consumo anual de água do setor, com a adoção das alternativas selecionadas pelo
modelo multicriterial.
Palavras-Chave: gerenciamento da demanda urbana de água, uso racional de água, semi-árido.

A gestão da demanda urbana de água
(GDA), objetivando o uso eficiente e sustentável dos
recursos hídricos, é realizada através de estratégias
que influenciam a demanda e que podem ser (Savenije e Van der Zaag, 2002):

INTRODUÇÃO
A rápida urbanização, que se processa em
nível mundial, tem exercido crescentes pressões
sobre os recursos hídricos. Para as cidades de médio
e grande porte, além dos desequilíbrios entre demanda e oferta de água, verifica-se (Brasil, 2006a):
•

•

•

a reduzida disponibilidade das bacias hidrográficas para atendimento das demandas
crescentes, bem como a redução da capacidade de investimento em sistemas de abastecimento de água; e
o alto nível de perdas dos sistemas de abastecimento aliado ao alto grau de desperdício de água pelo usuário final.

•

não estruturais — consistindo em incentivos
econômicos e legais à mudança de comportamento dos usuários da água, com base em
uma realidade institucional e política que
permita tal abordagem; e
estruturais — compreendendo a utilização de
alternativas tecnológicas que propiciem a redução do consumo de água.

Segundo a ótica da GDA, grande parte da
demanda futura de água deverá ser atendida pela
redução dos desperdícios e pela maior eficiência dos
usos atuais. Acredita-se que a melhor alternativa
para aumentar a disponibilidade de água não é mais
expandir a sua oferta, mas gerenciar a sua demanda
eficientemente (Baroudy, 2005). Em alguns países,
isto só será conseguido através de uma completa
reforma nas políticas atuais de uso da água (Brasil,
2006a).

Tal situação torna menos viável a ótica tradicional de expansão da oferta de água, e implica na
necessidade de ser adotado o moderno modelo de
gestão dos recursos hídricos, de caráter multidisciplinar e participativo, e que agrega, à gestão da oferta, a gestão da demanda de água.
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ria dos Jogos. A análise multicriterial permite que,
além dos tradicionais aspectos econômicos, sejam
considerados aspectos como os sociais, os ambientais, os políticos, entre outros —, através de escalas e
medidas adequadas (Roy e Vanderpooten, 1996).
Em uma das mais recentes publicações sobre o estado da arte em análise multicriterial, Figueira et al. (2005) categorizam os métodos de
análise multicriterial da seguinte forma: i) os métodos de ordenamento, entre os quais os já conhecidos métodos das famílias ELECTRE e PROMETHEE; ii) aqueles derivados das Teorias da Utilidade e
do Valor Multiatributo, entre os quais o método da
função utilidade multiatributo e o método de análise hierárquica; iii) os procedimentos não clássicos,
entre os quais a tomada de decisão multicritério
fuzzy e iv) a programação matemática multiobjetivo,
entre os quais a programação de compromisso e a
programação multiobjetivo linear.
A literatura é vasta na exposição de aplicações da análise multicriterial ao setor de recursos
hídricos. Uma pequena amostra são os trabalhos de:
Simonovic (2004) que aplica a Programação de
Compromisso Fuzzy ao planejamento participativo
da bacia do Rio Vermelho no Canadá; Baú e Mayer
(2006) que se utilizam da otimização estocástica
multiobjetivo
para
simular
estratégias
de
bombeamento de poços; Hyde e Maier (2006) que
se utilizam do método PROMETHEE em um problema de tomada de decisão no gerenciamento de
recursos hídricos na Austrália; Vieira e Ribeiro
(2007) que analisam, considerando múltiplos
critérios, os conflitos que podem ocorrer na
implementação dos instrumentos de gestão
dispostos na Política Nacional de Recursos Hídricos.
No caso da seleção de alternativas de gerenciamento da demanda, problema enfocado nesta
pesquisa, as implicações técnicas, socioeconômicas,
ambientais e políticas nem sempre podem ser quantificadas completamente. A seleção exige a consideração de critérios quantificáveis e não quantificáveis
em um único arcabouço de avaliação, com seus
vários níveis de satisfação. Neste contexto, a análise
através de múltiplos critérios apresenta-se como
ferramenta adequada para este tipo de problema.

No caso brasileiro deve ser ressaltada a atual
tentativa de implementação, pela União e Estados,
do novo modelo de gestão de recursos hídricos preconizado pela Lei nº 9.433, de 08 de janeiro de
1997, que instituiu a Política Nacional de Recursos
Hídricos e criou o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. A Lei estabelece que as
águas no Brasil são de domínio público, que a gestão deve ser descentralizada e contar com a participação do poder público, usuários de água e sociedade civil organizada e que novos instrumentos
devem ser utilizados para gerenciar os recursos hídricos no país, entre os quais, os planos de recursos
hídricos, a outorga dos direitos de uso da água e a
cobrança pelo seu uso.
Ressalta-se, também, a estrutura programática do Plano Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) que é composta por treze programas os quais
são divididos em subprogramas. O programa VI do
PNRH é intitulado “Usos múltiplos e gestão integrada de recursos hídricos” e contempla o subprograma “Gestão de demandas, resolução de conflitos,
uso múltiplo e integrado de recursos hídricos” (Brasil, 2006b).
Esta pesquisa avalia através de múltiplos critérios, quatro alternativas tecnológicas de gerenciamento da demanda urbana de água (aparelhos
poupadores, captação de água de chuva, reuso de
água e medição individualizada em edifícios), considerando a sua implantação hipotética no Bairro
Universitário da cidade de Campina Grande, no
Estado da Paraíba.
Com base em entrevistas domiciliares e projetos de engenharia, o estudo avalia a aceitabilidade
das medidas, os custos de implantação, o retorno
dos investimentos e a economia de água, objetivando a seleção da(s) melhor(es) alternativa(s) tecnológicas(s) para a redução do consumo de água do
bairro de acordo com critérios sociais, econômicos,
ambientais e técnicos. Verifica-se, como importante
resultado da pesquisa, que o gerenciamento da demanda de água pode se constituir em importantíssima alternativa para os problemas de abastecimento
de água da cidade.

A ANÁLISE MULTICRITERIAL
CASO DE ESTUDO
O desenvolvimento da análise multicriterial
(MCDA — Multiple Criteria Decision Analysis) tem
parte da sua fundamentação teórica advinda da área
da Economia podendo ser citadas, nesse sentido, as
contribuições da Economia do Bem-Estar, da Teoria
da Utilidade, da Teoria da Escolha Social e da Teo-

Campina Grande está localizada na mesorregião do Agreste paraibano, no trecho mais alto das
escarpas orientais do Planalto da Borborema, com
altitude variando entre 500 e 600 m. Distante 120
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trole de perdas na rede de distribuição (CAGEPA,
2003a), a resposta da população ainda é muito tímida. Passada a crise no abastecimento (as chuvas de
janeiro de 2004 fizeram o reservatório Epitácio Pessoa atingir a sua capacidade máxima), os níveis de
consumo voltaram ao normal, indicando a necessidade de serem adotadas medidas de gerenciamento
da demanda de água, para prevenir a ocorrência de
novas crises na cidade.
A pesquisa, que ora se apresenta, dá continuidade ao estudo desenvolvido por Braga e Ribeiro (2006) no qual é concebido um modelo multicriterial e multidecisor para selecionar alternativas
tecnológicas, econômicas, regulatórias, educacionais
e mistas de gerenciamento da demanda urbana de
água. Em Braga e Ribeiro (2006), a problemática do
abastecimento de água da cidade de Campina
Grande também foi o caso estudado. A atual pesquisa, portanto, verifica a evolução de um programa de
gerenciamento da demanda e avalia, multicriterialmente, as alternativas tecnológicas deste programa.
Selecionou-se o Bairro Universitário, com área total
de 2,38 km2 e população residente de 3.718 habitantes — em sua maioria, professores, funcionários e
alunos da Universidade Federal de Campina Grande
— UFCG, garantindo a homogeneidade da amostra
em termos de poder aquisitivo e nível cultural —,
instalados em um total de 336 casas e 16 edifícios
residenciais (CAGEPA, 2003b). Embora o bairro
conte com alguns empreendimentos comerciais e de
prestação de serviços, o estudo foi direcionado aos
consumidores domésticos e ao campus I da UFCG,
ali localizado.

km da capital do Estado, João Pessoa, possui uma
população de 355.331 habitantes e constitui-se em
um dos centros urbanos de maior desenvolvimento
tecnológico, industrial e educacional do Nordeste
brasileiro.
Com clima equatorial semi-árido, temperatura média de 22,9ºC, precipitação média anual de
600 mm, e situada nas proximidades do divisor da
Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba a cerca de 40 km
do rio principal, Campina Grande tem enfrentado,
ao longo da sua história, graves problemas de abastecimento de água.
A mais recente — e grave — dessas crises ocorreu no período de 1998 a 2000, em função da
seca prolongada que atingiu a região Nordeste do
Brasil, entre 1997 e 1999, agravada pela construção
indiscriminada de pequenos açudes a montante do
reservatório Epitácio Pessoa (Boqueirão), único
manancial que abastece a cidade, bem como pela
irrigação de áreas no seu entorno e pela ausência de
gestão hídrica (Rêgo et al., 2000).
Em junho de 1998, verificando que o reservatório não havia recebido nenhuma vazão afluente,
o Ministério Público da Paraíba, através da Coordenação das Curadorias em Campina Grande (Rêgo et
al., 2001) — considerando que o reservatório alcançaria o seu volume intangível no prazo máximo de
dez meses, se não fossem tomadas medidas para a
redução das vazões retiradas — apresentou várias
recomendações, entre as quais: destinação da reserva disponível no reservatório para uso exclusivo no
abastecimento humano e dessedentação de animais;
fechamento imediato da comporta de alimentação
da calha do rio Paraíba; e proibição da prática da
irrigação nas margens do reservatório. De imediato,
a única medida adotada foi o fechamento da comporta. Novo Laudo Técnico, indicando que o colapso do sistema de abastecimento de água ocorreria a
partir do mês de junho de 1999, levou a CAGEPA —
Companhia de Água e Esgotos da Paraíba a implantar severos racionamentos de água (de outubro de
1998 a abril de 2000, chegando a quatro dias/semana sem água nas torneiras, na fase final do
racionamento), penalizando, principalmente, a
população de baixa renda, que não tinha condições
financeiras de armazenar água. A prática de irrigação, no entanto, continuou até março de 1999,
quando, acionada pelo Ministério Público, com base
em Parecer Técnico (MP-PB, 1999), a Justiça Federal concedeu liminar, suspendendo-a.
Embora o Poder Público (Governo do Estado, em parceria com a CAGEPA) venha tomando
algumas iniciativas voltadas à conscientização da
população quanto ao uso racional da água e ao con-

METODOLOGIA
A metodologia adotada compreende as
seguintes etapas:
•
•
•
•
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definição das alternativas tecnológicas de
gerenciamento da demanda a serem analisadas;
elaboração e adaptação de projetos de implantação das alternativas selecionadas;
definição dos objetivos, critérios e categorias a serem considerados na análise multicriterial;
aplicação dos métodos de aquisição de dados (entrevistas, cálculo dos elementos dos
projetos);
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•
•

•

concepção do modelo de análise multicriterial (chamado de GEDAM — Gerenciamento
da Demanda de Água Multicriterial);
aplicação do modelo e análise dos resultados obtidos.

Definição das alternativas tecnológicas
de gerenciamento da demanda
Foram escolhidas, para análise, as seguintes
alternativas tecnológicas (Albuquerque, 2004):
•

•

•

•

Edifícios
•

reuso de água residencial — reaproveitamento de esgotos domésticos para fins potáveis
ou não potáveis, de acordo com o nível de
tratamento realizado. Foi considerada a opção de reuso não potável, para utilização em
descargas sanitárias;
medição individualizada em edifícios — refere-se à colocação de um medidor de água
em cada apartamento de um edifício, evitando o sistema de rateio da conta única do
edifício pelo número de apartamentos;
aparelhos poupadores — consiste na substituição de equipamentos sanitários convencionais por outros, de tecnologia mais avançada, que economizam água. Foram considerados: bacias sanitárias de volume de descarga reduzido (VDR), chuveiros de vazão
reduzida, torneiras com arejadores, e mictórios de válvula automática;
captação de água de chuva — coleta e armazenamento (em cisternas) da chuva que cai
no telhado, para utilização em descargas sanitárias, regas de jardins, lavagem de carros,
reservas de incêndios, entre outros usos.

•

Elaboração e adaptação de projetos
de implantação das alternativas selecionadas

•

Casas (considerando-se área coberta de
217,5 m2 e 4 moradores)
•

troca de aparelhos - troca de aparelhos convencionais por: 4 bacias sanitárias (VDR), 3
chuveiros com dispositivo redutor, 4 torneiras (com arejador) para lavatório, 3 torneiras (com arejador) para cozinha; 3 torneiras
(com arejador) para lavanderia e jardim.
Foi ainda considerada a troca apenas das
bacias sanitárias ou apenas dos chuveiros e
torneiras.

reuso de água e captação de água de chuva
— foi adotado o projeto de Lucas Filho e
Moreira (2001) para um edifício residencial
constituído de 5 pavimentos (um pilotis e
quatro pavimentos tipo) e um total de 8 apartamentos (78,89 m2 de área útil, cada).
As águas servidas da área de serviço e banheiros (social e da suíte) são coletadas por
colunas (independentes das destinadas ao
esgoto primário) que as conduzem a um
tanque de recirculação e filtragem. Deste
tanque, a água clarificada é rebombeada para um reservatório elevado separado, que
também se destina à reserva de incêndio, de
onde é utilizada para a descarga das bacias
sanitárias. A água de chuva, coletada por calhas, também abastece esse reservatório separado;
medição individualizada — foi adotado o
projeto de Albuquerque (2004) para um edifício residencial de 9 pavimentos (pilotis e
8 pavimentos tipo), totalizando 16 apartamentos (220 m2 de área útil, cada). O projeto foi elaborado de acordo com Coelho e
Maynard (1999), com o dimensionamento
dos ramais e colunas seguindo a NBR 5626;
troca de aparelhos — como considerado para
as casas.

Campus da UFCG (área de 390.100 m2, área coberta
de 36.312 m2, 80 blocos)

captação de água de chuva — colocação de
um reservatório superior de 3.000 litros e
um inferior de 10.000 litros, para acumulação de água de chuva a ser utilizada para a
descarga de bacias sanitárias, rega de jardins
e lavagem de carro; caso a água de chuva
não supra as necessidades, o reservatório de
2.000 litros já existente alimentará, por gravidade (com água da rede pública), o reservatório de 3.000 litros.

•

•
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troca de aparelhos — troca de todos os aparelhos hidrosanitários dos blocos, totalizando: 153 bacias sanitárias, 33 chuveiros, 41
mictórios e 219 torneiras;
captação de água de chuva — o projeto foi
concebido por Albuquerque (2004), para
implantação de 40 cisternas de placas (uma
para cada dois blocos), com capacidade in-
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dividual de 15 m3; a área total de captação
corresponde à área coberta dos blocos.

Cálculo dos elementos dos projetos: Para a obtenção de dados quantitativos que permitissem a avaliação dos objetivos econômico e ambiental, foram
considerados os seguintes elementos dos projetos de
implantação das alternativas:

Definição dos objetivos, critérios e categorias
a serem considerados na análise multicriterial

•
As alternativas tecnológicas foram analisadas de
acordo com quatro objetivos:
•
•
•

•
•

econômico — onde a viabilidade da alternativa é função do período de retorno do investimento necessário à sua implantação;
ambiental — em que a viabilidade da alternativa é função da redução de consumo de
água proporcionada pela sua implantação;
técnico — em que a viabilidade da alternativa
relaciona-se à maior ou menor facilidade de
implantação, à complexidade técnicooperacional (operação e manutenção) e à
disponibilidade de materiais e mão-de-obra
no mercado local; e
social — em que a viabilidade da alternativa é
função da sua aceitabilidade pela população.
Para cada objetivo, foram definidos os critérios de análise e as categorias em que se traduziriam esses critérios (Tabela 1).

•
•

•
•
•

Para o objetivo econômico, por exemplo, o
critério retorno do investimento observa as seguintes categorias: extremamente viável, com período de
retorno inferior a 1 ano; viável, período de retorno
entre 1 e 3 anos; pouco viável, período de retorno
entre 3 e 4 anos; e inviável, quando o período de
retorno é superior a 4 anos

•

•
Aplicação dos métodos de aquisição de dados
para a análise das alternativas
Realização de entrevistas: Para avaliar a aceitabilidade da população (objetivo social) em relação às
alternativas de gerenciamento da demanda definidas para análise, foram realizadas entrevistas domiciliares, com base em um questionário padrão e considerando amostragens representativas de casas (32,
de um total de 336) e edifícios (3, de um total de 16,
com realização de 4 entrevistas por edifício).

consumo mensal de água atual (m3): para as
casas, foram considerados os dados de consumo médio mensal (CAGEPA, 2003b); para os edifícios, considerou-se um consumo
per capita de 200 l/dia (Creder, 1996), uma
média de 5 pessoas/apartamento e um total
de 16 apartamentos por edifício (consumo
mensal considerado igual para todos os meses do ano); para o campus da UFCG, foi
considerado o volume de consumo indicado
nas faturas da CAGEPA, relativas ao mês de
junho/2003, para os 12 meses do ano;
consumo mensal de água posterior (m3):
consumo médio mensal de água obtido após a adoção da alternativa;
investimento (R$): custo total de implantação da alternativa, calculado a partir do orçamento de projeto, com base em pesquisa
de mercado no comércio local;
custo de operação e manutenção (R$): custo
mensal da operação e manutenção da alternativa;
economia de água (m3): redução do consumo mensal de água obtido com a implantação da alternativa;
retorno do investimento (R$): valor monetário da economia mensal de água, ou seja,
redução do valor da fatura da CAGEPA após
a implantação da alternativa;
índice de redução de consumo (%): percentual de redução de consumo mensal de água obtido com a implantação da alternativa.
É importante observar que os dados necessários à avaliação do objetivo técnico foram
obtidos a partir dos manuais dos fabricantes
dos diferentes equipamentos, do nível de dificuldade de implantação dos projetos considerados no estudo, e de pesquisa efetuada
junto ao comércio local.

O modelo de análise multicriterial concebido
Considerando as características desta pesquisa, dentre as técnicas da análise multicriterial
com um decisor, optou-se pelo desenvolvimento de
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Tabela 1 - Objetivos, critérios e categorias para a análise multicriterial.

Objetivo

Critério

Econômico

Retorno do Investimento (RI)

Ambiental

Redução de Consumo (RC)
Facilidade de Implantação em
Edifícios Existentes*
Facilidade de Operação

Técnico

Disponibilidade no Mercado
(DM)
Facilidade de Manutenção**
Aceitabilidade
(AE)

Social

Econômica

Aceitabilidade Ambiental (AA)

Aceitabilidade Geral (AG)

Categoria
Extremamente viável (RI≤1ano), Viável (1<RI<3 anos), Pouco viável (3<RI≤4 anos), Inviável (RI>4 anos)
Muito alta (RC≥70%), Alta (50%≤RC<70%), Média
(30%≤RC< 50%), Baixa (20%≤RC<30%), Muito baixa
(RC<20%)
Alta (não altera projeto/usuário), Média (não altera projeto/m.o.especial), Baixa (altera projeto/m.o. especial)
Alta (fácil operação s/ orientação), Média (fácil operação
c/ orientação), Baixa (complexo, orientação especial)
Muito alta (DM=100%), Alta (70%≤DM<100%), Média
(50%≤ DM<70%), Baixa (30%≤DM<50%), Muito baixa
(DM<30%)
Muito alta (p=½ a 1 ano/usuário), Alta (p=½ a 1 ano/m.o.
especial), Média (p=¼ a ½ ano/usuário), Baixa (p=¼ a ½
ano/m.o. especial), Muito baixa (p<¼ ano/m.o. especial)
Extremamente desejável (AE=100%), Desejável (50%≤AE<
100%), Pouco desejável (30%≤AE<50%), Indesejável (AE<30%)
Extremamente desejável (AA=100%), Desejável (50%≤AA<
100%), Pouco desejável (30% ≤AA<50%), Indesejável (AA <
30%)
Extremamente desejável (AG=100%), Desejável (50%≤AG<
100%), Pouco desejável (30% ≤AG<50%), Indesejável (AG
< 30%)

OBS.: RI-Retorno do Investimento; RC-Redução de Consumo; DM-Disponibilidade no Mercado; AE-Aceitabilidade Econômica; AAAceitabilidade Ambiental; AG-Aceitabilidade Geral; (*) Indica se há necessidade de alteração do projeto original e se a implantação pode
ser feita pelo próprio usuário ou precisa de mão-de-obra especializada; (**) Refere-se ao período (p) mínimo entre manutenções necessárias e indica se há necessidade de mão-de-obra especializada ou se pode ser feita pelo próprio usuário.

um modelo de análise multicriterial com articulação
antecipada de preferências do decisor. Os métodos
com articulação antecipada de preferências são
técnicas não interativas, em que as preferências são
definidas a priori pelo decisor, pelo analista (caso
desta pesquisa), ou por consenso de ambos, em uma
manifestação antecipada do juízo de valor sobre os
possíveis compromissos entre os objetivos fixados e
sobre os pesos (pontuações) relativos aos critérios
de julgamento desses objetivos.
As etapas constituintes do modelo desenvolvido nesta pesquisa, o GEDAM — Gerenciamento da
Demanda de Água Multicriterial, estão apresentadas
a seguir:
•

•

Cálculo dos pesos reais dos critérios — foi
adotada uma escala de pontuação das categorias: 1,0 (Extremamente desejável/viável,
Muito alta); 0,8 (Desejável, Viável, Alta); 0,6

•
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(Média); 0,4 (Pouco desejável/viável, Baixa); e 0,2 (Indesejável, Inviável, Muito baixa). Assim, para dada alternativa, o peso real de cada critério é a média das pontuações
das suas respectivas categorias, atribuídas a
partir dos resultados das entrevistas e do
cálculo dos elementos de projeto;
Cálculo dos pesos gerais dos objetivos para
alternativas isoladas — correspondendo à
média dos pesos reais dos critérios componentes de cada objetivo, para uma dada alternativa. Por exemplo, o peso geral do objetivo social, para a alternativa medição individualizada, é a média dos pesos reais dos
critérios aceitabilidade econômica, aceitabilidade ambiental e aceitabilidade geral, obtidos para essa alternativa;
Cálculo dos pesos gerais dos objetivos para
alternativas associadas — correspondendo à
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•

Custo, retorno do investimento e economia
de água, para cada alternativa analisada
A Tabela 3 apresenta os resultados obtidos
do cálculo dos elementos de projeto, para cada alternativa, considerando a sua implantação por casa,
por edifício e no campus da UFCG.
Alguns aparelhos apresentaram valores bastante elevados no comércio local (especialmente os
chuveiros e torneiras econômicos), com reflexos no
custo total da alternativa e, conseqüentemente, no
período de retorno do investimento. Mesmo assim,
no caso das casas e edifícios, os maiores investimentos referem-se, respectivamente, à captação de água
de chuva e à medição individualizada (função da
complexidade da implantação).

Loc

Tabela 2 — Objetivo Social: Aceitabilidade econômica,
ambiental e geral das alternativas.

Casas

•

média dos pesos gerais do objetivo econômico, social ou técnico-operacional para as
alternativas isoladas; no caso do objetivo
ambiental, o peso geral é a soma dos pesos
gerais do objetivo ambiental das alternativas
isoladas, tendo 1,0 como valor máximo. Por
exemplo, o peso geral do objetivo econômico para a implantação conjunta das alternativas ‘bacia sanitária VDR’, ‘reuso de água’ e
‘medição individualizada’ é a média dos pesos gerais do objetivo econômico dessas alternativas;
Adoção dos pesos preferenciais dos objetivos — consistindo na variação do peso relativo (preferência) dos objetivos no processo
de escolha. Assim, além do peso para igual
preferência (25), são adotados os pesos 40,
30, 20 e 10, ordenados da maior para a menor preferência. As combinações desses pesos com os objetivos considerados na pesquisa permitem a realização de análise de
sensibilidade (total de 25 simulações), de
modo a se avaliar a influência dos pesos preferenciais dos objetivos no ordenamento final das alternativas;
Processo final de seleção de alternativa(s) —
refere-se ao somatório do produto dos pesos
gerais pelos pesos preferenciais de cada objetivo, para cada alternativa. A alternativa selecionada é aquela que apresenta maior
somatório de pesos para o conjunto de objetivos.

RESULTADOS

Edifícios

Entrevistas

Os resultados das entrevistas domiciliares
indicam que 100% dos entrevistados têm conhecimento dos problemas de abastecimento d’água da
cidade, enquanto cerca de 50% conhecem medidas
tecnológicas de redução do consumo de água.
A Tabela 2 apresenta os resultados obtidos
para os critérios de aceitabilidade econômica, ambiental e geral, relacionados ao objetivo social. Verifica-se que as alternativas ‘bacia sanitária VDR’ e ‘chuveiros e torneiras econômicos’ aparecem com a
maior aceitabilidade geral, respectivamente, para os
moradores de casas e edifícios.

Alternativa
Bacia sanitária VDR
Chuveiros e
torneiras
econômicos
Captação de
água de chuva
Bacia sanitária VDR
Chuveiros e
torneiras
econômicos
Medição
individualizada
Reuso
de
água

Aceitabilidade
Econômica Ambiental Geral
(%)
(%)
(%)
53,3

46,9

81,3

26,7

40,6

59,4

20,0

40,6

53,0

25,0

12,5

50,0

75,0

0,0

75,0

0,0

25,0

0,0

42,5

50,0

37,5

Loc — local de realização das entrevistas.

Verifica-se que, para as alternativas consideradas para as casas, o período de retorno do investimento mostrou-se sempre superior a 4 anos (objetivo econômico). A maior redução de consumo (objetivo ambiental) foi propiciada pelos ‘aparelhos
poupadores’ (38,33% de redução no consumo mensal), tanto para as casas quanto para os edifícios.
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UFCG

Edifício

Casa

Local

Tabela 3 — Custo, retorno do investimento e economia de água, para as alternativas analisadas, por unidade residencial e
campus da UFCG.

Alternativa

Investimento
(R$)1

Período de
Retorno
(Ano)

Redução do
Consumo
Mensal (%)

Economia
de Água
(m3/ano)

Aparelhos poupadores2
Bacia sanitária VDR
Chuveiros e torneiras
Captação de água de chuva
Aparelhos poupadores2
Bacia sanitária VDR
Chuveiros e torneiras
Medição individualizada
Reuso de água3

1.493,44
573,70
919,84
4.211,26
23.895,04
9.177,00
14.714,44
10.289,49
8.261,22

> 10
8,50
> 10
> 10
4,08
2,58
4,58
2,75
3,00

38,33
16,50
21,83
36,00
38,33
16,50
21,83
25,00
36,00

66,60
28,43
36,90
62,00
2.238,47
963,61
1.274,86
1.460,00
2.102,40

Aparelhos poupadores4

92.456,78

1,58

34,56

16.244,40

Captação de água de chuva

22.400,00

0,42

61,00

23.530,00

1

— Valores referentes ao ano de 2004; 2 — Bacias+Chuveiros+Torneiras; 3 — Dados obtidos na literatura consultada;

4

— Bacias+ Chuveiros+ Torneiras+Mictórios.

Edifício

Casa

Loc

Tabela 4 — Pesos gerais dos objetivos, para as alternativas isoladas e associadas.

Alternativa
Captação de água de chuva
Bacia sanitária VDR
Chuveiros e torneiras econômicos
Aparelhos poupadores1
Captação água de chuva + Aparelhos poupadores
Captação água de chuva + Bacia sanitária
VDR
Captação água de chuva + chuveiros e torneiras
Bacia sanitária VDR
Chuveiros e torneiras econômicos
Aparelhos poupadores1
Medição individualizada (MI)
Reuso de água
Reuso de água + Bacia sanitária VDR
Reuso de água + MI
Bacia sanitária VDR + MI
Aparelhos poupadores1 + MI
Reuso de água + Bacia sanitária VDR + MI

Loc — local de implantação da alterntiva;

1

Peso Geral do Objetivo
Econômico Ambiental
0,2
0,4
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,4

Social
0,4
0,6
0,4
0,5

Técnico
0,7
1,0
1,0
1,0

0,2

0,8

0,45

0,85

0,2

0,6

0,5

0,85

0,2

0,6

0,4

0,85

0,6
0,2
0,2
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,4
0,6

0,2
0,2
0,4
0,2
0,4
0,6
0,6
0,4
0,6
0,8

0,6
0,4
0,5
0,2
0,4
0,5
0,3
0,4
0,35
0,4

1,0
1,0
1,0
0,7
0,2
0,6
0,45
0,85
0,85
0,63

— Bacia sanitária VDR + Chuveiros e torneiras econômicos.
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Para os edifícios, a alternativa isolada selecionada foi
“bacia sanitária VDR” (96% das simulações), seguida
da alternativa “chuveiros e torneiras econômicos”
(4%).
A alternativa associada ‘reuso de água +
bacia sanitária VDR + medição individualizada’ foi
selecionada em 100% das simulações.
Nenhuma outra alternativa, isolada ou associada, foi selecionada pelo modelo.

Pesos gerais dos objetivos
Com base nos critérios e respectivas categorias (Tabela 1) e em função dos resultados das entrevistas (Tabela 2), dos elementos de projeto (Tabela 3) e dos dados técnico-operacionais, foram
determinados os pesos gerais dos objetivos (média
dos pesos reais dos critérios componentes).
A Tabela 4 apresenta, a título de exemplo,
os resultados obtidos para as casas e para algumas
alternativas consideradas para os edifícios.
Assim, pode-se verificar que, para as casas,
todas as alternativas são economicamente inviáveis
(peso geral 0,2), ao mesmo tempo em que apresentam alta viabilidade técnica (peso geral variando de
0,7 a 1,0).
Resultados das simulações do modelo multicriterial
Foram realizadas 25 simulações para cada
caso (casas e edifícios), com igual preferência (1) e
alterando os pesos preferenciais dos objetivos
[2(EAST), 3(AEST), 4(SEAT), 5(TEAS, 6(ESAT),
7(ETAS), 8(SAET), 9(STEA), 10(STAE), 11(ATSE),
12(ATES), 13(SETA), 14(SATE), 15(ETSA),
16(ESTA), 17(EATS), 18(AETS), 19(ASTE),
20(ASET), 21(TESA), 22(TAES), 23(TASE),
24(TSEA), 25(TSAE); as ordem das letras indica a
ordem de preferência (40-30-20-10) dos objetivos
econômico (E), ambiental (A), social (S) e técnicooperacional (T)], de modo a verificar a alternativa
tecnológica selecionada para cada ordem preferencial. Os resultados obtidos estão descritos a seguir.
Para as casas, a alternativa isolada com maior pontuação (em quase 100% das simulações) foi a
“bacia sanitária VDR”, conforme indicado na Figura
1; a alternativa “captação de água de chuva” foi selecionada em duas simulações (3 e 18), quando a
maior preferência era do objetivo ambiental; a alternativa ‘chuveiros e torneiras econômicos” não foi
selecionada em qualquer das simulações, apesar da
sua alta viabilidade ambiental.
No caso das alternativas associadas para as
casas, a alternativa “captação de água de chuva +
aparelhos poupadores” foi selecionada em 80% das
simulações, o que pode ser explicado pela sua alta
viabilidade ambiental e baixa complexidade técnica,
permitindo que seja superada a sua média aceitabilidade e baixa viabilidade econômica. Nas demais
simulações (20%), a alternativa selecionada foi “aparelhos poupadores”, em simulações onde o objetivo econômico (15 e 16) ou o técnico-operacional
(14, 21 e 22) era o de maior preferência.

Figura 1 — Comportamento das alternativas isoladas para
as casas, nas 25 simulações efetuadas.

Economia potencial de água no Bairro Universitário
As Tabelas 5 e 6 apresentam a economia
potencial anual de água, calculada para o Bairro
Universitário considerando que:
•
•

todas as casas e edifícios adotem as alternativas selecionadas pelo modelo multicriterial;
sejam adotadas as alternativas analisadas para o campus da UFCG.

COMENTÁRIOS FINAIS
Este artigo descreve a avaliação multicriterial de alternativas tecnológicas de gerenciamento da
demanda de água (aparelhos poupadores, captação
de água de chuva, reuso de água e medição individualizada), considerando a sua implantação hipotética no Bairro Universitário de Campina Grande,
Paraíba.
O GEDAM (o modelo de análise multicriterial, desenvolvido para o estudo) permitiu que as
alternativas fossem analisadas de acordo com critérios econômicos, ambientais, sociais e técnicos, valorados com base em entrevistas domiciliares e projetos de engenharia.
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Tabela 5 — Economia potencial de água com a implantação das alternativas isoladas em casas e edifícios.

Local

Unidades
(ud)

Consumo
Total
(m3/ano)

Casas
336
Edifícios 16

57.288,00
93.440,00

UFCG

47.268,00

1

Bairro

Redução do
Consumo por
Unidade
(m3/ano/ud)
28,43
963,61

Alternativa

Bacia sanitária VDR
Bacia sanitária VDR
Captação de água de chuva +
39.774,40
Aparelhos poupadores1

Economia
Potencial Total2
(m3/ano)
9.552,48
15.417,76
39.774,40
64.744,64

197.996,00

1

Bacia sanitária VDR + Chuveiros, torneiras e mictórios econômicos;

2

Economia Potencial Total = Unidades × Redução do Consumo por Unidade.

Tabela 6 — Economia potencial de água com a implantação das alternativas tecnológicas associadas.

Local

Unidades
(ud)

Consumo
Total
(m3/ano)

Casas

336

57.288,00

Edifícios 16

93.440,00

UFCG

47.268,00

Bairro

1

Redução do
Consumo por
Unidade
(m3/ano/ud)

Alternativa

Captação de água de chuva +
Aparelhos poupadores1
128,60
Reuso de água + Bacia sanitária
VDR + Medição individualizada 4.526,01
Captação de água de chuva +
39.774,40
Aparelhos poupadores1

Economia
Potencial Total2
(m3/ano)
43.209,60
72.416,16
39.774,40
155.400,16

197.996,00

1

Bacia sanitária VDR + Chuveiros, torneiras e mictórios econômicos;

2

Economia Potencial Total = Unidades × Redução do Consumo por Unidade.

adoção das alternativas isoladas e associadas nas
casas e edifícios; desde que a quantidade de água
fornecida para Campina Grande é de 25.500.000
m3/ano, a implantação das alternativas associadas,
apenas no Bairro Universitário (que corresponde a
1,05% da população campinense), representaria
uma economia de 0,61% do consumo anual da cidade.
Embora a não viabilidade econômica de
algumas das alternativas possa dificultar a sua adoção pela população campinense, a utilização da
análise multicriterial efetivamente permitiu a seleção de alternativas que atendem aos objetivos econômicos, técnicos, ambientais e sociais. Desta maneira, os resultados do estudo oferecem subsídios
para o planejamento da gestão hídrica de Campina
Grande — indicando, por exemplo, a necessidade de
políticas públicas que incentivem, economicamente,
a adoção de alternativas tecnológicas para redução
do consumo de água — e demonstram que o geren-

As simulações do modelo foram feitas para
as casas e edifícios do Bairro, e conduziram à seleção
das alternativas: “bacia sanitária VDR” (isoladamente) e “captação de chuva” em conjunto com “aparelhos poupadores”, para as casas; “bacia sanitária
VDR” (isoladamente) e “reuso de água” em conjunto com “bacia sanitária VDR” e “medição individualizada”, para os edifícios. Para o campus da UFCG, o
modelo não foi aplicado, sendo considerada a implantação conjunta das alternativas “captação de
água de chuva” e “aparelhos poupadores”.
As alternativas selecionadas pelo modelo
multicriterial (casas e edifícios), além daquelas analisadas para o campus da UFCG, permitem comprovar a efetividade das medidas de gerenciamento da
demanda urbana de água. Considerando que todas
as unidades residenciais e a UFCG adotassem as
alternativas selecionadas para cada caso, a economia
potencial de água representaria 32,7% e 78,9% do
consumo anual do bairro, respectivamente para a
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Multicriteria Analysis of Technological Alternatives
to Reduce Water Consumption
ABSTRACT
This article presents a multicriteria analysis of
technological alternatives for water demand management,
which are considered for hypothetical implementation in an
area of Campina Grande city, State of Paraíba. Based on
domiciliary interviews and engineering projects the study
evaluates the measures’ acceptability, implementation costs,
time of return on investments and water saved. Its aim is
to select the best alternative(s) for reducing the water consumption in the area according to social, economic, environmental, and technical criteria. The results obtained
indicate that the adoption of the alternatives selected by the
multicriteria model makes it possible to reduce annual
water consumption in this area by up to 78.49%.
Key-words: management of urban water demand, rational
water use, semi-arid.
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RESUMO
O desenvolvimento das atividades antrópicas sem um planejamento adequado tem proporcionado a degradação da qualidade das águas, comprometendo os diversos usos deste recurso natural e, especificamente, a sua utilização para fins recreacionais. Neste contexto, o município de Carrancas, localizado na região Sul do estado de Minas Gerais, possui uma série de atrativos naturais, como a presença de várias cachoeiras, dentre elas a Cachoeira da Fumaça, localizada na bacia do Ribeirão de Carrancas, a qual é bastante freqüentada por turistas. Entretanto, a destinação inadequada de efluentes tem causado a contaminação das águas, colocando em risco a população que entra em contato primário. Este trabalho teve por objetivo avaliar a qualidade
físico-química e microbiológica das águas do Ribeirão de Carrancas, visando a investigação das condições locais de balneabilidade, especificamente da Cachoeira da Fumaça e a avaliação das intervenções antrópicas na bacia sobre a qualidade das águas. Os
resultados obtidos demonstram uma degradação da qualidade das águas na bacia, especialmente proporcionada pelo lançamento
de efluentes provenientes da área urbana, o que resulta no comprometimento da utilização das águas para fins recreacionais,
oferecendo riscos aos banhistas.
Palavras-chave: qualidade da água; balneabilidade; Ribeirão de Carrancas.

INTRODUÇÃO
O desenvolvimento das atividades antrópicas
sem um planejamento adequado tem proporcionado, à
escala global, a degradação da qualidade das águas, através do lançamento de efluentes sem tratamento prévio e
planejamento inadequado do uso do solo, comprometendo a utilização das águas. Neste contexto, a bacia do
Ribeirão de Carrancas, município de Carrancas, MG,
tem sofrido os efeitos negativos da poluição advinda do
crescimento urbano e do desenvolvimento de atividades
agropecuárias.
A bacia está inserida em uma das áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade em Minas Gerais, por ser considerada de importância biológica “Muito Alta” (Drummond et al., 2005). A bacia também é
palco de atividades de recreação de contato primário
devido à presença de diversas corredeiras, quedas d’água
e poços. O uso recreacional das águas é importante para
o desenvolvimento da atividade turística no município.
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No intuito de avaliar os efeitos das intervenções
antrópicas sobre as águas, este trabalho teve por
objetivo avaliar a qualidade físico-química e microbiológica das águas do Ribeirão de Carrancas, visando a investigação das condições locais de balneabilidade, especificamente da Cachoeira da Fumaça.

ÁREA DE ESTUDO
A bacia do Ribeirão de Carrancas situa-se no
município de Carrancas, macrorregião sul de Minas
Gerais, com uma área de cerca de 53 km2 (Figura 1).
O sistema fluvial integra-se à bacia do rio Capivari,
afluente do Rio Grande. Carrancas localiza-se a cerca de 290 km de Belo Horizonte. Ocupa uma área
de 727 km2 e sua sede situa-se entre as coordenadas
21º 28’ 24’’ de latitude sul e 44º 39’ 04’’ de longitude oeste, a uma altitude de 1.060 metros (IBGE,
2006).
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A temperatura média anual é de 19,2oC, com média
máxima de 28,5oC e mínima de 14,1oC. A precipitação
média anual é de 1.470mm (Minas Gerais, 2006).

corresponde, principalmente, à pecuária leiteira.
Segundo dados da Produção Pecuária Municipal,
em 2004, o rebanho bovino contava com 24.000
cabeças (IBGE, 2006).
A atividade turística ocupa lugar de destaque no município, tendo em vista os diversos atrativos naturais e culturais, o que lhe permitiu estar
inserida nos circuitos turísticos “Vale Verde e Quedas D’água” e “Estrada Real”. Alguns atrativos são
considerados patrimônios municipais, regulamentados pela lei orgânica municipal, como, por exemplo,
a Cachoeira da Fumaça, que consiste no ponto turístico mais conhecido.

MATERIAL E MÉTODOS

Figura 1 — Localização da área de estudo

A vegetação local corresponde à faixa de transição entre Cerrado e Mata Atlântica, predominando os
campos, herbáceos contínuos. Os solos predominantes
são os Cambissolos, ocorrendo ainda Latossolos variação
UNA, Latossolos Vermelho-Escuros e Solos Litólicos
(Giarola et al., 1997).
A geologia local é caracterizada pela presença
de gnaisses da Megasseqüência Andrelândia, e intercalações de filitos, quartzitos xistos, anfibolitos, rochas ultramáficas e metacalcários (COMIG, 2002). O relevo
apresenta colinas e algumas planícies aluvionares abertas, com altitudes entre 1.000 e 1.100m.
O município de Carrancas tem uma população
de 3.485 habitantes (dados de 2005), a maior parte concentrada na área urbana (IBGE, 2006). A agropecuária
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O estudo dos impactos humanos na qualidade das águas do Ribeirão de Carrancas foi auxiliado pelo levantamento e classificação da cobertura
do solo. Foi realizada a interpretação de imagens
multiespectrais Landsat, órbita 218, ponto75, tomadas em 08/08/2005, com resolução espacial de
30x30m. Utilizou-se o método de classificação supervisionada, baseado em informações prévias fornecidas pelo analista ao sistema, a partir de amostras
de treinamento coletadas em campo (Lillessand &
Kiefer, 2000). O algoríttmo classificador foi o de
máxima-verossimilhança, tendo em vista o seu desempenho dentre os outros classificadores paramétricos em classificação da superfície terrestre (Carvalho, 2001). As classes definidas foram: solo exposto,
área urbana, formação arbórea, formação arbustiva
e formação campestre. As amostras de treinamento
e acurácia utilizadas na classificação foram coletadas
a partir de visitas a campo, com a utilização de GPS.
A avaliação da qualidade das águas foi realizada por meio de um programa de monitoramento
de parâmetros físico-químicos e microbiológicos em
três pontos de amostragem de água no Ribeirão de
Carrancas. O primeiro, localizado a montante da
área urbana municipal, visa captar a interferência da
poluição difusa da atividade agropecuária e verificar
as condições de qualidade antes do lançamento do
esgoto urbano. O segundo ponto localiza-se a jusante da área urbana, após o lançamento de esgotos de
Carrancas. Já o terceiro ponto corresponde à Cachoeira da Fumaça, exutório da bacia, onde ocorrem atividades recreacionais.
Foram monitorados os nove parâmetros do
índice de qualidade de águas (IQA) desenvolvido
pela National Sanitation Foundation (NSF), utilizado
pelo Instituto Mineiro de Gestão das Águas na avali-

RBRH — Revista Brasileira de Recursos Hídricos Volume 13 n.4 Out/Dez 2008, 111-120
ação da qualidade das águas no estado de Minas Gerais.
O cálculo do índice de qualidade das águas (IQA) foi
realizado a partir da utilização das equações integrantes
ao Sistema de Cálculo da qualidade das águas (Minas
Gerais, 2005).
Em função de problemas com a leitura de turbidez para o mês de março de 2006, o cálculo do IQA foi
realizado no período de abril a dezembro. Além do cálculo do índice, a análise individual dos parâmetros oxigênio dissolvido (OD), demanda bioquímica de oxigênio(DBO5), nitrato, fosfato total, temperatura, turbidez,
coliformes fecais, pH, sólidos totais dissolvidos(STD) e
nitrogênio amoniacal total possibilitou inferir sobre as
atividades que contribuem para a poluição das águas.
O monitoramento foi realizado com freqüência
mensal, entre março e dezembro de 2006, sendo adotada a amostragem simples, na margem, a 15 cm de profundidade, em área de água corrente. Durante as coletas
foi medida a vazão para cada um dos pontos amostrais,
sendo utilizado o método seção x velocidade, a qual foi
medida com auxílio de flutuadores.
As análises OD, DBO5, fósforo total, nitrato,
temperatura, pH e nitrogênio amoniacal total foram
realizadas em campo por meio de um kit de análise de
água (“Ecokit”), sendo os resultados das análises colorimétricas obtidos por comparação visual. E as análises de
coliformes termotolerantes e STD foram realizadas no
Laboratório de Análises de Água do Departamento de
Engenharia da Universidade Federal de Lavras (UFLA),
atendendo respectivamente, às especificações 9221E e
2540C do Standard Methods for the Examination of Water
and Wastewater- APHA/AWWA/WEF, de 1998.
Em relação às análises de turbidez, estas foram
realizadas no Laboratório de Análise de Água da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa), em
Lavras.
Para a avaliação das condições de balneabilidade
foram seguidas as normas estabelecidas pela Resolução
CONAMA no 274, de 29 de novembro de 2000. Dessa
forma, a amostragem foi realizada no poço da Cachoeira
da Fumaça, no local de maior concentração de banhistas, nos finais de semana dos meses de novembro e dezembro, em função da maior visitação ao balneário nesse
período, considerando-se o período monitorado de
março a dezembro de 2006.
A amostragem foi efetuada com freqüência semanal, por cinco domingos consecutivos, atendendo as
exigências legais. As amostras foram coletadas à isóbata
de 1 metro, a 15 centímetros de profundidade, na área
de banho mais freqüentada, sendo então encaminhadas
ao laboratório para a avaliação da presença de coliformes termotolerantes.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Cobertura do solo
O resultado da classificação da cobertura do
solo na área de estudo é apresentado na Figura 2. A
cobertura predominante na área de estudo (Tabela
1) corresponde à formação campestre (61,80 %),
que abrange uma área de 32,98 km2. Nestas áreas
ocupadas por pastagens de formação natural ou
antrópica, nota-se o desenvolvimento da atividade
pecuária, especialmente a leiteira que, de acordo
com Domingos (2004), é explorada em 96% dos
estabelecimentos rurais de Carrancas.
As formações arbustivas que ocupam
22,32% da área total estudada localizam-se, especialmente, nas vertentes mais íngremes da bacia e nas
proximidades dos cursos d’água. A formação arbórea, por sua vez, corresponde a 12,86% da área e
distribui-se em fragmentos situados ao longo dos
cursos d’água, concentrando-se nas cabeceiras de
drenagem.

Figura 2 - Classificação da cobertura do solo na bacia do
Ribeirão Carrancas.
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As áreas de solo exposto, 2,25% da bacia, correspondem a áreas de cultivo, pastagens degradadas,
afloramentos rochosos, loteamentos e áreas com incidência de focos erosivos. A área urbana apresenta representatividade relativamente baixa, compreendendo
0,77% da área estudada, ou 0,41 km2.

Tabela 1 - Distribuição das classes de cobertura do solo na
Bacia do Ribeirão de Carrancas.

Classe
Formação arbórea
Formação arbustiva
Formação campestre
Solo exposto
Área urbana
Total

Área(km2)
6,86
11,91
32,98
1,20
0,41
53,36

% da área
12,86
22,32
61,80
2,25
0,77
100

Figura 3 - Resultados do IQA e vazão nos pontos de monitorados no Ribeirão de Carrancas
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Qualidade das águas
Os valores do IQA para o Ribeirão de Carrancas (Figura 3) variaram entre 37,46 e 63,65, enquadrando-se, respectivamente, nas faixas de qualidade ruim e médio.
Apesar do IQA no Ponto 1 ter sido melhor
do que os demais pontos, sua classificação de acordo
com as faixas de qualidade corresponde ao valor
médio, variando de 50,15 a 63,65, apontando uma
certa degradação na qualidade das águas. Neste
ponto de amostragem, situado na área rural da bacia, em área de dessedentação do rebanho bovino, a
influência da atividade pecuária corresponde ao
principal fator responsável pela redução nos valores
do IQA ao longo do ano, tendo em vista os elevados
índices de coliformes fecais constatados. Também
devem ser considerados os baixos valores de pH
encontrados, possivelmente devido à maior concentração de matéria orgânica vegetal oriunda da presença de vegetação ciliar e fragmentos florestais a
montante do ponto amostral. Este fato deve contribuir para um maior aporte de material vegetal para
o curso d’água.
Observa-se que o melhor valor do IQA obtido (63,65) foi verificado no mês de julho, quando se
constatou a menor vazão (0,24 m3/s). No período
de maior vazão (1,79m3/s), correspondente ao mês
de dezembro, o IQA foi de 50,15, sendo o valor mais
baixo do IQA neste ponto, ao longo do período
monitorado.
As águas do Ribeirão de Carrancas têm a sua
qualidade reduzida após receberem efluentes da
área urbana, a montante do Ponto 2. Os valores de
IQA neste ponto variaram entre 40,31 e 52,2 e foram
inferiores ao Ponto 1 ao longo de todo o período de
monitoramento, caracterizando a maior poluição da
água após a interferência urbana.
A redução dos valores de IQA no Ponto 2
foi influenciada, principalmente, pelos valores de
coliformes fecais e de oxigênio dissolvido, devido ao
seu maior peso atribuído a tais parâmetros para o
cálculo do IQA, além da maior concentração de
fósforo total e nitrato neste ponto, em relação ao
Ponto 1. Dessa forma, estes parâmetros contribuíram significativamente para que a qualidade das
águas no Ponto 2 se enquadrasse predominantemente na classe ruim.
A diluição da carga poluidora dos efluentes
advindos da área urbana nos períodos de maior
vazão não foi significativa, tendo em vista que, nos
períodos de maiores vazões, 0,929 e 2,42 m3/s, correspondentes aos meses de abril e dezembro, os
valores do IQA permaneceram na classe ruim. Tal
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Desta forma, a análise individual dos parâmetros utilizados no cálculo do IQA permite inferir
importantes informações sobre possíveis agentes
degradadores da qualidade das águas, não demonstrados pelos resultados gerais do IQA.
Em relação à avaliação individual dos parâmetros, os resultados obtidos para temperatura nos
pontos de amostragem (Figura 4), demonstram que
as águas não sofrem interferência de fontes de poluição térmica, pois os resultados variaram de acordo
com o período climático predominante.
No geral, as temperaturas mais baixas corresponderam ao Ponto 1, no qual verificou-se maior
ocorrência de vegetação ciliar nas áreas adjacentes.
Por outro lado, as maiores temperaturas foram encontradas no Ponto 3, onde a área de coleta apresenta maior exposição à radiação solar. A ausência
de cobertura vegetal às margens dos corpos hídricos,
como lembram Arcova & Cicco (1999), acarreta em
maior exposição à radiação solar dos mesmos, aumentando a temperatura das águas.

Turbidez (NTU)

fato associa-se à elevação dos níveis de coliformes fecais
nestes períodos de maior pluviosidade, em função da
intensificação do escoamento superficial.
Assim como verificado no Ponto 2, a qualidade
das águas no Ponto 3, localizado na Cachoeira da Fumaça, apresenta valores de IQA que variam de 37,43 a
54,92, correspondentes à classe ruim, na maior parte do
período analisado, com exceção dos meses de maio e
junho, cujo IQA foi médio.
Neste ponto de amostragem, observaram-se melhores valores de IQA em relação ao Ponto 2, situado a
montante, nos meses de abril, junho, setembro e dezembro. Esta melhora apontada pelo IQA, pode estar
associada às características morfométricas favoráveis aos
efeitos de autodepuração, como a presença de corredeiras e quedas d’água, assim como o efeito diluitório decorrente da maior vazão neste ponto, em relação aos
demais pontos a montante. Os efeitos diluitórios podem
ser atribuídos à melhoria do IQA, especialmente nos
períodos de maior vazão, como no mês de dezembro,
quando verificaram-se os menores valores de nitrato e
fosfato em relação aos demais períodos, neste ponto.
Os resultados do IQA obtidos demonstram que
o Ribeirão de Carrancas pode ser uma importante fonte
de degradação da qualidade das águas do rio Capivari,
onde está localizado o ponto de monitoramento do projeto “Águas de Minas”. Conforme verificado pelo IGAM
(2005), o índice de qualidade de água neste rio apresentou resultado médio, no ano de 2004, representando
uma piora em relação ao ano de 2003, quando foi verificado um IQA bom, influenciado, principalmente, pelos
valores de coliformes fecais.
Tendo em vista os baixos valores de pH, mesmo
sob condições naturais, a influência deste parâmetro
sobre os valores do IQA, demonstram que, nestes casos,
o uso de índices de qualidade da água como única forma
de avaliação das condições de qualidade das águas em
bacias hidrográficas pode não refletir a realidade local.

Pto1- Montante Carrancas

Pto2- Jusante Carrancas

Pto3- Cachoeira da Fumaça

Limite classe 2

Pto3- Cachoeira da Fumaça

Figura 4 - Variação da temperatura durante o período de monitoramento no Ribeirão de Carrancas
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Figura 6 - Variação de STD durante o período de monitoramento no Ribeirão de Carrancas

Os valores relativos à turbidez (Figura 5) e
STD (Figura 6) apresentaram baixos valores em
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relacionados à presença de matéria orgânica, que
proporcionou condições mais ácidas ao ambiente
aquático.
Os valores obtidos neste trabalho para nitrogênio amoniacal total (Figura 10) sempre apresentaram-se dentro do limite estipulado para a classe
2. Para este parâmetro, os maiores valores foram
observados após a zona urbana (Ponto2), onde alcançaram 1,0 mg/L.
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As concentrações de OD no Ponto 1 possuem
níveis de qualidade bem superiores ao mínimo exigido
de 5mg/l, para a classe 2. No entanto, à montante da
área urbana (Ponto 2), a maior carga orgânica é responsável pela redução dos teores de OD, quando atinge os
valores mínimos legais estabelecidos. Já no Ponto 3, os
resultados demonstram uma melhora na oxigenação das
águas, provavelmente decorrente do processo de autodepuração, favorecido pela presença de corredeiras e
quedas d’água, que contribuem para a maior oxigenação
das águas.
Os valores de DBO5 estiveram sempre dentro do
limite da classe 2, de 5mg/L, mesmo com o lançamento
dos efluentes no corpo d’ água, conforme pode ser verificado na Figura 8.
Os valores de pH (Figura 9) variaram entre 4,5 e
6,5, ficando, quase sempre, fora da faixa de 6 a 9 exigida
para a classe 2.
A acidez verificada nas amostragens pode ser
decorrente da matéria orgânica presente nas águas, advinda da cobertura vegetal ciliar e dos efluentes orgânicos. Souza (2006) verificou em áreas de vegetação nativa,
valores de pH que variaram entre 4,8-5,3, os quais foram
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Figura 7 - Variação de OD durante o período de monitoramento no Ribeirão de Carrancas.
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Figura 8 - Variação da DBO5 durante o período de monitoramento no Ribeirão de Carrancas

Dez

Nov

Out

Set

Ago

Jul

Jun

Mai

Abr

Mar

0

Mar

OD (mg/L)

todo o período monitorado, sendo os níveis mais elevados observados no Ponto 2, possivelmente devido à presença de efluentes urbanos.
A baixa interferência destes parâmetros físicos
na qualidade das águas do Ribeirão de Carrancas, possivelmente, está relacionada à pequena representatividade
das áreas de solo exposto e também pela retenção de
parte dos sedimentos pela vegetação ciliar e campestre
local.
Os valores de oxigênio dissolvido (Figura 7) apontam a interferência da poluição pontual sobre o
Ribeirão de Carrancas com origem nos esgotos domésticos a partir do Ponto 2, após o lançamento dos efluentes
urbanos.
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Figura 10 — Variação de NAT durante o período de monitoramento no Ribeirão de Carrancas
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Devido aos esgotos urbanos, os maiores níveis de fósforo total foram obtidos no Ponto 2, atingindo até 0,25 mg/L. Já no Ponto 3, há uma tendência de redução dos níveis de fósforo total, que
variaram de 0 a 0,1 mg/L, em relação ao Ponto 2.
Esta redução no Ponto 3 pode estar relacionada à
maior diluição neste trecho.
Os níveis de coliformes fecais, por sua vez,
excederam o limite de 1.000 NMP/100ml estabelecido para a classe 2 em todo o período, conforme
pode ser observado na Figura 13.

Col. Termo (NMP/100ml)

Os valores obtidos para nitrato apresentaram
concentrações crescentes ao longo do Ribeirão, os quais
foram maiores na Cachoeira da Fumaça, conforme apresentado na Figura 11. Os valores nulos verificados no
Ponto 1 indicam que os níveis de nitrato estão abaixo da
faixa mínima de detecção do método, que é de 2,5
mg/L, mesmo sob influência das atividades agropecuárias.
Os maiores valores de nitrato verificados no segundo e no terceiro pontos de amostragem, que variaram entre 2,5 e 4 mg/L, podem estar relacionados ao
lançamento de esgotos domésticos da área urbana. Tais
níveis, no entanto, não ultrapassaram os limites da classe
2, de 10mg/L.

Pto1- Montante Carrancas
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Pto3- Cachoeira da Fumaça
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Figura 12 — Variação de Coliformes termotolerantes durante o período de monitoramento no Ribeirão de Carrancas

Figura 11 - Variação de Nitrato durante o período de monitoramento no Ribeirão de Carrancas

Os resultados de fósforo total (Figura 12) demonstraram que, em algumas amostragens realizadas no
Ponto 2, a concentração está acima do limite de 0,1
mg/L, estabelecido para a classe 2. Em todas as análises
no Ponto 1, os resultados não alcançaram o limite mínimo de leitura do kit, não permitindo detectar possíveis
interferências de atividades agropecuárias na área de
influência.
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Figura 12 - Variação de Fósforo total durante o período de
monitoramento no Ribeirão de Carrancas

117

Mesmo nas amostragens realizadas no Ponto
1, os níveis de coliformes, que variaram de 2.500 a
450.000 NMP/100ml, apontam uma interferência
significativa do impacto da atividade pecuária sobre
a qualidade das águas no Ribeirão de Carrancas.
Observa-se que, nos meses de junho e agosto, os
resultados superam os índices obtidos no Ponto 2,
onde há a interferência de esgotos domésticos. Em
relação ao mês de agosto, o resultado pode ter sido
influenciado pela chuva ocorrida na véspera da amostragem, que aumentou o escoamento difuso na
bacia.
Os piores índices foram averiguados no
Ponto 2, onde os resultados alcançaram até
3.000.000 NMP/100ml devido ao lançamento do
esgoto doméstico oriundo da área urbana de Carrancas.
A influência da poluição advinda da área
urbana gera reflexos negativos a jusante, como mostram os resultados do Ponto 3. Apesar da redução
dos níveis de coliformes fecais, decorrente do processo de decaimento microbiano, e à diluição neste
trecho do curso d água, os valores (2.500 a 1.000.000
NMP/100ml) ficam sempre em desconformidade
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com o limite de 1.000 NMP/100ml estabelecido. Os altos
níveis de coliformes fecais encontrados apontam os possíveis riscos à saúde pública, tendo em vista que a Cachoeira da Fumaça é bastante freqüentada pela população, especialmente turistas que, em muitos casos, desconhecem o lançamento de esgotos urbanos a montante
do balneário.
De acordo com os resultados do monitoramento, as águas do Ribeirão de Carrancas não estão em conformidade com a classificação determinada pela Resolução CONAMA no 357 de 2005, que determina, para os
corpos d’água cujo enquadramento ainda não tenha
sido efetivado, a classe 2. Dessa forma, as águas do Ribeirão estão adequadas apenas à classe 4, destinada à navegação e à harmonia paisagística, tendo em vista os níveis
obtidos, especialmente para os coliformes fecais e fósforo total.
Tal como observado no Ribeirão de Carrancas,
no ponto de amostragem localizado no rio Capivari, os
parâmetros de coliformes fecais e fósforo total excederam os limites para a classe 2 em, pelo menos, uma das
quatro campanhas de monitoramento realizadas em
2004 (IGAM, 2005).
Condições de balneabilidade
Durante as cinco semanas consecutivas em que
foi avaliada a presença de coliformes fecais, os resultados
excederam o limite de 1.000 NMP/100ml estabelecido
pela Resolução CONAMA no 274 de 2000, classificando
desta forma, o balneário como impróprio para atividades
de recreação de contato primário (Tabela 2). Tal fato
relaciona-se ao lançamento de efluentes sem tratamento
prévio a montante do balneário, bem como às atividades
de pecuária na bacia, as quais, juntas, proporcionam
uma maior concentração de material fecal nas águas do
Ribeirão de Carrancas.
Tabela 2 - Classificação de balneabilidade para a Cachoeira da
Fumaça.

Data

19/11/06
26/11/06
03/12/06
10/12/06
17/12/06

Coliformes Termotolerantes
(NMP/100ml)
25.000
25.000
150.000
45.000
95.000

Categoria

Imprópria
Imprópria
Imprópria
Imprópria
Imprópria

As elevadas concentrações de coliformes fecais
averiguadas apontam que as condições sanitárias nas
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águas do Ribeirão de Carrancas estão seriamente
degradadas pela poluição fecal, aumentando os
riscos de incidência de doenças como dermatoses e
gastroenterites para a população que entra em contato com as águas. De acordo com Branco & Rocha
(1977), a incidência de doenças gastrintestinais
dificilmente ocorre em águas com níveis de coliformes fecais inferiores a 10.000 NMP/100ml.
Mesmo os menores valores averiguados, de
25.000 NMP/100ml, referentes aos dias 19/11/06 e
26/11/06, estão muito acima do recomendado para
o uso recreativo das águas. Nestas datas, em função
do tempo bom, verificou-se uma maior afluência do
público ao balneário, com grande concentração de
banhistas no poço da cachoeira.
Os resultados do monitoramento realizado
apontam que, na Cachoeira da Fumaça, a principal
influência para a variação na densidade de coliformes fecais deve-se, especialmente, à interferência do
regime pluviométrico, tendo em vista que a pior
qualidade microbiológica foi verificada em períodos
de maior pluviosidade, quando observou-se um número menor de banhistas no local.
Segundo a WHO (2003), durante as estações chuvosas, há um aumento da densidade de
bactérias nas águas, tendo em vista o maior carreamento de material fecal por meio do escoamento
superficial em áreas rurais e urbanas, além de galerias pluviais e córregos, comprometendo, dessa maneira, a qualidade das águas nos balneários.
Em estudo comparativo sobre a qualidade
das águas entre cachoeiras integrantes do Complexo
Cachoeira da Fumaça, Lopes et al. (2005), ao avaliarem os teores de coliformes fecais em uma única
amostragem no mês de maio de 2005, encontraram
4.500 NMP/100ml na Cachoeira da Fumaça, caracterizando suas águas como impróprias para o banho
no dia da amostragem, o que confirma os resultados
obtidos neste estudo. No entanto, a discrepância
entre os valores observados nos dois trabalhos pode
estar relacionada aos períodos do ano em que foram
realizados, tendo em vista que as amostragens efetuadas para as condições de balneabilidade no presente trabalho ocorreram em período de maior índice
pluviométrico, no qual o carreamento de material
fecal por meio do escoamento superficial é intensificado.
Embora durante a estação seca, os valores
de coliformes fecais tendem a ser menores devido à
redução do escoamento superficial e, conseqüentemente, do menor aporte de dejetos de origem animal, alguns balneários permanecem impróprios
para o banho devido ao lançamento de esgotos domésticos. Vasconcelos et al. (2006) também verifica-
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ram que no Rio São Lourenço, em São Lourenço do Sul
(RS), os maiores níveis de coliformes foram detectados
no período chuvoso.
A contaminação das águas de balneários em
função do lançamento pontual de efluentes domésticos,
sem tratamento prévio, foi verificada por Esteves (1998)
que encontrou valores de até 170.000 NMP/100ml na
região da Lagoa Imboassica, Macaé (RJ), muito utilizada
para banho e esportes náuticos. Tendo em vista os elevados índices obtidos, o autor salienta a necessidade das
autoridades locais impedirem qualquer forma de recreação nas águas, devido ao risco de disseminação de doenças. Os riscos de turistas entrarem em contato com águas
contaminadas aumentam quando não há informação
sobre as condições de balneabilidade.
Outro fator de risco consiste na inferência que o
banhista faz sobre a qualidade das águas, com base apenas em atributos estéticos das mesmas. Segundo Smith et
al. (1995), a percepção de qualidade das águas pelos
banhistas está ligada a parâmetros sensoriais como
transparência e cor. No entanto, estes indicadores não
demonstram a contaminação da água por microrganismos patogênicos.
O balneário Cachoeira da Fumaça é bastante
freqüentado, especialmente no verão, quando diversos
turistas o procuram em função do fácil acesso e da divulgação, pela mídia, dos atrativos turísticos do município de Carrancas. Lopes et al. (2005) verificaram que
apenas 40% dos freqüentadores da Cachoeira da Fumaça não entraram em contato com suas águas por acreditarem que sejam poluídas; 21,67% dos entrevistados não
se banharam por motivos diversos como a falta de trajes
de banho e condições pluviométricas desfavoráveis e os
demais 38,33% tiveram contato com as águas. Dessa
forma, pode-se observar que boa parte dos freqüentadores do balneário não tem conhecimento sobre a contaminação das águas que fluem para a Cachoeira.
Os resultados de coliformes fecais mostram que
as águas do balneário estão impróprias para atividades
de recreação, pois não se encontram em conformidade
com a Resolução CONAMA no 274 de 2000, expondo,
dessa forma, a população local e turística aos riscos de
infecção por doenças de veiculação hídrica.

após o lançamento de esgotos sem tratamento prévio da área urbana.
Dentre os dez parâmetros avaliados, apenas
pH, fósforo total e coliformes fecais apresentaram-se
em desconformidade com os limites estabelecidos
para a classe 2. Os baixos valores de pH podem estar
relacionados à concentração natural de matéria
orgânica nas águas. Já os valores de fósforo total e
coliformes fecais estão, possivelmente, relacionados
ao lançamento de esgotos domésticos da área urbana de Carrancas, além da interferência da atividade
agropecuária.
A utilização do Ecokit viabilizou a realização
de análises de forma rápida e com custos reduzidos.
Apesar das limitações decorrentes da baixa resolução de leitura do kit para baixas concentrações, sua
utilização apresenta-se como uma importante ferramenta de acesso facilitado para a sociedade.
A Cachoeira da Fumaça apresentou condições de balneabilidade impróprias, demonstrando a
necessidade de sinalização desta condição no local
até que novas avaliações sobre a qualidade das águas
sejam realizadas ou que medidas corretivas sejam
tomadas.
Tendo em vista que o potencial turístico de
Carrancas está diretamente ligado aos seus atrativos
naturais, especialmente às diversas cachoeiras, tornase imprescindível a instalação de uma estação de
tratamento de esgotos, de forma que a qualidade
das águas possa atender à demanda solicitada de
balneabilidade, contribuindo para a geração de
renda para o município e para a população, em
decorrência do desenvolvimento da atividade turística.
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Water quality assessment and water conditions for
recreational use in basin of the Carrancas River —
MG
ABSTRACT
The development of anthropogenic activities without adequate planning has led to the degradation of water
quality, compromising the different uses of this natural
resource, such as its utilization for recreational purposes.
In this context, Carrancas county, located in the southern
area of Minas Gerais state, possesses various natural attractions, such as several waterfalls, among them the Fumaça Waterfall, located in the basin of Carrancas River,
which is often visited by tourists. However, the inadequate
destination of effluents has caused contamination of the
waters, putting the population that has primary contact
with it at risk. The purpose of this work was to evaluate the
physicochemical and microbiological water quality, aiming
at investigating the water conditions for recreational use,
specifically at Fumaça Waterfall, and the effect of anthropogenic interventions on water quality. The results showed
degradation of the water quality in the basin, caused especially by effluents discharged from urban areas, which
compromises its utilization for recreation, offering risks to
the health of the swimmers.
Key-words: water quality; recreational water quality; Carrancas River.
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RESUMO
Os hormônios estrogênicos são esteróides produzidos naturalmente por humanos e animais, ou sintetizados para
utilização como fármacos. Quando excretados e lançados no ambiente, apresentam atividade biológica em concentrações
acima de 1 ng L-1. Em contra-partida, processos como biodegradação, fotólise e adsorção, contribuem para a remoção parcial
dos hormônios liberados nas fontes de água. Há indícios que a exposição humana aos hormônios estrogênicos contribui com
a redução da fertilidade masculina e com o aumento da incidência de câncer de mama. Para a biota, a principal
conseqüência consiste na feminização de peixes machos e na redução do crescimento de plantas. Embora a eficiência dos
tratamentos de água convencionais não tenha sido esclarecida totalmente, os tratamentos avançados demonstram remoção
acima de 90%. Os processos de tratamento de esgoto apresentam diferentes eficiências para remoção destas substâncias.
Palavras-chave: Alteradores endócrinos, água potável, esgoto.

aos contaminantes reconhecidos mais recentemente.
Estudos baseados na síntese de vitelogenina
revelam que a atividade estrogênica do 4-nonilfenol
é máxima quando atinge cerca de 16 µM, a qual
encontra-se 104 a 106 ordens de magnitude abaixo
da atividade apresentada pelo 17 β estradiol. Para o
caso do etinilestradiol, hormônio utilizado como
contraceptivo, a indução da vitelogenina ocorre em
exposições de 10 ng L-1, a 10 ºC (Fent, 1996). Tais
relatos demonstram a relevância dos hormônios
como contaminantes ambientais, pois os mesmos
estão dispersos no ambiente em concentrações cujo
potencial estrogênico pode ser significativo.
Sendo assim, pretende-se neste artigo,
prover uma revisão das fontes, da dispersão
ambiental, dos efeitos causados pela exposição no
ambiente e sumarizar o conhecimento atual a
respeito da eficiência das tecnologias de tratamento
de água e esgoto para remoção de hormônios
estrogênicos.

INTRODUÇÃO
Estudos realizados na Inglaterra revelaram
que peixes encontrados à jusante de pontos de lançamento de Estações de Tratamento de Esgoto apresentam alterações no aparelho reprodutor. Neste
caso, os peixes machos produziam uma proteína
denominada vitelogenina, normalmente produzida
por fêmeas sob a influência do hormônio estrogênico 17 β estradiol (Fent, 1996). Paralelo a isto, sabese atualmente que muitas substâncias atuam diretamente no sistema endócrino tais como os pesticidas
metoxicloro e DDT, e como os produtos de decomposição de surfactantes não iônicos alquilfenóis
polietoxilados (4 nonilfenol) (Fent, 1996; Vadja,
2006).
Os pesticidas são legalmente reconhecidos
como contaminantes no Brasil desde a década de
1980. Com advento destas novas observações relacionadas à exposição de organismos aquáticos ao
esgoto, surge interesse a respeito de outras classes
de substâncias as quais começam a apresentar características de contaminantes dos recursos hídricos.
Diante disto, surgiu a necessidade de relativizar os
efeitos tóxicos dos contaminantes clássicos frente

Fontes de hormônios estrogênicos no ambiente
Os estrogênios naturais compõem um dos
três grupos de hormônios esteróides sexuais, classi-
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Tabela 1 - Concentrações dos estrogênios E1 (estrona), E2 (17 β estradiol), E3 (estriol), e EE2 (etinilestradiol)
no afluente e no efluente de ETEs, em água superficial e potável de vários países.

Origem
Afluente ETE
Canadá
Brasil (Rio de Janeiro,
ETE Penha)
Alemanha
Itália
Brasil (Campinas)
Brasil (Araraquara)
Efluente ETE
Canadá
Inglaterra
Canadá
Brasil (Rio de Janeiro,
ETE Penha)
Holanda
Alemanha
Itália
Brasil (Campinas)
Água superficial
Inglaterra
Holanda
Alemanha
EUA
Espanha
Israel
Brasil (Campinas)b
Brasil (Jaboticabal)
Brasil (São Carlos)
Água potável
Inglaterra
Alemanha
EUA
Espanha
Brasil (Campinas)
Brasil (Jaboticabal)
Brasil (São Carlos)
a

LD: 0,3 a 1,8 ng L-1.

b

Captação do rio Atibaia.

Estrogênios (ng L-1)
E1
E2
E3
41
40

15
21

27
52
4.800

15
12
6.700
31

14
76
3
7

<5
10
6
<1

4,5
9
9,3
4.100

0,9
<1
1,0
5.600

0,3
4,1
< 0,3
22

3,6
< 0,1
< 2,5

5.000
600

6.000
30,6
1,5

0,6
< 0,3
< 2,5
< 1,059

2,1
< 0,1
< 2,5
2.600
6,9
1,5

EE2

250

80

Lee & Peart (1998)
Ternes et al. (1999)

3,0

30
4,3
9

ficados como estrogênios, androgênios e progesterona. Os mesmos são produzidos principalmente
pelos ovários sob o comando de hormônios proteinóides liberados pela pituitária na corrente sangüínea (Fieser & Fieser, 1959). Eles são responsáveis
pelo desenvolvimento de características femininas
no início da puberdade e possuem um papel importante na diferenciação sexual, no desenvolvimento
pré e pós-nascimento. Pode-se citar como exemplo

Lee & Peart (1998)
Desbrow et al. (1998)
Ternes et al. (1999)
Ternes et al. (1999)
Belfroid et al. (1999)
Ternes et al. (1999)
Baronti et al. (2000)
Ghiselli (2006)

2 a 15

Aherne & Briggs (1989)
Belfroid et al. (1999)
Kuch & Ballschmiter (2001)
Boyd et al. (2003)
Rodriguez-Mozaz et al.(2004)
Barel-Cohen et al.(2006)
Ghiselli (2006)
Lopes (2007)
Guimarães (2008)

< 2,5
6,1

<1a4
0,50
< 2,5

Ternes et al. (1999)
Baronti et al. (2000)
Ghiselli (2006)
Araújo (2006)

< LDa
1
0,45

5,1
< 2,5
8,8

Fonte

< 2,5

Aherne & Briggs (1989)
Kuch & Ballschmiter (2001)
Boyd et al. (2003)
Rodriguez-Mozaz et al.(2004)
Ghiselli (2006)
Lopes (2007)
Guimarães (2008)

de
hormônios
estrogênicos
naturais,
o
17 β estradiol, a estrona e o estriol.
Os estrogênios sintéticos também exercem
uma influência ambiental importante e são exemplos destes, o dietilestilbestrol, o valerato de estradiol, o sulfato de estrona, o mestranol, o dienoestrol
e, destacadamente, o etinilestradiol (Rang et al.,
2001). As aplicações clínicas dos estrogênios variam
de acordo com a dose utilizada e entre as principais

124

RBRH — Revista Brasileira de Recursos Hídricos Volume 13 n.4 Out/Dez 2008, 123-131
insignificante (entre 0 e 5%, para hematita), sendo
melhorado quando a argila encontra-se associada à
matéria orgânica (atinge valores máximos próximos
à 20%) (Schäfer et al., 2003). O aumento da salinidade também promove o aumento da adsorção entre os hormônios e as partículas de sedimento (Lai
et al., 2000), provavelmente devido à redução da
solubilidade dos hormônios.
A baixa taxa de adsorção pode contribuir
para o acesso dos estrogênios às reservas subterrâneas de água quando possibilita a mobilidade nas
camadas dos sedimentos dos mananciais que recebem lançamento de esgoto. A estrona foi encontrada como o principal hormônio em sedimentos superficiais e profundos do rio Ouse, em Sussex, Inglaterra. A concentração máxima encontrada foi de
28,8 ng g-1 de sedimento seco entre 9 e 12 cm de
profundidade, estando presente também em sedimentos com profundidade maior que 20 cm e com
mais de 120 anos. Considerando que estrona tem
meia-vida de 15 dias em sedimentos anóxicos, este
fato mostra que hormônios depositados constantemente na superfície do sedimento migram para
camadas mais profundas (Labadie et al., 2007).
A biodegradação consiste num mecanismo
mais eficiente que a adsorção para remoção dos
hormônios estrogênicos do ambiente. Na avaliação
da biodegradabilidade dos estrogênios foi observado
que em um dia, cerca de 88% de 17 β estradiol pode
ser biodegradado aerobicamente e em cinco dias,
50% dele é biodegradado anaerobicamente. No
entanto, esta biodegradação do 17 β estradiol é acompanhada pelo aumento da concentração de
estrona, e posteriormente de outros produtos que
apresentam potencial estrogênico (Lee & Liu,
2002).
Sobre a contribuição da fotólise, em experimentos de laboratório, concluiu-se que a mesma
contribui para a degradação dos estrogênios em
água e apresenta a meia vida para 17 β estradiol e
etinilestradiol de 10 dias (Jürgens et al., 2002).

estão a terapia de reposição hormonal e a contracepção.
Uma vez que estes hormônios são produzidos naturalmente ou consumidos como medicamentos, estes são eliminados e encaminhados por diversas rotas ao ambiente (Halling-Sorensen et al.,
1998). Primeiramente há produção nos organismos
(homens e animais) ou ingestão na forma de medicamentos. Posteriormente há excreção, para a rede
coletora de esgotos no caso dos humanos. Em muitos casos, o esgoto é lançado in natura nos corpos
d’água diretamente. Em outros casos, o esgoto passa
por tratamento em Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs) e o efluente é lançado no corpo d’água.
Para a excreção animal, o destino é o solo, de onde
se atinge o manancial superficial, por escoamento,
ou subterrâneo, por infiltração. Estas fontes fornecem água para abastecimento público após passagem por tratamento em Estações de Tratamento de
Água (ETAs). Desta forma, as substâncias não removidas nos processos de tratamento de esgoto e de
água passariam a ser ingeridas pela população.
A Tabela 1 ilustra os níveis de hormônios
encontrados nos esgotos in natura (afluente de ETEs), nos esgotos tratados (efluente de ETEs), em
águas superficiais e potáveis.
De acordo com a Tabela 1, observa-se que,
embora tais substâncias presentes no esgoto estejam
em baixos níveis, as mesmas atingem mananciais e
água potável em concentrações acima de 1 ng L-1,
dose mínima a apresentar efeito biológico (Okho et
al., 2002).
Paralelamente, o aumento da população
mundial acompanhado pelo aumento da necessidade de produção de alimentos promove um crescimento na produção animal, que torna a contribuição desta para a contaminação ambiental por estrogênios bastante significativa. Como exemplo, podese citar a contaminação de nascentes de água com
17 β estradiol no nordeste do Arkansas em concentrações de 6 a 66 ng L-1, região com intensiva criação
de aves e gado (Peterson et al., 2000).
Alguns mecanismos atuam na depuração
destas substâncias, quando dispersas no ambiente. A
adsorção ao sedimento do leito do corpo d´água
consiste em desses mecanismos e ocorre preferencialmente nas primeiras 24 horas de contato, sendo
maior para os hormônios com maior coeficiente
octanol água (Koc), assim como para as partículas de
menor tamanho (Holthaus et al., 2002). Sendo assim, uma vez que a saturação do sedimento é atingida, o potencial deste mecanismo para inertizar novos lançamentos torna-se praticamente nulo. Além
disto, o potencial de adsorção em argilas é bastante

Efeitos da exposição a hormônios estrogênicos
Dados sobre toxicidade aguda são claros para o dietilestilbestrol que foi utilizado para manutenção da gravidez em pacientes com histórico de
abortos espontâneos entre as décadas de 1940 e
1960. Duas décadas depois se descobriu que a exposição neonatal produzia adenocarcinoma vaginal nas
filhas adultas. Na ocasião da descoberta, tanto dietilestilbestrol quanto 17 β estradiol e etinilestradiol
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res tecnologias de tratamento tanto de água como
de esgoto a serem utilizadas para remoção deste
grupo de substâncias.
Os estrogênios possuem um esqueleto comum denominado ciclopentanoperidro-fenantreno
e são biossintetizados a partir do colesterol. Os quatro anéis apresentados pela estrutura comum são
denominados por letras A, B, C e D, a partir do anel
aromático (Figura 1). O anel aromático denominado A é responsável pela transmissão da informação
biológica por meio da realização de pontes de hidrogênio com o receptor estrogênico (Okho et al.,
2002), conforme pode ser observado na Figura 1.

estimularam alterações semelhantes no aparelho
reprodutivo de cobaias animais (Daston et al., 1997).
Considerando-se a exposição crônica, existem evidências de que o aumento da incidência de
câncer de testículos e outros males relacionados
com a infertilidade masculina podem estar relacionados com a ingestão de estrogênios através da alimentação ou da água (Bjerselius et al., 2001).
A exposição prolongada aos estrogênios
também tem sido associada com o aumento da incidência de câncer de mama em mulheres (Daston et
al., 1997).
Quanto aos demais organismos, a primeira
observação relevante foi feita em 1994, na Inglaterra. Na ocasião, foi observado que efluentes de ETEs
são estrogênicos para peixes. Posteriormente, estes
foram fracionados e testados em bioensaios com
leveduras. As frações que apresentaram potencial
estrogênico foram identificadas como sendo
17 β estradiol e estrona (Desbrow et al., 1998). Este
fato foi confirmado com a constatação de alta incidência de intersexualidade em populações de peixes
selvagens (carpa; Rutilus rutilus) do Reino Unido em
áreas à jusante do lançamento de efluentes de ETEs
(Jobling et al, 1998).
Diante da sensibilidade dos organismos aquáticos a estas substâncias, restam ainda muitas
questões a respeito do comportamento das mesmas
na cadeia alimentar. Para ostras Crassostrea gigas,
observou-se que, após 48 horas em contato com
hormônio (17 β Estradiol) dissolvido em água do
mar, houve a concentração em 31 vezes no tecido
mole do mecanismo de alimentação (Le CurieuxBelfond et al., 2005).
Encontraram-se poucos dados sobre a manifestação de tais efeitos nos mananciais brasileiros.
Sabe-se que peixes curimbatás (Prochilodus lineatus)
do Rio Mogi-Guaçú estão atingindo maturidade
sexual em tamanho e idade inferior ao normal. Este
fato também tem sido atribuído à exposição aos
estrogênios (Ramos, 2002).
Os impactos da contaminação de água com
estrogênio para a flora ainda não foram completamente esclarecidos. Foi encontrado apenas que, nas
concentrações presentes no esgoto (0,3 µg L-1 de
estrogênios), o crescimento vegetativo de alfafa
pode ser afetado (Shore et al., 1992).

Figura 1 - Ilustração esquemática do modelo de ligação do
17 β estradiol (E2) com o receptor estrogênico humano.
Fonte: Okho et al. (2002). His = histidina; Glu = glicina;
Arg = arginina.

Diante da relevância do anel A para
propagação do efeito biológico, as tecnologias de
tratamento de água e de esgoto devem remover
completamente as substâncias ou promover a
destruição deste anel por meio de reações químicas.

Hormônios estrogênicos e o saneamento básico
O conhecimento das características físicoquímicas apresenta fundamental importância para
que se possa prever o destino ambiental e as melho-
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remoção pelo processo de lodos ativados apresentou
maior remoção para estrona, 17 β estradiol e etinilestradiol (Ternes et al., 1999).
A ETE Samambaia (Campinas-SP), que utiliza somente o processo de lodo ativado, apresentou
a eficiência de remoção entre 13,3% para etinilestradiol e 16,9% para 17 β estradiol (Ghiselli, 2006).
Em estudo realizado no Estado do Arkansas
(EUA), observou-se que, para o tratamento de esgotos com lodo ativado, a remoção de hormônios foi
mais eficiente nos processos em que ocorreu a remoção de nutrientes, ou seja, o tratamento terciário
responsável pela remoção de nitrogênio e fósforo.
Nesse caso, o lodo apresentava tempo de detenção
de 11 a 13 dias e ocorreu a multiplicação de microrganismos capazes de degradar os estrogênios, fato
que não ocorre em processos convencionais com
tempo de detenção do lodo menor que quatro dias
(Andersen et al., 2003).
Os dados preliminares sobre a eficiência da
remoção de estrogênios em ETEs que utilizam processos convencionais indicam a necessidade de tratamentos adicionais a serem aplicados no efluente
tratado. Bila et al. (2007) aplicaram ozônio em concentração de 1,0 mg L-1 no efluente tratado da ETE
da Ilha do Governador, Rio de Janeiro, fortificado
com 50 µg L-1 de 17 β estradiol e observaram a remoção de 80% deste estrogênio. O estudo indicou
também que em concentrações de 10 mg L-1 de ozônio ainda permanece a concentração residual de
17 β estradiol de 0,2 µg L-1, o que demonstra a dificuldade de tratamento mesmo quando se utiliza alta
concentração de ozônio.

A solubilidade em água se encontra entre
0,3 mg L-1 para mestranol e 13 mg L-1 para estrona,
17 β estradiol e etinilestradiol (Ying et al., 2002) e é
relativamente
alta
quando
comparada
à
concentração mínima a manifestar efeito biológico
Esta
em
organismos
aquáticos
(1 ng L-1).
característica também sugere dificuldade de
remoção completa das substâncias quando presentes
em água ou esgoto.
Tratamento de esgoto doméstico

Antes da abordagem sobre a eficiência dos
diversos tipos de tratamentos existentes, deve-se
destacar as diferenças existentes entre a forma com
que os hormônios são excretados e a forma em que
exercem atividade biológica.
A excreção diária de hormônios pelas
mulheres é de 106 µg de estriol, 14 µg de
17 β estradiol e 32 µg de estrona. Na excreção, os
mesmos encontram-se conjugados, ou seja, ligados
ao ácido glucurônico (17 β estradiol) ou ao sulfato
(estrona) (D´Ascenzo et al., 2003). Os hormônios,
quando conjugados, encontram-se na forma inativa,
pois perdem completamente a capacidade de
ligação ao receptor estrogênico. O processo de
quebra da conjugação ocorre no percurso do esgoto
entre as residências até as ETEs ou dentro das ETEs.
Isso ocorre pelo contato com a elevada população
de Escherichia coli produtora das enzimas
glucuronidase e arilsulfatase (D´Ascenzo et al.,
2003). Dessa forma, a rede coletora e as ETEs
podem ser consideradas reatores que convertem
estrogênios da forma inativa (conjugada) em ativa
(livre).
Outra questão relevante consiste no fato de
que alguns hormônios estão em equilíbrio entre si,
tais como o 17 β estradiol (forma reduzida) e a
estrona (forma oxidada). Durante os processos de
tratamento, pode haver a conversão de um
estrogênio em outro, em função das condições
oxidantes/redutoras do meio.
Apesar das ressalvas apresentadas, até o
momento não se sabe qual das tecnologias de tratamento de esgoto tem maior capacidade para a remoção de estrogênios nas condições climáticas brasileiras. O primeiro estudo foi conduzido na ETE da
Penha, no Rio Janeiro, em 1997. Nessa estação de
tratamento, logo após a entrada, cerca de 70% do
esgoto era encaminhado para o tratamento pelo
processo de lodos ativados e 30% para o processo de
filtro biológico (ambos aeróbios). Observou-se que a

Tratamento de água

A remoção de estrogênios em águas de mananciais superficiais tem sido pesquisada quanto aos
processos de tratamento para potabilização com
tecnologias convencionais e avançadas.
Na pesquisa sobre processos convencionais,
têm sido feitas avaliações dos tratamentos completos
ou de etapas individuais. Sobre a etapa de desinfecção, sabe-se que o ozônio reage com grande número
de compostos e que a constante de velocidade de
reação do dióxido de cloro é duas ordens de magnitude menor que a do ozônio, no entanto, é maior
que a do cloro gasoso. Ambos os oxidantes, dióxido
de cloro e cloro gasoso, reagem primariamente com
grupos funcionais ricos em elétrons, como fenóis e
aminas, portanto contribuiriam na oxidação de
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inferior ao da molécula, o mecanismo predominante é de “peneiramento molecular” (Schäfer et al.,
2003). A nanofiltração apresenta capacidade de
remoção entre 95 e 99% na faixa de concentração
entre 1 e 1.000 ng L-1. Amorim (2007) também avaliou o processo de nanofiltração para remoção de
17 β estradiol em concentração de 10 µg L-1 em água
deionizada e pode constatar que a membrana composta (poliamida em suporte de polissulfona) apresenta maior desempenho (redução de 79%) do que
a de acetato de celulose (redução de 55%) considerando-se um período de filtração de 10 horas.
Quanto à osmose reversa (Nghiem et al.,
2002), para membranas de poliamida com diâmetro
do poro maior que da molécula de estrona, prevalece o mecanismo de retenção por adsorção por meio
da formação de ligações de hidrogênio. Essa retenção se mantém acima de 95% e reduz até 10% para
soluções com pH maior que o pka da estrona (10,5),
pelo comprometimento da formação de ligações de
hidrogênio.
Outra técnica avançada de tratamento que
pode ser utilizada é a degradação por fotocatálise
com TiO2 (Okho et al., 2002), a qual apresenta degradação de mais de 99% de 17 β estradiol em 30
minutos, em solução com concentração 10-6 mol L-1.
Nesse caso, os produtos gerados foram identificados
como sendo 10ε-17β-diidroxi-1,4-estradienona3
(DEO), androsta-4,16-dienona (ADO) e testosterona
(TS).
A fotodegradação da estrona também é possível
com
o
sistema
foto-Fenton
[UVVIS/Fe(III)/H2O2]. No arranjo testado por
Feng et al. (2005), utilizando concentrações de 185
µmol L-1, a eficiência de remoção foi de 98,4% após
160 minutos de irradiação.

estrogênios quando aplicados no tratamento de
água (Huber et al., 2005).
Além da desinfecção, vários materiais apresentam capacidade de adsorver estrogênios quando
presentes em água e poderiam ser utilizados no
tratamento convencional. Dentre os materiais, está o
carvão ativado granular, a quitosana, a quitina e
adsorvente orgânico preparado a partir de lodo de
ETE calcinado (Zhang & Zhou, 2005). Em comparação feita por tais autores, o adsorvente orgânico
apresentou melhor desempenho (87.500 mL g-1 para
estrona e 116.000 mL g-1 para 17 β estradiol), seguido pelo carvão ativado granulado (9.290 mL g-1 para
estrona e 12.200 mL g-1 para 17 β estradiol). A desvantagem da utilização do método de adsorção para
a remoção dos hormônios consiste no tempo para
atingir o equilíbrio, que pode ser de até 125 horas
para o carvão ativo granular, conforme observado
pelos mesmos autores.
O tratamento de água por adsorção de contaminantes orgânicos em carvão ativado em pó
(CAP) também foi estudado por Veras (2006) que
avaliou 4 tipos de CAPs comercializados no Brasil,
um de origem animal (osso) e três de origem vegetal, sendo dois de madeira e um de coco. Para remoção de 17 β estradiol (1 µg L-1), observou-se que
o carvão de origem animal apresentou 100% de
remoção e os de origem vegetal ficaram abaixo de
87% de redução para as condições estudadas que
contemplaram uma concentração de CAP de
20 mg L-1.
Considerando-se o processo de tratamento
convencional completo, Ghiselli (2006) observou a
eficiência de remoção de 13 a 30% para
17 β estradiol para o sistema de abastecimento de
Campinhas-SP.
Além das técnicas convencionais de tratamento de água, existem tecnologias avançadas a
serem utilizadas quando as técnicas convencionais
não são aplicáveis. A utilização de membranas para a
remoção de compostos orgânicos de baixa massa
molecular tem sido proposta como alternativa. Nessa classe de tecnologias, estão inseridas a osmose
reversa, a nanofiltração e a ultrafiltração. Em todos
os casos, a remoção se dá devido à carga e ao volume molecular (Schäfer et al., 2003). A nanofiltração
difere da osmose reversa porque a primeira retém
somente íons multivalentes (Schäfer et al., 2003). As
membranas de nanofiltração possuem características
intermediárias entre a ultrafiltração e a osmose reversa (Schäfer et al., 2003).
Para processos de nanofiltração com membranas de poliamida-uréia, com o diâmetro de poro

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A literatura apresenta até o momento, alguns esclarecimentos sobre a dispersão dos hormônios no ambiente. Dados sobre a concentração mínima a apresentar efeito biológico, os impactos na
biota e os mecanismos que atuam como sorvedouros
são conhecidos. A pesquisa sobre desempenho das
tecnologias convencionais de tratamento de água e
esgoto é incipiente embora alguns aspectos sobre as
tecnologias avançadas já estejam disponíveis. São
necessários estudos complementares que avaliem a
importância da inclusão do controle de estrogênios
como critério para classificação de água potável.
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Além disto, o crescimento populacional faz com que
o reuso se torne uma alternativa para o aumento no
consumo de água, sendo este mais um motivo para
aperfeiçoar os processos de tratamento de esgotos.
Adicionalmente, há o desafio de desenvolver técnicas analíticas que sejam práticas e de baixo custo
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Estrogenic Hormone Occurrence in the Environment
and Efficiency of the Treatment Technologies for
Removal in Water and Sewage
ABSTRACT
Estrogenic hormones are steroids produced naturally by humans and animals or synthesized for application
as drugs. When excreted and discharged into the environment, they show biological activity in concentrations above
1 ng L-1. Nevertheless, processes such as biodegradation,
photolysis and absorption contribute to partial removal of
the hormones leaching into the water sources. There is
evidence that human exposure to estrogenic hormones contributes to reduction in male fertility and an increased
incidence of breast cancer. For the ecological biota, the
consequences are the feminization of male fish and a reduction in plant growth. While the efficiency of conventional
water treatments has not been clarified, advanced treatments demonstrate removal efficiencies of over 90%. Sewage treatment shows different efficiencies for the removal of
these substances.
Keywords: Endocrine disruptors, drinking water, sewage.
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