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RESUMO
A gestão dos recursos hídricos envolve a avaliação dos cenários existente e planejados de ocupação da bacia hidrográfica, identificando e estimando os impactos das fontes difusas e pontuais de poluição, além dos efeitos de modificação do
regime fluvial por obras hidráulicas. A referida avaliação se insere no planejamento dos recursos hídricos no nível de bacia
hidrográfica, dentro de uma visão de comprometimento entre desenvolvimento e sustentabilidade.
É apresentado um modelo hidrológico e de qualidade da água que permite a simulação de cenários de intervenção
em bacias de grande porte. O modelo IPH-MGBq permite, a partir de dados de precipitação, o cálculo e a representação da
variabilidade temporal da vazão e da concentração de OD, DBO, nitrogênio e fósforo totais e coliformes fecais ao longo da
rede de drenagem.
O modelo foi aplicado na bacia do rio Taquari-Antas no Rio Grande do Sul, com área aproximada de 26.000 km2,
considerando os efeitos da agricultura, urbanização, cargas pontuais dos esgotos domésticos e industriais, além das barragens de energia elétrica previstas para serem construídas e em construção na bacia. Os resultados foram ajustados aos dados
hidrológicos e de qualidade de água disponíveis para o cenário atual e o modelo foi utilizado para prognosticar cenários futuros das intervenções, com resultados adequados a este tipo de análise.
Palavras-chave: Qualidade da água; modelo IPH-MGBf.

INTRODUÇÃO

precipitação em vazão — os denominados modelos
“Precipitação- Vazão” — que determina a vazão nas
diferentes seções ou sub-bacias; (b) qualidade: determina a concentração das variáveis de qualidade
da água ao longo do sistema de sub-bacias, rios e
reservatórios.
Conforme descrito em Tucci (2005), existem diferentes metodologias para representar os
referidos módulos (quantidade e qualidade de água), principalmente na formulação espacial, temporal e dos parâmetros dos modelos de qualidade
da água. A discretização temporal e espacial depende dos objetivos de uso do modelo nas diferentes
fases de planejamento. Um modelo simplificado
(unidimensional) é utilizado para representar os
processos em toda a bacia hidrográfica, integrando
os diferentes sub-sistemas de sub-bacias e suas fontes
de poluição, trechos de rios e os vários reservatórios,
geralmente, na fase de Plano ou de Inventário de
bacia. Modelos mais detalhados, de duas ou três dimensões, são utilizados na fase de viabilidade ou de
estudos de alternativa de empreendimento ou subtrecho da bacia, onde processos específicos necessitam serem representados nas intervenções. Tucci

Para a avaliação ambiental de uma bacia hidrográfica, é necessário representar a integração dos
efeitos de diferentes agentes naturais e antrópicos
situados a montante de qualquer seção de escoamento de um corpo d’água. Na avaliação quantitativa dos recursos hídricos são consideradas o comportamento hidrológico resultante da precipitação e as
interferências dos usos da água, obras hidráulicas
entre outras ações antrópicas. Na avaliação da qualidade da água é necessário integrar o modelo quantitativo com a representação das fontes de poluição,
seu transporte nos rios e reservatórios para representar os efeitos integrados ou sinérgicos dos impactos sobre a qualidade da água dos rios e reservatórios.
O modelo de qualidade da água é uma ferramenta que permite analisar os efeitos das ações
naturais e antrópicas integradas sobre diferentes
seções do sistema fluvial da bacia, em diferentes cenários de intervenção. Este tipo de modelo possui
dois módulos: (a) quantidade: transformação de
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(2005) apresenta um resumo sobre o uso de modelos nas diferentes fases de planejamento dos empreendimentos hidrelétricos.
Instrumentos de gestão de recursos hídricos
como a Outorga de direito de uso da água e o Licenciamento Ambiental são historicamente aprovados de forma pontual, no nível de empreendimento,
sem que os efeitos sinérgicos do conjunto de intervenções no nível de bacia sejam avaliados. No entanto, a avaliação ambiental realizada apenas na etapa
de licenciamento, quando o foco é o empreendimento, não tem a abrangência requerida para capturar os efeitos integrados na bacia. Recentemente,
os inventários de potencial hidrelétrico têm sido
submentidos a estudos de Avaliação Ambiental Integrada (AAI), exigindo uma análise do impacto ambiental do conjunto de empreendimentos na bacia,
sendo um dos aspectos integradores a qualidade da
água.
A vantagem de um estudo de simulação de
qualidade da água no nível de bacia, como em um
estudo de AAI, é a possibilidade de estimativa de
efeitos cumulativos de um conjunto de empreendimentos em diferentes cenários de desenvolvimento.
Caso o estudo seja realizado em uma etapa do planejamento em que decisões de projetos específicos
ainda não tenham sido tomadas, o produto do estudo pode ser efetivamente incorporado a tomada de
decisão técnica e política.
Como dificuldades associadas à simulação
da qualidade da água em grandes bacias podem ser
citadas:

•
•
•

•

e o transporte das substâncias poluentes através dos
rios e reservatórios existentes e planejados.
O modelo foi aplicado à bacia do rio Taquari — Antas, de área de 26.500 km2, onde existem as
mais diferentes fontes de cargas difusas e pontuais,
além do planejamento de 56 aproveitamentos hidrelétricos.

ESTRUTURA DO MODELO
O IPH-MGBq (Modelo Simulação de Qualidade da Água em Grandes Bacias) é um modelo
distribuído de simulação hidrológica e de qualidade
de água desenvolvido no IPH (Instituto de Pesquisas
Hidráulicas) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Originalmente, o modelo chamado MGB,
foi desenvolvido por Collischonn (2001) para a simulação de grandes bacias. Em trabalhos posteriores Tucci e Collischonn (Tucci et al., 2003) implementaram um módulo de simulação da qualidade
da água no modelo, originando o IPH-MGBq. Esse
modelo é estruturado basicamente em duas partes:
uma parte para a simulação hidrológica, denominada de módulo de quantidade e outra para a simulação da qualidade da água na bacia, rios e reservatórios, ou seja, o módulo de qualidade.
A figura 1 apresenta um esquema da estrutura do IPH-MGBq, relacionando os módulos de
quantidade e qualidade de água, dados de entrada e
as saídas do modelo.
A bacia hidrográfica e os processos descritos
pelo modelo em cada módulo são subdivididos em:

grande número de fontes de poluição e usuários de água distribuídos na bacia;
identificação, quantificação e representacão
das fontes de poluição difusa;
incertezas sobre cenários futuros de desenvolvimento das atividades com potencial poluidor;
ausência de sistemas de monitoramento de
qualidade de água de longo prazo no nível
de bacia para aferição do modelo.

Bacia: é a unidade básica de discretização espacial
do sistema (sub-bacias ou células quadradas) em que
é realizado o balanço da precipitação, evapotranspiração, infiltração, separação dos escoamentos: superficial, sub-superficial e subterrâneo — e a geração
de carga difusa de poluição;
Rio: trecho da rede de drenagem que recebe contribuição da respectiva sub-bacias incremental, subbacia a montante, efluentes pontuais, como descargas domésticas e industriais e transportam o escoamento através da bacia.

Nesse artigo é apresentado um modelo distribuído de quantidade e qualidade de água para
representar o escoamento e a concentração de algumas substâncias de qualidade água na bacia. O
modelo representa a geração de poluição difusa,
como devido à atividade agrícola e a ocupação urbana e pontual, como esgoto doméstico e industrial

Reservatório: trecho de rio que funciona como reservatório devido ao efeito de um barramento e recebe contribuição de trehco de rio a montante.
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Dados de entrada : registros climatológicos da região
Precipitação, temperatura, pressão
atmosférica, velocidade do vento,
vazões, insolação e umidade
do ar diárias.

IPH-MGBq

Módulo de quantidade

Balanço de
água no solo;
evapotranspiração;
e escoamento
nas células.

Escoamento
em rios e
reservatórios.

Simulação de
cenários de
desenvolvimento

Temperatura
do ar diária.

Módulo de qualidade

Q

Geração e
transporte
de cargas
poluentes
difusas na
bacia.

Dados de entrada :
características físicas da bacia

Análise do tomador
de decisões
Transporte
e decaimento
de poluentes
em rios e
reservatórios.

Dados de entrada :
cargas industrias
e de esgotos
domésticos.

Uso do solo, topografia, limites da
bacia, distância, largura e
declividades do rio principal, etc.

C

Planejamento dos
recursos hídricos
da bacia.

Figura 1 - Esquema geral da estrutura do IPH-MGBq.

MÓDULO DE QUANTIDADE
O módulo de quantidade, ou “precipitaçãovazão”, representa os seguintes processos: balanço
de água no solo; evapotranspiração; escoamentos
superficial, sub-superficial e subterrâneos na bacia;
escoamento na rede de drenagem (rio e reservatórios). Cada um destes processos é resolvido com
uma discretização temporal de 1 dia, que é o intervalo de tempo com que o modelo fornece os resultados.
A bacia hidrográfica é discretizada espacialmente em células quadradas (figura 2.a). Cada
célula, por sua vez, é dividida em blocos (figura 2.b),
definidos pelo tipo de cobertura e capacidade de
armazenamento no solo. No nível de bloco são representados: o balanço de água no solo e a evapotranspiração. Na célula ocorre o processo de fluxo
horizontal (escoamentos superficial, sub-superficial
e subterrâneo) até a rede de drenagem onde os volumes são propagados entre as células, ao longo da
rede.

(a)

(b)

Figura 2 - Subdivisão de uma bacia em células ligadas por
linhas que representam a rede de drenagem e da célula
em n blocos, de acordo com o uso do solo
(Collischonn, 2001)

O balanço hídrico no solo é realizado de
maneira independente para cada bloco de uso do
solo (figura 3), utilizando as características e os parâmetros do bloco, conforme a equação 1.
W t = W t −1 + P − ET − DSUP − D INT − D BAS + DCAP
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onde Wt (mm) é o armazenamento na camada de
solo ao final do intervalo de tempo t; Wt-1 (mm) é o
armazenamento na camada de solo ao início do intervalo de tempo; P (mm) é a precipitação incidente
(PI) menos a interceptação no intervalo de tempo;
ET (mm) é a evapotranspiração da água da camada
de solo no intervalo de tempo; DSUP (mm) é o escoamento superficial no intervalo de tempo (drenagem rápida); DINT (mm) é o escoamento subsuperficial no intervalo de tempo (drenagem lenta);
DBAS (mm) é o escoamento subterrâneo no intervalo
de tempo (drenagem muito lenta); DCAP (mm) é o
fluxo do reservatório subterrâneo para a camada
superficial do solo.
Conforme descrito em Collischonn (2001),
o modelo calcula a evaporação e transpiração pela
equação de Penman-Monteith. A energia disponível
para a evapotranspiração é utilizada, primeiramente,
para evaporar a água interceptada, armazenada sobre as folhas, caules e ramos da vegetação e diretamente sobre o solo. Caso ainda haja energia disponível ao final da etapa da evaporação, esta energia
vai atender a transpiração. A interceptação é considerada dependente da cobertura do solo, expressa
pelo índice de área foliar (IAF) da vegetação. O IAF
expressa a relação entre a área das folhas de todas as
plantas e da área de uma parcela de solo, e pode ser
medido.

próximos a capacidade de campo a evapotranspiração não é afetada pela umidade do solo. De acordo
com o modelo, a diminuição da evapotranspiração
com a redução da umidade do solo, ocorre pelo
aumento da resistência superficial (Collischonn,
2001).
Os volumes são propagados na bacia através
da metodologia do Reservatório Linear Simples,
com uma velocidade que depende do parâmetro de
tempo de retardo. Os três reservatórios têm tempos
de retardo diferentes, sendo que o escoamento superficial (DSUP) é propagado na bacia consideravelmente mais rápido que os escoamentos subsuperficial (DINT) e subterrâneo (DBAS). Uma vez na
rede de drenagem, os volumes são propagados, nos
trechos de rio, por Muskingum-Cunge, que relaciona a vazão de saída de um trecho de rio em um intervalo de tempo qualquer, às vazões de entrada e
saída no intervalo de tempo anterior e à vazão de
entrada no intervalo atual.
O modelo utilizado para a propagação do
escoamento no reservatório é baseado na equação
da continuidade, sendo expresso matematicamente
por
 I + I Q + Qt 
−9
Vt +1 = Vt + 10− 6  t +1 t − t +1
 ∆t + 10 (E t +1A t +1 )
2
 2


onde o volume
E

reservatório

PI

D SUP

D INT
W

DCAP

Vt +1 (hm³) e a vazão de saída do

Q t +1 (m³.s-1) são as incógnitas. Esta úl-

tima é a soma de três vazões que dependem do nível
da água no reservatório: vazão turbinada QTURB, vazão vertida QVERT e vazão do descarregador de fundo
QFUNDO. A vazão turbinada QTURB obedece a um planejamento de geração elétrica e dificilmente pode
ser conhecida a priori, porém tem intervalos de variação bem estabelecidos. Para simplificar a análise,
o modelo considera a variação da vazão turbinada
linearmente proporcional ao volume do reservatório.
A vazão vertida QVERT depende do nível da
água no reservatório, e do comprimento do vertedor. Nos casos de vertedor com comportas, a abertura das comportas e suas características construtivas
também influenciam fortemente a vazão vertida,
entretanto a operação de comportas em geral não é
conhecida a priori. Quando ocorre, a vazão de vertedor tende a ser muitas vezes superior as demais.
A vazão de descarregador de fundo (QFUNDO) depende das dimensões e do tipo de descarregador (se é um orifício afogado, uma adufa, um orifício livre) e depende do nível da água no interior
do reservatório. A regra de operação genérica ado-

P

Wm

(2)

D BAS

Figura 3 - Esquema do balanço de água vertical na camada
de solo. (Collischonn, 2001)

A evapotranspiração é ainda dependente da
umidade do solo, através de um parâmetro de resistência superficial. Para valores de umidade do solo
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tada pelo modelo, para um reservatório qualquer
(figura 4) depende do nível h da água no reservatório e pode ser dividida em 3 casos:

ção de cargas poluentes difusas e pontuais na bacia e
seu transporte e reações cinéticas ao longo de rios e
reservatórios, para os parâmetros OD, DBO, nitrogênio e fósforo totais e coliformes fecais.

Barramento h

Bacia hidrográfica

QFUNDO + QTURB + QVERT (h)

Nível máximo operacional
(nível de máxima vazão turbinável)

QFUNDO + QTURB (h)

Nível mínimo
operacional

QFUNDO (h)

Na bacia hidrográfica são geradas as cargas
pontuais e difusas de poluição e é realizado o transporte das cargas difusas até a rede de drenagem.

Q

Figura 4 - Esquema de operação dos extravasores de barragens adotado pelo IPH-MGBq

Cargas pontuais: as cargas pontuais de poluentes
podem ser estimadas através da vazão efluente e da
concentração do parâmetro analisado, o que pode
ser expresso por

Caso 1: h ≥ nível máximo operacional hmáx (máxima vazão turbinável).

Q t +1 = Q FUNDO t +1 + Q TURB t +1 + Q VERT t +1
onde

W = C × Q,

(3)

sendo W a carga [M T-1], C a concentração média
do evento [ML-³] e Q a vazão de efluentes [L³T-1].
As fontes pontuais de poluição consideradas
pelo modelo são os efluentes industriais e esgotos
domésticos urbanos. As cargas poluentes geradas
por descargas de indústrias, das quais é possível se
obter dados de concentração e vazão de efluentes e
de centros urbanos cuja população é conhecida ou
pode ser estimada, são consideradas e incluídas no
modelo como fontes pontuais.
Os valores de C e Q de indústrias consideradas mais importantes segundo o potencial poluidor podem ser conhecidos através do monitoramento e cadastramento, quando realizado pelos órgãos
ambientais responsáveis. A classificação da concentração de poluentes por tipologia industrial é apresentada na tabela 1, que pode usada quando não
existirem dados específicos.

Q FUNDOt +1 e Q TURB t +1 são constantes e

Q VERT t +1 , representada por uma equação empírica,
cresce exponencialmente, no intuito de representar
o vertimento em uma planta funcionando a fio
d’água.
Caso 2: nível máximo operacional (máxima vazão
turbinável) hmáx > h > nível mínimo operacional
hmin.

Q t +1 = Q FUNDO t +1 + Q TURB t +1
onde

(4)

Q FUNDOt +1 é constante e Q TURB t +1 varia line-

armente entre zero e a máxima turbinável.
Caso 3: nível mínimo operacional hmin > h.
Neste caso, QVERT = QTURB = 0 e QFUNDO é igual a vazão I que aflui ao reservatório no mesmo
instante de tempo, ou seja,

Q t +1 = Q FUNDO t +1 = I t +1

(6)

Tabela 1 - Concentração média C de poluentes (mg.L-1)
por tipologia industrial (Lima, 1998)

(5)

até um valor máximo de vazão, equivalente a capacidade do descarregador de fundo.

MÓDULO DE QUALIDADE

Tipo

DBO5

Couros
Bebidas
Têxtil
Alimentos
Química
Metal
Papel
Utilidade Pública

210
350
22
260
146
10
250
300

Nitrogênio Total Fósforo Total
3,3
10
27,5
30
27,5
2,6
10
30

2
1
1,2
5
1,1
0,6
1,2
10

Coliformes
Fecais*
1,0
0,1
8,0
7,0
0,001
0,001
0,001
7,0

Para a quantificação das cargas poluentes
provenientes de redes de esgoto doméstico, podem
ser usados valores de carga unitária ou concentração
média de poluentes (tabela 2) e vazão per capita,

O módulo de qualidade foi adaptado ao
modelo hidrológico por Tucci e Collischonn (Tucci
et al, 2003) possibilitando a representação da gera-
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encontrados na literatura e dados censitários. O
consumo de água é uma variável disponível nas
concessionárias de água e saneamento. Valores típicos são de 200 l/pessoa, nas cidades. A vazão do esgoto é estimada como 80% do vazão abastecida.
Com base nas coordenadas geográficas, as
fontes de poluição pontual são situadas na bacia, se
definido no modelo a localização de sua contribuição na rede de drenagem. A localização destas fontes dentro da célula é considerada a montante no
trecho de rio da própria célula.

aos volumes dos escoamentos sub-superficial (DINT)
e subterrâneo (DSUB), calculados pelo módulo de
volume, é atribuída uma concentração nula. Desta
forma, baseando-se na equação 6, cada bloco j de
cada célula i do modelo, gera, para cada tipo de poluente k, uma carga Wi,j(k) (Kg.dia-1) dada por

Wi , j ( k ) = 86,4 × C( k ) × Q SUP i , j
sendo

*

Carga W
(Kg.ano-1.cap-1)

DBO5
Nitrogênio total
Fósforo total
Coliformes fecais

(18,25 — 21,90)
5,66
1,1
10.000 *

C( k ) a concentração média anual para um

poluente k (mg.L-1), Q SUP i, j a vazão superficial para

Tabela 2 - Cargas e concentrações típicas de poluentes em
efluentes de redes combinadas de esgoto doméstico
(Novotny, 2003)

Poluentes

(7)

cada bloco j de cada célula i (m³.s-1) e 86,4 um fator
de conversão de unidades. Q SUP i, j é o volume de
escoamento superficial DSUP (equação 1) em cada
intervalo de tempo. As concentrações médias de
cada poluente C( k ) são obtidas através de valores
de carga por unidade de área (tabela 3) e da área de
cada bloco de uso do solo.
A carga poluente de origem difusa que aflui
aos mananciais, expressa pela equação 7, é intermitente. Isto é, o aporte só ocorre no momento em
que chove o suficiente para gerar escoamento superficial na bacia. Sendo assim, quando não há chuva, a
única carga externa que chega a rede de drenagem
são as pontuais.
Na metodologia apresentada são adotadas as
seguintes simplificações:

Concentração C
(mg.L-1)
(60 — 200)
(3 — 24)
(1 — 11)
(105 — 107) **

carga em 106 organismos
concentração de coliformes totais em nmp.100.mL-1

**

O local exato de descarga dos efluentes industriais e domésticos, em cidades onde não há coleta e tratamento destes efluentes, normalmente se
dá em tributários do rio principal. Desta forma, alguns processos de decaimento de poluentes de origem pontual que ocorrem na rede de microdrenagem, ou mesmo em pequenos córregos, podem não estar sendo representados pelo modelo de
grandes bacias por não serem captados pela sua resolução espacial. Ao não considerar estes processos,
o IPH-MGBq pode estar superestimando, no nível
de célula, a concentração de poluentes provenientes
de indústrias e esgotos domésticos. Por outro lado,
em pequenas cidades, a carga doméstica pode estar
diluída através da disposição em fossa séptica, desta
forma a carga estimada acima poderá estar superestimada, quando se considera que a vazão total retorna ao rio através da rede de drenagem. Estes valores podem ser corrigidos, mas exigem um detalhamento que não foi encontrado na dimensão do
estudo realizado.

•

•

•

Cargas difusas: a geração de cargas difusas está associada aos volumes de escoamento superficial (DSUP)
calculados no módulo de quantidade em cada instante de tempo. Para cada um dos blocos em que
são divididas as células foi atribuída uma concentração de poluentes, de acordo com o uso do solo. Já
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o decaimento dos poluentes durante o escoamento superficial nas células é desprezado. Isto pode ser compensado no ajuste
dos parâmetros;
ao admitir a concentração dos poluentes no
escoamento superficial constante ao longo
do tempo, o que não ocorre na realidade.
Porém, como o intervalo de tempo definido
pela discretização do modelo (1 dia) é
normalmente maior que o tempo de duração de um evento de chuva, esta simplificação é adequada;
ao considerar que todas as cargas, pontuais
e difusas, geradas em uma determinada célula, contribuam sempre a montante do trecho de rio na própria célula. A análise do
impacto de uma indústria ou centro urbano
específico sobre a qualidade da água, a jusante da célula em que estejam inseridos, é
restringida por esta metodologia. Por exemplo, mesmo que uma indústria esteja
localizada próxima da saída de uma célula,
seus efluentes entrarão no sistema a mon-
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tante e sofrerão decaimento ao longo do
trecho de rio. Este fato estaria subestimando
o potencial poluidor da indústria.
ao considerar que os reservatórios (quando
for o caso) estejam localizados, em uma determinada célula, sempre a jusante de um
trecho de rio, conforme discutido anteriormente. Neste caso, as cargas de poluição
que aportariam diretamente ao reservatório
estariam sofrendo o efeito de decaimento
ao longo do curso d’água na célula, comentado acima. Assim, uma análise criteriosa
das cargas que afluem a um determinado
reservatório não é possível através do IPHMGBq.

•

Em que pesem as simplificações mencionadas acima, no modelo de grandes bacias, o interesse
maior está sobre o efeito global verificado em alguns
pontos de controle e na saída da bacia hidrográfica.
Rio
Considera-se no modelo que todas as cargas
de poluentes que atingem a rede de drenagem são
misturadas de forma instantânea. Da mesma maneira, considera-se que a mistura de dois cursos de água
em uma confluência ocorra também instantaneamente. Esta é uma simplificação aceitável quando o
objeto de análise não é exatamente o efeito de uma
contribuição pontual na qualidade da água, mas
todo um conjunto de fontes de poluição e fenômenos naturais que ocorrem na bacia que contribui a
determinada seção do rio.
Para representar o processo de transporte
ao longo da rede de drenagem é utilizada a equação
de transporte de massa não-permanente, sem o termo de dispersão longitudinal (Tucci, 2005)

Campo

floresta

Tabela 3 - Limites de variação e médias (valores entre
parêntesis) de cargas unitárias (Kg.ha-1.ano-1) de poluentes
em eventos de escoamento superficial por tipo de uso do
solo

fonte

DBO

NT

FT

a
b

2 — 7 (5)

2,1 — 2,7
3 - 13

0,1 — 0,4
0,03 —
0,9
(0,1)
0,01 —
0,9
(0,4)
0,9

e

-

1,3
10,2

a

-

1,5

b

6 — 17
(11,5)

2 — 12
(6,2)
0,2
—
0,18
3,2 — 18
(8,5)
2 — 12
4 — 10
1 — 20
(5)
2,7 — 5,1

a

Urbano

b
c
d
e

28 — 96
(50)
5 — 100
28 - 112
-

a

Agrícola

b

*

e

4 - 31
(18)

—

0,1 — 13

0,5 — 50
(5)
-1

0,1 — 2,1
(0,5)
0,3 — 4,8
1,1 — 5,6
(2)
0,2 — 2,2
0,3 — 0,9
0,3 — 10
(1)
0,03 — 3
0,18 —
1,62
(1,05)
0,1 — 5
(0,5)

Coli.
fecais *
-

∂ (AC ) ∂ (Au C )
+
= S (k )
∂t
∂x

(8)

Na equação acima, A é a área da seção de
escoamento, C a concentração média do parâmetro
analisado, u é a velocidade média do fluxo na seção, x a distância e t o tempo, e S(k) representa,
para cada constituinte k, as perdas e ganhos (processos cinéticos) ao longo do rio.
Em bacias com rios lentos de planície ou em
estuários a dispersão não pode ser desprezada e,
conseqüentemente, o modelo utilizar o termo de
dispersão (Thomann e Mueller, 1987).
A equação 8 é resolvida numericamente através de um esquema implícito progressivo no tempo e no espaço, aplicado trecho a trecho, de montante para jusante.
Cada variável de qualidade da água possui
uma equação específica para representar os termos
de perdas e ganhos S(k), que ocorrem ao longo do
curso d’água (equações 9 a 13) (Tucci et al., 2003).

-

2,6E9
1,5E3
-

2,5E7

(9)

DBO

Sk it++11 = −(K 1 + K 3 ) ⋅ C it++11 ⋅ A ti ++11

N Total

Sk it++11 = 0

(10)

F Total

Sk it++11 = −Kphos ⋅ C it++11 ⋅ A ti ++11

(11)

-1

unidades em 1E6 NMP.ha .ano
(Fontes: a — Novotny, 2003; b — Lima, 1998; c — Claphan et al,
1999; d — Wurbas e James, 2002; e — Thomann e Muller, 1987)
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OD

Skit++11 = −K1 ⋅ CDBOit++11 ⋅ Ati ++11 +

+ K 2 ⋅ C ODsat it++11 − C OD it++11 ⋅ A ti ++11

)

(12)

Sk it++11 = −Kcol ⋅ C it++11 ⋅ A ti++11

(13)

(

Para determinação o coeficiente de reaeração K2, o modelo utiliza uma relação direta com a
declividade I (m/m) conforme:
K2 = 100 . I

Coliformes
fecais

A equação 15 foi ajustada para a bacia em
estudo com base em valores típicos de reaeração
diária obtidos na literatura, em função das características físicas e de velocidade do fluxo de rios. A
declividade é considerada constante no trecho de
rio de cada célula em que é discretizada a bacia.

onde K1 é o coeficiente de decaimento da DBO
(dia-1), K3 é o coeficiente de sedimentação da matéria orgânica (DBO) (dia-1), K2 é o coeficiente de
reoxigenação (dia--1), Kphos é o coeficiente de sedimentação do fósforo (dia-1), Kcol é o coeficiente
-1

de decaimento dos coliformes totais (dia ),
-1

C

t +1
i +1

Reservatório

éa

O modelo assume a hipótese de mistura
completa no reservatório, considerando a concentração de uma dada substância constante em todo o
seu volume. Esta é uma simplificação utilizada para
simulação do conjunto da bacia hidrográfica integrada pelos diferentes reservatórios. A avaliação detalhada da qualidade da água no reservatório e à
jusante do reservatório pode ser realizada nas etapas
seguintes do planejamento (viabilidade). As conseqüências da simplificação são mais importante em
reservatórios estratificados devido a variabilidade
vertical das concentrações em função da temperatura e densidade.
A propagação do OD e dos poluentes DBO,
fósforo total, nitrogênio total e coliformes fecais no
reservatório é realizada com base no balanço de
massas, sendo expressa por

t +1
i +1

concentração de cada parâmetro (mg.L ) e A
a
área da seção transversal (m²) em cada intervalo de
tempo t + 1 na seção i + 1.
Os coeficientes de sedimentação do fósforo
e da DBO foram considerados de forma independente para permitir uma maior flexibilidade no ajuste do modelo.
A equação de perdas e ganhos do oxigênio
dissolvido torna este parâmetro de qualidade dependente da temperatura T da água do rio conforme a concentração de saturação do oxigênio dissolvido CODsat, calculado para cada célula em que é discretizada a bacia em cada ∆t, função da temperatura. A temperatura T da água é adotada igual a temperatura do ar. A temperatura do ar apresenta uma
variação em torno da média de amplitude maior que
a da água e, normalmente, também um maior gradiente na direção da nascente à foz em grandes bacias. Este último fator é parcialmente representado
pelo modelo ao se calcular o CODsat em cada célula.
Alguns coeficientes do modelo variam com
a temperatura, como K1 e Kcol, e são corrigidos por

K T = K 20 ⋅ 1,047 ( T − 20 )

d (CV )
= I.Ci − Q.C + S(k )
dt

(14)

Tabela 4 - Valores típicos de coeficientes de decaimento
(dia-1) (Thomann e Mueller, 1987)

K3
0,05 — 0,6

(16)

onde Q é a vazão de saída C é a concentração e V o
volume do reservatório, S(k) é a função de perdas e
ganhos para cada parâmetro k de qualidade de água
e I e Ci são a vazão e a concentração do parâmetro
na entrada do reservatório.
Os processos de perdas e ganhos de cada
parâmetro k de qualidade durante o transporte em
reservatórios são representados através do termo
S(k), específico para cada variável de qualidade de
água são

onde K20 é o coeficiente para a temperatura de
20°C, KT é o coeficiente corrigido pela temperatura
T (ºC).
Para uma estimativa inicial dos coeficientes
K1, K3 e Kcol podem ser utilizados os intervalos de
valores da Tabela 4.

K1 (20°C)
0,1 — 3,0

(15)

Kcol (20°C)
0,8 —5,5
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DBO

Sk t +1 = −(K 1 + K 3 ) ⋅ V t +1 ⋅ C t +1

(17)

N Total

Sk t +1 = 0

(18)

F Total

Sk t +1 = −Kphos ⋅ V t +1 ⋅ C t +1

(19)
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OD

A vazão média de longo período no rio Taquari-Antas, medida no posto mais próximo a foz, é
633 m³.s-1 ou 744 mm.ano-1, com a descarga específica respectiva sendo de 23 L.s-1.km-2 (DRH/SEMA,
2002).
A bacia do Taquari-Antas tem uma área de
drenagem de 26.500 Km², população em torno de
1,17 milhões de habitantes, 18% da população do
Estado e abrange totalmente ou parcialmente 119
municípios.

t +1
Sk t +1 = − K1 ⋅ V t +1 ⋅ CDBO
+

Coliformes
fecais

+ K 2 ⋅ V t +1 ⋅ (C ODsat − C t +1 )

(20)

Sk t +1 = −Kcol ⋅ V t +1 ⋅ C t +1

(21)

Os coeficientes K1, K2, K3, Kcol e Kphos nas
equações 17 a 21 tem o mesmo significado que no
caso do transporte em rios, sendo expressos na
mesma unidade (dia-1).
A estimativa inicial dos coeficientes K1, K3 e
Kcol podem ser obtidas da mesma forma que no
caso do decaimento em rios, através da tabela 4. No
caso da reoxigenação, o cálculo do K2 é realizado
através da seguinte equação empírica (O’ConnorDobbins, 1956 apud Chapra, 1997):
3,93

U 0 ,5 ,
H 1,5

Potencial poluidor na bacia: o rio das Antas nasce
em uma região de baixa densidade populacional e
percorre uma região cujas atividades básicas são a
pecuária e a agricultura. Entretanto, a bacia conta
com pólos industriais altamente desenvolvidos, como o conglomerado urbano do nordeste, formado
por municípios como Caxias do Sul, Farroupilha,
Bento Gonçalves e Garibaldi e, já no vale do Taquari, Lajeado e Estrela, concentrando a maior parte da
população e das indústrias da bacia (Figura 6).
A qualidade das águas do rio Taquari-Antas
é afetada, principalmente, por alguns de seus formadores, os rios Forqueta, Guaporé, Carreiro e Prata (ou Turvo), que percorre uma zona industrial de
alto potencial poluidor e por arroios que drenam
importantes áreas urbanas, como o Burati (Bento
Gonçalves e Farroupilha), Tega (Caxias do Sul),
Biazus (Farroupilha) e Marrecão (Garibaldi).

(22)

função da velocidade do vento U (m/s) e da profundidade da lâmina d’água H (m).

O SISTEMA TAQUARI-ANTAS
Descrição geral
A bacia do rio Taquari-Antas situa-se a nordeste do Rio Grande do Sul, limitando-se ao Norte
com a bacia do rio Uruguai, a Oeste com a bacia do
rio Jacuí, ao Sul com as bacias dos rios Jacuí e Caí e
a Leste com as escarpas da Serra Geral (figura 5). O
rio das Antas nasce no extremo Leste da bacia hidrográfica e tem uma extensão de 390 Km até a confluência com o rio Guaporé, de onde segue por mais
140 Km com o nome de Taquari, até desembocar no
rio Jacuí. Os seus principais afluentes são os rios
Camisas, Tainhas, Lajeado Grande, da Prata, Carreiro, Guaporé, Forqueta e Taquari-Mirim.

Rio da Prata
Rio Guaporé

Rio Forqueta

Rio Carreiro

Bento Gonçalves
Rio Tainhas
Caxias do Sul
Garibaldi
Farroupilha

Lajeado

Rio Camisas

Estrela

Bacia do rio Uruguai

BRASIL

Bacia do rio
Taquari-Antas

Figura 6 - Principais rios e centros urbanos da bacia

Serra
Geral
Bacia do
rio Jacuí

Bacia do
rio Caí

Exploração do potencial hidrelétrico: em 1993 foi
realizado um inventário, pela Companhia Estadual
de Energia Elétrica, que vem delineando a configuração atual de divisão de quedas da bacia. Deste inventário foi selecionada uma alternativa final apresentando 56 usinas hidrelétricas com uma potência
instalada total de 1100 MW (CEEE, 1993). O estudo

Figura 5 - Situação e localização da bacia do TaquariAntas.
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de Diagnóstico Ambiental da Bacia do TaquariAntas (FEPAM/SEMA, 2001) teve como um de seus
objetivos específicos a identificação de quais das 56
usinas inventariadas produziriam os maiores impactos ambientais e quais seriam as áreas mais impactadas na bacia. A partir de critérios que levassem em
conta os impactos sobre os ecossistemas terrestres e
a ictiofauna (meio biótico), a qualidade da água
(meio físico) e os usos do recurso pelo homem
(meio antópico), 17 empreendimentos foram considerados inviáveis. Atualmente, das 56 pequenas e
grandes usinas hidrelétricas inventariadas pela CEEE na bacia, duas estão em fase adiantada de licenciamento ambiental (Complexo Ceran) e duas estão
operando no rio das Antas, Passo do Meio (Brascan/Azaléia) e Monte Claro (Ceran), em destaque
na figura 7.

Figura 8 - Discretização da bacia, rede de drenagem
artificial e localização de estações pluviométricas e
climatológicas

As informações climatológicas (insolação,
velocidade do vento, temperatura, etc.) são distribuídas na bacia em função do posto que apresenta a
menor distância até cada célula. A distribuição das
estações pluviométricas e climatológicas na bacia
pode ser observada na figura 8.

Passo do Meio

Complexo Ceran

Modelo de cargas: a partir da discretização da bacia
é possível localizar a geração de cargas difusas e as
entradas de cargas pontuais no Taquari-Antas e em
seus principais afluentes. As fontes pontuais de poluição consideradas neste estudo foram indústrias e
redes de esgoto sanitário urbano.
As indústrias, totalizando 322 unidades, reconhecidas de maior potencial poluidor, estão localizadas na bacia a partir de suas coordenadas geográficas (figura 6). Estas unidades foram classificadas
em função da tipologia industrial, conforme a tabela
1, obtendo-se as concentrações dos poluentes modelados. As informações que possibilitaram esta classificação, as vazões efluentes e as coordenadas geográficas de cada unidade industrial foram obtidas de
dados de cadastro.
Todos os centros urbanos da bacia contribuíram com geração de esgoto doméstico e foram localizados em função das coordenadas geográficas de
suas sedes. Foi adotada a vazão de demanda de água
potável de 245 L.hab-1.dia-1, obtida de um diagnóstico da bacia, realizado por DRH/SEMA (1997), e um
coeficiente de retorno de 0,8. Apenas a população
urbana de cada município foi considerada, obtida
de dados censitários.
A cada célula de discretização da bacia corresponde um número, através do qual o modelo
associa, além das fontes pontuais de poluição, algumas características físicas como área da bacia de

Figura 7 - Localização das usinas e situação da exploração
hidrelétrica na bacia do Taquari-Antas

Simulação da bacia
Discretização espacial do modelo: a bacia foi discretizada em uma malha de 269 células quadradas com
resolução de aproximadamente 10 Km (100 Km²). A
topografia da região e a representação da hidrografia para fins de modelagem foram obtidas a partir de
um modelo numérico do terreno (MNT) desenvolvido pelo USGS (United States Geological Survey),
com uma resolução de 1km² e de cartas do Exército
na escala de 1:250000 (figura 8).
Os dados de chuva pontuais são espacializados a partir do inverso do quadrado da distância
entre os postos pluviométricos e os centros das células. O IPH-MGBq recebe a informação de chuva na
forma de lâmina de precipitação (mm) em cada intervalo de tempo em cada célula.
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contribuição, declividade e comprimento do trecho
de rio.
Foram consideradas fontes pontuais de poluição os 55 reservatórios inventariados, localizados
na bacia em função das coordenadas de seus barramentos (figura 7). As informações sobre as características de cada usina, como as relações cota-volume
e cota-área alagada, cota do vertedor e vazão máxima turbinável, foram obtidas do inventário da CEEE
(1993).
A vazão ecológica (QFUND das equações 3 a
5) foi definida como a vazão de permanência de
90% do tempo.. Para cada uma das barragens a vazão ecológica foi calculada com base na Q90 da seção
do Taquari correspondente ao posto fluviométrico
de Muçum (86510000), corrigida pela relação de
áreas de drenagem entre o posto e a barragem.
O modelo de cargas difusas de poluentes,
geradas pelo escoamento superficial utilizou valores
típicos de concentração de poluentes em função do
uso do solo da bacia, conforme a tabela 3. Não havia
informação específica para a bacia do Taquari-Antas
e região.

adotada e foi descartado. Os postos TA 265, TA 196
e TA 133 apresentam séries curtas (6 valores) e de
período não coincidente com os demais postos. Desta forma os postos utilizados como pontos de controle foram: TA 451, TA 275, TA 166, TA 125, TA
077 e TA 004.

Figura 9 - Localização dos pontos de monitoramento da
qualidade da água da bacia pela FEPAM

O ajuste das séries de concentração de poluentes geradas pelo modelo as séries observadas, foi
realizado pelo método de tentativas. A realização de
algumas simulações em uma etapa prévia do ajuste
apontou uma grande sensibilidade dos resultados a
alteração dos valores de alguns parâmetros e fontes
pontuais e difusas de poluição. Os parâmetros do
modelo utilizados no ajuste foram: K1, K3, Kphos e
Kcol. O coeficiente de reaeração K2 não foi utilizado
no ajuste por ser representado por equacionamento
específico (equação 15) pelo modelo. Todas as concentrações típicas de poluentes (DBO, N, P e Coliformes) no esgoto cloacal urbano e no escoamento
superficial foram utilizadas no ajuste.
Foram então testadas diferentes combinações de valores dos parâmetros K e valores de concentração de poluentes até se alcançar o resultado
que se julgasse satisfatório. A avaliação da qualidade
do ajuste, para cada variável de qualidade de água,
foi baseada em estatísticas (média, variância, valores
máximos e mínimos), relação Q x C e análise visual.
Observa-se, através das figuras 10 a 12, os
bons resultados obtidos no ajuste das variáveis fósforo total, OD e coliformes fecais em diferentes seções
do rio Taquari-Antas.
Os ajustes da DBO e do nitrogênio total foram bastante prejudicados em função dos baixos
valores destas variáveis presentes nas águas rio Taquari-Antas no período de análise. A maioria dos
valores observados, em torno de 70 %, foi menor ou

Ajuste e verificação do modelo: diferentemente de
modelos de qualidade de água que consideram o
escoamento em estado permanente e assumem uma
vazão de referência (por exemplo, a Q7,10), o IPHMGBq realiza as simulações a partir séries de vazão
diária de entrada. O hidrograma é calculado e fornecido ao módulo de qualidade pelo modelo hidrológico, uma vez que este esteja calibrado.
O ajuste e as verificações do módulo hidrológico na bacia do Taquari-Antas foram realizados
em função do coeficiente de correlação e a diferenças de volume entre os hidrogramas observados e
calculados pelo modelo. Os resultados foram considerados bastante satisfatórios, principalmente para
bacias superiores a 1000 km².
O ajuste do módulo de qualidade foi realizado com base em séries de variáveis de concentração monitoradas em diferentes pontos da bacia do
Taquari-Antas (figura 9). A FEPAM monitora hoje
dez pontos ao longo do rio Taquari-Antas através de
campanhas trimestrais, registrando valores de 33
parâmetros de qualidade, dentre eles, OD, DBO,
nitrogênio e fósforo totais e coliformes fecais. Os
dados de qualidade disponíveis compreendem o
período de 1993 a 2002.
Dos 10 postos de monitoramento da qualidade da água do Taquari-Antas apenas 6 foram utilizados na calibração do modelo. O posto TA 491,
situado mais a montante da bacia, possui uma área
de contribuição inferior a unidade de discretização
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igual ao limite de detecção adotado pela FEPAM,
tanto para a DBO quanto para o nitrogênio total.

O modelo apresentou resultados satisfatórios também em termos de valores médios de concentração de variáveis de qualidade de água ao longo do Taquari-Antas. Pode-se observar na figura 13,
no caso específico do OD, que o modelo representa
bem a tendência de decréscimo na concentração
média ao longo do Taquari-Antas, no sentido de
montante para jusante, verificada na série de valores
observados.

0.2
Calculada
0.18

Observada

Limite classe 2

Concentração (mg/L)

0.16
0.14
0.12
0.1
0.08
0.06

Arroio Tega

0.04

média obs
mínimo obs
máximo obs
média calc
mínimo calc
máximo calc
Limite classe 2

Rio Carreiro

Arroio Burati Rio Guaporé

Rio Camisas

Rio da Prata

Rio Forqueta

18

0.02

16

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

Concentração (mg/L)

0
3500

Tempo (dias)

Figura 10 - Ajuste dos fosfatos totais no TA 004
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Figura 13 - Valores médio, máximos e mínimos de concentração de OD ao longo do curso do Taquari-Antas no período de 1993 a 2002
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Simulação dos cenários: os cenários simulados da
bacia do Taquari-Antas basearam-se em projeções de
crescimento da população, do setor industrial e na
implementação de usinas hidrelétricas na bacia.
Assim, estimou-se o crescimento da população e do setor industrial para os mesmos horizontes
em que foram definidos os cenários de exploração
do potencial hidrelétrico na bacia. Foram definidos,
para a bacia do Taquari-Antas, os seguintes cenários:
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Figura 11 - Ajuste do oxigênio dissolvido no TA 451
(Bom Jesus)

Cenário 1: ajuste do modelo (1993-2002), sem usinas hidrelétricas. Correspondente aos anos subseqüentes ao inventário da CEEE e ao início do monitoramento dos parâmetros de qualidade da água da
bacia por parte da Fepam, compreendendo o período de 1993 a 2002. Este cenário, foi o de ajuste do
modelo e considera a bacia sem qualquer usina instalada ou em operação. A população de cada município foi obtida a partir de dados censitários do IBGE e a situação das principais indústrias foi obtida
de dados cadastrais da FEPAM.
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Cenário 2: projeção de curto prazo, com 4 hidrelétricas. Considera a usina existente (Passo do Meio) e
os três empreendimentos, hoje em fase de implantação (14 de Julho, Monte Claro e Castro Alves), ope-
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Figura 12. Ajuste dos coliformes fecais no TA 275
(Nova Roma do Sul/Nova Pádua)
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Nascente rio das Antas

Cenários 1, 2 e 3
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Figura 14 - Esquema dos cenários estudados: entrada de cargas pontuais e localização dos reservatórios no Taquari-Antas

rando, para um horizonte de dez anos (até o ano
de 2013).
Foi suposto um crescimento habitacional
proporcional das áreas urbanas e rurais através
considerando a mesma taxa ocorrida na última
década, de 1,23% ao ano, ou 13% para o período
futuro.
DRH/SEMA (1997) estimou com base
em dados de PIB e consumo d’água industrial e
do Índice de Desempenho Industrial, uma taxa
anual de crescimento do consumo de água para
abastecimento industrial na bacia de 6,23%. Por
forma de representação simplificada, o número
de indústrias não se altera de um cenário para
outro, apenas a majoração da vazão de consumo

(Qind) é que configura o desenvolvimento industrial.
Cenário 3: projeção de longo prazo, com 38 hidrelétricas. Situação que contempla todas as 38
usinas do inventário da CEEE, consideradas viáveis pela FEPAM, implantadas e operando, com
um horizonte estimado de 30 anos.
As mesmas taxas anuais de crescimento
populacional (1,23%) e de crescimento do consumo de água para abastecimento industrial
(6,23%) do cenário anterior foram adotadas.
A tabela 5 resume os cenários descritos
acima. Para todos os cenários foi adotado 245
l.hab-1.dia-1 para o consumo de água tratada para
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desenvolvimento da bacia. Pode-se observar, através da figura 15, a alteração sobre a variância e a
média das concentrações de nitrogênio que ocorre nos demais cenários, principalmente no C3,
em relação ao C1. A implantação dos reservatórios há um aumento na capacidade de armazenamento da bacia. Devido à hipótese de mistura
completa, assumida para os reservatórios, há
proporcionalmente um maior efeito de diluição
da concentração de nitrogênio nos volumes armazenados.
Observa-se que a primeira metade do período observado na figura 15 é caracterizada pela
estiagem e que pequenas elevações na vazão do
rio ocasionam picos de nitrogênio no cenário 1,
com a bacia sem reservatórios. Na comparação
com o cenário 3, com todas as hidrelétricas, os
efeitos de armazenamento, diluição e regularização da concentração nitrogênio são facilmente
verificados, para esta situação de estiagem. Já em
períodos chuvosos há uma grande produção de
nitrogênio na bacia, somando-se às cargas constantes do esgoto doméstico as cargas devidas ao
escoamento superficial. Neste caso, quando os
reservatórios estão com sua capacidade de armazenamento esgotada, são liberadas altas cargas de
nitrogênio a jusante das barragens. Desta forma
há uma maior proximidade entre o perfil de concentração de nitrogênio no tempo entre todos os
cenários, como se verifica na segunda metade do
período apresentado figura 15.
O efeito de aumento de disponibilidade
de nitrogênio total no sistema, em função da implantação das hidrelétricas, não foi verificado
para os outros poluentes modelados, o que provavelmente se deve ao fato do decaimento do
nitrogênio ter sido considerado nulo pelo modelo. Os fosfatos sedimentam no reservatório, o
que conseqüentemente abate sua concentração
no efluente da usina. A DBO, além da sedimentação sofre ainda degradação por bactérias. Em
função da hipótese de mistura completa este abatimento acontece em qualquer parcela do volume extravasado da usina, seja pelo descarregador
de fundo, seja pelo vertedor principal.
O comportamento do parâmetro oxigênio dissolvido é praticamente o mesmo em todos
os pontos de controle da bacia, inclusive nos locais sob maior influência dos reservatórios. As
concentrações de OD sofrem uma pequena diminuição na variância com o acréscimo do número de reservatórios, mas a média é pouco alterada para ambos os cenários. Este fato pode ser
observado na figura 16 na seção do TA 125 e se

abastecimento da população e um coeficiente de
retorno de 0,80.
Tabela 5 - Resumo dos cenários de
desenvolvimento
Cenário

Horizonte

N˚ de
UHE’s

1

Últimos
10 anos
2013
2033

2
3

0

Taxa de
crescimento da pop.
(%)
-

Coef. de
majoração
da Qindustria
-

4
38

13,0
44,3

1,83
5,13

As cargas difusas permanecem as mesmas
em todos os cenários, em função de não ter se
alterado a configuração do uso do solo na bacia.
A única fonte de poluição em função de alterações na bacia considerada pelo modelo foi a
questão da distribuição dos reservatórios das usinas hidrelétricas, diferente para cada cenário.A
inclusão de reservatórios no sistema (cenários 2 e
3) faz com que ocorra uma regularização de vazões de pequena magnitude ( aprox. Q50) no rio
Taquari-Antas, o que pode ser observado em todos os pontos de controle da bacia.
A representação esquemática da distribuição das UHE’s e da entrada de cargas poluentes
no rio Taquari-Antas, para os cenários descritos
acima, é apresentada na figura 14.

Figura 15 - Hidrogramas dos C1 e C4 e concentração
de nitrogênio total no TA 004 para todos os cenários
no período de janeiro a dezembro de 1997

Entre as variáveis de qualidade de água, o
nitrogênio total é a que apresentou maior alteração de sua série de concentrações em função do
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verifica para os demais pontos de controle no
Taquari-Antas.

importância das fontes pontuais de poluição na
bacia. Os casos mais evidentes são o da afluência
do Tega (entre os TAs 275 e 265) e do Tainhas
(montante do TA 451) e as contribuições pontuais das cidades de Lajeado e Estrela (entre os TAs
125 e 077), situadas as margens do Taquari.

Figura 16 - Comportamento das séries de concentração
de OD e DBO com a alteração dos cenários de desenvolvimento na seção do TA 125, no período de janeiro
a junho de 2002

Figura 17 - Perfil longitudinal de concentrações
médias de OD do período de 1993 a 2002 para os
cenários 1, 2 e 3

A figura acima permite observar também
o que ocorre em cada cenário na relação entre o
consumo de matéria orgânica e a concentração
de oxigênio dissolvido na água em um ponto da
bacia. Há uma relação de proporcionalidade inversa entre as médias das séries de concentração
de DBO e o número de hidrelétricas em operação na bacia. Os picos de DBO são maiores no C1
do que nos demais cenários, mesmo estes tendo
considerado um aumento nas cargas poluidoras
em relação ao primeiro. Assim, os valores mínimos de OD no C1 são os mais críticos. Entretanto, durante o processo de consumo da matéria
orgânica, o cenário 3 é o que apresenta a menor
capacidade de recuperação dos níveis de OD anteriores, só atingindo a concentração do C1
quando a DBO chega a valores bastante baixos.
Este fato pode estar associado a maior inércia do
sistema quando sua capacidade de armazenamento é aumentada com a construção de reservatórios. O cenário 1 tem uma capacidade de renovação dos volumes armazenados superior aos
demais cenários, ou seja, um tempo de detenção
hidráulica menor.
Os perfis longitudinais de concentrações
médias (de 1993 a 2002) das variáveis de qualidade da água ao longo do rio Taquari-Antas, nos
cenários 2 e 3 em relação ao C1 (ajuste), apresentados nas figuras 17 e 18, facilitam a visualização
do que foi discutido neste item.
Através do perfil longitudinal de concentrações pode-se observar com mais facilidade a

Figura 18 - Perfil longitudinal de concentrações
médias de DBO do período de 1993 a 2002 nos
cenários 1, 2 e 3

A figura 17 possibilita a verificação do efeito dos reservatórios sobre a concentração média de OD no rio. A concentração no cenário 3
atinge valores críticos logo após a entrada do rio
Tainhas. No trecho a jusante há uma forte recuperação da concentração de OD destes cenários,
superando o perfil do cenário 2. Ocorre que com
o aumento dos volumes armazenados nas cabeceiras do Antas e seus afluentes há um maior consumo de matéria orgânica neste locais, possibilitando a recuperação dos níveis de OD mais próximos da saturação ao longo do rio.
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Segundo a resolução 357 do CONAMA
(Brasil, 2005), houve pouca alteração ao se comparar os cenários. A mudança de comportamento
mais significativa ocorreu com a entrada do rio
Tainhas no Antas. Neste local, o cenário 3 colocaria o Antas na classe 3, enquanto que no cenários 1 e 2 como classe 2, no que diz respeito ao
parâmetro DBO.

de concentração no sentido da nascente para a
foz.
Na análise de cenários de desenvolvimento foram analisados três situações representativas
de horizontes de planejamento: atual, intermediário e de longo prazo - levando em consideração
a geração de energia hidrelétrica, o crescimento
da população e da produção industrial.
Sob o ponto de vista da classificação das
águas conforme a resolução 357 do CONAMA
(Brasil, 2005) houve pouca alteração da qualidade dos recursos hídricos na bacia do TaquariAntas frente aos cenários definidos. Entretanto,
notou-se comportamento distinto para cada variável de qualidade de água e grandes alterações
sobre as concentrações em trechos específicos da
bacia.
O nitrogênio total foi a substância mais
afetada pelos barramentos, apresentando uma
elevação nas médias de concentração em função
da implantação das usinas. Observou-se neste
estudo, que a construção de reservatórios na bacia do Taquari-Antas aumentaria a disponibilidade de nitrogênio na bacia. Como o decaimento
da substância foi considerado nulo no modelo, a
carga de nitrogênio gerada na bacia seria, pelo
efeito de acumulação, maior no cenário com os
reservatórios. A implementação de um modelo
de eutrofização no IPH-MGBq, com a representação dos reservatórios no perfil vertical poderia
alterar os resultados obtidos para o nitrogênio. O
consumo do nitrato pelo fitoplâncton pode ser
importante em reservatórios com tempo de detenção elevados. Alguns reservatórios incluídos
nas simulações realizadas neste estudo apresentam potencial de eutrofização e tempo de detenção considerado elevado (DRH/SEMA, 1997).
Para o fósforo total e a DBO, em que
houve a hipótese de decaimento durante o transporte, houve decréscimo nas concentrações médias na bacia nos cenários com hidrelétricas, em
função do aumento do tempo disponível para o
consumo e sedimentação nos reservatórios. O
mesmo ocorreu com os coliformes fecais nos locais sob maior influência do conjunto de barragens, nas seções entre os municípios de Encantado e Muçum.
O efeito do aumento das cargas pontuais
devido ao crescimento da população e do setor
industrial foi menos importante que o da implantação de reservatórios na bacia, sendo notado
apenas em alguns pontos do Taquari-Antas, como
a jusante do rio Tainhas e das cidades de Estrela
e Lajeado. Nas referidas seções as concentrações

CONCLUSÕES
O ajuste do modelo com base nos dados
observados de concentração, tomando em conta
a limitação da informação disponíveis na bacia do
Taquari-Antas, foi considerado satisfatório, principalmente em termos de valores médios do período simulado (1993 a 2002). De maneira geral,
os valores médios de concentração observados no
perfil longitudinal rio foram bem representados
pelo IPH-MGBq. Para todas estas estatísticas, os
resultados do modelo apresentaram coerência
com os perfis observados, do ponto de vista da
resposta do sistema às cargas pontuais de poluição.
Os valores máximos e mínimos observados, por serem valores singulares, obtidos em um
determinado instante, em geral, não foram alcançados pelo modelo. No intuito de melhorar a
representação de valores de concentração considerados extremos, ocorrendo fora da tendencia
média, tem sido incorporado um algoritmo de
“buildup-washoff” ao módulo de qualidade de água. A representação do acumulo de carga poluente na superfície da bacia em períodos secos
(buildup) e da lavagem e carramento dos poluentes para a drenagem (washoff) pode conferir maior flexibilidade na representação de picos de
concentração, principalmente em eventos de
chuva entre períodos secos. A metodologia do
modelo de buildup-washoff incorporado ao IPHMGBq e uma aplicação na bacia do rio Corumbá
são apresentadas em Larentis et al. (2007).
O aumento da concentração de poluentes observada no Taquari-Antas na confluência do
arroio Tega, que drena parte da cidade de Caxias
do Sul, e no trecho em que estão localizadas as
cidades de Lajeado e Estrela foi bem representada pelo modelo. Da mesma forma, o perfil de
concentrações de oxigênio dissolvido ao longo do
Taquari-Antas calculado pelo modelo acompanhou os comportamentos observados, apresentando uma tendência de decréscimo nos valores
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WURBS, R. A. e JAMES, W. P., 2002. Water Resources
Engineering. Ed. Prentice Hall, 2002.

médias de poluentes sofreram grandes elevações
para praticamente todos os cenários e as concentrações de OD atingiram valores críticos à jusante
da confluência com o rio Tainhas no cenário 3.
Em resumo, termos como “melhor”, “pior”, “bom” ou “ruim”, ao serem aplicados à análise de cenário de desenvolvimento, devem ser acompanhados de ressalvas, uma vez que as conseqüências advindas das ações e alterações empreendidas pelo homem sobre o sistema hídrico
se refletem de formas distintas em cada período
de tempo e em cada local da bacia.
O IPH-MGBq permite a simulação e análise do impacto sobre a qualidade da água da bacia decorrente da implantação de um conjunto
de reservatórios juntamente com outras fontes de
poluição pontuais e não pontuais e demonstra ser
uma ferramenta útil para a simulação de cenários
de desenvolvimento, fornecendo resultados coerentes com a realidade da bacia, principalmente
em termos de valores médios de concentração.
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Water Quality Simulation in Large Basins: Taquari-Antas River, RS
ABSTRACT
Water resources management involves the
evaluation of existing and planned scenarios for the
occupation of the hydrographic basin, identifying and
estimating the impacts of non-point and point sources of
pollution, besides the effects of modification of the fluvial regime by hydraulic works. The aforementioned
evaluation is part of planning water resources at the
hydrographic basin level, from the perspective of a compromise between development and sustainability.
A hydrologic and water quality model is presented which
allows the simulation of intervention scenarios in large
basins. The IPH-MGBq model, using precipitation
data, allows the calculation and representation of time
variability of discharge and concentration of DO, BOD,
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total nitrogen and phosphorous and fecal coliforms
along the drainage network.
The model was used in the Taquari-Antas river in Rio
Grande do Sul, with an approximate area of 26,000
km2 considering the effects of agriculture, urbanization, point loads of domestic and industrial sewage,
besides hydropower dams to be built and currently being
built in the basin. The results were adjusted to the hydrological and water quality data available for the current scenario, and the model was used to prognosticate
future scenarios of the interventions, with results appropriate to this type of analysis.
Key-words: Water quality; IPH-MGBq model.
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RESUMO
Por muitas décadas, não foi possível medir diretamente a matéria orgânica ou o carbono orgânico. Os parâmetros
DBO e DQO, ainda hoje, são as principais fontes de informação sobre a quantidade e a biodegradabilidade da matéria
orgânica em efluentes e ecossistemas aquáticos. O surgimento de métodos capazes de mensurar o carbono orgânico e inorgânico em ecossistemas aquáticos, como o COT, permitiu uma quantificação mais precisa da matéria orgânica, possibilitando a
utilização destes parâmetros como elementos-chave na compreensão e representação de ecossistemas aquáticos. Adicionalmente
aos parâmetros quantitativos, métodos qualitativos ou semi-quantitativos como a espectroscopia na região do ultravioletavisível e de fluorescência, são capazes de fornecer indícios não apenas sobre a biodegradabilidade, mas sobre a composição da
matéria orgânica através do grau de aromaticidade de seus constituintes. Este artigo visa consolidar conceitos relevantes
para o entendimento de processos de degradação de corpos d’água, absolutamente indispensáveis no atual momento de consolidação dos instrumentos de gestão de Recursos Hídricos.
Palavras-chave: Qualidade da Água; Matéria Orgânica; Carbono orgânico; Fluorescência; Absorvância.

ambientais quali-quantitativas sejam efetivamente
monitoradas, e não de fato desprezadas para melhor
entendimento.

INTRODUÇÃO
O desafio da implementação dos instrumentos de gestão de Recursos Hídricos, como previsto
pela Lei Federal 9.433/97, baseia-se claramente na
necessidade de um sistema de monitoramento que
possa traduzir a realidade física, química e biológica
de um corpo d’água. Em especial, o entendimento
da avaliação ambiental baseada na caracterização do
carbono orgânico tem sido um tema desafiador,
apesar da simplicidade conceitual dos parâmetros
como a Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO),
a Demanda Química de Oxigênio (DQO) e o Carbono Orgânico Total (COT).
A principal contribuição deste artigo é
chamar atenção do Engenheiro de Recursos Hídricos e do Engenheiro Ambiental sobre a natureza
conceitual da matéria orgânica. Esta é muito mais
complexa e elaborada que, eventualmente, as informações de monitoramento convencional, como
DBO, DQO e COT. Cabe destacar que a preocupação atual e científica é garantir que informações

ASPECTOS CONCEITUAIS
DA MATÉRIA ORGÂNICA
A matéria orgânica é basicamente formada
por compostos constituídos de carbono, hidrogênio
e oxigênio. Originalmente provenientes de organismos vivos, a matéria orgânica ou os compostos
orgânicos podem também ser sintetizados (Brown et
al., 2003). A matéria orgânica de origem natural é
composta por uma complexa mistura de substâncias,
formadas especialmente por proteínas, lipídios,
carboidratos e ligninas, que são os componentes
básicos dos organismos vivos. A composição desta
mistura é extremamente dependente de sua origem
no meio ambiente (Hem, 2001; New-Combe et al.,
1997).
A presença dos compostos orgânicos nos
corpos d'água merece especial atenção devido à sua
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alóctone. Além das fontes alóctones, a produção de
matéria orgânica pela biota aquática e a ressuspensão do sedimento podem representar importantes
fontes de matéria orgânica em alguns ecossistemas.
Estas fontes de matéria orgânica, internas ao corpo
d’água, são denominadas fontes autóctones.
A matéria orgânica de origem natural
(MON) tem sido foco de diversos estudos em ambientes aquáticos por atuarem como tampões em águas com baixos teores de alcalinidade, alterarem a
região eufótica, e influenciarem no transporte e
degradação de substâncias orgânicas e/ou inorgânicas vitais e tóxicas ao sistema. Complementarmente,
na mobilização e transporte de espécies hidrofóbicas, metais pesados e radionuclídeos (Oliveira et al.,
2005). De acordo com Zumstein e Buffle (1989) a
MON pode ser dividida em duas grandes categorias:

interação com outras substâncias, que podem influenciar em diversos aspectos o ecossistema: acidez de
águas naturais, atividade biológica, química da água,
disponibilidade de nutrientes, solubilidade e toxidade de contaminantes (Hem, 2001; Ouyang, 2003).
Quando se trata da avaliação da matéria orgânica em um corpo d’água, os parâmetros mais
utilizados são a Demanda Bioquímica de Oxigênio
(DBO) e a Demanda Química de Oxigênio (DQO).
A DBO e a DQO quantificam o efeito principal dos
compostos orgânicos no ambiente aquático, que é o
consumo de oxigênio dissolvido (OD) pela biooxidação da matéria orgânica, sendo que o OD é
um importante indicador da saúde de um ambiente
aquático (Chapra, 1999).
Como alternativa aos parâmetros DBO e
DQO, foi proposto na década de 1970 o parâmetro
Carbono Orgânico Total (COT). A análise de COT
fornece a concentração total de carbono orgânico
de uma amostra de água natural ou efluente líquido.
O COT é considerado um parâmetro direto, pois
teoricamente abrange todos os componentes orgânicos de uma amostra, independente de seu estado
de oxidação. Entretanto, não mede compostos inorgânicos que podem contribuir para a demanda de
oxigênio nas análises de DBO e DQO (Thomas et
al., 1999; APHA, 1999). Pode ser dividido em Carbono Orgânico Dissolvido (COD), que é a fração
que passa por uma membrana de porosidade 0,45
µm, e Carbono Orgânico Particulado (COP), que
pode ser determinado pela diferença entre as frações total e dissolvida.
Em muitas situações, além da concentração
de carbono orgânico em um corpo d'água, é importante determinar o grau de estabilidade ou estado
de oxidação da matéria orgânica e a origem ou matriz orgânica dos componentes avaliados. Surge aí a
necessidade de utilização de parâmetros adicionais
para a caracterização do carbono orgânico. Exemplos destes parâmetros são a Absorvância na região
do Ultravioleta e a Fluorescência.

•

•

Matéria Orgânica Lábil ou Ativa: é formada
pela fração da matéria orgânica que pode
ser ativamente utilizada e transformada por
organismos vivos. Geralmente são compostos bem definidos bioquimicamente, como
polissacarídeos, proteínas, peptídeos e lipídios; e
Matéria Orgânica Refratária (MOR): é formada por compostos que sofreram decomposição e estão estáveis.

As substâncias húmicas (SH), que compõem
cerca de 70-80% da MON, representam um grupo
de compostos orgânicos com propriedades polieletrolíticas e resistência à degradação em ambientes
aquáticos (Artinger et al., 2000). São substâncias
heterogêneas, de coloração amarela a preta, formada pela transformação de biomoléculas durante o
processo de decomposição de resíduos vegetais e
animais presentes no ambiente. São as responsáveis
pela formação dos trihalometanos durante o processo de tratamento de água (cloração), e pelo transporte e destinação de substâncias orgânicas e inorgânicas, por meio de reações de partição/adsorção,
reações catalíticas e fotolíticas (APHA, 1999; Artinger et al., 2000).
Considerando apenas a presença de MON
em um ecossistema aquático, as substâncias húmicas
também são denominadas de MOR (Artinger et al.,
2000). A MOR pode ser dividida em duas classes
(Zumstein e Buffle, 1989; Wilkinson et al., 1997):

MATÉRIA ORGÂNICA NOS
CORPOS D’ÁGUA
Todos os corpos d’água naturais contêm
matéria orgânica. Este fato deve-se principalmente à
troca de matéria e energia na bacia hidrográfica por
meio do ciclo hidrológico (poluição difusa) e pela
ação antrópica direta (poluição pontual), como
despejos de poluentes, definida como uma fonte

•
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capacidade de absorver a luz ultravioleta, polidispersão, alto peso molecular (103 a 105 g mol-1) e polifuncionalidade (Frimmel, 1998). Para a identificação dessas propriedades serão apresentados dois
métodos baseados na espectroscopia para a caracterização da origem e composição da matéria orgânica
em águas naturais e efluentes: espectroscopia na
região do ultravioleta-visível e espectroscopia de
fluorescência.

carboxílicos e hidroxílicos ligados aos anéis.
Geralmente tem origem no solo;
Matéria orgânica refratária aquogênica
(MORA): apresenta cadeia carbônica constituída principalmente por carbono alifático. Origina-se da biota aquática, principalmente da produtividade primária.

As duas classes diferem-se em sua estrutura
química, sendo que a MORP é essencialmente aromática, enquanto que a MORA alifática. Estruturas
aromáticas são aquelas que contêm o hidrocarboneto benzeno (anel benzênico).
Os compostos alifáticos são geralmente de
origem aquogênica, podendo, no entanto, incluir
uma pequena fração de polissacarídeos e proteínas
de origem pedogênica (Brown et al., 2003). A proporção entre MORP e MORA é variável e depende
das características do sistema (Zumstein e Buffle,
1989). A Figura 1 ilustra um exemplo de aminoácidos de cadeia alifática (lisina) e aromática (tirosina).

Espectroscopia na região do ultravioleta-visível
A MON absorve a luz em diversos comprimentos de onda (λ), enquanto que outras substâncias inorgânicas não absorvem luz de maneira significativa em λ > ~230 nm (Korshin et al., 1997). Algumas substâncias comumente encontradas em
águas naturais e efluentes, tais como taninos, ligninas, substâncias húmicas e vários outros compostos
aromáticos, têm alta capacidade de absorver luz
ultravioleta (APHA, 1999). Desta forma, a absorvância de luz em águas naturais é um indicador semiquantitativo da concentração de matéria orgânica
em um corpo d’água.
Os grupos funcionais que contêm os elétrons que são excitados quando uma molécula absorve luz, são denominados cromóforos. Em moléculas de MON, a maioria dos cromóforos que absorvem luz na região UV (λ < 400 nm) são grupos aromáticos com vários graus e tipos de substituição,
incluindo fenóis e diversos ácidos aromáticos. Estes
cromóforos são associados principalmente à fração
húmica (ou refratária) da matéria orgânica (Korshin
et al., 1997).
Altas correlações podem existir entre a absorvância na região do ultravioleta e visível (UV/Vis)
e o conteúdo de carbono orgânico, cor, e substâncias húmicas ou outros subprodutos da desinfecção
da água (APHA, 1999). Usualmente, a absorvância é
medida no comprimento de onda 253,7 nm (254
nm). Este comprimento de onda tem sido muito
utilizado no monitoramento de concentrações de
carbono orgânico dissolvido (COD) por correlacionar-se fortemente com a absorvância da luz a 254
nm (UV254) (Korshin et al., 1997). No entanto, especialistas podem escolher outro comprimento de
onda de forma a minimizar a interferência de componentes indesejados (APHA, 1999).
O espectro de absorvância pode também ser
avaliado em termo de absorvância específica ou
absortividade (SUVA), normalizado em termos do
COD e do caminho ótico da amostra (Westerhoft e
Anning, 2000). Os valores normalizados permitem

Figura 1 - Exemplos de cadeia alifática e aromática.

CARACTERIZAÇÃO DA MATÉRIA
ORGÂNICA
Devido à grande variedade de fontes e mecanismos de transformação e degradação da matéria
orgânica, esta é resultado de uma complexa mistura
de substâncias de diferentes composições estruturais. Ainda não é possível a identificação da composição estrutural molecular da matéria orgânica,
mesmo aplicando métodos analíticos avançados,
como a: Espectrofotometria Infravermelha por
Transformada de Fourier, Pirólise Acoplada à Cromatografia Gasosa/Espectrometria de Massa e Ressonância Magnética Nuclear em fase sólida (Frimmel, 1998).
Apesar disso, existem algumas propriedades
da matéria orgânica identificadas como típicas, especialmente das substâncias húmicas, e que caracterizam a MON, tais como a cor amarela, a intensa
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uma estimativa da abundância relativa de absorção
de luz ultravioleta e visível, que é característica das
substâncias húmicas.
Os valores de SUVA para o comprimento de
onda 254 nm, obtidos por estes autores, foram de
4,4 L mg−1 m−1 para um padrão de ácido fúlvico
(substâncias húmicas), e de 1,2 L mg−1 m−1 para
matéria orgânica de fonte autóctone (alifática). Os
espectros de absorvância do referido estudo podem
ser observados em Westerhoft e Anning (2000).
A absortividade no comprimento de onda
285 nm (SUVA285) foi utilizada como padrão de
referência para a caracterização do grau de aromaticidade da matéria orgânica por Rostan e Cellot
(1995). Para razões de SUVA285 próximas a 20 L g-1,
considerou-se o COD como composto essencialmente por ácidos fúlvicos, enquanto que SUVA285 < 10 L
g-1 indicaram a presença de carbono alifático (matéria orgânica lábil).
A caracterização da matéria orgânica pode
ser feita tanto pela absorção específica a um único
comprimento de onda, quanto pela razão de absorção entre dois comprimentos de onda. A razão entre
a absorvância (ou absortividade) entre dois comprimentos permite uma descrição qualitativa da
curvatura do espectro de absorção. A razão entre os
comprimentos de onda 465 e 665 nm, denominada
de E4/E6, é sugerida por alguns autores (Senesi et
al., 1989; Chen et al., 2002).
A magnitude de E4/E6 é inversamente proporcional ao grau de aromaticidade dos compostos
orgânicos, ao tamanho da partícula e ao peso molecular. Para ácidos húmicos, E4/E6 é usualmente
menor que 5,00, e para ácidos fúlvicos situa-se entre
6,00 e 8,50 (Senesi et al., 1989). No entanto, o estudo de Ma et al. (2001) não pôde definir uma relação
entre E4/E6 e a natureza das substâncias húmicas.
Os principais interferentes nas medições de
Absorvância UV são a presença de partículas coloidais, compostos orgânicos além daqueles de interesse, e compostos inorgânicos capazes de absorver a
radiação UV. Estes últimos, em especial os íons ferro, nitrato, nitrito e bromo. Outros agentes oxidantes e redutores, tais como o ozônio, clorato, clorito,
cloraminas e tiossulfato, irão também absorver a
radiação UV no comprimento de onda 253,7 nm. A
absorvância UV pela matéria orgânica pode variar
quando o pH for abaixo de 4 ou acima de 10, por
isso recomenda-se evitar variações na faixa de pH.
Para se medir a absorvância de uma amostra
de água é necessário um espectrofotômetro ultravioleta/visível (200-1100 nm).

Espectroscopia de Fluorescência
Diversos compostos orgânicos e alguns inorgânicos têm como propriedade a capacidade de
absorver energia radiante em um comprimento de
onda e emitir a radiação a um comprimento de
onda maior. Este fenômeno é conhecido como fluorescência (Sawyer e Mccarty, 1994). A fluorescência,
em essência, é o inverso da absorção (Senesi, 1990).
A fluorescência é extremamente sensível a
diversos fatores ambientais como tipo de solução,
pH, força iônica, temperatura, potencial redox do
meio e interações com íons metálicos e substâncias
orgânicas (Senesi, 1990). A intensidade de fluorescência (IF) emitida também é influenciada pelo
aumento do tamanho molecular dos compostos
húmicos, observada através da diminuição da IF
(Hautala et al., 2000).
Para diferenciar e classificar os diferentes tipos de substâncias que compõe a matéria orgânica,
a fluorescência pode ser aplicada nos modos de
emissão, excitação, espectros sincronizados e matrizes de excitação-emissão (Cabaniss e Shuman,
1987). O espectro de emissão é obtido através da
medida da intensidade de fluorescência (IF), em
função da varredura do comprimento de onda de
emissão, para comprimento de onda de excitação
fixo. Já o espectro de excitação é obtido através da
medida da IF, em função da varredura do comprimento de onda de excitação, para comprimento de
onda de emissão fixo, devendo ser semelhante ao
espectro de emissão (Senesi, 1990).
Alguns autores utilizam os comprimentos de
onda de excitação de 370 nm (Westerhoft e Anning,
2000; Oliveira et al., 2005; Azevedo, 2005) e de 314
nm (Frimmel, 1998; Oliveira et al., 2005), na caracterização da matéria orgânica. De forma análoga à
absorvância, a intensidade de fluorescência a um
dado comprimento de onda de emissão, geralmente
450 nm, é um indicativo da presença de compostos
aromáticos (MOR). A razão entre dois comprimentos de onda de emissão, ou inclinação do espectro
de fluorescência, entre os comprimentos de onda
450 e 500 nm é também utilizada para a caracterização da origem da matéria orgânica (Frimmel, 1998;
Oliveira et al., 2005).
Westerhoft e Anning (2000) utilizaram os
espectros de onda de emissão, aplicando o comprimento de onda de excitação de 370 nm, para a caracterização do COD. Dois indicadores do espectro
foram utilizados para evidenciar a fonte da matéria
orgânica:
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estudo, o espectro sincronizado foi dividido em
classes (de A a H) as quais estão relacionadas, principalmente, ao conteúdo aromático.

O comprimento de onda do pico do espectro (PW): PW < 450 nm indicou fonte autóctone e PW > 450 nm, fonte alóctone;
A inclinação do espectro de fluorescência
entre as intensidades de fluorescência nos
comprimentos de onda de emissão de 450 e
500 nm, em termos de razão de fluorescência (FR): valores de FR maiores que 1,8 foram indicativos de fonte autóctone enquanto valores de FR menores que 1,5 indicaram
origem alóctone (substâncias húmicas).

Frimmel (1998) utilizou em seus experimentos os espectros de emissão de fluorescência
para o comprimento de onda de excitação de 314
nm. O comprimento padrão de λem=450 nm foi utilizado como a emissão máxima de substâncias húmicas naturais. Picos do espectro situados em comprimentos de onda inferiores a 450 nm indicam fraca
presença de substâncias húmicas na composição da
matéria orgânica.
O espectro de emissão sempre ocorre em
comprimentos de onda mais longos que o espectro
de excitação, pois as transições de energia envolvidas na fluorescência são menores que as envolvidas
na absorção. A diferença máxima entre os comprimentos de onda de excitação e emissão é uma constante física característica da molécula fluorescente,
denominada desvio de Stokes. Os espectros sincronizados são obtidos pela medida das intensidades de
fluorescência através da varredura simultânea da
emissão e excitação, fixando a diferença entre o
comprimento de onda de emissão e excitação, ∆λ =
λem − λexc (Senesi, 1990).
Diversos estudos têm utilizado o espectro
sincronizado de fluorescência por este ser capaz de
fornecer uma espécie de ‘impressão digital’ do material húmico (Frimmel, 1994; Peuravuori et al.,
2002; Senesi, 1990). A diferença entre os espectros
de emissão e excitação adotada por estes autores é
de ∆λ = 18nm. Outros valores para o ∆λ, como
20 nm e 60 nm, também foram utilizados para a
caracterização da matéria orgânica (Ahmad e Reynolds, 1995; Pons et al., 2004; Baker et al., 2004).
Os picos no espectro sincronizado, para as
substâncias húmicas, geralmente situam-se predominantemente abaixo de 450 nm para os ácidos
fúlvicos e entre 465 e 500 nm para os ácidos húmicos (Senesi et al.,1989; Peuravuori et al., 2002).
O estudo de Peuravuori et al. (2002) foi capaz de distinguir, por meio do espectro sincronizado, diferentes classes de cromóforos tanto em MON
quanto em frações isoladas de ácidos húmicos. Neste

Figura 2 — Batimetria e localização das estações de monitoramento no lago do Parque Barigüi

O espectro de fluorescência pode apresentar alguns picos devido ao fenômeno de espalhamento de luz. O fenômeno de Rayleigh e Tyndall
pode ser observado no espectro de emissão no
mesmo comprimento de onda que o comprimento
de excitação e também no dobro deste valor. Uma
maneira de este efeito ser minimizado é trabalhar
em comprimentos de onda maiores. Outra forma de
dispersão de emissão é o efeito Raman, que se deve
ao efeito de ressonância com a água. O pico devido
ao efeito Raman comumente situa-se em comprimentos de onda maiores do espectro, podendo tam
bém situar-se em comprimentos de onda menores
(Senesi, 1990).
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Tabela 1 — Absorvância UV254 (u.a.) e absortividade em 254 nm (SUVA254, L mg−1 m−1).

Coleta
C1
C2
C3
C4
C5

Absorvância (UV254)
Superfície Meio
0,0509
0,0548
0,0428
0,0356
0,0537
0,0612
0,0546
0,0543
0,0656
0,0540

Fundo
0,0511
0,0378
0,0535
0,0531
0,0570

Rio
0,0355
0,0387
0,0461
0,0570

Absortividade (SUVA254)
Superfície Meio
Fundo
1,4652
1,5350
1,4302
1,4815
1,0798
1,1069
1,1514
1,2062
0,9011
0,8704
1,1905
1,0971
1,6470
1,1755
1,5672

Rio
1,7240
1,0222
2,5343
1,5794

Vazão
Rio
1,44
0,62
1,90
1,28
1,89

Valores base: SUVA254 ~1,2: matéria orgânica autóctone; SUVA254 ~4,4 L mg-1 m-1: ácidos fúlvicos

Tabela 2 — Valores das razões A285/COD (g l−1) e da E4/E6.

Coleta
C1
C2
C3
C4
C5

A285/COD
Superfície
10,51
10,14
7,68
5,98
11,55

Meio
10,78
7,43
8,47
8,35
7,86

Fundo
9,96
7,76
6,00
7,64
10,48

Rio
12,01
7,17
16,86
10,56

E4/E6
Superfície
1,50
1,33
3,00
-

Meio
1,50
1,43
0,50
2,20
1,55

Fundo
1,00
2,50
1,23
3,40
2,00

Rio
1,00
2,50
1,23
2,00

Valores base: A285/COD < 10 g L-1: matéria orgânica lábil; A285/COD ~ 20 g L-1: ácidos fúlvicos;
E4/E6 < 5,00: ácidos húmicos; 6,00 < E4/E6 < 8,50: ácidos fúlvicos.

Absorvância

ESTUDO DE CASO

Os espectros da absorvância na região do ultravioleta e visível foram obtidos na faixa de 200 a
800 nm, com o uso do espectrofotômetro UV-1601
PC, marca Shimadzu, caminho ótico de 1
cm e água deionizada como branco. As amostras
foram filtradas em membrana de ésteres de celulose
com porosidade 0,45 µm, previamente lavadas com
água deionizada.
Os valores de absorvância em 254 nm
(UV254) e a absorvância específica ou absortividade
(SUVA, L mg−1 m−1), para o período de estudo, são
mostradas na Tabela 1.
O valor de SUVA254 no rio, em média, foi de
1,72 L mg−1 m−1, que foi superior à média obtida no
lago, 1,26 m−1(mg L−1)−1. A maior absortividade no
rio justifica-se pelo maior aporte de material refratário (substâncias húmicas), especialmente na Coleta
3, que sofreu forte influência da chuva na bacia, à
montante do lago. Entretanto, os baixos valores de
SUVA254 no lago indicam a não predominância de
carbono orgânico alóctone pedogênico, o que está
de acordo com Westerhoft e Anning (2000).

As análises de absorvância e fluorescência
foram utilizadas para caracterizar a composição
estrutural do carbono orgânico dissolvido e prever
suas possíveis fontes de matéria orgânica do lago do
Parque Barigüi, localizado na cidade de Curitiba.
Duas estações de monitoramento foram definidas, uma na região central do lago (Lago), e
outra no rio Barigüi a montante do lago (Rio), conforme ilustra a Figura 2.
O lago do Parque Barigüi possui um volume
médio de aproximadamente 356 × 103 m3 e área de
270 × 103 m2. Caracteriza-se por pequenas profundidades, que variam de apenas 0,10 m a 1,85 m, com
profundidade média de 1,00 m. O tempo de residência do lago, considerando a vazão afluente média, é de aproximadamente 2 (dois) dias.
Além da absorvância e da fluorescência, foram avaliados um total de 35 parâmetros físicoquímicos em 5 coletas (Villa, 2005). As coletas foram
realizadas em 26/04/2005 (C1); 11/05/2005 (C2);
01/06/2005 (C3); 10/06/2005 (C4) e 22/06/2005
(C5).
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(a) Superfície

(b) Meio

(c) Fundo

(d) Rio

Valores base: PW < 450 nm: matéria orgânica autóctone; PW > 450 nm: matéria orgânica alóctone.
Figura 3 — Espectro de emissão de fluorescência normalizado pelo COD (excitação 370 nm).

A absortividade no comprimento de onda
285 nm (SUVA285) foi utilizada como padrão de
referência para a caracterização do grau de aromaticidade da matéria orgânica, conforme o estudo de
Rostan e Cellot (1995). Os resultados apresentaram
valores médios de 10 L g-1 durante praticamente
todo o período de estudo, conforme mostra a Tabela 2. Isto caracteriza fonte autóctone ou matéria
orgânica proveniente da atividade antrópica que
não absorve na região do UV, diminuindo assim
tanto a razão A285/COD quanto a SUVA254.
São ilustrados também na Tabela 2 os valores da razão entre absorvância ou absortividade nos
comprimentos de onda 465 e 665 nm (E4/E6). Estes
valores não foram capazes de descrever a natureza
das substâncias húmicas, o que está de acordo com
os resultados de Ma et al. (2001). Os resultados destes autores mostraram que os efluentes são compostos principalmente de substâncias com grupos funcionais alifáticos, e, especialmente, com ácidos húmicos em concentrações muito baixas, indicando
assim uma influência antropogênica na MON dissolvida no lago.

Fluorescência
As análises de fluorescência foram realizadas
com a utilização do equipamento Fluorescence
Spectrophotometer F-4500, marca Hitachi. Foram
obtidos espectros de emissão na região de 300 a 600
nm, considerando os comprimentos de onda de
excitação de 314 e 370 nm. Para os espectros de
varredura sincronizada adotou-se comprimentos de
onda de excitação de 250 a 600 nm (∆λ = 18 nm),
aplicando velocidade de varredura de 240 nm min−1,
fenda de 5 nm, cubeta de quartzo de 1 cm e água
Milli-Q como branco (Oliveira et al., 2005).
Para a análise dos espectros de emissão, aplicando o comprimento de onda de excitação de
370 nm, foram utilizados dois indicadores, para
evidenciar a fonte da matéria orgânica: o comprimento de onda do pico do espectro (PW) e a razão
de fluorescência (FR) (Westerhoft e Anning, 2000).
Os valores de PW situaram-se abaixo de
450 nm, como pode ser visto na Figura 3. Isso é um
indicativo de que não ocorre a predominância de
carbono orgânico alóctone pedogênico no lago.
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(a) Superfície

(b) Meio

(c) Fundo

(d) Rio

Figura 4 — Espectro sincronizado de fluorescência normalizado pelo COD (∆λ = 18 nm).

trados na Figura 3, ocorrendo somente deslocamento da intensidade máxima de fluorescência emitida
para menor comprimento de onda, confirmando a
pouca influência de matéria orgânica alóctone pedogênica no lago.
A partir dos espectros sincronizados, normalizados pela concentração de carbono orgânico dissolvido (COD), e corrigidos os efeitos de espalhação
de luz (Villa, 2005), foi possível detectar classes distintas de cromóforos na matéria orgânica do lago e
do rio.
Os picos para as substâncias húmicas no espectro sincronizado geralmente situam-se predominantemente abaixo de 450nm para os ácidos fúlvicos
e entre 465 e 500 nm para os ácidos húmicos (Senesi et al., 1989; Peuravuori et al., 2002). Analisando os
espectros da Figura 4, só é possível identificar picos
nestes comprimentos de onda no espectro do rio
para a Coleta 3, que se diferencia das outras coletas
devido à presença de chuva nas 48h anteriores à
amostragem. Isto é um indicativo da pouca influência de matéria orgânica pedogênica no lago.

Os valores de FR, Tabela 3, indicam a predominância de matéria orgânica pouco refratária no
lago. Mesmo no rio, os valores de FR entre 1,76 e
1,67 indicam uma provável mistura de COD de fonte pedogênica (substâncias húmicas) e de produtividade primária ou influência antrópica, como águas
residuárias residenciais ou industriais (Zumstein e
Buffle, 1989; Oliveira et al., 2005).
Tabela 3 — Razão de Fluorescência (FR).

Coleta
C1
C2
C3
C4
C5

Ponto de Coleta
Superfície Meio
1,72
1,73
1,76
1,71
1,79
1,80
1,79
1,81
1,83
1,76

Fundo
1,74
1,72
1,84
1,82
1,77

Rio
1,71
1,76
1,69
1,67

Valores base: FR > 1,80: matéria orgânica autóctone; FR < 1,50:
matéria orgânica alóctone

Os espectros para comprimentos de onda
de excitação em 314 nm são semelhantes aos ilus-
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Tabela 4 — Resultados da DBO e DQO no lago e no rio (mg L-1).

Coleta
C1
C2
C3
C4
C5

DBO
Superfície
3,00
10,83
18,97
19,60

Meio
3,00
16,34
9,28
15,37

Fundo
5,00
16,95
13,50
12,54

Rio
1,00
13,00
21,63
12,00

DQO
Superfície
40,00
56,92
33,64
47,30
45,45

Meio
35,20
53,85
33,64
17,20
35,30

Fundo
38,40
129,23
48,06
34,40
30,30

Rio
3,20
20,00
33,64
64,50
25,30

Fundo
3,57
3,42
5,94
4,84
3,64

Rio
2,96
3,70
2,11
3,61

Tabela 5 — Resultados do COT e COD no lago e no rio (mg L-1).

Coleta
C1
C2
C3
C4
C5

COT
Superfície
7,85
10,28
9,97
10,24
6,68

Meio
5,99
16,56
9,03
14,22
6,24

Fundo
7,65
9,29
24,18
9,89
6,35

Rio
3,12
4,59
4,71
4,99

COD
Superfície
3,47
2,89
4,66
6,27
3,98

Meio
3,57
3,30
5,07
4,56
4,59

11,80 ± 5,50 mg L-1, e para o rio, 11,91 ± 8,46 mg L-1.
Adicionalmente, a DQO apresentou uma variabilidade tão significativa quanto a DBO durante o período de estudo, com concentração média no lago de
42,58 ± 23,94 mg L-1 e no rio de 29,33 ± 22,59 mg L-1.
As concentrações de DQO do rio geralmente situaram-se abaixo das concentrações médias do
lago, com exceção da Coleta 3. Este fato foi devido à
carga orgânica de fonte difusa, em função da ocorrência de chuvas intensas à montante da bacia após
um período seco de 20 dias, confirmado pelas análises de absorvância e fluorescência.
Cumpre destacar que os valores de DBO e
DQO da Coleta 3 não refletiram o efeito de poluição difusa como os valores indicados pela fluorescência e a absorvância, revelando a importância de
se avaliar parâmetros além dos convencionais, e da
necessidade de análise integrada de “quantidade” e
“qualidade”.
As concentrações de COT no lago apresentaram valores médios de 9,85 ± 4,51 mg L-1. No rio,
as concentrações obtidas foram bem menores que
no lago, com valores médios de 4,35 ± 0,84 mg L-1.
A fração particulada representou em média
59% do carbono orgânico total no lago, correspondendo à concentração média de 6,04 ± 4,53 mg L-1.
No rio, porém, o carbono orgânico particulado foi
menos representativo, com apenas 29% da fração
total, em média, correspondente a 1,26 ± 1,06 mg

Em todos os espectros ocorre a predominância de pico centrado na região de comprimentos
de onda λex/λem 280/298. Esta região recebeu classificação no estudo de Peuravuori et al. (2002) como
região A, atribuída principalmente a aminoácidos
aromáticos e alguns outros ácidos voláteis contendo
estruturas alifáticas altamente conjugadas. Cabe
dêstacar, picos nesta mesma região foram encontrados em estudos de caracterização de esgoto doméstico realizados por Ahmad e Reynolds (1995) e Ma
et al. (2001).
Comparação com Parâmetros Convencionais
Os parâmetros para quantificação da matéria orgânica utilizados por este estudo de caso foram
a DBO, a DQO, o COT e o COD. As análises laboratoriais foram realizadas com base em procedimentos
analíticos compilados em APHA (1999). As análises
laboratoriais de DBO foram realizadas por dois métodos distintos, o método de Winckler e o método
respirométrico (Oxi-top).
Os resultados, ilustrados na Tabela 4, indicam uma grande variabilidade na grandeza das concentrações obtidas para a DBO, variabilidade esta
que não pôde ser justificada pelos processos físicos,
químicos ou biológicos no ecossistema, ou pela diferença entre as metodologias de análise. A concentração média de DBO obtida para o lago foi de
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L-1. Isto pode ser um indicativo de que a fonte de
matéria orgânica particulada no lago seja interna ao
ecossistema ou acumulativa, proveniente do rio, que
ressuspende de acordo com a intensidade dos ventos
ou proveniente de eventuais efeitos de estratificação
térmica

Muito embora não se pretenda afirmar que
parâmetros convencionais, como DBO e DQO, sejam pouco adequados para a avaliação da matéria
orgânica no lago do Parque Barigüi, pode-se afirmar
que os parâmetros adicionais (COT, COD, absorvância e fluorescência) permitiram melhor avaliar as
possíveis causas para sua presença dentro do ecossistema em destaque. Claramente a percepção do problema da matéria orgânica é causada por reações
dentro da própria estrutura do lago por ações externas a ele. Neste caso, aporte de sedimentos significativo como verificado por Chella et al. (2005).

Conclusões sobre a Matéria Orgânica
no Lago do Parque Barigüi

Com relação à matéria orgânica dissolvida
no lago, pode-se considerar duas hipóteses: 1 - a
matéria orgânica encontrada no lago é predominantemente aquogênica (lábil), caracterizada por sua
estrutura alifática, de acordo com os resultados das
análises espectroscópicos, o que confirmou uma
proporção de matéria orgânica pedogênica (refratária) muito abaixo de diversos estudos sobre águas
naturais (Senesi et al., 1989; Chen et al., 2002; Westerhoft e Anning, 2000; Peuravuori et al., 2002; Buffle et al., 1987; Frimmel, 1998); 2 — os resultados
também fornecem indícios de matéria orgânica
proveniente de efluentes, pois se encontraram semelhantes aos de estudos realizados com efluentes
líquidos, especialmente esgoto doméstico (Ahmad e
Reynolds, 1995; Ma et al., 2001). Pela falta de parâmetros adicionais, tais como clorofila-a, coliformes
termotolerantes e ensaios de toxicidade, a fonte do
aporte de matéria orgânica diretamente no lago não
pôde ser justificada adequadamente como produtividade primária, ressuspensão do sedimento ou
influência da atividade antrópica.
Sob o ponto de vista hidrodinâmico, Villa
(2005) demonstra que o ponto de monitoramento
localizado no centro do lago sofre pouca influência
da vazão, o que está de acordo com predominância
de matéria orgânica autóctone aquogênica (Zumstein e Buffle, 1989), originária da produtividade primária e/ou matéria orgânica proveniente da atividade antrópica (esgotos).
A predominância de matéria orgânica autóctone aquogênica, aliada às baixas velocidades na
região de monitoramento, favorece a deposição
desta matéria orgânica no fundo do lago. Foi observada a tendência de sedimentação da matéria orgânica, com pouca influência da ressuspensão do sedimento no aporte de matéria orgânica para a coluna d’água (Villa, 2005). Devido ao curto período de
monitoramento não foi possível afirmar, no entanto,
qual seria a influência do aporte de matéria orgânica proveniente dos sedimentos sob condições de
forças externas extremas (vento e vazões significativas).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diversos estudos têm utilizado técnicas de
espectroscopia para a caracterização da matéria
orgânica em águas naturais e em efluentes com sucesso. Estas avaliações podem ser consideradas de
baixo custo laboratorial, o que potencializa o seu
emprego para a avaliação do estado de estabilização
da matéria orgânica nos corpos d’água.
No entanto, quando se trata de corpos
d’águas que sofrem influência direta da atividade
antrópica, esta caracterização pode ser um pouco
mais subjetiva. Portanto, as indicações obtidas pela
fluorescência e absorvância têm potencial restrito ao
manancial específico de estudo.
Sabe-se, por exemplo, que a intensidade de
fluorescência em comprimentos de ondas menores
é maior com o aumento de fontes antrópicas de
matéria orgânica (matéria orgânica biodegradável),
tais como efluentes domésticos e agrícolas (Baker et
al., 2004). Mas quando se começa a considerar
componentes sintéticos, e especialmente compostos
refratários (não-biodegradáveis), a determinação da
fonte desta matéria orgânica é um pouco mais complexa, e demanda maior pesquisa em efluentes de
atividades industriais específicas, utilizando inclusive
técnicas analíticas distintas.
Para o monitoramento da qualidade da água, sob o enfoque da matéria orgânica, ressalta-se a
necessidade de se avaliar não apenas os parâmetros
convencionais como DBO, DQO, OD, COT, mas
parâmetros complementares, como absorvância,
fluorescência, clorofila-a, coliformes termotolerantes
e ensaios de toxicidade.
Considerando os corpos d’água como ecossistemas abertos e dinâmicos, a caracterização das
fontes de matéria orgânica é cada vez mais impor-
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tante à medida que são necessárias ações para a
redução do aporte de matéria orgânica, para o tratamento da água para determinado uso ou para a
melhora da sua qualidade, no contexto da avaliação
para o gerenciamento de bacias hidrográficas.

AGRADECIMENTOS
Os autores agradecem à Financiadora de Estudos e Projetos — FINEP, através do Fundo Setorial
CT-Hidro, pela concessão do apoio financeiro ao
projeto “Avaliação do Benefício-Custo de Medidas
de Controle de Cheias e Despoluição Urbana — Estudo de Caso da Bacia do Rio Barigüi” - Projeto
Barigüi.

REFERÊNCIAS
AHMAD, S. R.; REYNOLDS, D. M. Synchronous fluorescence
spectroscopy of wastewater and some potential constituents. Water Research, v. 29, n. 6, p. 1599–1602,
1995.
APHA, A. P. H. A. Standard Methods for the Examination of
Water and Wastewater. 20th. ed. Washington, DC:
APHA, 1999.
ARTINGER, R. et al. Characterization of groundwater humic
substances: influence of sedimentary organic carbon.
Applied Geochemistry, v. 15, p. 97–116, 2000.
AZEVEDO, J. C. R. de. Estudo Biogeoquímico da Lagoa dos
Patos-MS, pertencente a planínicie de inundação do
alto Rio Paraná. Tese (Doutorado) - Universidade
Estadual de Maringá (UEM), Maringá, 2005.
BAKER, A. et al. Measurement of protein-like fluorescence in
river and waste water using a handheld spectrophotometer. Water Research, v. 38, p. 2934–2938, 2004.
BUFFLE, J. et al. Analytical methods for the direct determination of inorganic and organicspecies: Seasonal
changes of iron, sulfur, and pedogenic and
aquogenic organic constituents in the eutrophic lake
bret, switzerland. The Science of the Total Environment, v. 64, p. 10–59,1987.
BROWN, T. L. et al. Chemistry : The Central Science. 9th. ed.
Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2003.
CABANISS, S. E.; SHUMAN, M. S. Synchronous fluorescence
spectra of natural waters: Tracing sources of dissolved organic matter. Marine Chemistry, v. 21, p.
37–50, 1987.

33

Caracterização do Carbono Orgânico para Avaliação Ambiental da Qualidade da Água —
Estudo de Caso do Lago do Parque Barigüi

SAWYER, C. N.; MCCARTY, P. L. Chemistry for Environmental Engineering. 4th. ed. United States of America: McGraw-Hill, Inc., 1994.
SENESI, N. Molecular and quantitative aspects of the chemistry of fulvic acid and its interactions with metal ions
and organic chemicals. part ii. the fluorescence spectroscopy aprroach. Analytica Chimica Acta, v. 232, n.
77-106, 1990.
SENESI, N. et al. Spectroscopy and compositional comparative characterization of i.h.s.s. reference and standard fulvic and humic acids of various origins. The
Science of the Total Environment, v. 81/82, p. 143–
156, 1989.
THOMAS, O. et al. TOC versus UV spectrophotometry for
wastewater quality monitoring. Talanta, v. 50, p.
743–749, 1999.
VILLA, A. T. Avaliação ambiental de qualidade da água do
lago do Parque Barigüi: Potencial de poluição orgânica. Dissertação (Mestrado) Universidade Federal
do Paraná (UFPR), Curitiba, 2005.
WESTERHOFT, P.; ANNING, D. Concentrations and characteristics of organic carbon in surface water in Arizona: influence of urbanization. Journal of Hydrology,
v. 236, p. 2002–222, 2000.
WIKINSON, K. J. et al. Different roles of pedogenic fulvic acids
and aquagenic biopolymers on colloid aggregation
and stability in freshwaters. Limmol. Oceanogr. v. 42,
n. 8, p. 1714-1724, 1997.
ZUMSTEIN, J.; BUFFLE, J. Circulation of pedogenic and
aquagenic organic matter in and eutrophic lake. Water Research, v. 23, n. 2, p. 229–239, 1989.

through the degree of aromaticity of its constituents. The
intention of this article is to consolidate concepts that are
relevant to understanding the degradation processes of
water bodies, which are absolutely essential in the current
time of consolidation of the Water Resources management
instruments.
Key-words: Water Quality; Organic Matter; Organic Carbon; Fluorescence; Absorbance .

Characterization of Organic Carbon For the Environmental Evaluation of Water Quality- Case Study
of the Lake in Barigüi Park
ABSTRACT
For many decades it was impossible to measure organic matter or organic carbon directly. The BOD and
COD parameters, even today, are the main sources of information on quantity and biodegradability of organic
matter in effluents and aquatic ecosystems. Methods that
could measure organic and inorganic carbon in aquatic
ecosystems, such as TOC, appeared and allowed a more
precise quantification of the organic matter, enabling the
use of these parameters as key-elements to understand and
represent aquatic ecosystems. In addition to the quantitative parameters, qualitative or semi-quantitative methods,
such as spectroscopy in the visible ultraviolet region and
fluorescence, are able to provide indications not only on
biodegradability, but on the composition of organic matter
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RESUMO
O presente trabalho apresenta uma avaliação quantitativa da recarga subterrânea no aqüífero freático de uma área
intensamente urbanizada. Duas sub-bacias contíguas localizadas na região central do município de São Carlos - SP foram
escolhidas como área de estudo. Os dados de nível freático foram coletados com freqüência semanal no período de 1 (um) ano
hidrológico (fevereiro de 2004 a janeiro de 2005) em uma Rede de Monitoramento Permanente. Os métodos utilizados para
a estimativa da recarga foram: Water Table Fluctuation (WTF) e Aproximação Darcyana com base na variação do nível
freático, e o Balanço Hídrico, utilizando dados de três estações hidrometeorológicas localizadas no interior dos limites das
bacias. A recarga média estimada pelos métodos indicados é da ordem de 16,5% da precipitação total no período considerado (1596,5 mm). Pontualmente, a taxa de recarga observada variou entre 1,2% e 59,6%, documentando a variabilidade e
complexidade do processo de recarga em áreas urbanas.
Palavras-chave: Nível freático; recarga média.

INTRODUÇÃO

RECARGA

Em centros urbanos, a estimativa de recarga
é agravada pelo incremento de novas fontes e trajetórias de recarga, como os vazamentos das redes de
água e esgoto. A recarga subterrânea em áreas urbanas sofre grande alteração como conseqüência da
crescente urbanização e conseqüente impermeabilização do solo, do aumento crescente de exploração
da água subterrânea e do problema decorrente da
poluição de aqüíferos. O estudo da estimativa da
recarga subterrânea e das conexões entre os recursos hídricos existentes, em determinada área, fornece os subsídios necessários para o aproveitamento
racional da água subterrânea e superficial, e ainda
provê elementos quantitativos para localização de
obras hidráulicas e civis de diferentes fins.
O objetivo deste trabalho foi estimar a recarga e avaliar sua variabilidade espacial no período
correspondente a um ano hidrológico. A área escolhida para o estudo foi o ambiente urbano do município de São Carlos-SP, que apresenta intensa urbanização (cerca de 70). Para determinação da recarga
foi necessária a determinação da condutividade
hidráulica; a avaliação do rendimento específico; e
dados de precipitação e temperatura.

A recarga pode ocorrer naturalmente pela
precipitação, por rios, canais e lagos, fluxos interaqüíferos e via fenômenos induzidos por atividades
humanas, como a irrigação e a urbanização (Lerner
et al., 1990), sendo a precipitação a principal fonte
de recarga para aqüíferos. Uma vez atingida a superfície, a precipitação proporciona a água necessária
para umedecimento do solo e para escoamento
superficial, assim como para percolação profunda ao
nível freático.
A medida de flutuações do nível d’água em
poços de monitoramento é uma faceta importante
de muitos estudos de água subterrânea. No entanto,
oscilações no nível d’água podem resultar de uma
variedade de fenômenos hidrológicos, alguns naturais e alguns induzidos pelo homem. Em muitos
casos, pode haver mais do que um mecanismo operando simultaneamente, e para que as medidas sejam interpretadas corretamente é importante o entendimento dos vários fenômenos atuantes. Além
disso, há uma variedade de fenômenos (evapotranspiração, pressão atmosférica, variações na temperatura, bombeamento de poços e mudanças naturais
ou induzidas na superfície freática) que podem
conduzir a flutuações do nível d’água, e não repre-
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sentarem a verdadeira recarga subterrânea (Lerner
et al., 1990).

de das estimativas é freqüentemente questionável,
resultado de hipóteses simplificadoras e incertezas
de alguns parâmetros requeridos. Visto a dificuldade
de precisão dos métodos, a redução das incertezas e
o aumento da confiabilidade em estimativas de recarga são atingidos quando são aplicados diversos
métodos simultaneamente (Lerner et al., 1990; Healy e Cook, 2002; Scanlon et al., 2002).
As técnicas, freqüentemente, utilizadas para
estimar a recarga subterrânea são métodos físicos,
químicos e modelação numérico-matemática. Scanlon et al. (2002) dividiram as estimativas de recarga
em três regiões: zona superficial, zona não-saturada
e zona saturada. A Tabela 1 descreve as regiões e os
respectivos métodos.
A seguir são apresentados, de forma breve,
os métodos utilizados (métodos físicos) na estimativa de recarga subterrânea aplicados neste estudo.

Recarga em área urbana
Ambientes urbanos alteram significativamente a natureza da recarga nos respectivos aqüíferos subjacentes. As fontes e percursos da recarga
subterrânea em áreas urbanas são mais numerosos e
complexos do que em ambientes rurais (Figura 1).
A infiltração direta é reduzida, porém pode haver
contribuições adicionais a partir do aumento do
escoamento superficial, assim como de fontes introduzidas pela urbanização, como vazamentos da rede
de água e esgoto (Barrett et al., 1999).
O complexo e sempre mutável ambiente
urbano dificulta a identificação de fontes e trajetórias da recarga, assim como a estimativa da contribuição total para o balanço hídrico subterrâneo (Lêrner, 2002).

Método do balanço hídrico
O método do Balanço Hídrico tem sido extensivamente usado para estimativas quantitativas
dos recursos hídricos e dos impactos de atividades
humanas no ciclo hidrológico. O balanço hídrico de
uma área é definido pela equação hidrológica, que é
basicamente uma condição da “Lei de Conservação
de Massa” aplicada para o ciclo hidrológico.
O balanço hídrico para uma bacia pode ser
escrito como:

P + Qin = ET + Qout + ∆S
em que
Figura 1 — Trajetórias de recarga subterrânea em área
urbana (Modificado de Lerner, 2002)

(1)

P é a precipitação; Qin e Qout são a entra-

da e saída de fluxo da área, respectivamente; ET é a
evapotranspiração; ∆S é a variação no armazenamento de água.
O método considera que outros fluxos podem ser medidos ou estimados mais facilmente do
que a própria recarga, que assim constitui no termo
residual de todos os outros fluxos da formulação. O
método, adaptado para as condições climatológicas
brasileiras, tem sido largamente aplicado pela sua
praticidade em termos da disponibilidade dos dados
requeridos (precipitação e temperatura), da facilidade dos cálculos e dos bons resultados geralmente
obtidos (Menegasse-Velásquez, 1996). Porém, a
maior limitação do método do balanço hídrico é
que a precisão da estimativa de recarga depende da
precisão com que os outros componentes do ciclo
hidrológico foram medidos ou estimados (Scanlon
et al., 2002).

Estimativa da recarga
Há muitos métodos disponíveis para quantificar a recarga subterrânea assim como há diferentes
fontes e processos de recarga. Cada método tem
suas próprias limitações em termos de aplicabilidade
e confiança. Por isso, um estudo de quantificação da
recarga subterrânea deve prever a seleção do método apropriado de acordo com as escalas de tempo e
espaço requeridas (Scanlon et al., 2002).
O processo de estimativa de recarga é interativo e envolve refinamentos contínuos da taxa de
recarga quando dados adicionais são coletados
(Wahnfried e Hirata, 2005). Por isso, a confiabilida-
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WTF (Water Table Fluctuation)

nível d’água determina uma estimativa da recarga
efetiva, onde ∆h é igual à diferença entre o pico de
subida e o ponto mais baixo da curva de recessão
antecedente extrapolada até o instante do pico. A
curva de recessão antecedente é o traço que a hidrógrafa do poço de monitoramento teria seguido
na ausência de elevação do nível d’água (Figura 2).
Essa manipulação é subjetiva e tenta acomodar a função de defasagem entre o início da precipitação e o conseqüente início do processo de
recarga, resultante do processo natural de descarga
(Healy e Cook, 2002).

O Método de Flutuação da Superfície Livre
(WTF — Water Table Fluctuation) é a técnica mais
amplamente usada para estimativa da recarga. O
Método WTF só é aplicável aos aqüíferos nãoconfinados e requer o conhecimento do rendimento específico do solo e das variações nos níveis
d’água ao longo do tempo. As vantagens desta aproximação incluem sua simplicidade e uma sensibilidade aos mecanismos do movimento da água na
zona não-saturada (Healy & Cook, 2002).
O método WTF pode ser visto como uma
aproximação integrada e não como uma medida
pontual quando comparado com os métodos aplicados na zona não-saturada. A elevação do nível
d’água representa os efeitos combinados da recarga
para um evento de precipitação e da precedente
condição de descarga (Healy e Cook, 2002).
A recarga é calculada como (Healy e Cook,
2002; SCANLON et al., 2002):

R = Sy

dh
∆h
= Sy
dt
∆t

Aproximação de Darcy
De acordo com a Lei de Darcy, a velocidade
de percolação da água no solo é proporcional ao
gradiente hidráulico multiplicado por um fator de
proporcionalidade, denominado de condutividade
hidráulica.
A lei de Darcy pode ser usada para estimar a
recarga através de dois poços de monitoramento
alinhados numa perpendicular ao corpo d’água. O
método assume fluxo constante e nenhuma extração de água subterrânea. A recarga (R) de um aqüífero livre é igual à velocidade de Darcy (q) multiplicada pelo intervalo de tempo entre medidas consecutivas:

(2)

em que S y é o rendimento específico, h é a altura
do nível freático, e t é o tempo.
A Eq. (2) assume que a água que atinge o
nível freático entra imediatamente em armazenamento e que todos os outros componentes do balanço hídrico subterrâneo (evapotranspiração subterrânea, fluxo de base, entrada e saída de fluxo subsuperficial) são nulos durante o período de recarga.

R = q ⋅ ∆t

A recarga estimada é o somatório dos valores positivos encontrados para cada intervalo de
tempo considerado. O método é de fácil aplicação,
se existir informações da condutividade hidráulica e
do gradiente hidráulico com razoável confiança.
No entanto, as estimativas de recarga baseadas na Lei de Darcy são altamente imprecisas devido
ao fato da grande variabilidade da condutividade
hidráulica relacionada à heterogeneidade do meio
(Scanlon et al., 2002).

4

4,2
Prof. Nível d'água (m)

(3)

4,4

∆h
4,6

4,8

Área de estudo
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0

1

2
Intervalo (dias)

3

A cidade de São Carlos está localizada na
parte centro-oriental do Estado de São Paulo, na
borda oeste da Província Geomorfológica denominada de “cuestas basálticas”, próximo ao Planalto
Ocidental Paulista. Sua posição geográfica é determinada pelas coordenadas 22º01’22” de latitude S e
47º53’38” de longitude W (Figura 3).

4

Figura 2 — Elevação hipotética do nível d’água (∆
∆h) em
resposta à precipitação (Healy e Cook, 2002)

Healy e Cook (2002) definiram que a aplicação da Eq. (2) para cada elevação individual do
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aprofundada, podem ser encontradas argilas arenosas, argilas siltosas, areias argilosas, areias siltosas,
material turfoso, originados, sobretudo pela ação de
intempéries e transporte aquoso que formaram a
camada dos Sedimentos Cenozóicos.

Figura 3 — Localização de São Carlos no estado
de São Paulo.

O relevo da região apresenta-se bastante irregular, sendo constituído de mesas e morros isolados resultantes da intensa erosão provocada pelos
corpos d’água, que ao partir de zonas bem elevadas,
entalham profundamente o planalto. Essa configuração de planalto cortado por vales profundamente
entalhados, é característica das zonas de transição
entre as “cuestas” e o Planalto Ocidental. As menores cotas da malha urbana, cerca de 775 m, estão
localizadas em vales a oeste da cidade, enquanto que
as maiores cotas estão situadas a leste, em planalto
que ultrapassa os 910 m de altitude (Bortolucci,
1983).

Figura 4 — Delimitação da área de estudo na malha urbana
do município de São Carlos-SP e localização dos poços de
monitoramento.

O sistema em estudo é um aqüífero nãoconfinado ou freático. O nível d’água investigado
está sob condições livres, ou seja, sujeito à pressão
atmosférica local. O estudo da recarga restrito apenas ao aqüífero freático evita a influência na dinâmica dos níveis d’água por bombeamentos de poços
profundos.
Os poços de monitoramento foram construídos com base em dados de sondagens SPT (Standard Penetration Test) realizadas pela PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO CARLOS (1993, 2002). A
distribuição espacial dos poços do presente estudo
foi definida em função dos objetivos propostos originalmente (avaliação da interação rio-aqüífero e
análise da variabilidade da recarga subterrânea).
Fatores locais como a existência de áreas livres de
impermeabilização, facilidade de acesso e priorização das áreas públicas também foram considerados.
Foram selecionados 12 poços de monitoramento
para este estudo, sendo que 6 estão localizados na
Bacia do Gregório e 6 na Bacia do Tijuco Preto (Figura 4). As profundidades dos poços variaram de
4,31 m a 13,32 m.

Rede de monitoramento
A área de estudo compreende as duas subbacias contíguas do Córrego do Gregório e do Córrego do Tijuco Preto (Figura 4), com áreas de drenagem de, aproximadamente, 18,9 km2 e 3,9 km2,
respectivamente, na zona central do município. A
área é limitada pelas coordenadas UTM 7.558 e
UTM 7.565 km Norte, e 199 km e 206 km Leste
(Datum: Córrego Alegre, MG).
A área apresenta-se bastante impermeabilizada, resultado do intenso processo de urbanização
existente. Para atender os objetivos deste estudo foi
dada maior ênfase à caracterização dos solos superficiais até 12 metros, onde se iniciam os processos de
recarga e onde a interação entre os recursos subterrâneos e superficiais é mais acentuada. Com base em
relatórios de sondagens da área, pode ser encontrado na superfície, de modo geral, um solo formado
de aterro argilo-arenoso e, conforme a camada é
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Tabela 1 — Métodos de estimativa de recarga
ZONA

TÉCNICAS

MÉTODO

SATURADA

NÃO-SATURADA

SUPERFICIAL

CWB

DESCRIÇÃO

REFERÊNCIAS

Aplicação do balanço hídrico a um trecho do canal.

Determinação da taxa de infiltração a partir da variação do
volume de água no infiltrômetro.
Separação do escoamento de base a partir da hidrógrafa de
BF
uma seção do canal.
A variação de temperatura pode ser usada para estimativa da
Heat
recarga
TRAÇADORES
16
2
Isotopic Os isótopos estáveis O e H podem ser usados para
identicar a recarga de rios e lagos.
A recarga é estimada como um termo residual do modelo
NUMÉRICAS
WM
precipitação-escoamento superficial.
Utilização de lisímetros. No entanto, lisímetros são mais
Lysimeter
apropriados para cálculo da evapotranspiração.
Simplificação do balanço hídrico no solo abaixo do ZPF
FÍSICAS
ZFP
(gradiente hidráulico vertical é igual a zero)
Aplicação da Lei de Darcy. Obs.: A condutividade hidráulica
Darcy's Law
varia com o teor de umidade do solo.
A recarga é estimada a partir do balanço de massa de cloreto
CMB
na água de chuva e no perfil do solo.
TRAÇADORES
3
36
Historical Análise da distribuição do traçador ( H e Cl) como um
resultado de atividades acontecidas no passado.
Simulação do fluxo não-saturado, por exemplo, usando a
NUMÉRICAS
UFM
equação de Richards.
As variações do nível d'água são proporcionais a
WTF
recarga/descarga.
A resposta do nível d'água para recarga é proporcional à
CRD
precipitação acumulada.
Melhoramento do CRD, incorporando ajustes de tendências
RIB
das séries de precipitação.
FÍSICAS
Estima a recarga a partir da variação do volume de
SVF
armazenamento no aqüífero.
FÍSICAS

11

SM

EV-SF

10
22, 26
14, 17
19
15
4, 27
4, 8, 13, 16
12, 18
2, 4, 6, 8, 16
2, 4, 8, 17
4, 11
4, 9
4, 25
24
4

Balanço hídrico em escala da bacia hidrográfica.

4

Darcy's Law Aplicação da Lei de Darcy.
CMB
TRAÇADORES
GD
EARTH
NUMÉRICAS
GM

3

A recarga é estimada a partir do balanço de massa de cloreto
na água de chuva e na água subterrânea.
A recarga é derivada a partir da presença histórica de
traçadores na água subterrânea.
Modelo de parâmetros hidrológicos usado na simulação da
recarga e evolução piezométrica.
A recarga é derivada a partir de modelo de fluxo de água
subterrânea.

1, 5, 7, 15, 23

CWB:

Channel Water Budget

CRD:

Cumulative Rainfall Departure

BF:

Baseflow

RIB:

Rainfall Infiltration Breaktrough

SM:

Seepage Meters

SVF:

Saturated Volume Fluctuation

ZFP:

Zero Flux Plane

EV-SF:

Equal Volume - Spring Flow

2, 16, 21
4, 20
4, 8

CMB:

Chrolide Mass Balance

GD:

Groundwater Dating

UFM:

Unsaturated Flow Modelling

EARTH:

WTF:

Water Table Fluctuation

GM:

Groundwater Modelling

Extended model for Aquifer Recharge
and
Moisture
Transport
through
Unsaturated Hardrock

Bazuhair e Wood, 1996

10

Lee e Cherry, 1978

19

Taylor et al ., 1992

Beekman et al ., 1996

11

Lerner et al ., 1990

20

Van der Lee e Gehrels, 1997

3

Belan e Matlock, 1973

12

Nimmo et al ., 1994

21

Weaver e Talma, 1999

4

Bredenkamp et al ., 1995

13

Richards et al ., 1956

22

Wittenberg e Sivapalan, 1999

5

Edmunds e Gaye, 1994

14

Ronan et al ., 1998

23

Wood e Sanford, 1995

6

Eriksson e Khunakasem, 1969

15

Sami e Hughes, 1996

24

Xu e Beekman, 2003

16

Selaolo, 1998

25

Xu e Van Tonder, 2001

26

Xu et al ., 2002
Young et al ., 1996

1
2

7

Gaye e Edmunds, 1996
8
Gieske, 1992
9
Healy e Cook, 2002

17

Stallman, 1964
18
Stephens e Knowlton, 1986

27

Fonte: Scanlon et al., 2002; Beekman e Xu in Xu e Beekman, 2003 ; entre outros
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RESULTADOS E DISCUSSÕES

Valores avaliados da condutividade hidráulica

Dados Meteorológicos

Foram realizadas duas campanhas de determinação da condutividade hidráulica em campo,
objetivando obter um valor médio para cada poço
de monitoramento e reduzir possíveis erros. A primeira campanha foi realizada no fim do outono
(maio de 2004), período de estiagem, e a segunda
foi realizada no fim da primavera e início do verão
(dezembro de 2004), no início da estação chuvosa.
O método utilizado para análise dos dados obtidos
com o slug test foi o Método Bouwer-Rice (Bower e
Rice, 1976), com auxilio de planilhas desenvolvidas
pela USGS∗, para análise de dados de testes de aqüíferos. A média dos valores determinados para cada
poço de monitoramento nas duas campanhas é apresentada na Tabela 2.
O poço de monitoramento PM 05, localizado na Bacia do Córrego do Tijuco Preto, apresentou
o menor valor de condutividade hidráulica (2,59·
10-7 m·s-1), devido à presença de uma argila siltosa de
baixa permeabilidade. O poço de monitoramento
PM 11, localizado na Bacia do Córrego do Gregório,
apresentou o maior valor de condutividade hidráulica (5,47·10-5 m·s-1), sendo areia siltosa o material
predominante. O valor médio de condutividade
hidráulica K (Tabela 2) foi de 9,54·10-6 m·s-1.

Os postos utilizados para compilação das séries de dados climatológicos estão localizados no
município de São Carlos-SP, na bacia do rio JacaréGuaçu: Posto Vila Carmem (D4-015), altitude de 820
m; Posto São Carlos (D4-075), altitude de 870 m; e
Posto Usina Santana (D4-076), altitude de 580 m.
No período de fevereiro de 2004 a janeiro
de 2005, ano hidrológico do presente estudo, o
regime de chuvas foi caracterizado por acentuadas
heterogeneidades (Figura 5).
As chuvas concentraram-se nos meses de outubro a fevereiro (cerca de 80% do total precipitado
no referido período) e houve um período seco de
junho a setembro. As chuvas no período de março a
maio foram amenas. Comparando os valores mensais do presente estudo com os dados mensais de
séries históricas dos postos pluviométricos situados
próximos à bacia, constata-se que o período de fevereiro de 2004 a janeiro de 2005 foi atípico.

600
541
500

Tabela 2 — Valores médios da condutividade hidráulica
Precipitação (mm)
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82
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131126
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Figura 5 — Pluviometria mensal no ano hidrológico 20042005 em comparação com medias históricas.

Poço

Altitude
(m)

Prof. Nível
d'água (m)

Bacia
(Córrego)

K
(m/s)

PM 01

858,53

4,93

Tijuco Preto

5,25E-06

PM 02

864,26

6,16

Tijuco Preto

6,30E-06

PM 03

848,65

5,83

Tijuco Preto

1,64E-05

PM 04

856,32

7,56

Tijuco Preto

1,27E-05

PM 05

835,74

4,40

Tijuco Preto

2,59E-07

PM 06

845,74

8,48

Tijuco Preto

3,10E-06

PM 07

818,45

4,41

Gregório

8,89E-07

PM 08

823,37

6,60

Gregório

5,33E-06

PM 09

810,11

5,36

Gregório

7,22E-06

PM 10

819,83

13,27

Gregório

5,03E-07

PM 11

793,78

8,30

Gregório

5,47E-05

PM 12

804,76

13,32

Gregório

1,84E-06

A execução do teste de condutividade hidráulica permitiu constatar a heterogeneidade dos
solos na área de estudo. Os valores encontrados para

A precipitação total no ano hidrológico em
estudo foi de 1.596,5 mm, enquanto que a precipitação média anual obtida pelas séries históricas foi
de 1.516,3 mm. Apesar de apresentarem a mesma
ordem de grandeza, as precipitações ocorreram
irregularmente durante os meses do ano de estudo.

∗

United States Geological Survey, Agência de Pesquisa Geológica dos
EUA.
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a condutividade hidráulica, em todos os poços, são
compatíveis com os valores divulgados na bibliografia especializada para os solos presentes. No entanto,
alguma cautela deve ser prevista, principalmente
devido ao tipo de construção, desenvolvimento e
materiais dos poços de monitoramento. A condutividade hidráulica determinada no teste é um valor
pontual que não deve ser estendido além das proximidades do poço de monitoramento. Por isso,
recomenda-se que os valores do presente trabalho
sejam utilizados apenas como referência de ordem
de grandeza.

ca de Biecinski, onde os valores da condutividade
hidráulica foram tomados como valores médios das
duas campanhas realizadas.
A adoção dos valores avaliados com a equação empírica de Biecinski baseados em dados de
condutividade hidráulica retrata a dificuldade em
eliminar as incertezas em qualquer método existente (campo, laboratório ou empírico).
Estimativa da recarga subterrânea
A recarga subterrânea foi estimada com o
Método WTF, a Aproximação Darcyana e o Balanço
Hídrico calculado segundo Thornthwaite-Mather
(1955).

Valores estimados do rendimento específico
A avaliação do valor representativo do rendimento específico (Sy) foi realizada com base nos
valores determinados de condutividade hidráulica,
comparando esses valores com os citados na literatura para diferentes tipos de materiais.
Uma formulação empírica para a avaliação
do rendimento específico é a equação de Biecinski
(Pazdro, 1983, In: Alvares e Niedzielski, 1996) que
relaciona o valor do rendimento específico com o
valor da condutividade hidráulica através da seguinte expressão:

S y = 0,117 ⋅ 7 K

WTF
O Método de Flutuação da Superfície Livre
baseia-se em medidas periódicas dos níveis d’água
dos poços de monitoramento, de modo a obter a
variação dos valores de carga hidráulica por determinado período de tempo. As flutuações da carga
hidráulica avaliadas ocorreram no ano hidrológico
de fevereiro de 2004 a janeiro de 2005. A Figura 6
mostra a variação do nível d’água do poço de monitoramento PM 06 e a precipitação do ano hidrológico em estudo.

(4)

Período de Monitoramento

para a condutividade hidráulica K expressa em
m·dia-1.

01/01/04
842,8

PM 01
PM 02
PM 03
PM 04
PM 05
PM 06
PM 07
PM 08
PM 09
PM 10
PM 11
PM 12

Tijuco Preto
Tijuco Preto
Tijuco Preto
Tijuco Preto
Tijuco Preto
Tijuco Preto
Gregório
Gregório
Gregório
Gregório
Gregório
Gregório

K
(m/dia)
0,453
0,544
1,413
1,097
0,022
0,268
0,077
0,460
0,624
0,043
4,726
0,159

Sy = 0,117*K

01/07/04

01/09/04

01/11/04

01/01/05

01/03/05
0

1/7

842,4

20
30

842,0

841,6

40
50
60

841,2

70

Precipitação (mm)

Cota nível d'água (m)

Bacia (Córrego)

01/05/04

10

Tabela 3 — Valores avaliados para o rendimento específico

Poço

01/03/04

80

0,10
0,11
0,12
0,12
0,07
0,10
0,08
0,10
0,11
0,07
0,15
0,09

840,8

90

Figura 6 — Variação do nível d’água do poço de monitoramento PM 06 no período de fevereiro de 2004 a janeiro
de 2005

Na Tabela 4 são mostrados os valores de
∑ ∆h e S y para cada poço de monitoramento considerado na estimativa da recarga, e a conseqüente
recarga (R) e taxa de recarga no ano hidrológico
em estudo.
Os valores da recarga R foram calculados
para cada poço de monitoramento, como:

A Tabela 3 mostra os valores avaliados para
o rendimento específico através da equação empíri-
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R = Sy ⋅

∑ ∆h

rém não existe uma correlação única entre esses
parâmetros.

(5)

∆t

40%

onde ∆t representa o período de 1 ano.
Com base na Tabela 4 foi determinado um
valor médio para a recarga de 235,1 mm/ano. Este
valor representa 14,7% do total de chuvas registrado
(1.596,5 mm) para o ano hidrológico correspondente ao período de fevereiro de 2004 a janeiro de
2005.
No entanto, a definição de um valor médio
é questionável, ante a grande variabilidade dos resultados pontuais. Na bacia do Tijuco Preto (PM01 a
PM06), a taxa de recarga estimada é da ordem de
13,9%, variando entre 4,3% (PM05) e 21,2%
(PM04). Na bacia do Córrego do Gregório (PM07 a
PM12), a ordem de grandeza da taxa de recarga de
15,6% é semelhante, porém a variabilidade, entre
5,2% e 35,5% é maior. Essa variabilidade é provocada pela heterogeneidade do solo e por influências
antropogênicas (perdas nas redes de distribuição e
esgotos).

Taxa de Recarga (%)

35%

PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

Sy

R
(mm)

r
(%)

1,55
1,29
2,70
2,85
1,02
2,97
1,53
2,34
0,76
2,29
3,88
3,38

0,10
0,11
0,12
0,12
0,07
0,10
0,08
0,10
0,11
0,07
0,15
0,09

162,4
137,9
332,4
337,7
69,4
287,6
123,7
244,6
83,1
171,2
566,7
304,5

10,2%
8,6%
20,8%
21,2%
4,3%
18,0%
7,7%
15,3%
5,2%
10,7%
35,5%
19,1%

PM 04
PM 03

20%

PM 06

15%

PM 12

PM 08

PM 01
PM 10

10%

PM 02
PM 07
PM 09

PM 05

0%
0

2

4

6

8

10

12

Profundidade Máxima do Nível d'água (m)

Figura 7 — Taxa de recarga versus profundidade
máxima do nível d’água em cada poço

40%
35%

Taxa de Recarga (%)

Σ∆h
Σ∆
(m)

25%

5%

Tabela 4 — Taxa de recarga estimada pelo Método WTF
para uma precipitação anual de 1.596,5 mm.

Poço

PM 11

30%

PM 11

30%
25%

PM 04

PM 12

20%

PM 03
PM 06

15%
PM 10

PM 08

PM 01

10%
5%
0%
0,01

PM 02
PM 05

PM 07

PM 09

0,1

1

10

K (m/dia)

Figura 8 — Taxa de recarga versus condutividade
hidráulica em cada poço

Para valores de condutividade hidráulica entre 0,15 a 1,50 m·dia-1, temos que as maiorias das
taxas de recarga entre 5% a 22%, porém também
sem existir uma correlação única.
Os valores estimados para a recarga pelo
método WTF são específicos para o ano hidrológico
em estudo, devendo seus valores ser usados como
referência. Deve ser observado que os valores obtidos são representativos apenas para a parte baixa da
bacia (na proximidade dos rios). O comportamento
nas áreas altas da bacia não pode ser analisado devido à ausência de poços. De qualquer forma, esses
dados poderiam indicar uma maior variabilidade da
recarga em área urbana.

Com os valores estimados foram construídas
as Figuras 7 e 8, que correlacionam a taxa de recarga
de cada poço com a profundidade máxima do nível
d’água e com a condutividade hidráulica, respectivamente.
A maioria dos poços com nível d’água máximo no intervalo de 3 m a 7 m de profundidade
apresentaram taxa de recarga entre 4% e 36%, po-
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(59,6%), enquanto que a linha perpendicular composta pelos poços de monitoramento PM 05 e PM 06
apresenta a menor taxa de recarga (1,2%). Nos
poços de monitoramento PM 11 e PM 12 o nível
d’água é profundo, o solo é bastante permeável
(constatado pela realização do teste de condutividade hidráulica) e há uma grande área de contribuição. Já os poços de monitoramento PM 05 e PM 06
apresentam solos de granulometria fina, ou seja, de
baixa permeabilidade, impedindo ou dificultando a
entrada de água na zona saturada.
De modo geral, a taxa de recarga média avaliada pela formulação de Darcy, para as duas bacias
foi de 16,3%, ou seja, 260,6 mm de recarga efetiva
para um total precipitado de 1.596,5 mm. Também
neste caso deve ser observada a grande variabilidade
dos valores pontuais obtidos (de 1,2% a 59,6%).
Comparando os poços de monitoramento
localizados na Bacia do Tijuco (PM 01 a PM 06) com
os localizados na Bacia do Gregório (PM 07 a PM
12), observa-se que a taxa de recarga estimada na
Bacia do Tijuco é inferior à metade da obtida na
Bacia do Gregório. Os poços de monitoramento
localizados na Bacia do Tijuco Preto apresentam
superfície livre mais rasa e uma resposta mais rápida
a dado evento de chuva do que a Bacia do Gregório.

Aproximação Darcyana
A recarga estimada por esse método resultou do prévio conhecimento de parâmetros, tais
como: nível d’água medido ao longo do ano hidrológico, valores de condutividade hidráulica estimados com a técnica slug test e as distâncias entre dois
poços de monitoramento perpendiculares obtidas com
a realização do posicionamento global de coordenadas com GPS.
Conforme proposto por Scanlon et al.
(2002) a taxa de recarga estimada pelo método de
Darcy resulta do produto da velocidade de Darcy (q)
pelo quociente (A/S). Essa relação representa a área
da seção transversal do aqüífero (A) entre dois poços alinhados a uma linha equipotencial, dividida
pela área (S) que contribui efetivamente para o
fluxo entre os poços. No presente trabalho, foi considerado que o quociente (A/S) é igual à unidade.
Desse modo, inicialmente, foram calculados
os gradientes hidráulicos e avaliado um valor médio
representativo para a condutividade hidráulica com
base nas campanhas de determinação com a técnica
do slug test. Como resultado, foi obtida a velocidade
de Darcy que multiplicada pelo intervalo de tempo
entre medidas sucessivas fornece uma estimativa de
recarga no período. Os valores positivos, ou seja, os
valores representativos de recarga no intervalo, somados ao longo do período hidrológico, fornecem a
recarga no período analisado. Com esse cálculo, os
valores estimados são apresentados na Tabela 5.

Balanço Hídrico
O balanço hídrico foi realizado para o período de 1 ano, utilizando o método desenvolvido por
Thornthwaite-Mather (1955). Esse método baseia-se
no confronto da precipitação pluviométrica (acréscimo de umidade) e a evapotranspiração potencial
(perda potencial de umidade), fornecendo dados
mensais de armazenamento de água no solo, o déficit
e o excedente hídrico ou escoamento. O termo escoamento representa a somatória da água que infiltra
mais a que escoa superficialmente (MenegásseVelásquez, 1996).
O presente trabalho considerou o solo como capaz de armazenar 100 mm de umidade (Maziero, 2005). A evapotranspiração potencial foi determinada pela expressão de Thornthwaite (1948)
utilizando os valores de temperaturas médias mensais para o ano hidrológico de fevereiro de 2004 a
janeiro de 2005.
Os dados de escoamento superficial (runoff),
para a bacia do Córrego do Gregório, foram produzidos pelo NIBH (2005), no mesmo período do ano
hidrológico em estudo (fevereiro de 2004 a janeiro
de 2005). Esses dados foram extrapolados para as
sub-bacias, de forma geral.

Tabela 5 — Valores estimados de recarga com a Aproximação de Darcy para uma precipitação anual de 1.596,5 mm.
Poço
PM 01
PM 02
PM 03
PM 04
PM 05
PM 06
PM 07
PM 08
PM 09
PM 10
PM 11
PM 12

K
(m/s)

R
(mm/ano)

P
(mm/ano)

r
(%)

5,8E-06

121,0

1596,5

7,6%

1,5E-05

342,3

1596,5

21,4%

1,7E-06

18,4

1596,5

1,2%

3,1E-06

105,1

1596,5

6,6%

3,9E-06

26,0

1596,5

1,6%

2,8E-05

950,9

1596,5

59,6%

Os valores apresentados na Tabela 5 possuem enormes diferenças entre as linhas perpendiculares
de poços de monitoramento. A linha perpendicular
composta pelos poços de monitoramento PM 11 e
PM 12 apresenta uma elevadíssima taxa de recarga
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Os resultados do balanço hídrico mensal, calculados
pelo método de THORNTHWAITE-MATHER
(1955), obtidos a partir de dados mensais de precipitação e médias mensais de temperatura estão apresentados na Tabela 6.

As recargas mensais estimadas pelo método
WTF foram comparadas com os valores obtidos
pelo método do Balanço Hídrico (Figura 9). Pode
ser observada uma boa concordância entre os dois
métodos, com uma discrepância mais acentuada no
mês de dezembro. Para esse mês, o método do BH
indica uma recarga negativa (-26,3 mm), devido à
alta estimativa de runoff. No entanto, em geral, os
dois métodos indicam que a recarga ocorre essencialmente durante o período chuvoso de verão, com
pouca contribuição durante o inverno (seco).

Tabela 6 — Cálculo do balanço hídrico segundo Thorthwaite-Mather (1955)
Mês/Ano
fev/04
mar/04
abr/04
mai/04
jun/04
jul/04
ago/04
set/04
out/04
nov/04
dez/04
jan/05
ANO

P
ETP
(mm) (mm)
280,3
68,5
67,4
77,4
54,3
74,3
137,7
52,7
29,0
51,8
41,5
48,8
0,0
70,9
6,3
90,7
130,9
53,7
184,2
96,9
204,9 108,3
460,0 108,8
1596,5 902,7

Exces. Runo ff
R
(mm) (mm) (mm)
211,8
131,8
79,9
0,0
6,7
-6,7
0,0
4,8
-4,8
59,1
30,0
29,1
0,0
2,6
-2,6
0,0
5,7
-5,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
14,8
-14,8
79,5
53,0
26,5
96,6
122,9 -26,3
351,2
148,4 202,8
798,2
520,8 277,4

ETR
(mm)
68,5
77,4
70,3
52,7
50,0
46,5
39,0
26,3
53,7
96,9
108,3
108,8
798,3

Discussão
Comparando os métodos percebemos que a
diferença está relacionada ao fato do balanço hídrico considerar o excesso como sendo a parcela da
recarga potencial mais o escoamento superficial
(runoff) e a Flutuação da Superfície Livre (WTF) e o
método de Darcy considerar a recarga observada
diretamente nos poços de monitoramento. O balanço hídrico não considera o fluxo para fora da bacia
e nem o escoamento superficial da água da chuva.
Em áreas urbanizadas, devido à elevada impermeabilização do terreno, fica evidente a contribuição desta variável, não podendo ser desprezada.
Os métodos WTF e Darcy apresentaram
uma taxa média de recarga praticamente igual e
uma mesma similaridade em relação à taxa individual de recarga nos poços de monitoramento. A
justificativa é que ambos os métodos utilizam-se de
dados de flutuação do nível freático. No método de
Darcy, a condutividade hidráulica é usada diretamente na formulação, enquanto que no método
WTF, o rendimento específico é obtido por formulação empírica que usa como variável a própria condutividade hidráulica.
Para aumentar a representatividade espacial
do método WTF, seria necessária uma quantidade
maior de poços de monitoramento, distribuídos
uniformemente nas bacias. Dessa forma, a recarga
nos pontos próximos aos divisores das respectivas
bacias (áreas distantes dos rios) poderia ser avaliada,
contribuindo para uma compreensão espacializada
do processo físico.
A taxa de recarga potencial obtida no método do balanço hídrico é válida para toda a bacia.
No entanto, alguns parâmetros envolvidos no método apresentam incertezas. A principal deficiência
consiste em igualar o excesso do balanço hídrico à
somatória da recarga mais o runoff. No presente
estudo, o valor de runoff foi adotado a partir de dados estimados com base em referências bibliográfi-

O valor do excesso anual, obtido pelo método do balanço hídrico como a diferença entre a
precipitação (P = 1.596,5 mm) e a evapotranspiração
real (ETR = 798,3 mm), foi de 798,2 mm/ano (Tabela 6), equivalente a 50,0% do total de chuvas durante o ano hidrológico.
Considerando o valor de 521 mm (NIBH,
2005) para o runoff, e supondo que o excesso do
método do balanço hídrico é composto apenas pelas
parcelas da recarga e do runoff, temos para a recarga
potencial uma lâmina de 277,4 mm, equivalente a
17,2% do total de chuvas durante o ano hidrológico.
300
250

BH

PM 04

PM 08

PM 11

PM 12

Recarga (mm)

200
150
100
50
0
-50
fev04

mar04

abr04

mai04

jun04

jul04

ago04

set04

out04

nov04

dez04

jan05

Figura 9 — Comparação das recargas mensais.
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Spatial Variability of Recharge in an Urban Area
ABSTRACT
The present work describes the evaluation of recharge rates in a highly urbanized area. The study area is
composed by two watersheds in the central area of São Carlos-SP (Brazil). Water levels in a free aquifer were measured
weekly during one year (between February 2004 and January 2005). The WTF (Water Table Fluctuation) method
and the Darcyan approach were applied to evaluate the
collected data. A water balance based on climatologic data
from three stations in the watershed was also performed.
The mean recharge for all methods approaches about
16.5% of the total precipitation in the period (1596.5
mm). Locally the recharge rate varied between 1.2% and
59.6%, documenting the spatial variability and complexity of recharge processes in urban areas.
Key-words: Water table level; mean recharge
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RESUMO
A simulação hidrológica da transformação da precipitação em vazão através de um modelo hidrológico é utilizada
na gestão dos recursos hídricos para dimensionamento, previsão e avaliação do comportamento dos processos, entre outros.
As grandes bacias hidrográficas (> 10.000 km2) possuem os mais variados efeitos de clima, geologia e antrópicos. A Amazônia é uma região que sofre importantes impactos antrópicos devido à expansão do desenvolvimento econômico. O modelo de
Grandes Bacias, denominado MGB-IPH, foi aplicado na bacia Amazônica com o intuito de avaliar seu potencial de uso
nessa bacia. Diferentes fontes de dados hidrológicos foram testadas. Utilizaram-se dados de precipitação diária da rede hidrometeorológica da Agência Nacional de Águas (ANA) e de reanálises do NCEP/NCAR corrigidas pelo Center for Ocean
Land Atmosphere (COLA). Para o cálculo da evapotranspiração, utilizaram-se informações climatológicas em nível mensal
do International Satellite Land Surface Climatology Project (ISLSCP) e as provenientes das reanálises do NCEP/NCAR. O
modelo foi aplicado na bacia do rio Madeira, um dos principais afluentes do rio Amazonas. Os resultados indicaram que a
série de precipitação diária disponibilizada pelo COLA possui valores bastante próximos à série da ANA no período de 1979
a 1990. Na parte da bacia localizada fora do Brasil, a série de precipitação diária do COLA foi comparada com bases de
dados que possuem série mensal. Em alguns pontos da bacia fez-se necessária a correção da precipitação utilizando-se essas
mesmas bases. As simulações mostraram que o modelo reproduziu bem os processos hidrológicos, a despeito da limitação de
informações hidrológicas na Amazônia.
Palavras-chave: Modelagem hidrológica, dados hidrológicos, bacia amazônica.

INTRODUÇÃO

nia é a complexidade dos processos hidrológicos da
bacia, tais como a evapotranspiração, umidade do
solo e geração do escoamento, os quais estão interrelacionados. A grande dimensão espacial envolvida
exige o uso de uma parametrização adequada para
representar esses processos na macro escala.
A modelagem hidrológica de grande escala
na Amazônia tem sido realizada com diferentes objetivos e diferentes níveis de complexidade. Com
passo de tempo mensal, Vorosmarty et al. (1989)
apresentam uma das primeiras simulações na bacia
Amazônica e Chapelon et al. (2002) apresentam
simulações com o modelo ISBA.
Simulação em nível diário tem sido desenvolvida no âmbito do projeto LBA (Experimento de
Grande Escala da Biosfera-Atmosfera na Amazônia),
utilizando-se o modelo VIC-2L. Foram Modeladas as
bacias dos rios Ji-Paraná com aproximadamente

Assim como em outras grandes bacias hidrográficas, a Amazônia apresenta problemas com
respeito à obtenção de dados para a realização adequada da modelagem hidrológica e para a avaliação
quantitativa dos principais componentes do ciclo
hidrológico. Um agravante da Amazônia refere-se ao
fato de algumas de suas sub-bacias estarem localizadas em mais de um país. Com exceção do Brasil, que
disponibiliza os dados hidrológicos levantados por
entidades governamentais, os países onde a bacia
Amazônica está inserida não permitem o acesso de
forma direta e rápida. Em alguns casos, os dados
levantados nem mesmo se encontram em formato
digital.
Associada à escassez de dados, outro fator
complicador da modelagem hidrológica na Amazô-
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60.000 km2 (Richey et al., 2004) e do rio Juruá (Victoria et al., 2005).
A limitação das informações é um dos maiores desafios no uso de técnicas hidrológicas na Amazônia. Este artigo apresenta uma análise sobre as
bases alternativas de dados pluviométricos e climatológicos disponíveis na região para a representação
do processo de transformação chuva-vazão utilizando o modelo MGB-IPH na bacia do rio Madeira, um
dos principais afluentes do Amazonas. A validação
dessas bases permitirá a simulação diária em toda a
bacia Amazônica.

dos rios Beni e Mamoré na fronteira entre Brasil e
Bolívia.
A pluviosidade média anual é de 1.940 mm,
a descarga média anual é igual a 31.200 m3/s na
estação de Fazenda Vista Alegre, a vazão específica é
de 23,55 l/s/km2 (considerando toda a bacia) e
coeficiente de escoamento igual a 0,38 (Molinier et
al., 1994). Dentre os principais afluentes do Amazonas, a bacia do rio Madeira apresenta um dos menores valores de precipitação, coeficiente de escoamento e vazão específica. A elevada descarga média
na bacia do rio Madeira (15% da vazão na foz do
Amazonas) deve-se à sua grande extensão (23% do
total da bacia).

MODELO HIDROLÓGICO
O Modelo Hidrológico de Grandes Bacias
(MGB-IPH) foi desenvolvido no Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio
Grande do Sul (Collischonn et al., 2007). O MGBIPH é distribuído por células e realiza simulações
em nível diário ou horário. Cada célula é dividida
em blocos de acordo com características como tipo
de solo e cobertura vegetal. Cada bloco equivale a
uma área hidrologicamente homogênea, ou seja,
áreas em que se verifica um comportamento hidrológico semelhante. Maiores detalhes sobre o MGBIPH são apresentados no Anexo A.

BACIA DO RIO MADEIRA
A bacia do rio Madeira é representativa das
condições amazônicas devido a: a) bacia suficientemente extensa, o que caracterizam os sistemas deste
bioma; b) a bacia apresenta os três tipos de unidades
morfo-estruturais da bacia Amazônica, quais sejam, a
cordilheira dos Andes, o escudo (no caso o Brasileiro) e a planície Amazônica; c) a bacia está localizada
em diferentes países, o que permite ter uma noção
quanto às dificuldades de obtenção dos dados de
entrada do modelo hidrológico.
A bacia do rio Madeira se estende por Bolívia (51%), Brasil (42%) e Peru (7%) e possui superfície de 1.420.000 km2. A área de estudo, entretanto,
estende-se até a estação fluviométrica de Fazenda
Vista Alegre, cuja área de drenagem é de 1.324.727
km2. A Figura 1 mostra a bacia do Madeira juntamente com os principais rios formadores da bacia.
O rio Madeira recebe esse nome após o encontro

Figura 1 — Bacia do rio Madeira

DISPONIBILIDADE DE DADOS
Por se estender por vários países, o levantamento de informações hidrológicas na bacia é difícil, pois as instituições governamentais responsáveis
pelo levantamento dessas informações não trabalham de forma homogênea, principalmente no que
se refere à política de distribuição dos dados. A seguir, descrevem-se as diversas fontes de dados utilizados na modelagem.
Vazão: A Agência Nacional de Águas (ANA) disponibiliza séries de vazão para a parte brasileira da
bacia. As séries de vazão de estações fluviométricas

48

RBRH – Revista Brasileira de Recursos Hídricos Volume 13 n.3 Jul/Set 2008, 47-58

localizadas nos outros países não são disponibilizadas da mesma forma. Por esse motivo, até que se
tenha acesso às informações das estações de outros
países amazônicos, devem-se utilizar apenas os dados
disponibilizados pela ANA. Dessa forma, para a parte da bacia localizada fora do Brasil, a discretização
para a modelagem deve seguir uma orientação que
leve em consideração a disponibilidade de estações
fluviométricas localizadas próximo às fronteiras do
Brasil com esses países.

suficiente de estações climatológicas com leitura em
nível diário. Uma alternativa é o uso de valores levantados por projetos e instituições internacionais.
O International Satellite Land Surface Climatology Project (ISLSCP) fornece uma série mensal de
1986 a 1995 para as variáveis radiação líquida, pressão de vapor e temperatura do ar. As variáveis pressão de vapor e temperatura do ar foram obtidas por
meio de interpolação dos valores coletados em estações meteorológicas em todo o planeta e a radiação
líquida foi levantada a partir de medições de satélite.
O ISLSCP ainda fornece média mensal do período
1960-1990 para as variáveis pressão atmosférica e
velocidade do vento, as quais foram obtidas por
meio do uso de modelo atmosférico.
Outra fonte de dados é a disponibilizada pelo COLA. Esses dados foram levantados juntamente
com as informações de precipitação discutidas anteriormente, ou seja, a partir das reanálises do
NCEP/NCAR. A temperatura do ar foi corrigida
com os dados observados de Webber e Willmott
(1998). A base de dados do COLA não fornece pressão de vapor diretamente, mas sim, umidade específica, que foi ajustada de modo a refletir as correções
realizadas na temperatura do ar. A correção é feita
assumindo o mesmo valor da umidade relativa (UR)
antes e depois da correção da temperatura do ar
(Zhao e Dirmeyer, 2003):

Precipitação: Duas fontes de dados pluviométricos
são disponíveis: estações pluviométricas pertencentes à rede hidrometeorológica da ANA e reanálises
realizadas pelo National Centers for Environmental
Prediction (NCEP) e National Center for Atmospheric
Research (NCAR).
As informações pluviométricas da ANA foram utilizadas na parte brasileira da bacia. Nos outros países, utilizaram-se alternativamente informações das reanálises do NCEP/NCAR (Kistler et al.,
2001). O estudo de reanálise consiste em se realizar
simulações com modelos atmosféricos utilizando-se
valores observados como condição inicial e de contorno. Um problema das reanálises diz respeito aos
erros causados pelas características do modelo como
resolução e parametrização. Com o intuito de superar essa deficiência, Dirmeyer e Tan (2001) utilizaram dados observados em toda a América do Sul
para corrigir os valores encontrados pela reanálise
do NCEP/NCAR. A correção é realizada com a seguinte equação:

[P ]A ,M,D,H =

[POBS ]M
]
⋅ [P
[PNCEP ]M NCEP A ,M,D,H

UR =

q a ⋅ ( 0, 622 − q s _ a )
q s _ a ⋅ ( 0, 622 − q a )

=

q d ⋅ ( 0, 622 − q s _ d )

(2)

q s _ d ⋅ ( 0, 622 − q d )

onde qa e qd são a umidade específica antes e depois
da correção, qs_a e qs_d são a umidade específica com
o ar saturado antes e depois da correção. Rearranjando a Equação 2, pode-se isolar qd, que corresponde à umidade específica corrigida e disponibilizada pelo COLA (qCOLA).

(1)

onde [P]A,M,D,H e [PNCEP]A,M,D,H são, respectivamente,
as precipitações corrigida e do NCEP/NCAR para a
hora H, dia D, mês M e ano A, [POBS]M e [PNCEP]M são
as precipitações observada e do NCEP/NCAR correspondentes ao mês M. Esse trabalho foi realizado
pelo Center for Ocean Land Atmosphere (COLA) e, por
esse motivo, daqui em diante esses dados serão referidos por essa sigla. A sua resolução espacial é de 1°
x 1° e se estende de 1979 a 1999.

q COLA =

0, 622 ⋅ UR ⋅ q s _ d

(3)

0, 622 − q s _ d + UR ⋅ q s _ d

A partir dos valores de qCOLA, determinou-se
a pressão de vapor. A pressão atmosférica e velocidade do vento não foram corrigidas. Os valores utilizados são os fornecidos pelas reanálises do
NCEP/NCAR. Quanto à radiação líquida, há disponibilidade de valores mensais provenientes de simulações com o esquema de superfície SSiB (Simplified
Simple Biosphere), que utiliza as informações climatológicas das reanálises do NCEP/NCAR como dados
de entrada. Detalhes a respeito da forma de cálculo

Informações climatológicas: O modelo MGB-IPH
utiliza 5 variáveis climatológicas para o cálculo da
evapotranspiração potencial por meio do método de
Penman-Monteith: temperatura do ar, pressão de
vapor, velocidade do vento, radiação líquida e pressão atmosférica. Na Amazônia, não há um número
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da radiação líquida no modelo SSiB pode ser obtido
em Xue et al. (1991). Tanto os dados do ISLSCP
como do COLA possuem resolução espacial de 1,0°
x 1,0°.

na área de estudo com outras fontes de dados. Primeiramente, comparou-se a precipitação do COLA
com a chuva medida pela ANA na parte brasileira da
bacia. Para a parte da bacia localizada fora do Brasil,
utilizou-se precipitação levantada por instituições e
projetos de pesquisa internacionais.

Demais informações: Outras informações utilizadas
pelo MGB-IPH são modelo numérico do terreno da
bacia (Shuttle Radar Topography Mission — SRTM com
resolução de 90 metros), mapas de tipo de solo
(RADAM Brasil na parte brasileira e FAO/UNESCO
fora do Brasil), cobertura vegetal (imagens do satélite NOAA-AVHRR), sub-bacias e rede de drenagem
digitalizadas (ambas preparadas pelo projeto HiBAm — Hidrologia e Geoquímica da Bacia Amazônica).

Porção brasileira da bacia: A área escolhida compreende a região entre as estações fluviométricas de
Porto Velho e Fazenda Vista Alegre (destacada na
Figura 1). A superfície total dessa região é de
334.000 km2.
Foram utilizados 60 postos pluviométricos
da ANA, resultando em uma densidade de 5.564
km2 por posto. Quanto aos dados de reanálises, utilizaram-se 46 pontos com valores diários de precipitação o que equivale a uma densidade de 7.260 km2
por ponto.

Figura 2 — Variação da precipitação média mensal na parte
brasileira (1979-1990)

Figura 4 — Distribuição das estações pluviométricas compiladas pelo HiBAm na bacia do rio Madeira

Calculou-se a variação temporal na área de
estudo para as duas fontes de dados (ANA e COLA).
Ao analisar a variação mensal da precipitação na
área de estudo no período 1979-1999, verificou-se
que, a partir de 1991, a precipitação calculada com
dados do COLA passa a ser sensivelmente inferior à
calculada com dados da ANA. Isso coincide com as
informações utilizadas pelo COLA para corrigir a
precipitação proveniente das reanálises do
NCEP/NCAR: Webber e Willmott (1998) de 1979 a
1990 e CPC Merged Analysis of Precipitation

Figura 3 - Variação da precipitação média mensal na parte
brasileira (1991-1999)

AVALIAÇÃO DAS INFORMAÇÕES
DE PRECIPITAÇÃO
Para que se tivesse uma noção da qualidade
dos dados de precipitação fornecidos pelo COLA,
foi realizado o cálculo da precipitação média anual
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Figura 5 — Precipitação média anual nas sub-bacias da Bolívia e do Peru

(CMAP) de 1991 a 1999. Xie e Arkin (1997) descrevem como é construída e atualizada a série do
CMAP.
A diferença de qualidade dos dados do COLA nesses dois períodos pode ser observada ao se
plotar a precipitação média mensal de longo período de 1979 a 1990 e de 1991 a 1999, que são mostradas nas Figuras 2 e 3.
De acordo com a análise realizada observase que se devem, preferencialmente, utilizar os dados provenientes de reanálises no período entre
1979 e 1990.

ção de pesquisa em mudanças climáticas vinculada à
Universidade de East Anglia, Inglaterra.
A base de dados do GPCP foi construída a
partir de medições de estações pluviométricas combinadas com estimativas de chuva de satélite. Esses
dados foram elaborados pela NASA/Goddard Space
Flight Center's Laboratory for Atmospheres como uma
contribuição ao GEWEX-Global Precipitation Climatology Project (Adler et al., 2003).
A análise foi feita comparando-se as quatro
fontes de dados em cada sub-bacia em que foi dividida a bacia do Madeira na Bolívia e no Peru. As
sub-bacias são mostradas na Figura 4. A precipitação
média anual foi calculada utilizando-se o período de
1984 a 1990 para os dados do COLA, CRU e HiBAm
e de 1986 a 1990 para o GPCP. Os valores da precipitação média anual de cada fonte de dados nas subbacias da Bolívia e Peru são mostrados na Figura 5.
Conforme pode ser visto por meio da Figura
5, a precipitação calculada com os dados do COLA é
próxima da precipitação calculada com as bases do
HiBAm e CRU, com exceção da Bacia 5, cuja precipitação COLA é menor. Uma análise dessa sub-bacia
mostrou que há indícios de que a explicação para o
baixo valor encontrado com os dados do COLA está
na subestimação da precipitação nos pontos que se
encontram no Peru (destacados na Figura 6). Não
foi investigado o motivo para a subestimação da
precipitação nesses pontos.
Optou-se por se utilizar as informações da
base CRU para corrigir a precipitação COLA. Essa
base possui discretização e densidade de pontos com
informação iguais à base do COLA.

Porções boliviana e peruana da bacia: Na parte da
bacia do rio Madeira localizada fora do Brasil, não
foi possível o acesso aos dados diários de precipitação. Logo, a comparação dos dados produzidos pelo
COLA foi feita com valores médios mensais levantados por outras fontes: HiBAm, Climatic Research Unit
(CRU) e Global Precipitation Climatology Project
(GPCP). Hiez et al. (1991), no âmbito do projeto
HiBAm, realizaram um trabalho de consistência e
homogeneização dos dados de chuva na bacia Amazônica para o período de 1968 a 1998 utilizando o
método do vetor regional. A Figura 4 mostra a distribuição espacial das estações na bacia do rio Madeira.
A série mensal da CRU é fruto de um trabalho que utilizou estações meteorológicas para gerar
valores em uma grade de 0,5° e que cobre o período
de 1901 a 2002 (Mitchell e Jones, 2005). Algumas
das variáveis levantadas são precipitação, temperatura do ar e pressão de vapor. A CRU é uma institui-
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admitiu-se que a cobertura vegetal era floresta
(principal cobertura na bacia) e o método utilizado
para determinar a evapotranspiração foi o de Penman-Monteith.
A Figura 7 mostra a variação da evapotranspiração potencial média mensal calculada com base
nas duas fontes de dados. O resultado mostrou que
há uma diferença sistemática entre a evapotranspiração potencial calculada com os dados do ISLSCP
(superior) e a do COLA, com exceção dos meses de
agosto e setembro. A média anual da evapotranspiração foi de 1.278 e 1.099 mm/ano, respectivamente, para ISLSCP e COLA.

Figura 6 — Pontos da base de dados COLA corrigidas
(em tons mais claros)

Os pontos corrigidos são mostrados na Figura 6. A correção da precipitação COLA consistiu em
se utilizar o volume de precipitação CRU de cada
mês do período de 1984 a 1990. A desagregação do
volume de chuva para nível diário foi feita utilizando-se a mesma distribuição temporal da precipitação
original do COLA. A expressão para desagregação
da precipitação mensal para diária é dada por:

PD, M, A =

VD, M, A(COLA )
VM, A(COLA )

⋅ VM, A(CRU)

Figura 7 - Variação da evapotranspiração potencial média
mensal na área de estudo (1986-1990)

A Tabela 1 apresenta valores da evapotranspiração calculada em pesquisas realizadas na Amazônia. As informações climatológicas do ISLSCP
fornecem valores de evapotranspiração potencial
mais próximos dos apresentados na literatura conforme mostrado na Tabela 1. Por esse motivo, devese, preferencialmente, utilizar essa fonte de dados.

(4)

onde PD,M,A é a precipitação corrigida do dia D, mês
M e ano A; VD,M,A(COLA) é o volume da precipitação
COLA do dia D, mês M e ano A; VM,A(COLA) e VM,A(CRU)
são os volumes do mês M e ano A da precipitação
COLA e CRU respectivamente.
A correção realizada tornou o valor da precipitação COLA na Bacia 5 mais coerente uma vez
que as simulações com o modelo melhoraram sensivelmente. Antes da correção, a vazão calculada pelo
modelo era bastante inferior à medida, tornando
inviável a calibração dos parâmetros.

Tabela 1 — Evapotranspiração medida em pesquisas na
Amazônia (E em mm.ano-1)

AVALIAÇÃO DAS INFORMAÇÕES
CLIMATOLÓGICAS
O período utilizado cobre os anos de 1986 a
1990. Nos cálculos realizados, quando necessário,
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Local

Período

Reserva
Ducke (AM)
Reserva
Jaru (RO)
Reserva
Cuieiras (AM)
Bacia do rio
Ji-Paraná

Set/83 a
Set/85
Jan/92 a
Out/93
Set/95 a
Ago/96
19951996

E
(mm)
1320
1497
1123
1153

Referência
Shuttleworth
(1988)
Alves et al.
(1999)
Malhi et al.
(2002)
Victoria
(2004)
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SIMULAÇÕES

vegetação (Z), para o cálculo da resistência aerodinâmica — ra, foi determinada por Wright et al.
(1996); e a resistência superficial (rs) foi retirada do
estudo de Shuttleworth (1993). A equações que
fazem uso dos parâmetros são apresentadas no Anexo A.
A bacia do rio Madeira foi discretizada em
sub-bacias de acordo com a disponibilidade de estações fluviométricas. A discretização adotada é mostrada na Figura 8.

Collischonn et al. (2007) utilizaram o MGBIPH nas bacias dos rio Taquari-Antas (RS), com
26.000 km2, e na bacia do rio Uruguai (75.000 km2).
Outras aplicações foram realizadas no Alto Paraguai
(140.000 km2) (Allasia et al., 2004) e no rio São
Francisco (640.000 km2) (Silva et al., 2007). A preparação de dados e a calibração do modelo seguiram a
metodologia adotada nesses trabalhos.
Pré-processamento dos dados: O trabalho de préprocessamento dos dados consiste no uso de ferramentas como geoprocessamento e programas computacionais para a construção dos arquivos de entrada do modelo. As atividades de préprocessamento foram:
•

•

•

Discretização da bacia em células de
0,25° de lado. Essa discretização foi
utilizada na determinação das direções de fluxo, cálculo da área de
drenagem acumulada, delimitação
das sub-bacias de acordo com as estações fluviométricas e definição da
rede drenagem;
Determinação dos blocos de tipo de
solo e cobertura vegetal, que respondem de forma hidrologicamente homogênea aos estímulos climáticos;
Interpolação espacial da precipitação e interpolação temporal das variáveis climatológicas;

Figura 8 - Estações fluviométricas e as respectivas
sub-bacias

Calibração dos parâmetros: A calibração dos parâmetros pode ser feita de duas formas: manual ou
automática. A calibração automática utiliza algoritmos genéticos que consideram múltiplos objetivos
na determinação dos parâmetros. Os seguintes parâmetros foram calibrados de forma automática:
capacidade de armazenamento do solo (Wm), parâmetro b (define a relação entre a umidade do solo e
a proporção de área saturada), parâmetro do escoamento de base (KBAS), parâmetro do escoamento
sub-superficial (KINT), parâmetro de retardo do reservatório linear simples (TK).
Os demais parâmetros foram determinados
a partir de estudos realizados na bacia Amazônica. O
índice de área foliar (IAF), para o cálculo do reservatório de interceptação, foi obtido de Honzák et al.
(1996) e Roberts et al. (1996); a altura média da

Resultados da calibração e verificação: Para a calibração dos parâmetros, utilizou-se o período de
dados de 1987 a 1990. O ano de 1986 foi utilizado
para “aquecimento” do modelo. Na verificação da
modelagem, utilizou-se o período de 1984 a 1986 e o
ano de 1983 para “aquecimento”. Os valores dos
parâmetros foram atribuídos para cada bloco de
tipo de solo e cobertura vegetal. Nas cinco primeiras
bacias, localizadas na Bolívia e Peru, os valores dos
parâmetros relacionados aos blocos, modificaram-se
de uma bacia para outra. Entretanto, na parte brasileira da bacia do Madeira utilizou-se o mesmo conjunto de parâmetros para cada bloco em todas as
bacias.
O resultado das simulações para a calibração e verificação do modelo é mostrado nas Figuras
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Figura 9 - Hidrogramas observado e calculado em Abunã

Figura 10 - Hidrogramas observado e calculado em Fazenda Vista Alegre
Tabela 2 - Valores dos critérios de avaliação da calibração e verificação

Sub-bacia
Pimenteiras
Pedras Negras
Príncipe da Beira
Guajará-mirim
Abunã
Porto Velho
Jiparaná
Tabajara
Humaitá
Manicoré
Boca do Guariba
Prainha Velha
Fazenda Vista Alegre

Área (km2)
53.887
111.915
343.020
614.333
929.486
984.164
28.683
60.252
1.097.174
1.155.606
70.401
142.948
1.333.649

Calibração
R2
∆V (%)
0,941
-1,996
0,727
-3,606
0,783
-3,704
0,882
3,502
0,848
-5,970
0,883
-5,677
0,825
-4,275
0,874
14,702
0,932
-3,052
0,834
-10,290
0,725
34,528
0,912
12,266
0,860
0,585
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Verificação
R2
∆V (%)
0,855
-6,971
0,735
-14,675
0,574
-13,724
0,713
-13,204
0,764
-8,824
0,703
-14,436
0,693
-25,644
0,881
-9,809
0,810
-4,725
0,724
-2,855
0,784
26,811
0,915
-2,257
0,723
-9,565
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9 e 10. A Figura 9 apresenta os hidrogramas observado e calculado na estação fluviométrica de Abunã,
que, de certa forma, resume o desempenho do modelo na parte da bacia localizada na Bolívia e Peru.
A Figura 10 apresenta os hidrogramas em Fazenda
Vista Alegre, que pode dar uma idéia global do desempenho da modelagem. A Tabela 2 apresenta os
valores de dois critérios utilizados na avaliação das
simulações: coeficiente de Nash (R2) e o erro de
volume (∆V em %).

deduzido dos hidrogramas apresentados na Figura
9.
Um fato importante que deve ser destacado
na calibração realizada diz respeito ao uso de um
conjunto único de parâmetros nos blocos de uso do
solo para todas as sub-bacias localizadas no Brasil.
Isso é mais um fator que reforça a noção de que os
dados utilizados na parte brasileira da bacia são de
melhor qualidade. Nesse caso, provavelmente, devese ao uso de informações de tipo de solo mais acuradas.

2

2

R = 1−

∑ ( Q obs − Q calc )

(

∑ Q obs − Q obs

∆V =

)

2

∑ Q calc −∑ Q obs
∑ Q obs

(5)

CONCLUSÕES
A comparação dos dados de precipitação da
rede da ANA com os levantados pelo COLA mostrou
que até o ano de 1990 os dois valores são bastante
próximos. Isso deve ser explicado pelos fatores de
correção utilizados para os dois períodos: 1979-1990
(dados de Webber e Willmott (1998)) e 1991-1999
(dados do CMAP). Na parte da bacia Amazônica
localizada fora do Brasil, constatou-se que é possível
verificar a qualidade dos dados do COLA comparando-o com outras bases que possuem série mensal.
Isso permitiu verificar que a precipitação no Peru
era subestimada e precisava de correção. A correção
realizada mostrou-se adequada para a modelagem
hidrológica, o que leva a concluir que se pode utilizar a mesma estratégia para corrigir o período de
dados entre 1991 e 1999 que apresentou valores
inferiores aos das estações da ANA.
O cálculo da evapotranspiração potencial
indicou que a base de dados do ISLSCP fornece
valores mais próximos da realidade que a base do
COLA. Por isso, sugere-se que se utilizem, preferencialmente, os dados do ISLSCP. Os dados do COLA
deveriam ser utilizados com ressalva e em situações
cujo período simulado não seja contemplado pelo
ISLSCP. Em testes realizados, verificou-se que as
informações de velocidade do vento e pressão atmosférica da base do COLA podem ser utilizados
sem maiores ressalvas.
Os resultados obtidos com o modelo MGBIPH são bastante encorajadores, haja vista a qualidade dos resultados das simulações realizadas na
bacia do rio Madeira. Caso se consiga ter acesso às
séries de vazão das estações fluviométricas da Bolívia, será possível obter resultados ainda melhores,
pois se trabalhará com sub-bacias menores. Independentemente disso, os resultados obtidos já permitem a realização de estudos como a análise dos
processos hidrológicos, quantificação da disponibi-

(6)

onde Qobs é a vazão observada e Qcalc é a vazão calculada pelo modelo.

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Os resultados das simulações indicam que o
MGB-IPH representou satisfatoriamente o processo
de transformação chuva-vazão na bacia do rio Madeira com as bases de dados utilizadas. Os valores
dos critérios apresentados na Tabela 2 mostram que,
na maioria das sub-bacias, o hidrograma observado
teve bom ajuste ao hidrograma calculado pelo modelo.
Deve-se destacar, entretanto, que houve
uma tendência de subestimação da vazão calculada
pelo modelo conforme apresentado nas Figuras 9 e
10. Outro indicador de subestimação da vazão calculada é o valor negativo do erro de volume (∆V),
principalmente, nas sub-bacias localizadas na Bolívia
e Peru (Tabela 2). Esses resultados podem estar
influenciados pela precipitação da base COLA, que
foi utilizada como dado de entrada nessas subbacias. Como mostrado na Figura 5, verifica-se que a
precipitação anual dessa base é sistematicamente
inferior aos valores dados pela série compilada pelo
HiBAm, que utiliza séries mensais dos postos pluviométricos. A série do HiBAm não pode ser usada no
MGB-IPH porque as simulações são em nível diário.
Outra deficiência da simulação diz respeito
ao baixo desempenho do modelo na representação
do escoamento nos períodos de estiagem na bacia
de drenagem da estação de Abunã como pode ser
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onde E é a evapotranspiração (m.s-1), L é o calor
latente de vaporização (MJ.kg-1), ∆ é a taxa de
variação da pressão
de
saturação do vapor
(kPa.° C-1), Rn é radiação líquida (MJ.m-2.s-1), G é o
fluxo de energia para o solo (MJ.m-2.s-1), ρA é a massa
específica do ar (kg.m-3), ρw é a massa específica da
água (kg.m-3), cp é o calor específico do ar úmido
(MJ.kg-1.°C-1), es é a pressão de saturação do vapor
d’água (kPa), ea é a pressão de vapor d’água (kPa), γ
é a constante psicométrica (kPa.°C-1), rs é resistência
superficial e ra resistência aerodinâmica.
Para o cálculo do balanço hídrico no solo, o
MGB-IPH utiliza a formulação do modelo
Xinanjiang (Zhao et al., 1980).

lidade hídrica em sub-bacias e avaliação das conseqüências de mudanças na cobertura vegetal sobre o
escoamento na bacia.
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∆W = ∆t ⋅ ( P − E − D sup − D int − Dbas )

ANEXO A — Modelo MGB-IPH

onde W é a umidade do solo (mm); ∆t é o passo de
tempo (dias); P é a chuva que alcança o solo
(mm/∆t); E é a evapotranspiração (mm/∆t); Dsup é
o escoamento superficial (mm/∆t); Dint é o
escoamento subsuperficial (mm/∆t); Dbas é o
escoamento de base (mm/∆t).
Dsup
é
calculado
com
base
no
armazenamento do solo W e em parâmetros do
modelo de acordo com as equações A.4 (Zhao et al.,
1980):

O modelo é composto de módulos para o
cálculo
da
interceptação/evapotranspiração,
balanço hídrico no solo, propagação do escoamento
na célula e propagação do escoamento na rede de
drenagem (Collischonn et al., 2007).
Primeiramente, parte da precipitação
incidente na célula é retida no reservatório de
interceptação. A energia da evapotranspiração
potencial é utilizada no processo de evaporação da
água retida no reservatório de interceptação. Caso
reste energia, será utilizada para a transpiração da
água retida no solo. A água que não é retida no
reservatório de interceptação poderá infiltrar no
solo ou escoar superficialmente.
A
capacidade
do
reservatório
de
interceptação é dada por (Liang et al., 1994):

SIL = α ⋅ IAF

D sup = ∆t ⋅ P − ( Wm − W ) , se A δ 0
D sup = ∆t ⋅ P − ( Wm − W ) + Wm ⋅
1


∆t ⋅ P
 1 − W  b +1 −



Wm 
Wm ⋅ ( b + 1) 



(A.1)



⋅ 1
 L ⋅ ρw



b +1

, se A > 0

(A.4)

1


W  b +1
∆t ⋅ P



onde, A =  1 −
−


Wm 
( b + 1) ⋅ Wm 



onde SIL é a capacidade do reservatório de
interceptação e
é a capacidade máxima de
armazenamento de água por unidade de área das
folhas.
A evapotranspiração é calculada com a
equação de Penman-Monteith (Wigmosta et al.,
1994):


( e s − ea )
 ∆ ⋅ ( R n − G ) + ρA ⋅ cp ⋅
ra
E=

∆ + γ ⋅ (1 + rs / ra )



(A.3)

Wm é a capacidade máxima de armazenamento do
solo; b representa a distribuição estatística da capacidade de armazenamento do solo (parâmetros do
modelo).
O escoamento sub-superficial (Dint) é dado
por (Rawls et al., 1993):

(A.2)

 W - Wz (
Dint = Kint ⋅ 

 Wm - Wz 
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onde Wz é o limite de armazenamento para que
ocorra escoamento sub-superficial, Kint é a condutividade hidráulica em meio saturado e λ é o índice
de porosidade do solo.
O escoamento de base Dbas é calculado
com a expressão (Collischonn et al., 2007):

Dbas = Kbas ⋅

( W - Wc )
( Wm - Wc )

(A.6)

onde Wc é o limite de armazenamento para que
ocorra escoamento de base e Kbas é o parâmetro do
escoamento de base.
O volume correspondente aos escoamentos
Dsup, Dint e Dbas é propagado na célula com o
método do reservatório linear simples (Collischonn
et al., 2007).

Q sup =

1
⋅ V sup
TKS

(A.7)

Q int =

1
⋅ V int
TKI

(A.8)

Qbas =

1
⋅ Vbas
TKB

(A.9)

onde Qsup, Qint e Qbas são as vazões de saída dos
reservatórios e TK o tempo de retardo do reservatório. O termo TK representa a taxa de deplecionamento do reservatório e pode ser obtido a partir de
características físicas como o tempo de concentração da célula no caso de TKS e TKI e recessão do
hidrograma no caso de TKB.
Após a propagação da água no interior da
célula, o modelo realiza a propagação no rio principal de cada célula. Para a propagação, utiliza-se o
modelo de Muskingum-Cunge (Tucci, 1998). A
vazão de saída em uma célula é utilizada como entrada na célula a jusante. O processo segue até o
exutório da bacia.
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Simulation in the Amazon Basin Using Limited
Data: the Madeira River
ABSTRACT
Hydrological simulation of the rain-discharge
transformation using a hydrological model is applied to
water resources management in a number of activities such
as estimate, forecast and evaluation of the hydrological
processes. The large basins (> 10,000 km2) have many
effects such as climate, geology and human activities. The
Amazon is a region where there are major human impacts
due to the expansion of economic development. The Hydrological Model for Large Basins (MGB-IPH) was applied in
the Amazon basin in order to evaluate its potential in this
basin. Different hydrological data sources were tested. Daily
precipitation data were used from the hydrometeorological
network of the National Water Agency (ANA) and from
NCEP/NCAR re-analysis corrected by the Center for Ocean
Land Atmosphere (COLA). Climatological data from the
International Satellite Land Surface Climatology Project
(ISLSCP) and from NCEP/NCAR reanalysis were used to
calculate evapotranspiration. The model was applied in the
Madeira river basin, one of the most important sub-basins
of the Amazon River. The results showed that daily COLA
precipitation series have values very close to ANA precipitation series for the 1979-1990 period. In the portion of the
basin located outside Brazil, COLA precipitation was compared with monthly data bases. At some points in the basin
we had to correct the precipitation using these data bases.
The model simulations showed good quality despite the
limited hydrological information in the Amazon region.
Key-words: Hydrological modeling; hydrological data;
Amazon basin.
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RESUMO
O crescimento desordenado das cidades brasileiras tem gerado aumento na freqüência e magnitude das inundações,
erosão e decaimento da qualidade da água. Estes efeitos decorrem do aumento considerável nas superfícies impermeáveis e
canalização dos caminhos naturais do escoamento pluvial.
No Brasil, os instrumentos reguladores do uso e ocupação do solo são geralmente reunidos no Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, no entanto estes regulamentos apresentam grandes dificuldades de implementação, principalmente devido à
necessidade de fiscalização por parte do poder público. Recentemente, algumas cidades brasileiras têm promovido a elaboração de seus Planos Diretores de Drenagem Urbana (PDDrU), buscando o planejamento de intervenções na drenagem urbana
sob a ótica de bacia hidrográfica. Estes planos, de forma geral, realizam o diagnóstico do sistema de drenagem existente e
propõem medidas de controle para os problemas detectados.
Este artigo apresenta funções econômicas para o planejamento da drenagem obtidas em Porto Alegre e extrapola a análise
visando identificar a estratégica econômica de implementação do Plano de Drenagem.
Palavras-chave: drenagem urbana, controle do escoamento, planejamento.

Dentro das práticas urbanísticas que se propagaram pelo país, observou-se o uso de avenidas de
fundos de vale associadas à canalização dos riachos
urbanos. Este tipo de urbanização amplifica os impactos citados e altera o ambiente de forma inadequada. Soluções deste tipo têm um custo geralmente
muito superior ao de uma solução sustentável, além
de aumentar os prejuízos devido às inundações,
erosão e qualidade da água. O somatório de desconhecimento técnico de parte importante dos profissionais que atuam em drenagem, da população e
dos decisores tem mantido este cenário.
A mudança deste cenário exige alterar o
padrão estratégico do planejamento integrado da
cidade que envolve: planejamento urbano e uso do
solo; esgotamento sanitário, resíduos sólidos e drenagem urbana. Todos estes elementos possuem
forte interferência entre si e necessitam de soluções
integradas.
Os países desenvolvidos, desde a década de
70, identificaram que a estratégia de transferência
de escoamento com condutos e canais era economicamente insustentável e passaram a amortecer o
escoamento, evitando que as transferências de impactos ocorressem. Na década de 90 passaram a

INTRODUÇÃO
O aumento da freqüência e magnitude de
inundações, erosão do solo e contaminação das
águas pluviais são problemas na drenagem urbana
decorrentes da urbanização no Brasil. Este cenário é
conseqüência da impermeabilização do solo e canalização do escoamento sem controle dos referidos
impactos. A transferência de impactos de montante
para jusante, gerada pelos empreendedores, acabam
sendo transferidos à sociedade.
O crescimento das cidades não foi acompanhado de instrumentos reguladores do uso e ocupação do solo. Segundo IBGE (2000), dos 5.507 municípios brasileiros, apenas 841 possuem Planos Diretores Urbanos (PDU) (15,3%), sendo que destes,
em apenas 489 a última versão do plano possui data
posterior a 1990 (8,9%). Ao analisar apenas os municípios com população superior a 20.000 habitantes, 485 possuem PDU de um total de 1483 municípios (32,7%). Mesmo onde existem os PDU, a maioria destes planos aborda apenas aspectos arquitetônicos, sem considerar efeitos ambientais e principalmente sobre a infra-estrutura de drenagem.
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aplicar conceitos de desenvolvimento sustentável de
implementação da ocupação do solo obedecendo a
drenagem natural e priorizando a infiltração. Nos
Estados Unidos este tipo de prática ganhou o nome
de LID (Low Impact Development)(Souza, 2005).
No Brasil, nos últimos anos algumas cidades
procuraram controlar estes impactos através de projetos específicos de bacias urbanas com a construção
de detenções (“piscinões”, denominação usada em
São Paulo), desde o final da década de 80. O planejamento da drenagem urbana é recente no Brasil,
por exemplo, o Plano Diretor de Drenagem Urbana
(PDDrU) de Porto Alegre, desenvolvido desde 1999
em várias etapas (IPH, 2002); Belo Horizonte e Região Metropolitana de Curitiba (SUDHERSA, 2002)
e o Plano Integrado de Saneamento e Drenagem
Urbana de Caxias do Sul (IPH, 2002). Algumas destas cidades conseguiram implementar uma regulamentação que controla o aumento da vazão préexistente, como Porto Alegre, para novos loteamentos e São Paulo, para lotes.
O PPDrU parte de um diagnóstico do comportamento da drenagem urbana em cada unidade
de análise (bacia hidrográfica) sujeita a cenários de
ocupação atual e futuro e propõe medidas estruturais e não-estruturais de controle do escoamento
como forma de eliminar os problemas detectados
(IPH, 2002). O número de cidades que buscam este
tipo de solução é ainda muito pequeno se comparado com os recursos que ainda são gastos em projetos
inadequados no país. O Ministério das Cidades desenvolve um programa de Drenagem Sustentável e
foi preparado um Programa de Águas Pluviais dentro desta visão (Tucci, 2005) buscando alterar este
cenário.
Este artigo busca auxiliar no processo de
planejamento da drenagem urbana em cidades brasileiras, através da apresentação de funções econômicas que relacionam os indicadores com base em
relações econômicas. Estas relações foram desenvolvidas a partir de obras projetadas para Porto Alegre
e, baseado nas mesmas foram analisados cenários
estratégicos de drenagem urbana para a citada cidade.

investimentos em obras que eliminem os problemas
de escoamento pluvial nas bacias hidrográficas.
A modalidade de controle do escoamento
escolhida foi a utilização de bacias de amortecimento das águas pluviais, uma vez que esta é a orientação da legislação atual no município de Porto Alegre (PDDUA, 1999).
Desta forma, o controle do escoamento pode ser aplicado em duas situações distintas:
1. Controle Corretivo (CC): considera a implantação de reservatórios de amortecimento
das águas pluviais associados a ampliações
do sistema de drenagem já existente e com
problemas de insuficiência hidráulica por
bacia hidrográfica. Este tipo de controle atua nas áreas já urbanizadas.
2. Controle Preventivo (CP): considera a utilização de reservatórios de amortecimento das
águas pluviais desde a etapa de implantação
do parcelamento do solo, ou seja, procura
manter as condições de pré-urbanização das
vazões desde o início do processo de ocupação do solo natural.
As duas alternativas de controle eliminam os
problemas de alagamentos para o risco de projeto,
distinguindo-se apenas pela época de ação e também pelo fato do CC limitar-se a eliminar os problemas de escoamento detectados, sem necessariamente manter as condições de pré-urbanização.
Desta forma o CP é mais restritivo do ponto de vista
de vazões finais de saída.
A partir das duas possibilidades de controle,
os cenários de planejamento propostos para um
município urbanizado com problemas de drenagem
devem responder às seguintes questões econômicas
principais:

1.
2.

3.

CENÁRIOS DE PLANEJAMENTO
ESTUDADOS

4.
O estudo parte da montagem de cenários de
planejamento da drenagem urbana para a cidade,
tendo como parâmetro comparativo os custos de

5.
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Quanto foi investido até hoje no sistema de
drenagem existente no município?
Quanto teria sido investido no sistema de
drenagem do município se fosse aplicado o
controle preventivo desde o início de sua
urbanização?
Quanto necessita ser investido no sistema de
drenagem para o controle corretivo hoje?
Quanto seria investido no sistema de drenagem com o controle preventivo desde hoje
até um horizonte de 20 anos para os empreendimentos novos?
Quanto seria investido no sistema de drenagem se o controle corretivo for aplicado
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apenas daqui a 20 anos para os empreendimentos novos?

As bacias e suas sub-bacias pertencem ao Arroio da Areia e a uma sub-bacia do arroio Dilúvio, o
arroio do Moinho. Estas bacias urbanas foram selecionadas por apresentarem intensa urbanização,
tipologia da ocupação característica do município,
problemas conhecidos de drenagem e possuírem o
seu sistema de drenagem cadastrado de forma satisfatória. Para efeito de análise, no estudo citado, a
bacia do arroio da Areia, foi subdividida em outras 5
sub-bacias, permitindo a determinação das soluções
ótimas de forma individual ou considerando a interligação entre estas. A Tabela 1 mostra dados básicos
das bacias estudadas.
As variáveis utilizadas foram custo total
(CTOT), volumes de reservatórios de contenção
(VRES), áreas impermeáveis (AIMP), e outras, resultantes do processo de solução otimizada para todas as
bacias estudadas. A seguir são apresentadas as funções geradas para o auxílio no processo de planejamento do controle da drenagem urbana em bacias
hidrográficas.

O estudo apresentado a seguir busca responder a estas perguntas através de uma aplicação
de relações econômicas obtidas para bacias estudadas ao município de Porto Alegre, além de apresentar funções ajustadas que auxiliem no planejamento
do controle da drenagem em bacias hidrográficas
urbanas.

RELAÇÕES ECONÔMICAS
Base de informações

Foram utilizados dados de Porto Alegre
quanto a dimensões e custos unitários para obras de
drenagem urbana e desenvolvidas funções de controle de bacias hidrográficas baseadas no Estudo do
Plano Diretor e em estudos específicos apresentado
por Cruz(2004). Neste último, o autor utilizou um
modelo de otimização baseado em algoritmos genéticos e determinou a solução economicamente ótima de 7 bacias urbanas em Porto Alegre, combinando amortecimento e condução tendo como
princípio o seguinte: (a) controle das inundações
para o tempo de retorno de 10 anos para o cenário
futuro de ocupação urbana; (b) a vazão de saída da
bacia não pode ser aumentada para jusante.

Funções de apoio à decisão
Os resultados obtidos a partir do processo
de otimização das soluções para as bacias selecionadas permitiram a montagem de funções de apoio à
decisão, resultantes de ajustes de curvas aos valores
finais de custos plotados em função de parâmetros
de cada bacia. Estas funções têm por objetivo permitir estimativas rápidas de valores de investimentos
necessários para o controle corretivo através de obras de drenagem em bacias urbanas, para áreas já
urbanizadas (não para a condição de préurbanização), como ferramenta de auxílio à elaboração de pré-projetos. Deve-se ressaltar aqui que as
funções apresentadas refletem as características
peculiares da região estudada, necessitando, portanto, de cuidado na extrapolação destas para o planejamento do controle da drenagem em outras bacias.

Tabela 1 — Características das bacias estudadas e utilizadas
na geração das funções de auxílio ao planejamento do
controle da drenagem urbana (adaptado de Cruz (2004))

Bacia

Área
(ha)

Pop
(hab)

AI
(%)

Decliv.
(m/m)

Curve
Number

Moinho

460,0

54050

50,0

0,05

88,6

Areia*

950,0

165303 61,2

0,02

87,1

Areia Sb1

236,9

41458

63,2

0,05

90,0

Areia Sb2

136,0

20345

59,1

0,03

89,0

Areia Sb3

157,4

28559

64,1

0,03

90,0

Areia Sb4

209,8

44445

67,9

0,01

92,9

Areia Sb5

37,7

7413

66,2

0,01

91,0

Áreas para amortecimento: A relação entre a área
total utilizada para amortecimento (ARES) e a área de
drenagem da bacia (ABAC) é mostrada na Figura 1.
ARES apresentou um valor médio de 0,70% da área
total da bacia com desvio padrão de 0,65%. A equação (1) mostra a relação linear ajustada:

* parte considerada da bacia do arroio da Areia (drenagem
apenas por gravidade)

ARES = 41,53 · ABAC + 1218,6
onde: ARES (m2); ABAC (ha).
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(1)
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área para armazenamento (m2)

45000
y = 41.529x + 1218.6
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R 2 = 0.8267

35000
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68,35 ABAC
1
=
=
ARES 41,53. ABAC + 1218,6 0,607 + 17,86
ABAC

(3)

30000
25000
20000

Este valor varia de 0,47m a 1,27 m de profundidade para bacias de 10 a 100 ha. Em regiões
onde o espaço é reduzido a profundidade deve ser
explorada ao máximo, mantendo o fluxo por gravidade. Estes dados representam os valores obtidos
para a solução de eliminação dos alagamentos nas
bacias estudadas, e não para a manutenção da condição de pré-urbanização.
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Figura 1 - Relação entre área utilizada para reservatórios
de detenção e área total da bacia.

Volume e área impermeável média da bacia: A Figura 3 mostra a função ajustada aos valores de volume
de armazenamento dos reservatórios e às áreas impermeáveis das bacias estudadas. A relação obtida
fica:

Volume total de armazenamento
A seguir são apresentadas relações considerando o valor de VRES e os valores de: área da bacia,
área impermeável e população.
Volume e área da bacia: A relação entre o volume
total de armazenamento no reservatório (VRES) e
área da bacia ABAC é mostrada na Figura 2. A relação
obtida entre as variáveis é

VRES = 68,35 · ABAC

VRES = 115,24· AIMP
onde: VRES (m3); AIMP (ha).

(2)
80000
volume de armazenamento (m3)

onde: VRES (m3); ABAC (ha).
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80000
70000
y = 68.35x

60000

(4)

2

R = 0.9114

50000

y = 115.24x
R2 = 0.9403

70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
0

40000

100

200

300

400

500

600

700

área impermeável (ha)

30000
20000
10000
0
0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

área da bacia (ha)

Figura 3 - Relação entre volume total de reservação e área
impermeável média da bacia.

Volume de armazenamento e população da bacia:
Considerando a população das bacias e os volumes
obtidos para os reservatórios de detenção, a seguinte
função foi ajustada (Figura 4):

Figura 2 - Relação entre volume total de reservação e área
total da bacia.

Utilizando as duas equações observa-se que
a profundidade média do reservatório pode ser
obtida pela combinação das equações 1 e 2, resultando numa equação não-linear.

VRES = 0,415· POP
onde: VRES (m3); POP (número de habitantes).
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Figura 6 - Relação entre custo total de implantação da
solução para drenagem e área impermeável média da
bacia.

Figura 4 - Relação entre volume total de reservação e
número de habitantes da bacia.

Custo de implantação

A função linear ajustada fica:

As relações estabelecidas entre o custo total
de implantação do controle (CTOT) e área da bacia,
área impermeável e população são apresentados a
seguir.

CTOT = 0,062· AIMP

(7)

onde: CTOT (milhões de R$); AIMP (ha de área impermeável).

Custo de implantação e Área da bacia: A Figura 5
mostra a curva ajustada aos pontos plotados que
relacionam o custo final das soluções otimizadas
para cada bacia e sub-bacia e as suas áreas totais.

Custo de implantação e população da bacia: A Figura 7 mostra o ajuste da função aos pontos plotados.
O valor médio calculado para esta relação foi de R$
174,63/habitante.
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Figura 5 - Relação entre custo total de implantação da
solução para drenagem e área total da bacia.

Figura 7 - Relação entre custo total de implantação da
solução para drenagem e número de habitantes da bacia

A equação (6) mostra a função linear ajus-

A função linear ajustada fica:

tada:
CTOT = 0,037· ABAC

60000

CTOT = 0,0002· POP

(6)

(8)

onde: CTOT — (milhões de R$); POP —(número de
habitantes).

onde: CTOT (milhões de R$); ABAC (ha).
Custo de Implantação e Área impermeável da bacia:
A Figura 6 mostra os valores plotados e o ajuste da
reta considerando os custos totais finais e as quantidades de áreas impermeáveis das bacias.

Custo total de implantação como função da área
total e da população da bacia: Buscando melhorar as
correlações obtidas nos ajustes anteriores, foi ajustada através de regressão linear múltipla uma função
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Sistema de amortecimento das vazões: A determinação dos custos de implantação dos sistemas de
amortecimento para novos empreendimentos faz
uso das funções de custos unitários para reservatórios abertos gramados apresentadas em Cruz(2004),
considerando o seguinte: (a) O volume médio necessário por área de bacia hidrográfica para os loteamentos implantados com controle preventivo em
Porto Alegre é de 200,0 m3/ha; (b) O custo de implantação relacionado com uma incidência média
de rocha é de aproximadamente R$ 73,00/m3; (c)
Isto permite a estimativa do custo unitário médio de
implantação do sistema de amortecimento das vazões na condição de controle preventivo (CP correção da transferência de impacto) em R$
14.600,00/ha.
Com base nos dois valores estimados, podese afirmar que o custo médio unitário do sistema de
drenagem para a urbanização com CP é de R$
73.692,00/ha em Porto Alegre.

que relaciona o custo total de implantação da solução com a área da bacia e com a população no cenário de estudo. A função é apresentada na equação
(9). Este ajuste forneceu um coeficiente de correlação (R2) de 0,979.

CT = 0,536 ⋅ POP − 5,233 ⋅ A BAC

(9)

onde: CT é o custo total em milhões de reais; ABAC
(km2) e POP é a população da bacia em milhares de
habitantes.
Deve-se considerar que em todas as relações
obtidas o número de pontos era pequeno e, portanto o grau de liberdade pequeno, o que não viabilizou o uso de todas as variáveis.
Custos unitários de implantação da
infra-estrutura de drenagem

Controle Corretivo (CC): Os custos envolvidos com
o CC foram obtidos a partir dos resultados otimizados para as bacias do arroio do Moinho e da Areia
(5 sub-bacias e bacia completa) (Cruz, 2004).
A partir da compilação dos custos obtidos
para cada bacia e sub-bacia estudada, obteve-se o
custo médio de R$ 36.500,00/ha (vide equação 6)
para a ampliação do sistema de macrodrenagem
existente e amortecimento das vazões pluviais. Este
valor não pode ser comparado diretamente com o
respectivo na condição de CP, pois aquele considera
a implantação de todo o sistema de drenagem, e não
apenas o controle dos impactos detectados. Para a
correta comparação faz-se necessária a estimativa
dos investimentos na implantação da macro e microdrenagem.
Assim o investimento na implantação do sistema condutor sem medidas de amortecimento,
para Porto Alegre, seguindo as mesmas considerações do item anterior, parte de um diâmetro médio
de 0,73m, obtido através de amostragem nos cadastros de redes pluviais. Considera-se como valor padrão o diâmetro de 0,80m, este apresenta um custo
médio de implantação de R$ 161.661,50/ha.
A partir dos valores determinados, pode-se
afirmar que o custo médio total para a implantação
de obras do tipo CC em Porto Alegre fica em R$
198.161,50/ha.
Estes valores médios estimados informam
que o custo de implantação da solução no cenário
CC, é cerca de 2,7 vezes superior ao custo do cenário CP por unidade de área. Ressalte-se, novamente,
que para o cenário de CC os investimentos não re-

Conforme já citado, a avaliação dos cenários
no planejamento da drenagem urbana pode considerar dois tipos principais de controle: o preventivo
e o corretivo. A seguir, está detalhada a composição
de custos para os dois cenários.
Controle Preventivo (CP): Considerando a implantação dos loteamentos, para a geração de um espaço
urbano atualmente inexistente no cenário de CP, os
custos baseados nas informações do Departamento
de Esgotos Pluviais de Porto Alegre (DEP) e em
Cruz(2004) são os seguintes:
Sistema de condução do escoamento: foram obtidos, através da observação de amostras de projetos
de drenagem aprovados: (a) Para loteamentos com
o uso do controle por bacia de amortecimento os
diâmetros das redes têm um valor médio estimado
de 0,39m. Este valor representa a conjugação ponderada pela metragem linear dos valores de diâmetros usualmente aplicados no município. Para efeito
de estimativa, foi considerado o valor padronizado
de 0,40m; (b) O custo por metro de implantação de
redes com este diâmetro, considerando uma profundidade média de 1,0m e uma taxa de incidência
de rocha de 30% (valor médio em Porto Alegre) é
de R$ 316,00; (c) A incidência média de redes por
unidade de área nos loteamentos em Porto Alegre
encontra-se em torno de 187 m/ha. (d) Isto permite
a obtenção do custo de R$ 59.092,00/ha para as
redes de condutos no cenário de controle preventivo.
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presentam obras para o retorno à condição de préurbanização no escoamento, como no CP, mas apenas soluções otimizadas para a eliminação dos problemas de alagamentos. Também deve ser lembrado
que para o cenário de CC não estão sendo considerados os custos relativos ao desgaste político de
grandes obras em áreas densamente urbanizadas,
custos indiretos com desvios de trânsito e tempo
gasto e custos de desapropriações de áreas superiores àquelas utilizadas nos estudos de casos.

CENÁRIO DE PLANEJAMENTO DA
DRENAGEM URBANA EM PORTO ALEGRE
Partindo das funções geradas e dos valores
médios obtidos para os cenários de controle preventivo (CP) e corretivo (CC) foi realizada uma aplicação ao município de Porto Alegre como forma de
análise do planejamento executado e futuro em um
horizonte de 20 anos, através da comparação dos
custos envolvidos. Vale ressaltar que este item representa uma aplicação simples dos parâmetros obtidos,
e que a extensão destes valores a outros locais deve
ser feita com bastante cautela. Para a aplicação dos
valores médios obtidos aceitou-se a suposição de que
todas as bacias tenham sistemas de drenagem semelhantes e que permitam a aplicação das medidas de
controle estabelecidas no estudo.
A análise realizada utilizou a divisão do município em macrobacias hidrográficas, bem como
informações referentes às áreas totais, população
atual e índices de crescimento populacional disponíveis em: Atlas Ambiental de Porto Alegre (Menegat, 1998), IBGE (2000) e Plano Diretor de Esgotos
Sanitários de Porto Alegre (DMAE, 1996).
A cidade de Porto Alegre possui uma área
de aproximadamente 430 km2, com uma população
de cerca de 1,5 milhões de habitantes. A área do
município encontra-se subdividida em 27 bacias
hidrográficas (Figura 8) com taxas de urbanização
variáveis e maior concentração urbana na sua porção centro-norte. A Tabela 2 mostra as principais
características de cada bacia utilizadas nesta análise.
Inicialmente determinou-se qual parcela das
áreas totais de cada bacia encontra-se atualmente
urbanizada. Este procedimento fez-se necessário
para evitar distorções exageradas nos resultados
devido à consideração das áreas totais das bacias,
frente às características das bacias utilizadas na geração das funções.

Figura 8 - Principais bacias hidrográficas no município de
Porto Alegre (DMAE,1996)

Tabela 2 - Dados básicos por bacia para Porto Alegre

Bacias

Área
(km2)

População
(hab)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Total

4,90
5,43
20,85
32,54
14,77
9,80
13,86
69,55
1,06
0,40
4,39
23,61
4,11
1,94
12,48
2,81
2,50
0,10
92,94
0,71
1,23
10,40
30,22
0,59
39,57
19,62
9,89
430,27

216
30511
96149
202345
109395
53284
124283
519068
3505
2252
42598
127870
23799
2527
41057
10272
12363
1668
84282
115
347
6814
12539
38
5396
2082
563
1515338

* Taxas de crescimento obtidas de DMAE (1996)
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População
(2025)*
(hab)
266
39936
105743
250295
166740
86363
131358
608503
4342
2667
51772
155101
27800
3017
54831
14113
18997
2590
124577
171
516
10725
19491
62
7559
2470
748
1890752
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Esta análise busca responder às questões
formuladas anteriormente, que a seguir são destacadas:

Tabela 3 - Áreas urbanizadas atual e futura nas bacias de
Porto Alegre.

Bacias
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Total

Área urbanizada atual
(ha)
2,2
153,2
1459,0
1001,9
526,8
268,7
1386,0
5564,0
18,6
11,3
194,1
1180,0
119,0
14,2
624,0
54,0
63,1
6,3
2788,0
0,8
2,2
39,8
75,8
0,3
38,2
15,6
5,2
15612,3

Área urbanizada futura
(ha)
2,7
200,5
1604,6
1239,4
803,0
435,5
1464,9
6522,7
23,0
13,4
235,9
1431,3
139,0
16,9
833,3
74,2
96,9
9,8
4120,9
1,2
3,2
62,6
117,9
0,5
53,5
18,5
6,9
19532,3

Área a ser
urbanizada
(ha)
0,5
47,3
145,6
237,4
276,2
166,8
78,9
958,7
4,4
2,1
41,8
251,3
20,0
2,8
209,3
20,2
33,8
3,5
1332,9
0,4
1,1
22,8
42,0
0,2
15,3
2,9
1,7
3920,0

Quanto foi investido em drenagem urbana no município
até o momento presente?
Considerando a área urbanizada atual por
bacia e os custos unitários de implantação dos sistemas convencionais de drenagem, ou seja, sem o
controle, têm-se os valores investidos listados na
Tabela 4.
Tabela 4 - Investimentos já realizados em drenagem convencional (sem controle) nas bacias em Porto Alegre

Bacias
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Total

Para isso foi utilizada a relação entre áreas
impermeáveis e população obtida de Campana e
Tucci (1994), auxiliada pela análise de imagens de
satélite atualizadas. Desta forma foram obtidas as
áreas urbanizadas atualmente existentes. Para a
determinação das áreas urbanizadas futuras, por
simplificação, considerou-se que estas cresceriam na
mesma proporção que a população, o que é razoável. A Tabela 3 mostra os resultados destas operações. A coluna à direita nesta tabela representa a
diferença entre as duas primeiras colunas, ou seja, as
áreas a serem ainda urbanizadas. Observa-se pelos
resultados que há uma grande variabilidade entre as
projeções de crescimento urbano nas bacias, no
entanto verifica-se um aumento médio de 25,1% nas
áreas impermeáveis totais, projetando para o ano
2025.

Custo
(milhões R$)
0,36
24,77
235,86
161,97
85,16
43,44
224,06
899,48
3,01
1,83
31,38
190,76
19,24
2,30
100,88
8,73
10,20
1,02
450,71
0,13
0,36
6,43
12,25
0,05
6,18
2,52
0,84
2523,91

Verifica-se que, considerando valores atuais
de investimentos em obras de drenagem do tipo
convencional, pode-se estimar que já foram investidos em Porto Alegre cerca de R$ 2,5 bilhões no
sistema existente que apresenta vários problemas.
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Neste cenário o custo para o município é
nulo e, logicamente para a sociedade, uma vez que
as obras de CP são executadas por empreendedores
privados por exigência legal previamente ao recebimento dos equipamentos urbanos pela municipalidade e sob a fiscalização desta. Pode-se afirmar que
este valor representa parte de um benefício para a
sociedade, que deixará de arcar com investimentos
maiores em obras do tipo CC no futuro.

Quanto teria sido investido no sistema de drenagem do
município se fosse aplicado o controle preventivo desde o
início de sua urbanização?
Este cenário representaria uma situação atual sem problemas de drenagem urbana para os
riscos de projeto. Trata-se de um cenário hipotético
mas permite a análise comparativa desejada. A Tabela 5 mostra os valores que teriam sido investidos com
a aplicação do CP nas áreas atualmente urbanizadas.
Verifica-se pelos valores apresentados, que o
custo final teria sido de aproximadamente R$ 1,15
bilhão. Este valor é cerca de 2 vezes menor que o
investimento já realizado no sistema existente. Ressalte-se que este cenário mantém as condições de
pré-urbanização nas bacias enquanto que o outro
apresenta problemas de escoamento.

Quanto necessita ser investido no sistema de drenagem
para o controle corretivo hoje?

A Tabela 6 apresenta os valores a serem investidos nestas obras de CC sem e com a consideração do investimento já realizado no sistema convencional (passivo). Pelos valores de investimento listados verifica-se que com a aplicação imediata de cerca de R$ 570 milhões, seria possível a eliminação dos
problemas de alagamentos atuais para os riscos de
projeto em Porto Alegre.
A comparação com o cenário de CP somente pode se dar com a consideração do sistema existente (passivo), uma vez que naquele prevê-se a
implantação do sistema total (redes e reservatórios)
e não apenas a sua adequação como no cenário de
CC.
Neste caso, o investimento total para a cidade situa-se em torno de 3,1 bilhões de reais, contrapondo-se ao 1,15 bilhão do cenário anterior (CP).
Estes valores permitem visualizar que a hipótese de utilização do CP, no caso de Porto Alegre,
desde o início de sua urbanização, representaria
uma economia superior a R$ 1,9 bilhão. Ressalte-se
a não consideração de outros custos que podem
ocorrer nas bacias sujeitas ao cenário de CC, tais
como desapropriações excessivas, necessidade de
reservatórios subterrâneos, etc.

Tabela 5 - Investimentos que teriam sido realizados em
drenagem com CP por bacia em Porto Alegre até hoje

Bacias
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Total

Custo
(milhões R$)
0,16
11,29
107,52
73,83
38,82
19,80
102,14
410,02
1,37
0,83
14,30
86,96
8,77
1,05
45,98
3,98
4,65
0,46
205,45
0,06
0,16
2,93
5,59
0,02
2,82
1,15
0,38
1150,50

Quanto seria investido no sistema de drenagem com o
controle preventivo desde hoje até um horizonte de 20 anos
para os empreendimentos novos?
Na Tabela 7 estão os valores obtidos para as
bacias em Porto Alegre considerando as áreas a
serem ainda urbanizadas.
De acordo com os valores de investimento
apresentados, os empreendedores aplicarão cerca
de 289 milhões de reais em obras de drenagem do
tipo CP, ou seja, não ocorrerão novos problemas de
drenagem pluvial nas áreas a serem urbanizadas,
não transferindo impactos para jusante nas bacias
hidrográficas, sem a necessidade, portanto, de apli-
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cação futura de recursos da sociedade para medidas
corretivas.

edade. Assim, o empreendedor transfere, neste cenário, os custos de um impacto que o empreendimento gera (ou gerará) na drenagem para toda a
bacia ou ainda para todo o município, uma vez que
os recursos municipais não são aplicados apenas na
bacia geradora da arrecadação.

Tabela 6 - Investimentos que devem ser realizados em
drenagem com CC por bacia em Porto Alegre atualmente

Sub-bacias
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Total
1
2

Custo1
(milhões R$)
0,08
5,59
53,25
36,57
19,23
9,81
50,59
203,09
0,68
0,41
7,08
43,07
4,34
0,52
22,78
1,97
2,30
0,23
101,76
0,03
0,08
1,45
2,77
0,01
1,39
0,57
0,19
569,85

Custo2
(milhões R$)
0,44
30,36
289,12
198,54
104,39
53,25
274,65
1102,57
3,69
2,24
38,46
233,83
23,58
2,81
123,65
10,70
12,50
1,25
552,47
0,16
0,44
7,89
15,02
0,06
7,57
3,09
1,03
3093,76

Tabela 7 - Investimentos que serão realizados em drenagem com CP por bacia em Porto Alegre até 2025

Sub-bacias
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Total

Custos sem a consideração do passivo
Custos com a consideração do passivo

Quanto seria investido no sistema de drenagem de Porto
Alegre se o controle corretivo for aplicado apenas daqui a
20 anos para os empreendimentos novos?

Custo
(milhões R$)
0,04
3,49
10,73
17,49
20,35
12,29
5,81
70,65
0,32
0,15
3,08
18,52
1,47
0,21
15,42
1,49
2,49
0,26
98,22
0,03
0,08
1,68
3,10
0,01
1,13
0,21
0,13
288,87

Desta forma, a Tabela 8 apresenta os valores
para investimentos futuros considerando o CC em
2025.
Verifica-se que o investimento privado em
drenagem para o cenário com CC estaria em torno
de R$ 634 milhões. Este valor representa um aumento de aproximadamente R$ 345 milhões em comparação com o cenário que prevê o controle preventivo. Isto demonstra a vantagem econômica também

A resposta a esta pergunta exige a determinação dos custos de implantação dos sistemas de
drenagem convencionais para os novos parcelamentos do solo, acrescidos em seguida dos investimentos
em obras corretivas apenas em 2025.
Aqui reside um fato interessante: o investimento na implantação do sistema convencional de
drenagem é responsabilidade do empreendedor, no
entanto, as obras corretivas são ônus de toda a soci-
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para o empreendedor quando opta pelo CP. No
entanto, a sociedade terá de investir ainda R$ 143
milhões em 2025 neste cenário para eliminar os
problemas que serão gerados.

A Tabela 9 mostra um resumo de alternativas de gestão dos investimentos em drenagem.

Tabela 9- Resumo das avaliações para Porto Alegre
Tabela 8 - Investimentos que serão realizados em drenagem com CC por bacia hidrográfica em 2025

Sub-bacias

Custo1
(milhões R$)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Total

0,08
7,65
23,54
38,38
44,65
26,97
12,76
154,98
0,71
0,34
6,76
40,63
3,23
0,45
33,84
3,27
5,46
0,57
215,48
0,06
0,18
3,69
6,79
0,03
2,47
0,47
0,27
633,70

1
2

Descrição
Custo da drenagem urbana até o
momento (sem controle)
Custo do controle dos impactos
existentes (CC) + custo da drenagem até o momento
Custo da drenagem com controle no passado até o momento
(CP)
Custo do controle para o futuro
(2025) (CP)
Custo do controle somente no
futuro (CC)
Custo total para o PDDrU (CC
do passado e CP para o futuro)

Custo
Custo2
(milhões
(milhões R$)
R$)
0,02
0,10
1,73
9,37
5,31
28,85
8,67
47,04
10,08
54,73
6,09
33,05
2,88
15,63
34,99
189,98
0,16
0,87
0,08
0,42
1,53
8,28
9,17
49,80
0,73
3,96
0,10
0,55
7,64
41,48
0,74
4,00
1,23
6,70
0,13
0,69
48,65
264,13
0,01
0,08
0,04
0,22
0,83
4,52
1,53
8,32
0,01
0,04
0,56
3,03
0,11
0,57
0,06
0,34
143,08
776,77

Valor presente
total
(R$ bilhões)
2,50
3,10

1,15
0,29
0,78
0,86

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
Este artigo apresentou funções lineares e valores que permitem a estimativa preliminar, em um
cenário de planejamento da drenagem de bacias
urbanas, dos volumes e áreas para detenção necessários e custos envolvidos com a solução corretiva.
Estes ajustes apresentaram coeficientes de correlação entre 0,82 e 0,98.
Um trabalho de amostragem foi realizado
buscando a obtenção de valores médios para custos
de implantação de sistemas de drenagem convencionais e controlados. Estas amostras foram realizadas em cadastros e projetos de drenagem do Departamento de Esgotos Pluviais do Município de Porto
Alegre. Estes valores foram utilizados para a montagem de cenários atuais de controle corretivo (CC) e
de preventivo (CP) com custos específicos por hectare. Determinados estes custos específicos, foi realizada uma aplicação a todo o município de Porto
Alegre, visando analisar os impactos econômicos em
duas situações:

investimento do empreendedor
investimento da sociedade

Considerando os valores finais para os cenários CP e CC no ano 2025, verifica-se que os investimentos totais no segundo cenário representariam
cerca de 2,7 vezes os valores do primeiro. Desta forma, a decisão de aplicação de CP a partir de hoje
representaria uma economia de cerca de R$ 487
milhões em vinte anos.

1.
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Supondo a utilização do controle preventivo
(CP) desde o início da implantação do sis-
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tema de drenagem nas bacias da cidade em
comparação com o controle corretivo (CC)
que hoje é aplicado;
Supondo a utilização do controle preventivo
(CP) deste ano em diante nas áreas ainda a
serem urbanizadas em comparação com os
custos envolvidos na realização de um controle corretivo (CC) (sem pré-controle a
partir deste ano) daqui a 20 anos.

Os resultados mostraram para a situação 1
que o custo de aplicação do CP resultaria em uma
economia superor a R$ 1,9 bilhões quando comparado ao uso do CC (aplicado atualmente), com a
eliminação dos problemas de drenagem e garantia
de vazões bem inferiores, pois exige o controle à
vazão de pré-ocupação. Para a situação 2, o custo do
CP resultaria em uma economia de mais de R$ 487
milhões se comparada com a escolha do CC em um
cenário de análise de 20 anos. Estes números vêm
reforçar a certeza da necessidade urgente de implementação das medidas de controle na fonte,
através de projetos integrados com o planejamento
do uso e ocupação do solo urbano. Todos os valores
aqui introduzidos não consideram os prejuízos que
a sociedade sofre nos dias de chuva com alta freqüência de inundação, apenas tratou dos custos de
implantação. Portanto, introduzindo os prejuízos as
relações estabelecidas serão ainda maiores.
Deve-se ressaltar a necessidade de cautela
para a transferência das informações apresentadas
neste estudo para outras bacias, uma vez que estas
resultam de casos específicos de Porto Alegre; mas
possibilitam auxílio no processo de planejamento
para a drenagem de bacias urbanas.

Planning Scenarios Assessment in Urban Drainage

ABSTRACT
The disordered growth of Brazilian cities has generated an increased frequency and magnitude of floods,
erosion and deterioration of the water quality. These effects
result from the considerable increase in impervious surfaces
and the canalization of the natural routes of storm water
runoff.
In Brazil, the instruments that regulate land use and occupation are usually included in the Master Plan of Urban
Development; however these regulations are very difficult to
enforce, mainly due to the need for inspection by local government, Recently, some Brazilian cities have promoted the
elaboration of their Master Plans of Urban Drainage
(PDDrU), trying to plan interventions in urban drainage
from the perspective of the hydrographic basin. These plans,
generally diagnose the existing drainage system and propose
control measures for the problems detected.
The article presents economic functions for drainage plan-
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ning in Porto Alegre and extrapolates the analysis seeking
to identify the economic strategy for the Drainage Plan
implementation.
Key-Words: urban drainage; runoff control; planning
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RESUMO
A afluência de água doce aos estuários, vital para o estabelecimento do ecossistema, tem sido amplamente alterada,
seja em quantidade ou qualidade, pelas atividades humanas na bacia hidrográfica. Apesar destas alterações serem
justificáveis, é necessário estar atento aos valores mínimos de vazão fluvial para evitar grandes deslocamentos no campo de
salinidade médio e no zoneamento ecológico estuarino. O estudo de caso para a definição das vazões mínimas no estuário do
Rio Paraguaçu/BA exemplifica o uso de uma abordagem que especifica a condição de salinidade a ser mantida em um
determinado local de referência do estuário em função da descarga fluvial. Desde o início da operação da Barragem Pedra do
Cavalo (1986), as mudanças na liberação das vazões mínimas resultaram em alterações no campo de salinidade.
Inicialmente as alterações se deram por redução de vazões, ocasionando uma maior penetração salina ao longo do estuário.
A adoção da vazão mínima de 11 m3/s (1997) levou a uma situação de penetração salina mais próxima à natural. No
entanto, com a implantação da Usina Hidrelétrica em 2005 (165,3 MW), e a operação das turbinas entre 40 e 80 m³/s, as
alterações impostas ao sistema estuarino passaram a ser então no sentido oposto, originando um recuo da penetração salina,
devido ao aumento das vazões. Para que a condição de salinidade na Reserva Extrativista Marinha da Baía de Iguape não
seja muito alterada, sugere-se que a geração contínua de energia seja feita com apenas uma turbina, procurando-se respeitar
as vazões que entram no reservatório. A utilização de duas turbinas somente é recomendada durante a ocorrência de cheia.
Palavras-Chave: estuários, vazão mínima, Barragem Pedra do Cavalo, hidrelétrica, salinidade.

organismos patogênicos, vindos das bacias
hidrográficas adjacentes (Powell et al., 2002).
A alteração do regime de vazões, incluindo
sua
sazonalidade,
pode
gerar
profundas
modificações na circulação e nas condições físicoquímicas dos estuários. A redução das vazões resulta
em uma maior extensão da intrusão salina, em um
aumento do tempo de residência do estuário, em
uma redução da carga de sedimentos e de material
dissolvido e em uma potencial formação de zona de
turbidez máxima (Alber, 2002; Reddering, 1988;
Sklar e Browder, 1998). Já o aumento das vazões
pode levar à estratificação da coluna d’água, ao
deslocamento da zona estuarina em direção ao mar,
ao domínio da circulação gravitacional na circulação
residual e ao maior aporte de nutrientes ao estuário.
Grandes quedas dos valores de salinidade associadas
ao aumento das vazões têm causado (Sklar e
Browder, 1998): a redução da vegetação submersa

INTRODUÇÃO
A água doce é um elemento essencial aos
estuários e a forçante hidrodinâmica que mais afeta
a estrutura e a função dos ambientes de transição da
costa (Sklar e Browder, 1998). Alber (2002) e Sklar
e Browder (1998) mostram que a entrada de água
doce tem influência em todos os níveis básicos de
interação de baías e de estuários, com
conseqüências físicas, químicas e biológicas (Figura
1). Efeitos positivos da afluência da água doce são
associados à geração dos padrões de circulação
estuarina, à formação do gradiente de salinidade, ao
transporte de sedimentos, ao fornecimento de
nutrientes e à produção de pescados. Já os efeitos
negativos, em sua maioria, estão relacionados ao
transporte de componentes tóxicos, poluentes e
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Água Doce
• Quantidade
• Distribuição temporal
• Qualidade

Condições estuarinas
• Salinidade
• Sedimentos
• Material dissolvido
• Material particulado

Recursos estuarinos
• Ocorrência de espécies,
abundância, distribuição
• Produção primária e
secundária

Figura 1 - Diagrama esquemático dos efeitos da entrada de água doce nos estuários (Alber, 2002).

concepções sobre vazões mínimas são baseadas em
métodos hidrológicos. As vazões mínimas mais
usuais baseiam-se em percentuais da Q7,10 (vazão
mínima de 7 dias com tempo de retorno [Tr] de
10 anos) e da Q90 (vazão com 90% de
permanência) (Benetti et al., 2003). Se para os
cursos dos rios esses critérios já são destituídos de
significado ecológico (Benetti et al., 2003), quando
se chega ao estuário a situação é ainda mais crítica.
O cenário pode se tornar ainda mais complexo
caso a intervenção seja feita através de uma
barragem com fins de geração de energia. Neste
caso as vazões mínimas para geração de energia
serão superiores às naturais.
O objetivo deste artigo é avaliar a
potencial alteração do campo de salinidade do
estuário do Rio Paraguaçu/BA, devido à mudança
das regras de liberação das vazões mínimas desde a
construção da Barragem de Pedra do Cavalo
(BPC) em 1985. Pretende ainda sugerir formas de
operação da barragem mais condizentes com as
características dinâmicas do estuário.

dos canais de maré, a supressão da diversidade e
densidade de organismos bentônicos e peixes, o
declínio na produtividade ótima de gramíneas
marinhas e a baixa diversidade e biomassa de
animais.
As variações de vazão, segundo Alber
(2002), também influenciam no estabelecimento
do habitat estuarino e no padrão de distribuição
temporal e espacial da salinidade. A alteração da
distribuição natural da vazão ao longo do ano
pode implicar em: i) prejuízo na desova e no
desenvolvimento de peixes e moluscos; ii)
aumento do estresse fisiológico da população
bentônica e das plantas; iii) alterações nas
comunidades vegetais; e iv) mudanças na biologia
do zooplâncton (Alber, 2002; Sklar e Browder,
1998).
Embora as intervenções na bacia
hidrográfica provoquem alterações no regime das
vazões que chegam aos estuários, são raros os casos
onde os efeitos destas alterações são considerados
na tomada de decisões para o gerenciamento dos
recursos hídricos. Existe, de forma geral,
ignorância em relação aos impactos das regras de
gerenciamento hídrico de montante na estrutura
ecológica dos estuários. Estas regras ou políticas de
gestão incluem: i) outorga de direito de uso da
água, tanto para captação quanto para descarga de
efluentes domésticos e/ou industriais; ii) operação
de reservatórios; iii) derivação e transferência de
água entre bacias hidrográficas; iv) modificações
na planície de inundação; v) controle na produção
de sedimentos e erosão; e vi) padrões de qualidade
da água (Alber, 2002). A aplicação do conceito de
vazões mínimas através da utilização de
metodologias variadas, com objetivo de promover
a sustentabilidade dos estuários é descrita por
Flannery et al (2002), Kimmerer (2002), Alber
(2002), Mattson (2002) e Adams et al. (2002) para
estuários dos Estados Unidos e da África do Sul.
No Brasil, as legislações estadual e federal,
ao estabelecerem os critérios de outorga de direito
de uso da água, deixam antever que suas

ÁREA DE ESTUDO
O estuário do Rio Paraguaçu (127,9 km²)
localiza-se na extremidade oeste da Baía de Todos
os Santos (Figura 2). Sua origem está relacionada
ao afogamento, no Holoceno Médio, de um vale
fluvial controlado pelo sistema de falhas da porção
oeste da Bacia do Recôncavo, com destaque para a
Falha de Maragogipe (Carvalho 2000). O estuário
é composto por 3 segmentos: i) pelo baixo curso
do rio (com 16 km de comprimento e
profundidade média 1 m (abaixo do nível de
redução hidrográfico), ii) pela Baía de Iguape
(com 76,1 km², tem uma área intermareal de
57,3%) e iii) pelo Canal do Paraguaçu (com 18 km
de comprimento e profundidade média de 10 m),
o qual estabelece a conexão entre a Baía de Iguape
e a Baía de Todos os Santos (Figura 2).
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Figura 2 - Localização do estuário do Rio Paraguaçu, com a batimetria do fundo. O ponto do km 25, no limite
entre o baixo curso do rio e a Baía de Iguape, aparece em destaque. BI — Baía de Iguape; BTS —
Baía de Todos os Santos. A Falha de Maragojipe limita a Bacia do Recôncavo a oeste.

da barragem e da região metropolitana de Salvador.
A construção do reservatório objetivou ainda a
proteção das cidades de Cachoeira e São Félix
contra freqüentes cheias. A liberação de vazão para
jusante ocorria exclusivamente através do
vertimento pelas comportas. Uma nova alteração no
regime de vazões afluentes ao estuário ocorreu em
2005 com a implantação da Usina Hidrelétrica
(UHE) de Pedra do Cavalo, com capacidade de
gerar 165,3 MW. Com isto, foi imposta uma descarga
de vazão pelas turbinas variando entre 40 e 160
m³/s.

As condições estuarinas da Baía de Iguape,
associada ao seu bom estado de conservação e a sua
extensa área de mangue (28 km2), favorece uma alta
produtividade pesqueira e a presença de uma
extensa comunidade ribeirinha envolvida com a
pesca artesanal. O município de Maragojipe, às
margens da baía, já chegou a ser o segundo maior
produtor de pescado no estado da Bahia
(BAHIAPESCA, 1998). No ano de 2000, o IBAMA
criou a Reserva Extrativista (RESEX) Marinha da
Baía de Iguape (Decreto S/Nº de 14/08/2000).
A BPC foi construída na cabeceira do
estuário na década de 80, promovendo mudanças
no regime hidrológico. Até o início de 2005 as águas
do reservatório foram utilizadas pela Empresa
Baiana de Saneamento (EMBASA) para o
abastecimento humano dos municípios no entorno

Dinâmica do estuário
O estuário do Rio Paraguaçu apresenta uma
coluna d’água bem misturada para as vazões sanitá-
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o trecho do Canal do Paraguaçu abaixo da Ilha do
Francês. Na baixa-mar, o valor máximo de
salinidade próximo da superfície é inferior a 30 em
todo o Canal do Paraguaçu (Figura 3b-d)(Genz,
2006).
Por ocasião de uma cheia significativa em
janeiro/2004 (Tr~15 anos), quando a barragem
liberou pelo vertedouro uma vazão de 1.500 m³/s
por vários dias, a água doce preencheu o baixo
curso do rio, a Baía de Iguape e uma camada de até
5 m de profundidade no Canal do Paraguaçu até
próximo de São Roque (Figura 2). Nessa situação,
em maré de quadratura, o estuário ficou com uma
forte estratificação (Genz, 2006).
Para uma vazão de 191 m³/s, de magnitude
próxima ao valor máximo de turbinamento da UHE,
e coincidente com a maré de sizígia, a água doce,
que normalmente ficaria confinada no baixo curso
do rio, invade a metade ocidental da Baía de Iguape

rias (médias diárias de 10 m³/s a 15 m³/s) da BPC
(Genz 2006). Águas com salinidade acima de 30
(Escala Prática de Salinidade EPS-1978 - Miranda et
al., 2002) penetram em quase todo o Canal do
Paraguaçu e até próximo da Ilha do Francês, a partir
de onde se forma um intenso gradiente de
salinidade atravessando a Baía de Iguape até a
entrada do rio Paraguaçu, onde os valores
diminuem para 20. A penetração de água salina é
ainda mais reduzida ao longo do baixo curso do rio.
Um valor de 4 para a salinidade foi detectado a
cerca de 7 km a jusante da cidade de Cachoeira
(Figura 2 e Figura 3a), em uma situação de preamar
de sizígia e junto ao fundo (Genz, 2006).
A coluna d’água se torna parcialmente
misturada com vazões médias diárias vertidas de até
650 m³/s. Nesta situação a água doce ocupa todo o
baixo curso do rio, gerando um gradiente
acentuado de salinidade entre a Baía de Iguape até
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fechamento total das comportas da barragem, em
períodos de até 30 dias, gerando intermitência da
descarga fluvial para o estuário.

na baixa-mar formando um forte gradiente de
salinidade (0 a 26) (Figura 4).
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Figura 4 - Perfil longitudinal de salinidade — 29/08/2003
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(Genz, 2006).

Regime hidrológico natural e as alterações
decorrentes da Barragem Pedra do Cavalo
O Rio Paraguaçu tem uma área de
drenagem de 53.866 km² na posição da BPC, com
vazão média anual de 75,8 m³/s (1987 e 2003). O
regime de escoamento é torrencial e o hidrograma
de cheia dura em média 7 dias. A vazão na ascensão
do hidrograma pode passar de poucos metros
cúbicos para centenas e até mesmo milhares de
metros cúbicos em um ou dois dias (4.000 m³/s para
Tr = 20 anos). A sazonalidade natural do rio (Figura
5) é marcada por cheias de novembro a janeiro, que
também podem ocorrer com menor magnitude
durante março e abril. O período seco crítico ocorre
durante os meses de setembro e outubro.
À exceção dos meses de cheia, as
modificações nas vazões mensais decorrentes da
BPC foram marcantes, causando vazões médias
inferiores ao limite mínimo estabelecido pelo
“Range Variability Approach” (RVA) (Figura 5),
segundo a metodologia de Richter et al. (1997). Esta
situação foi resultado da aplicação de uma estratégia
de gestão que priorizou a acumulação de água no
reservatório.
No que se refere ao regime hidrológico, as
curvas de permanência das séries de vazões afluentes
e efluentes da barragem (Figura 6) apresentam
diferenças significativas em todas as faixas de vazão.
É marcante a introdução de vazões nulas, que apesar
de serem quase inexistentes nas vazões afluentes ao
reservatório passaram a ter uma permanência de
22% nas vazões efluentes. Tal fato decorre do
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Figura 6 - Curvas de permanência das vazões a montante e
jusante da BPC entre 10 e 100% — período 1986 a 2003
(Genz, 2006).

A partir de 1997 ocorreram mudanças na
operação da barragem, que passou a manter uma
vazão média diária mínima de 11 m³/s, em
atendimento às condicionantes estabelecidas pela
licença ambiental de operação. Esta alteração teria
permitido maior semelhança das vazões efluentes
(com permanência igual ou superior a 80%) com
aquelas afluentes ao reservatório, não fosse o fato de
que a descarga mínima diária passou a ser liberada
pelas comportas com vazões de 50 m³/s a 60 m³/s
durante 4 a 5 horas.
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III. Com base nos recursos: padrões de vazão
são estabelecidos segundo a necessidade de
recursos específicos, como por exemplo:
determinadas espécies de peixes (Powell et
al., 2002); gramíneas aquáticas (Doering et
al., 2002); ou habitats (Mattson, 2002);
IV. Reserva ecológica: define a quantidade e
qualidade da água doce necessária para
satisfazer as necessidades humanas básicas,
bem como proteger o ambiente aquático
(Adams et al., 2002).

Com a implantação da UHE Pedra do
Cavalo as vazões mínimas ao estuário ficaram
dependentes da necessidade de geração de energia,
com as comportas devendo ser apenas utilizadas em
caso de cheia. Desta maneira, a vazão afluente ao
estuário, com exceção do período de cheias do rio,
passou a variar entre 40 m³/s e 80 m³/s com
operação de 1 turbina, chegando ao máximo de 160
m³/s com operação de 2 turbinas. De acordo com as
regras de operação, caso não haja volume disponível
para a geração de energia elétrica, serão liberados
pulsos de vazão constante, por uma turbina, durante
algumas horas do dia para chegar à vazão média
diária de 10 m³/s (vazão sanitária). Esta nova
estratégia de funcionamento da barragem vem
alterando a situação hidrológica anterior, que
apesar de completamente inadequada à região
estuarina, havia gerado um zoneamento ecológico e
uma dinâmica extrativista (pelas comunidades
ribeirinhas) que subsiste há quase 20 anos. As
recentes modificações da salinidade no alto e médio
estuário
causaram,
por
várias
vezes,
o
desaparecimento de bivalves e gastrópodos que
compõem a base da economia de subsistência,
levando inclusive à instauração de processo
criminal, na Procuradoria Geral da República,
contra a concessionária da geração de energia.
De acordo com levantamento da fauna
bentônica realizado por Barros et al. (2006), a região
de maior riqueza faunística no estuário do rio
Paraguaçu está localizada junto à entrada do Canal
do Paraguaçu e ao final do delta fluvial no centro da
Baía de Iguape. Esta região apresenta isohalinas
variando entre 20 e 28, correspondendo à
classificação polihalina de acordo com o Venice
System (1958).

Na avaliação da vazão necessária para
manter a salinidade na Baía de Iguape acima de 5,
foi aplicada uma abordagem gerencial do tipo
condicionada (II). Isto corresponde a limitar o recuo
da isohalina de 5 ao final do baixo curso do rio (km
25 - Figura 2). A isohalina de 5 foi utilizado em
estudos da intrusão da salinidade por Flannery et al.
(2002) no estuário do rio Little Manatee e por
Meyer et al. (2003) no estuário do rio Savannah. O
valor de salinidade 5 corresponde, segundo o
Venice System (1985), ao limite entre ambientes
oligohalino (0,5—5) e mesohalino (5—18) e vai serviu
como indicativo de baixa salinidade no estuário.
A variação da posição da isohalina de 5 foi
determinada com base nos perfis longitudinais
medidos em campo e por modelagem numérica do
campo tridimensional (Genz, 2006) utilizando o
Princeton Ocean Model — POM (Mellor, 2003).
Considerou-se neste caso o valor de salinidade do
ponto médio da coluna d´água. Quinze perfis
longitudinais mediram a distribuição da salinidade
ao longo do estuário para diferentes vazões e
condições de maré (Tabela 1). Os perfis foram
obtidos com uma sonda Horiba U-10, para a
campanha entre os dias 13 a 21/11/2001, e um CTD
Seabird SBE 19plus SEACAT Profiler, para as
demais campanhas.
As
condições
estuarinas
simuladas
numericamente com o POM, para maré de sizígia e
quadratura, foram (Genz, 2006):

METODOLOGIA
As propostas para o gerenciamento e
controle da afluência de água doce aos estuários
englobam as seguintes abordagens (modificado de
Alber, 2002):

1.
2.

I. Com base na vazão de entrada: a vazão é
mantida dentro de limites prescritos,
assumindo que a retirada além deles é
prejudicial ao estuário (Flannery et al.,
2002);
II. Condicionado: padrões de vazão são
estabelecidos para manter uma condição
específica (ex. salinidade) em um dado
local do estuário (Kimmerer, 2002);

3.
4.
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Vazão natural mínima (Q90) = 6 m³/s;
Vazão natural média do período úmido no
recôncavo = 31,6 m³/s.
Vazão nula, correspondendo a comportas
fechadas da barragem Pedra do Cavalo;
Pulso de vazão, com descarga constante de
78 m³/s em uma turbina durante 3 horas
(de 18 até 21 horas), para representar uma
vazão média diária de 10 m³/s, estabelecida
como vazão sanitária;
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Tabela 1 - Condições de maré e vazão durante as campanhas de campo. Preamar (PM) e Baixa-mar (BM).

5.
6.

Data do perfil

Maré

Estágio

13/11/2001
15/11/2001
16/11/2001
17/11/2001
18/11/2001
19/11/2001
20/11/2001
21/11/2001
27/08/2003
29/08/2003
26/10/2003
02/11/2003
29/01/2004
30/01/2004
8/02/2004

Sizígia
Sizígia
Transição sizígia — quadratura
Transição sizígia — quadratura
Transição sizígia — quadratura
Transição sizígia — quadratura
Quadratura
Quadratura
Sizígia
Sizígia
Sizígia
Quadratura
Quadratura
Sizígia
Sizígia

BM
PM e BM
BM
BM
BM
PM
PM
PM
PM e BM
PM e BM
PM e BM
PM e BM
PM e BM
PM e BM
PM e BM

Vazão liberada pela barragem
[m³/s]
13
402
278
167
108
58
48
13
0
191
15,6
15,6
890
341
236

Normalmente, em estuários onde a curva
vazão versos penetração da salinidade é assintótica,
espera-se um grande deslocamento espacial das
isohalinas com pequenas reduções na vazão durante
a estação seca (Flannery et al., 2002). Apesar do
comportamento assintótico da curva na Figura 7,
este não é o caso do Rio Paraguaçu, onde o
deslocamento da isohalina de 5 entre a preamar e a
baixa-mar (~ 5 km) é maior que aquele causado pela
diminuição da vazão no período seco (~ 2,5 km).
Os maiores recuos da intrusão salina
ocorrem nas baixa-mares, tendo sido esta a condição
extrema para definição da vazão limite mantenedora
da salinidade acima de 5 na Baía de Iguape. A
determinação desta vazão foi feita a partir do ajuste
de uma função relacionando os dados da intrusão
salina com os períodos de baixa-mar (Figura 8). A
curva obtida é representada pela seguinte equação:

Vazão de uma turbina da UHE Pedra do
Cavalo = 78 m³/s;
Vazão de duas turbinas da UHE Pedra do
Cavalo = 156 m³/s.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A relação entre a penetração da salinidade
(isohalina de 5) e a vazão fluvial, com base nos
dados observados e obtidos com a simulação do
POM (Figura 7), mostra que os principais
deslocamentos da isohalina de 5 ocorrem na maré
de sizígia, quando para uma mesma vazão a posição
da isohalina na preamar avança cerca de 4 km
estuário adentro em relação à baixa-mar. Na
quadratura, a variação estimada entre a baixa-mar e
a preamar é menor e da ordem de 1,6 km. Destacase que houve um deslocamento da posição da
isohalina de 5 na superfície e no fundo em relação à
posição obtida para o meio da coluna d´água nos
dados observados em campo. A isohalina de 5 na
superfície situa-se em média 0,73 km para jusante
(desvio padrão de 0,5 km), enquanto que no fundo
a posição está a 0,81 km para montante (desvio
padrão de 0,6 km). A inclinação da isohalina foi
mais acentuada nos dias posteriores à descarga
máxima do hidrograma de cheia e com a maré em
transição para quadratura.

Si = 35,85.Q -0,0861 (R² = 0,94)

(1)

onde: Si = extensão da intrusão salina [km]; Q =
vazão[m³/s].
A equação 1 indica que o deslocamento da
isohalina de 5 até a entrada da Baía de Iguape (km
25) ocorre com vazão de 66 m³/s. Este deve ser o
limite máximo de vazão a ser liberado pela UHE
para que as condições de salinidade na Baía de
Iguape não sejam demasiadamente alteradas em
relação tanto à vazão mínima natural quanto àquela
adotada pela operação anterior da EMBASA. Desta
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forma, a geração contínua de energia com uma
turbina operando em capacidade máxima supera
em 14 m³/s o limite, sendo assim recomendável sua
operação com valor de vazão inferior. A operação
simultânea das duas turbinas deveria ocorrer
somente durante eventos de cheia. De acordo com
os dados, a geração de energia com uma turbina
poderá ocorrer em período de outono-inverno,
coincidindo com o período de chuvas (abril a julho)
nas pequenas bacias marginais ao estuário. Estas
bacias compreendem uma área total de 455,7 km2, e
podem contribuir de forma significativa em relação
à vazão turbinada (até 13,5 m3/s na cheia, supondo
30 l/s/km2). Assim sendo, haveria maior restrição às
liberações da UHE.

Ressalta-se que as marés extremas, próximas
dos equinócios, levam a um maior rebaixamento do
nível do mar (ex. vazão nula e Si = 26,9 km — Figura
7) e o recuo da isohalina 5 para dentro da Baía de
Iguape pode ocorrer com vazão menor a 66 m³/s.
Adotando-se o paradigma de quanto mais
próximo do cenário natural melhor (Richter et al.,
1997; Flannery et al., 2002; Mattson, 2002),
recomenda-se ainda que as vazões a serem utilizadas
para geração hidrelétrica com uma única turbina
procurem respeitar as vazões afluentes ao
reservatório, não superando-as.

CONCLUSÕES
O conceito de vazão mínima aplicado ao
Rio Paraguaçu, através do direito de outorga dos
recursos hídricos, tem caráter hidrológico. A
aplicação desta vazão mínima (11 m3/s — 90% de
permanência) iniciou-se em 1997, 12 anos após a
conclusão da BPC, resultando em uma menor
freqüência de vazão nula (fechamento das
comportas). Até esta data, as alterações impostas ao
sistema estuarino se deram por redução de vazões, e
ocasionaram maior penetração da salinidade ao
longo do estuário. A implantação da vazão mínima
de 11 m3/s levou a uma situação de penetração de
salinidade mais próxima à natural. Com a
implantação da UHE em 2005, e o limite
operacional de turbinamento estabelecido entre 40
e 160 m³/s, as alterações impostas ao sistema
estuarino passaram a ser então por aumento de
vazões.
Os resultados mostram que uma vazão
próxima a 66 m3/s, valor esse inferior ao máximo de
uma turbina, recua a isohalina de 5 até a entrada da
Baía de Iguape. Este limite de recuo coincide com o
início da Reserva Extrativista, mas está a jusante da
posição de recuo anterior ao barramento. Para que
as condições de salinidade na Reserva Extrativista
não sejam demasiadamente alteradas, sugere-se que
a geração contínua de energia seja feita com uma
turbina, procurando respeitar as vazões que entram
no reservatório. O acionamento de duas turbinas
para a geração de energia só deve ser utilizado
durante a ocorrência de um evento de cheia.
As características da maioria dos estuários
brasileiros, a exemplo do estuário do Rio Paraguaçu,
são pouco conhecidas, sendo necessária a
implementação de programas de monitoramento
para relacionar os aspectos ecológicos (distribuição
de espécies) com os deslocamentos da intrusão
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salina. A obtenção de relações entre vazão e a
penetração da salinidade e a relação desta com os
recursos estuarinos implica em avaliações temporais
e espaciais, com grande esforço de coleta de dados,
devido aos vários cenários possíveis de altura de
maré e vazões fluviais. A implantação de modelos
numéricos pode ser vantajosa em casos como baías e
estuários com morfologia complexa, como por
exemplo do Rio Paraguaçu.
Estabelecer a dependência dos estuários e
outros ambientes costeiros às vazões fluviais, bem
como propor mecanismos de regulação, implica em
levar o gerenciamento dos recursos hídricos até o
limite físico da bacia hidrográfica e, desta forma,
caminhar em direção à diretriz geral da Lei Federal
9.433 de 08/01/97 - Política Nacional de Recursos
Hídricos, que estabelece: "a integração da gestão das
bacias hidrográficas com a dos sistemas estuarinos e zonas
costeiras".
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Minimum Discharge into Estuaries: A Case Study in
Paraguaçu River(BA)
ABSTRACT
Freshwater discharge into estuaries has been significantly
altered by human activities IN the catchments areas.
UNDER several circumstances it is necessary to adopt
minimum values for fluvial discharges in order to avoid
large major shifts of the mean salinity field and ecological
zones. The case study of the impact of Pedra do Cavalo
Dam on the estuarine region of Paraguaçu River,
exemplifies the application of the discharge minimum
approach to the management of a reservoir outflow into an
estuary. The dam was built in 1986 and changes IN the
minimum discharge value have caused fluctuations of the
salt intrusion limit. Initially, the fluctuations were due to
the reduction of the discharge, leading to GREATER salt
intrusion. For sanitation purposes, between 1997 and
2005, it was set to 11 m3/s and resulted in a situation
close to the natural one. After 2005, when hydropower
generation started, the turbine operation required
minimum flow rates between 40 and 80 m3/s, causing less
salt penetration. In order to produce the smallest possible
changes in the salinity field at the marine reserve within the
estuary, it is suggested that continuous hydropower
generation should be done by only one turbine, trying to
observe the incoming discharge to the dam. Two turbines
should only be used during flood events.
Key-words: Estuaries; freshwater discharge; Pedra do
Cavalo Dam; hydropower; salinity.
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RESUMO
Os recursos hídricos sofrem pressões cada vez maiores à medida em que aumentam as ações antrópicas sobre seu leito e
margens. A necessidade de se definir a extensão da área de proteção dos mananciais e cursos das drenagens é urgente, garantindo
sua preservação e uso sustentável. As funções das Áreas de Preservação Permanente — APPs, além de impedir a erosão e assoreamento dos rios, também estabelecem condições apropriadas à manutenção do volume de água e o desenvolvimento da biodiversidade. No presente trabalho são analisados alguns problemas decorrentes do estado atual da legislação sobre APPs em rios e apresentados alguns critérios que podem ser adotados para a definição destas áreas. São comparados cenários que delimitam a APP de
acordo com o estabelecido pelos: Código Florestal Federal, Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA e a delimitação de acordo com os critérios propostos neste trabalho. Estes critérios delimitam a APP com base nas cotas máximas de cheias anuais, com
largura variando de acordo com o tempo solicitado para operação da obra a ser licenciada, cuja medida é sistematizada através
da distribuição de Gumbel. No estudo de caso, realizado em um trecho da margem direita do rio Caí, é feita a aplicação e a comparação das diferentes delimitações de APP obtidas através das três abordagens aplicadas, em função das cheias que ocorrem no
local. Mostra-se que a delimitação proposta no trabalho permite proteger a área sensível a impactos de erosão e assoreamento, sem
impedir o uso atual e projetado de atividades antrópicas.
Palavras-chave: área de preservação permanente, cotas de cheias, licenciamento ambiental.

1.

INTRODUÇÃO

2.
De acordo com a definição do Código Florestal Federal, apresentada pela Lei nº 4771, de
15/09/1965, entende-se Área de Preservação Permanente - APP como sendo “toda a área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a
estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bemestar das populações humanas.”
O artigo 2º do Código Florestal Federal estabelece as APPs ao longo dos rios ou de qualquer curso
d'água desde o seu nível mais alto em faixa marginal,
cuja largura mínima seja:

3.
4.
5.

De 30 metros para os cursos d'água de menos
de 10 metros de largura;
De 50 metros para os cursos d'água que tenham de 10 a 50 metros de largura;
De 100 metros para os cursos d'água tenham
de 50 a 200 metros de largura;
De 200 metros para os cursos d'água que tenham de 200 a 500 metros de largura;
De 500 metros para os cursos d'água que tenham largura superior a 600 metros.

O Código Florestal Federal a APP é proporcional à largura da secção transversal do rio. Por este
Código, fica definido o início da APP como sendo a
partir do nível mais alto do rio. O termo, nível mais alto do rio, não deixa perfeitamente claro onde se inicia
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a linha da faixa marginal da APP, visto que o nível
mais alto também pode ser interpretado como sendo
o nível alcançado pelo rio em sua maior enchente.
A Resolução do Conselho Nacional de Meio
Ambiente - CONAMA nº 004 de 18/09/1986 define
Reservas Ecológicas e Áreas de Florestas de Preservação Permanente e estabelece que “são Reservas Ecológicas as florestas e demais formas de vegetação naturais situadas: ao longo dos rios e demais corpos de água, em faixa marginal além do leito maior sazonal”.
O termo, além do leito maior sazonal, também não
deixa claro, exatamente, onde se inicia o limite da cota do início da APP. Esta redação faz referência à sazonalidade, dando a idéia de que a análise do início
da APP deve ser realizada através do estudo de eventos
cíclicos, para se determinar a periodicidade das enchentes que geram o “leito maior sazonal”.
O mesmo CONAMA, por estar subordinado
ao Código Florestal Federal, na Resolução 303 de
20/03/2002, estabelece complementarmente que
constitui-se em APP a área situada “em faixa marginal,
medida a partir do nível mais alto”. Buscando identificar melhor este parâmetro, a mesma resolução define
como nível mais alto, o nível alcançado por ocasião da
cheia sazonal do curso d`água perene ou intermitente.
Permanece, portanto, a indefinição quanto ao período
sazonal e o nível a demarcar o início da faixa marginal
de proteção ao aqüífero superficial.
A legislação Federal transformou as APP’s em
santuários reservados ao desenvolvimento da biodiversidade, sendo áreas intocáveis às atividades antrópicas.
No entanto, as pressões geradas pelos interesses de
uso do solo e produção de recursos naturais forçaram
uma brecha na legislação ambiental, tornando preocupante o futuro destes ecossistemas. Através da Resolução CONAMA 369, de 28/03/2006, são criados os
casos excepcionais que possibilitam a exploração das
áreas de preservação e ecossistemas de mata ciliar,
sendo: para utilidade pública, interesse social ou de
baixo impacto ambiental. Nestes casos é possível a intervenção ou supressão de vegetação da APP, mediante licenciamento.
A extração mineral é considerada de interesse
social, item II, letra d das Atividades de Pesquisa e Extração de Substâncias Minerais, da Resolução CONAMA 369, de 28/03/2006. Isto é decorrente do fato que
nas faixas de APP’s, ou mesmo dentro do curso de água, encontram-se jazidas minerais como areia, saibro
ou argila, de grande importância para a construção civil, despertando o interesse de prefeituras, construtoras e olarias.
Independente da permissão para que uma
certa atividade ocorra em uma APP, é importante estabelecer os limites da mesma, através de critérios ob-

jetivos e que considerem os aspectos das atividades a
serem licenciadas.

PROBLEMAS PARA O LICENCIAMENTO
O início da faixa da APP deve ser uma linha fisicamente bem definida. No entanto, em muitos locais, a geomorfologia do terreno não permite identificar com clareza onde acaba o leito e onde se inicia a
margem. Dois tipos de formações topográficas ocorrem na natureza que facilitam ou dificultam a identificação do limite do leito do rio:
•

•
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regiões com grande declividade de terreno —
as regiões de encostas de serra — onde os rios
ou trechos de rios que nelas escoam apresentam grandes velocidades, escavando profundos leitos, formando um limite bem definido
entre o leito e a margem, conhecido como
barranco do rio. Margalef (1983) e Esteves
(1998) definem os trechos dos corpos lóticos
que descem as encostas de serras como regiões ritrônicas, formando um ecossistema aquático que apresenta, além de maior velocidade, melhor oxigenação, menor temperatura e menor turbidez. Nestes locais, as águas
não transpõem a linha do barranco nos períodos de chuvas intensas pois o aumento de
volume é compensado pelo aumento da velocidade, mantendo as águas confinadas à calha
do rio;
regiões com baixa declividade de terreno — as
regiões de planície — onde o rio flui com maior lentidão, apresenta maior coluna de água,
maior temperatura e maior turbidez. Para
Margalef (1983) e Esteves (1985), estes são os
ambientes potâmicos. Nestas regiões, em períodos de grandes e médias precipitações, o
corpo receptor de jusante aumenta de nível,
represando as águas do tributário e causando
um remanso que gera o transbordamento das
águas que avançam lateralmente sobre as
margens do rio. As seqüentes grandes e médias precipitações anuais ocasionam várias
cheias com transbordamentos de leito, nas
regiões de planície. A dinâmica da água, subindo e descendo de nível, causa o solapamento das margens destruindo a linha limítrofe entre o leito e as margens. As planícies
de inundação não apresentam um barranco
bem definido.
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Figura 1 — Tipos de leitos fluviais em planícies de inundação

A Figura 1, adaptada de Christofoletti (1980),
serve para determinar a terminologia geofísica utilizada na presente análise.
Segundo Christofoletti (1980), o espaço utilizado pelo escoamento da água, em canais fluviais nas
planícies de inundação, são divididos em três partes:
•
•

•

A definição da APP nesta área é o tema do
presente estudo de caso que será abordado a seguir.
As Figuras 2 e 3 estão sendo antecipadas para justificar
a dificuldade na definição da linha inicial da APP segundo a interpretação do texto da lei. Neste trecho do
rio Caí sua largura é menor que 50 metros, exigindo
uma faixa de proteção marginal mínima de 50 metros
em cada lado do curso de água.
A Figura 2 considera o nível mais alto do rio,
ou leito maior sazonal como sendo o topo do barranco que delimita o curso natural sazonal do mesmo. Esta é a visão do proprietário empreendedor, que pretende explorar os recursos naturais existentes em áreas que limitam a APP.

leito de vazante — corresponde ao talvegue do
rio, escoando água 100% do ano;
leito menor — corresponde ao leito normal do
rio, onde este escoa durante 95% do ano. Suas margens são bem definidas e o umbral é
bem caracterizado. Este perfil transversal contém o leito de vazante, não ocorrendo nele a
presença de vegetação. O nível médio da água, neste trecho, pode ser definido através
das equações da curva com 50% de permanência. (Tucci, 2002);
leito maior sazonal — é o leito ocupado pelas
cheias, que podem ser regulares ou excepcionais, podendo atingir diferentes níveis dentro
do leito maior sazonal. A largura do leito maior depende da litologia do terreno, cujos materiais respondem às exigências hidrodinâmicas do escoamento (Chistofoletti, 1980). Como o período de ocupação deste trecho do
rio, pela água, é muito curto, menos de 5%
do tempo no ano, o leito maior sazonal caracteriza-se pela presença de vegetação hidrófila.
Em regiões onde a litologia do terreno tende
para arenosa, o umbral do leito maior é solapado pela hidrodinâmica da água, dificultando a localização da linha do barranco.

As Figuras 2 e 3 apresentam dois cenários com
divergências na interpretação da lei que define a faixa
da APP que protege a margem esquerda do rio Caí,
em um trecho onde está sendo solicitada licença para
extração de argila em uma área marginal de 4 ha.

Figura 2 — Cenário da área a ser licenciada e a faixa da
APP, associando o nível mais alto do rio ao topo do barranco.
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Se a faixa da APP começa a partir do topo do
barranco, cota de 13,5 metros, a residência, a estrada e
uma parcela de 1,5 ha da área a ser licenciada estarão
inseridas na APP.
Na Figura 3 é apresentado o segundo cenário,
definido a partir da interpretação de que o nível mais
alto do rio seja o nível da maior cheia ocorrida no local. Esta interpretação é visão de responsáveis técnicos
de órgãos licenciadores e de algumas decisões ambientais que assumiram foro jurídico. Para este local, a
maior cheia atingiu a cota de 15 metros, cujo remanso
se estendeu para montante, alcançando o local em estudo.

que estabelece os limites da APP, para efeitos de licenciamento para exploração mineral, como sendo proporcional ao tempo de solicitação de uso da área. O
parâmetro tempo está diretamente relacionado à atividade de extração mineral, sendo que o volume do
material minerável existente e a escala de sua extração
determina o tempo de vida da mineração.
Esta proposta está embasada no comportamento hidrológico do local a ser explorado e na dinâmica do curso da água, para definir o início e o final
geográfico da APP, onde a largura desta área será
maior para empreendimentos com maior tempo de
uso, definida através do critério da análise das cheias
pelo método estatístico de Gumbel.

ESTUDO DE CASO: EXTRAÇÃO DE
ARGILA NO RIO CAÍ
A área de drenagem da Bacia Hidrográfica do
Rio Caí é 4.775 km2. Este rio deságua no rio Jacuí, a
poucos quilômetros de Porto Alegre, quase no início
da formação do Lago Guaíba. Segundo Agrar und Hydrotechnik (1971), o rio Caí tem 264 km de comprimento, distribuídos nos seguintes trechos: Curso inferior da foz no Delta do Jacuí até o rio Cadeia, com 97
km de comprimento; Curso médio: do Rio Cadeia até
a embocadura do arroio Piaí, com 55 km de comprimento; e Curso superior do arroio Piaí até as nascentes, com 112 km de comprimento.
A declividade do curso inferior é de 0,000015
m/m, significando que, por uma longa extensão, as
águas do Rio Caí escoam em terreno muito plano.
Quando o Lago Guaíba tem seu nível normal aumentado em 80 centímetros, causa um remanso no trecho
inferior do Rio Caí, com transbordamentos cujos efeitos chegam até na cidade de Montenegro, situada 50
Km rio acima.
O trecho do curso inferior do Rio Caí, que se
localiza na planície da depressão Central, sofre constantemente com enchentes. No Km 77,6, medido de
jusante para montante, está localizada a Estação hidrométrica da Barca do rio Caí. Esta Estação situa-se
nas coordenadas UTM 462.935 km W e 6.726.627 km
S, sendo administrada pela Superintendência de Portos e Hidrovias — SPH. Nesta Estação o sistema de controle de cotas, com três medidas diárias, é realizado
por meio de leitura em réguas limnimétricas. A Estação registra as ocorrências de nível para uma área de
drenagem de 2.825 km2. Instalada em 1947, seus dados podem ser obtidos no sítio da Agência Nacional
de Águas — ANA.

Figura 3 — APP com faixa de 50 metros, definida a partir
do nível da maior enchente.

Com esta interpretação da lei, as construções
ficam entre o rio e a APP, a área de extração apresenta
apenas uma pequena parcela além da faixa de proteção ciliar. A estrada continua dentro da APP.
Na redação da lei não está definida a situação
da parcela da área situada entre o rio e a faixa da APP.
Se esta área for considerada como sendo também área
de proteção, o proprietário terá, para explorar fora da
APP, menos de 0,5 ha de sua propriedade.
A interpretação da lei tendo este enfoque,
com base em níveis de enchentes excepcionais, penaliza exageradamente ao proprietário da área ribeirinha cujas benfeitorias estarão em área imprópria e
penaliza em demasia também a empresa de extração,
que terá quase toda a sua área sujeita a não ser licenciada por estar inserida em APP.
O presente trabalho apresenta uma proposta
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Tabela 1 — Distribuição das freqüências das cotas máximas anuais dos 54 anos de medidas

INTERVALO (cm)

FREQUÊNCIA

ACUMULADA

645 — 768
769 — 891
892 — 1014
1015 — 1136
1137 — 1260
1261 — 1383
1384 - 1507

1
1
5
10
19
12
6

1
2
7
17
36
48
54

Fonte: ANA — Agência Nacional de Águas

corar a altimetria da área. Uma medida da cota do nível da água no local do licenciamento e outra medida
da cota do nível da água na Estação Fluviométrica da
Barca do Caí, 8 km a jusante, serviu para estabelecer o
desnível existente entre estes dois pontos. Com a cota
do nível da água na Estação e a leitura do nível da régua, estabeleceu-se o fator numérico que converte o
nível medido na régua em cota altimétrica, ficando
todas as medidas da régua ajustadas com a referência
da carta do Exército. A Tabela 1 apresenta a distribuição das freqüências das cotas máximas anuais medidas
na Estação, já corrigidas pelo diferencial encontrado
entre o nível medido na régua e a cota oficial da carta
topográfica de Montenegro.
De acordo com os dados desta Estação, na
cheia de 1956, o nível do rio atingiu a cota máxima
registrada, de 15,07 metros. Porém, as cheias mais freqüentes alcançam as cotas situadas entre 11,37 a 12,6
m. Esta cota máxima, assim como o mapa da topografia gerada de meio em meio metro, foram utilizadas
na definição dos cenários apresentados nas Figuras 2 e
3.

A área requerida para extração de argila se localiza na margem esquerda do rio Caí, 8 km a montante da Estação da Barca do rio Caí.

METODOLOGIA UTILIZADA NA
ELABORAÇÃO DA PROPOSTA QUE
DEFINE INÍCIO E FINAL DA FAIXA DA APP
Os dados de nível da Estação da Barca do Caí
foram analisados, identificando-se os valores máximos
anuais, para os anos com dados completos, totalizando
54 amostras de níveis de enchentes anuais. Para amostras de eventos extremos, como é o caso das maiores
cheias anuais medidos nesta Estação, o tratamento estatístico destes dados foi realizado com a utilização da
distribuição de Gumbel, que associa a probabilidade
de ocorrência de determinado evento (uma cheia com
determinado nível), a um tempo de retorno. O tempo
de retorno é o tempo provável de que uma cheia com
determinada altura ocorra novamente. A série histórica de dados de cheias desta Estação, analisados pela
distribuição de Gumbel, foram lançados em gráfico
mono-log, comparando os dados observados com os
dados calculados através da equação gerada por esta
distribuição. A equação de correspondência entre nível de cheia e tempo de retorno para sua ocorrência,
assim como o coeficiente de correlação quadrático
(R2) e o gráfico de correlação, foram gerados no programa Exel.
Uma campanha na área de licenciamento, utilizando o GPS geodésico (Global Position System), foi
realizada para efetuar o levantamento topográfico, gerando as curvas altimétricas, mapeadas de meio em
meio metro. Este levantamento cobriu uma extensão
de 6 km ao longo da margem direita do Rio Caí. As
cotas da carta do Exército escala 1:50.000, MI 2970/1,
folha Montenegro, foram a referência oficial para an-

RESULTADOS DO TRATAMENTO DE DADOS
E DO LEVANTAMENTO DE CAMPO
Aplicando aos dados da Tabela 1 o tratamento
estatístico da distribuição logaritimizada de Gumbel,
encontrou-se a equação potencial que define a cota
alcançada pela cheia em função do tempo de retorno
desejado. Na equação, “x” é a variável tempo de retorno e “y” é a variável cota ou nível da cheia. Esta equação, válida para o local da Estação da Barca do Caí,
onde os níveis foram medidos, é dada por:
y = 708,71.x0,166
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As cotas calculadas através desta equação apresentaram uma correlação quadrática com 96,6% de
confiança, quando comparadas aos valores observados
nesta Estação.
Para poder aplicar esta equação, própria para
a Estação da Barca do Caí, no local em estudo, situado
8 km a montante, foi aplicado o ajuste de transferência, que corresponde ao acréscimo do desnível existente entre os dois pontos. A medida tomada com o
GPS geodésico, no mesmo dia, apontou um nível da
água de 2,992 metros na barca e de 6,833 metros no
local em estudo, existindo um desnível de 3,842 metros entre as duas posições. Logo, a equação potencial
ajustada para o local em estudo é:
y = 708,71.x0,166 + 384,2 (cm)

2) De 50 metros para os cursos d'água que tenham de 10 a 50 metros de largura;
3) de 100 metros para os cursos d'água tenham
de 50 a 200 metros de largura;
4) de 200 metros para os cursos d'água que tenham de 200 a 500 metros de largura;
5) de 500 metros para os cursos d'água que tenham largura superior a 600 metros.
a2)ao longo dos rios ou de qualquer curso d'água situados em planícies de inundação desde o umbral de
seu leito menor em faixa marginal, cuja largura seja
correspondente a cota ocupada pela cheia com tempo
de retorno igual ao da obra ou ocupação da área a ser
licenciada, desde que superior a largura mínima estabelecida no item a1).

(02)

Esta equação permite calcular qual é o nível
máximo de enchente que pode ocorrer no local de estudo para um tempo, em anos,que se deseje analisar.
Este nível calculado,atrelado ao tempo de retorno desejado, será utilizado neste trabalho para estabelecer a
localização da linha marginal que define o final da
APP.

Com esta redação, os cursos de água situados
em planícies de inundação, estarão protegidos com
APP desde o leito menor, geomorfologicamente bem
definido, incluindo a vegetação hidrofílica que domina o leito maior sazonal, até a linha formada pela
cheia com o tempo de retorno definido através do
tempo de exploração do terreno próximo ao rio. O
empreendimento com menor tempo de uso do solo
poderá estar mais próximo do rio, sem estar inserido
na APP. Para empreendimentos com maior tempo de
uso do solo, a faixa de APP calculada terá maior largura, devendo se instalar mais longe do rio.
Pela proposta dos autores, estradas de terra,
com vida útil considerada de 50 anos, estradas pavimentadas, com vida útil de 100 anos, hotéis e outras
benfeitorias que exploram o lazer paisagístico, cuja vida útil considerada é de 200 anos, estarão, respectivamente, mais afastadas do rio de acordo com a duração
de vida estimada para cada edificação, caso queiram
estar fora da APP.
No estabelecimento da APP para a extração
de argila do presente estudo de caso, seguindo a proposta deste trabalho, foram realizadas três simulações
com o emprego da equação (02) para tempos distintos
de mineração:

CRITÉRIO PROPOSTO PARA ESTABELECER
APP EM ÁREAS DE INUNDAÇÃO
Para que o início da faixa de proteção seja
perfeitamente definido, e o final dela também, os autores sugerem que a redação do artigo 2º da lei
4771/65, do Código Florestal Federal, no seu item a,
seja desmembrado para duas situações hidrológicas
bem diferentes:
•
•

rios situados em Encostas de Serra (a1);
rios situados em planícies de inundação (a2).

O artigo 2º, de acordo com a sugestão dos autores, teria a seguinte redação:

a) a empresa deseja licenciar a área por três anos: Aplicando na equação potencial este tempo de retorno,
obtém-se que a correspondente cheia com duração cíclica de 3 anos alcançará o nível de 12,35 metros. Neste caso, a largura da APP, medida a partir do umbral
do leito menor até a cota de 12,35, ficaria menor do
que 50 metros. Logo, para um tempo de retorno pequeno, deve prevalecer a condição estabelecida no item a1), ficando o limite mínimo na cota de 13,5 metros, correspondendo à distância de 50 metros medidos a partir do umbral do leito menor do rio. A Figura

“Art. 2º - Consideram-se de preservação permanente,
pelo só efeito desta Lei, as florestas e demais formas
de vegetação natural situadas:
a1) ao longo dos rios ou de qualquer curso d'água situados em Encostas de Serra desde o seu nível mais alto em faixa marginal cuja largura mínima seja:
1) De 30 metros para os cursos d'água de menos
de 10 metros de largura;
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4 mostra a simulação deste cenário, onde a largura da
faixa da APP começa a partir do umbral do leito menor (calha normal do rio) e vai até a curva da cota
13,5 m.

b) a empresa deseja licenciar a área por dez anos: A
cota da maior cheia para o período de 10 anos, estimada pela equação (02), é 14,22 metros, com cenário
da APP mostrado na Figura 5.
Para a mineração com licença solicitada para
tempos de 10 anos, a área inserida na APP passa a ser
de 1 ha, com execução de maiores ações mitigadoras e
compensatórias, proporcionais a parcela da área inclusa na APP. A média da largura da faixa da APP seria de
65 metros.
c) a empresa deseja licenciar a área por quinze anos:
Para 15 anos de mineração a APP atingirá a cota de 15
metros, com cenário apresentado na Figura 6.

Figura 4 — Simulação da faixa de proteção ciliar com
Tempo de retorno de 3 anos.

Neste cenário, apenas 0,5 hectares da área solicitada para mineração estariam incluídos na APP.
Após estes três anos, a Empresa devolveria a área da
APP recuperada, além da execução das propostas mitigadoras e compensatórias definidas no EIA-RIMA,
proporcionais à área da APP utilizada.
Figura 6 - Simulação da faixa de proteção ciliar com
Tempo de retorno de 15 anos.

Para a mineração com licença solicitada para
tempos de 15 anos, a área de mineração incluída na
APP seria de 2,5 ha, tendo a empresa que realizar as
ações mitigadoras e compensatórias proporcionais a
esta área.A faixa da APP teria uma largura média de 85
metros no trecho marginal solicitado para extração
mineral.
A análise das três simulações realizadas para a
mesma área, com base nas hipóteses de diferentes
tempos de utilização, mostra o aumento proporcional
da área de proteção, de acordo com o tempo requerido para a atividade impactante. Em todas as simulações o rio estará protegido, desde o umbral do leito
menor, com uma faixa de mata ciliar que será tanto
maior quanto maior for o tempo de retorno da atividade licenciada.

Figura 5 - Simulação da faixa de proteção ciliar com
Tempo de retorno de 10 anos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A utilização do tratamento estatístico das cotas
máximas de cheias, analisados pela distribuição de
Gumbel, gerando uma equação de correlação consistente, mostrou ser uma ferramenta apropriada para
determinar a largura da faixa da APP associada ao
tempo de retorno do empreendimento.
Para o caso em estudo, a área a ser licenciada
que ficou inserida dentro da APP evoluiu de 12,5%
para 25% e para 62,5% da área total para respectivos
tempos de uso de 3, 10 e 15 anos. A compensação ambiental pelo uso da área na APP irá crescer proporcionalmente ao tempo de uso da mesma.
A proteção do curso de água fica mais consistente quando se fixa o início da APP a partir do umbral do leito menor, pois sempre estará incluso dentro
da área de preservação, todo o ecossistema que se desenvolve na encosta do leito maior sazonal. A definição exata do início da faixa de proteção trará, também, mais segurança aos trabalhos realizados pelos
profissionais do ramo de licenciamento, tanto para
quem realiza os estudos, como para quem fornece a licença.
O critério proposto pelos autores, de utilizar
os dados hidrológicos locais para definir a extensão da
APP, torna a decisão do licenciamento verdadeiramente técnica, pois se baseia em dados reais e estudos
científicos, valorizando o trabalho desenvolvido durante anos para a formação do banco de dados da Agência Nacional de Águas.
Finalmente, a sugestão para a reformulação da
lei 4771 do Código Florestal Federal, traz como enfoque a diferença na dinâmica de rios de Encosta de
Serra e os de Planície. O comportamento de cada
grupo hidrológico não pode ser avaliado da mesma
forma, com respeito à largura de terreno que ambos
utilizam. A adoção da mudança sugerida irá garantir a
proteção sobre o trecho situado entre o rio e a cota de
início da APP, que fica muito distante, pela interpretação da lei, em rios que causam alagamentos.

Criteria to Delimit Permanent Preservation Areas in
Floodplain Rivers
ABSTRACT
Water resources are under growing pressure as consumption increases. In some cases, there is a pressing need to
define the size of the protected areas otherwise they will reach
an irreversible state of degradation. The permanent preservation areas — defined by Brazilian laws — are protected areas
around watercourses to prevent erosion and aggradation, as
well as to maintain water volumes and biodiversity. In this
work, the laws are discussed, some problems are analyzed and
suggestions are given. A comparative analysis is presented of
the definitions given by the Federal Forestry Code, those by the
National Environmental Council and the authors’ sugges-
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tions. The criteria adopted by the authors are based on maximum yearly flood quotas applied through Gumbel distribution
to the time span of the licensed projects. A case study based on
a part of the Caí river border is presented, comparing the results of the three systems.
Key words: Areas of Permanent Preservation; maximum
yearly flood stages; environmental licensing.
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RESUMO
O crescimento das cidades tem demandado maiores investimentos aos sistemas de drenagem urbana. Diante disso,
este artigo aborda uma forma de se conseguir recursos capazes de promover a auto-sustentação financeira dos sistemas de
drenagem urbana. Essa forma se apresenta através da cobrança de uma taxa de drenagem, embasada na Lei 9.433, proporcional ao índice de impermeabilização de cada imóvel. São apresentadas três metodologias. Uma dessas metodologias tem
como objetivo alcançar o caráter social de uma taxa. Assim, ela prevê o subsidio da taxa de drenagem de imóveis em áreas de
menor poder aquisitivo. Para se verificar o reflexo dessa taxa no orçamento familiar foi realizado um estudo de caso, em duas
bacias da cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais. A taxa de drenagem deverá contemplar o ressarcimento dos custos com a
manutenção dos sistemas e a amortização dos investimentos neles realizados com as obras de drenagem urbana. Pelos resultados obtidos e considerações realizadas sobre cada uma das parcelas que compõem a taxa de drenagem concluiu-se que se
deve somente considerar os custos com a manutenção dos sistemas.
Palavras chave: financiamento, drenagem urbana.

provenientes do governo central e investimentos
pontuais de diversas agências e órgãos ministeriais;
na Inglaterra, conforme Barraqué (1995), através de
taxas acopladas ao consumo de água, composta de
dois fatores, valor do imóvel e consumo efetivo de
água; na Alemanha e Suíça, Haarhof (1996) aponta
que esse financiamento se realiza por meio de impostos e taxas acopladas ao consumo de água; no
município de Santo André, no estado de São Paulo,
segundo Marcon (1999), através de taxas relativas às
áreas cobertas dos imóveis e, em Zurique na Suíça,
de acordo com Antener (1999), com base nas áreas
impermeabilizadas.

INTRODUÇÃO
Com o crescimento das cidades os recursos
necessários para os sistemas de drenagem urbana
destinados à implementação de novas obras e à manutenção dos sistemas existentes em boas condições
de funcionamento, são cada vez maiores. Os municípios, por sua vez, estão a cada dia com os seus
orçamentos restritos e sem condições de contrair
novos empréstimos, a menos que possuam os recursos assegurados para saldá-los. Portanto, a drenagem
urbana, assim como acontece com o abastecimento
de água, esgotamento sanitário e resíduos sólidos,
necessita se tornar auto-sustentável. Para isso surge a
necessidade de se obter recursos próprios. As alternativas existentes para a obtenção de recursos são: a
cobrança pela prestação desse serviço às comunidades; o planejamento financeiro e a alocação de recursos do IPTU.
Várias são as formas de financiamento da
drenagem urbana. Na França, segundo Baptista e
Nascimento (2002), se faz através de impostos específicos, complementados por aporte de recursos

EMBASAMENTO LEGAL DO
FINANCIAMENTO DA DRENAGEM URBANA
A Lei federal 9.433, que instituiu a Política e
Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos,
possibilita a cobrança pelos lançamentos dos esgotos
pluviais, nos cursos d’água, por parte dos municípios,
com base nos seguintes artigos:
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mesmo porque não atende ao princípio da boa política
tributária, que consiste em repartir tanto quanto possível os
ônus com aqueles que se beneficiem do serviço. Sendo estes
divisíveis, parece a melhor política cobrá-los”.
A cobrança sobre a forma de taxa está presente nos serviços públicos com utilização obrigatória pela população, independente de seu uso efetivo,
conforme cita o art. 77 do Código Tributário Nacional, anteriormente mencionado.
Dessa forma pode se concluir que a remuneração por taxa dos serviços de drenagem, que têm
caráter obrigatório e divisibilidade de demanda,
parece adequada do ponto de vista tributário e por
ser um tributo está sujeita às especificidades do Direito Tributário.
A cobrança pela drenagem urbana de águas
pluviais, acoplada ao consumo de água (praticada
na Inglaterra e Alemanha), como se faz atualmente
com o esgotamento sanitário no Brasil (através de
uma proporção com o consumo de água), além de
não possuir qualquer relação com esse consumo,
não permite aos usuários dos sistemas visualizarem
uma vinculação entre esses serviços, dificultando a
sua implementação, tanto social, política e juridicamente.
A taxa de drenagem, referenciada à área
impermeabilizada dos imóveis (genericamente, novos ou existentes), encontra embasamento técnico,
político e legal (lei Federal 9.433), o que poderá
facilitar a sua implementação. Além disso, a utilização de uma taxa de drenagem é uma forma de sinalizar para o usuário a existência de valor nos serviços
de drenagem urbana e que existem custos que variam principalmente em função da parcela de solo
impermeabilizada.
No Brasil, de uma forma geral, a drenagem
urbana é financiada basicamente pelo Tesouro Municipal (normalmente através do IPTU), ou seja,
pelo contribuinte em geral, sem qualquer relação
com o consumo individual. Embora essa receita,
conforme mencionado, provém da cobrança do
IPTU, o que se pretende com este trabalho é que os
gestores da drenagem urbana tenham uma receita
específica capaz de proporcionar a sua sustentabilidade.
Num cenário de crescente restrição orçamentária do setor público, onde a drenagem urbana
pode não ser considerada uma prioridade de política pública, a implementação de uma taxa de drenagem é uma maneira de garantir os investimentos
necessários ao setor. Embora a sua adoção venha ter
complicadores pelas características da oferta e demanda dos serviços, existem ganhos de eficiência
alocativa quando a cobrança está relacionada com o

“Art. 12 — Estão sujeitos a outorga pelo Poder Público os
direitos dos seguintes usos de recursos hídricos:
Inciso III — Lançamento em corpo de água de esgotos e
demais resíduos líquidos ou gasosos, tratados ou não, com
o fim de sua diluição, transporte ou disposição final.
Inciso V — Outros usos que alterem o regime, a quantidade
ou a qualidade da água existente em um curso de água.
Art. 20 — Serão cobrados os usos de recursos hídricos sujeitos à outorga, nos termos do artigo 12 desta lei”.
Como se sabe, a impermeabilização de superfícies, em particular nas áreas urbanas, dentre
outros efeitos, reduz a infiltração, minimizando os
escoamentos sub-superficiais e subterrâneos, e aumentando o escoamento superficial. Esse incremento do escoamento superficial onera as estruturas de
drenagem e propicia a ocorrência de alagamentos e
inundações, proporcionando prejuízos materiais,
acidentes e até mesmo a perda de vidas. Além disso,
as águas pluviais são fontes geradoras de poluição
difusa, conduzindo aos cursos d’água receptores os
mais diversos tipos de poluentes, os quais alteram a
qualidade de suas águas.
Diante dessa situação, a cobrança às comunidades pelos serviços de drenagem pluvial pode ser
embasada nesses fatores, os quais estão referenciados na lei n0. 9.433.
Juridicamente, segundo Carvalho (1995),
existem duas formas de cobrança. Através de um
imposto, que segundo o Código Tributário Nacional
(Lei n0. 5.172, de 25 de outubro de 1966), em seu
artigo 16 o define como “um tributo cuja obrigação tem
por fato gerador uma situação independente de qualquer
atividade estatal específica, relativa ao contribuinte”, e as
taxas, que segundo o artigo 77 da mesma lei, “têm
como fato gerador o exercício regular do poder de polícia, ou
a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível prestado ao contribuinte ou posto à sua
disposição”.
De acordo ainda, com o artigo 77 do Código
Tributário Nacional, as taxas se dividem em:
•
•

Taxas cobradas pela prestação de serviços públicos
Taxas cobradas em razão do exercício do poder
de polícia.

Segundo Bastos (1994), os serviços públicos
“prestados sob a forma de fruição uti universi são financiados pelos próprios cofres públicos, que se abastecem fundamentalmente de impostos. Por outro lado, a prestação uti
singuli cobra-se diretamente do usuário, exceto quando se
prevê em lei sua prestação gratuita, o que não é regra,
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na sua ausência), pois o emprego dessas técnicas
reduz a necessidade de se ampliar os sistemas de
drenagem, ou de se introduzir dispositivos coletivos
para controle de cheias, quando essa solução se
aplica, desonerando os cofres públicos desses investimentos e conseqüentemente os contribuintes.
Além disso, o uso de técnicas compensatórias locais, como a retenção do volume precipitado,
pode vir a reduzir o consumo de água, caso se utilize
parte da água retida para irrigação de jardins e limpeza de pisos, por exemplo, e minimizar o fluxo de
água precipitada encaminhada ao sistema público
de drenagem, evitando-se sobrecarga nesses sistemas
e conseqüentes alagamentos e inundações (Ferreira,
2003).
Assim, o emprego desse procedimento permite um incentivo, como a redução da taxa de drenagem (ou do IPTU na ausência dessa taxa).

uso individual pelos serviços de drenagem. A cobrança através de uma taxa possibilita, de acordo
com Nascimento et al. (2003), uma distribuição socialmente mais justa dos custos com o sistema, onerando mais aos usuários que mais o utilizam.
Segundo Andrade e Lobão (1996), a cobrança de
uma taxa sobre os serviços públicos, pode atuar
como “instrumento de redistribuição de renda”,
ligada a alguns objetivos sociais, como:
•
•

•

Assegurar um padrão mínimo de vida a
todos os indivíduos (objetivo da base mínima);
Contribuir para diminuir os problemas de
distribuição da renda. Objetivo a ser perseguido por qualquer política governamental,
qualquer que seja seu objetivo principal
(objetivo de equalização subsidiária);
Reforçar a igualdade de oportunidades
entre os indivíduos (objetivo da meritocracia).

ESTABELECIMENTO DA TAXA
DE DRENAGEM

Assim sendo, para se financiar a drenagem
urbana avalia-se a cobrança de uma taxa de drenagem
baseada na área impermeabilizada dos imóveis. Essa
taxa a princípio deve contemplar, segundo Tucci
(2002), o rateio dos custos de operação e manutenção do sistema, e para implementação das obras de
um plano de drenagem.
Os custos ambientais decorrentes do impacto dos sistemas de drenagem sobre o meio ambiente,
como a poluição das águas, a alteração de regimes
hidrológicos, o assoreamento, a contaminação de
populações ribeirinhas por doenças de veiculação
hídrica, os impactos sobre a fauna e a flora dos cursos d’água e a presença de metais pesados na cadeia
alimentar, entre outros (externalidades negativas),
não serão considerados nessa fase de proposição da
forma de financiamento da drenagem urbana, face
à dificuldade de avaliá-los, apesar de muitas vezes
serem bastante significativos.
Nos imóveis que utilizarem técnicas compensatórias de drenagem, retendo ou reduzindo os
volumes de águas de chuvas, de modo que a sua
contribuição não coincida com os picos de vazão no
sistema de drenagem, ou ainda, que a sua contribuição no sistema seja semelhante à existente antes da
impermeabilização (vazão de pré-urbanização),
pode-se adotar uma política de redução dos valores
a serem cobrados.
O emprego dessas técnicas deve ser incentivado e uma das maneiras de fazê-lo é através da redução da taxa de drenagem proposta (ou do IPTU

Segundo Nascimento et al. (2003), existem
várias formas para se definir a taxa de drenagem:
preço igual ao custo marginal social; preço igual ao
benefício marginal; regra Ramsey ou regra de preços públicos; preço igual ao custo médio; e custos de
longo prazo.
Na definição de uma taxa sobre os serviços
de drenagem associada ao custo médio, torna-se
obrigatório o claro conhecimento dos custos associados à sua prestação, quais sejam:
•

custo de capital, correspondente ao custo
de implantação do sistema de micro e macrodrenagem, e custo de operação e manutenção do sistema, referente à limpeza de
redes, substituição de tampas em poços-devisita, limpeza e substituição de grelhas em
bocas-de-lobo, reconstrução de sarjetas, recuperação de caixas de passagens, limpeza e
recuperação do concreto e armaduras dos
canais, limpeza e recuperação das bacias de
detenção, assim como das demais estruturas
hidráulicas que integram os sistemas de
drenagem.

Para se estabelecer a taxa de drenagem são
consideradas três metodologias.
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Metodologia definida por Tucci

Metodologia alternativa 1

De acordo com Tucci (2002), a definição da
taxa de drenagem é feita com base nas expressões
matemáticas que representam o rateio dos custos
com operação e manutenção dos sistemas, e custos
para implementação das obras de um plano de drenagem.

A metodologia alternativa 1 foi estabelecida
pelos autores com o objetivo de desvincular da taxa
de drenagem o índice de impermeabilização da bacia.
Com isso, na composição da taxa de drenagem são
considerados, de forma direta, somente os custos
relativos à contribuição de cada lote, urbanizado ou
não, e do sistema viário, impermeabilizado ou não.
Apesar da relação entre os custos de manutenção dos sistemas de drenagem urbana não serem
relacionados única e exclusivamente aos coeficientes
de escoamento superficial (áreas permeáveis e impermeáveis), sabe-se que os mesmos são factíveis de
avaliação pelos gestores desses sistemas, de fácil
percepção pelos usuários dos mesmos como um
parâmetro ligado diretamente à geração de escoamento, e até o momento, vem sendo utilizado para
balizar a composição da taxa de drenagem, inclusive
por Tucci (2002).
Nesta metodologia são considerados os seguintes parâmetros:

•

Tx =

Rateio dos custos de operação e manutenção dos sistemas de drenagem (Tx)

ACu i
(28,43 + 0,632i1 )
100

(1)

Onde se tem:
Tx = taxa anual a ser cobrada, pelo imóvel de área A
(m2), em R$;
A = área do imóvel, em m2;
i1 = percentual de área impermeabilizada do imóvel;
Cui = custo unitário das áreas impermeáveis, em
R$/m2, sendo obtido pela expressão:

100Ct
Cu i =
Ab(15,8 + 0,842Ai )

• Áreas: total da bacia (Ab, em m2); de lotes urbanizados ou não (Al, em m2); de cada lote, urbanizado ou não (Sl, em m2); públicas (praças) e do sistema viário, impermeabilizadas (ASVI, ou não ASVP, em
m2).
• Coeficiente de escoamento superficial, segundo
Tucci (2002): para áreas permeáveis: 0,15 e para
áreas impermeáveis: 0,95. Dessa forma, tem-se que o
coeficiente de escoamento superficial para áreas
impermeáveis é 6,33 vezes o de áreas permeáveis.
Levando-se em consideração esses coeficientes de
escoamento superficiais tem-se:

(2)

Onde:
Ct = custo total para realizar a operação e manutenção do sistema, em R$ milhões;
Ab = área da bacia em km2;
Ai = parcela de área da bacia impermeável, em %.

•

Rateio dos custos para implementação das
obras de um plano de drenagem (Txp)

 Imóvel com área impermeável:

Txp =

A.Ctp.(15 + 0,75i1 )
Ab.Ai

(3)

Onde se tem:
Txp = taxa a ser cobrada do imóvel para cobrir os
custos com obras de um plano de drenagem, em R$;
Ctp = custo total das obras de um plano de drenagem, em R$ milhões;

15A.Ctp
Ab.Ai

(5)

Como: Cmani = 6,33 x Cmanp, tem-se:
Cmanp + 6,33Cmanp = Cman

(6)

Ip + I i = I

(7)

A partir das mesmas considerações tem-se:
Ip + 6,33Ip = I

•

 Imóvel sem área impermeável:

Txp =

Cmanp + Cmani = Cman

(4)
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(8)

Custos, em R$/ano: total anual para manutenção do sistema de drenagem (Cman); de
manutenção associado a áreas permeáveis
(Cmanp); de manutenção associado a áreas
impermeáveis (Cmani).
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•
•

•

•

•
•

Ti = Índice de impermeabilização dos lotes, em %;
Cmani = Custo de manutenção associado a áreas impermeáveis, em R$;
ASVp = Áreas públicas (praças) e do sistema viário
permeáveis, em m2;
Ab = Área total da bacia, em m2;
ASVi = Áreas públicas (praças) e do sistema viário
impermeáveis, em m2.

Investimentos, em R$: total no sistema de
drenagem (I).
Amortizações, em R$/ano: anual dos investimentos no sistema de drenagem (Aiv); dos
investimentos associados a áreas permeáveis
(Ip); dos investimentos associados a áreas
impermeáveis (Ii).
Taxas de drenagem para cobrir os custos
com manutenção do sistema (Tman), em R$;
de manutenção associado à área permeável
(Tmanp); de manutenção associado a áreas
permeáveis do sistema viário (TmanSVp); de
manutenção associado a áreas impermeáveis
do sistema viário (TmanSVi); de manutenção
associado a edificações impermeáveis (Tmani),
em R$/m2;
Taxa de drenagem para cobrir os investimentos no sistema de drenagem (Tinv), em
R$; de investimentos associado à área permeável (Tinvp); de investimentos associado à
áreas impermeáveis do sistema viário (TinvSVi); de investimentos associado à edificações
impermeáveis (Tinvi), em R$/m2;
Taxa total de drenagem (Tx), em R$;
Índice de impermeabilização dos lotes (Ti)
em %.

Assim, a taxa de drenagem relativa à manutenção dos sistemas, segundo a expressão (10), apresenta uma parcela comum a todos os lotes, edificados ou não,
C manp ASVp
 C manp

C
A
.S l .(1 − Ti ) +
.
.S l + mani . SVi .S l  ,

Al
Ab
Al
Ab
 Al

e uma parcela variável em função do nível de imC

permeabilização do lote  mani .S l .Ti  .
 Al


Taxa para cobrir a amortização dos investimentos

A parcela da taxa de drenagem devida à amortização dos investimentos realizados com obras de
drenagem pode ser obtida pela seguinte expressão:

Taxa para cobrir os custos com a
manutenção dos sistemas

Tinv = Tinvp + Tinvi + TinvSVp + TinvSVi

Levando-se em consideração os valores das
amortizações tanto nas áreas permeáveis quanto nas
impermeáveis, essa taxa se define pela seguinte expressão:

A parcela da taxa de drenagem destinada a
cobrir os custos com a manutenção dos sistemas se
compõe dos seguintes valores:
Tman = Tmanp + Tmani + TmanSVp + TmanSVi

(9)

Tinv =

Levando-se em consideração o custo de manutenção dos sistemas de drenagem de áreas permeáveis e de áreas impermeáveis, a taxa de manutenção para cobrir esses custos será definida através
da seguinte expressão:
Tman =

C manp
Al

.S l .(1 − Ti ) +

(11)

Ip
Al

.S l .(1 − Ti ) +

I p A SVp
I A
Ii
.S l .Ti +
.
.S l + i . SVi xS l
Al A b
Al A b
Al

(12)
Sendo: Ip = Amortização dos investimentos associados a áreas permeáveis, em R$/ano;
Ii = Amortização dos investimentos associados a
áreas impermeáveis, em R$/ano.

C manp A SVp
C mani
C
A
.S l .Ti +
.
.S l + mani . SVi .S l
Al
Al
Ab
Al
Ab

Da mesma forma que a taxa de drenagem para
cobrir os custos com a manutenção dos sistemas, a
taxa de drenagem estabelecida para amortizar os
investimentos nesses sistemas (12), também se compõe de uma parcela comum a todos os lotes, edificados ou não,

(10)
Sendo: Cmanp = Custo de manutenção associado a
áreas permeáveis, em R$;
Al = Área total de lotes urbanizados ou não, em m2;
Sl = Área de cada lote, urbanizado ou não, em m2;
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I p ASVp
 Ip

I A
.S l .(1 − Ti ) +
.
.S l + i . SVi .S l  , e uma

Al Ab
Al Ab
 A l

parcela variável em função do nível de impermeabi I

lização de cada lote  i .S l .Ti  .
 Al


O valor Vm poderá ser obtido levando-se em
consideração, por exemplo, a relação entre o número de edificações da bacia X (comunidades de baixa
renda), com o número de edificações da bacia Y
(demais comunidades), ambos com a mesma taxa
de impermeabilização, multiplicada pelo valor Pe, e
pelo valor da taxa de drenagem da bacia X que ultrapasse o limite de despesa preconizado, ou seja:

Taxa total de drenagem

Vm = (TmanX .Pe ).

A taxa total de drenagem destinada a cobrir
os custos com a manutenção do sistema e amortização dos investimentos será:
Tx = Tman + Tinv

(15)

Onde se tem: Tman = taxa de drenagem relativa
à operação e manutenção dos sistemas, em R$; Pe =
1- Fr; NedfX = número de edificações na sub-bacia X e
NedfY = número de edificações na sub-bacia Y.
A obtenção do número de edificações em
cada sub-bacia poderá ser realizada através do cadastro imobiliário, o qual deverá ser atualizado periodicamente.

(13)

Metodologia alternativa 2

Esta alternativa, também definida no escopo
do presente trabalho, tem como objetivo apresentar
uma opção para que a cobrança da taxa de drenagem
nas edificações implantadas em lotes de comunidades de baixa renda corresponda, juntamente com a
cobrança dos serviços de água, esgoto, drenagem e
IPTU, no máximo a 5% da renda média familiar de
seus ocupantes. Com isso, a taxa de drenagem poderá
alcançar um dos objetivos de uma taxa, que é de se
tornar um instrumento da política social do governo,
conforme citado anteriormente.
Inicialmente esta metodologia tem os mesmos princípios e formulações da metodologia alternativa 1.
Entretanto, para se atingir o seu objetivo,
sugere-se a aplicação de um fator redutor da taxa de
drenagem, calculada segundo a metodologia alternativa 1, definido por:
V
Fr = max
Tx

N edfX
N edfY

Tabela 1 - Características das sub-bacias I e II
Características
Área total da sub-bacia (m2)

Sub-bacia
I
803.250

II
3.245.801

Área das vias públicas asfaltadas (m2)

158.961

521.371

Área das vias sem pavimento

---

75.640

Área dos lotes edificados (m2)

485.089

1.849.950

2

(14)

Sendo: Vmax - Valor máximo anual do rendimento
familiar para comprometimento com o pagamento
da taxa de drenagem, com base no limite de 5% preconizado por esta alternativa e Tx - Taxa de drenagem
devida anualmente pelo imóvel.
Para se compensar a perda de receita com
essas edificações, recomenda-se acrescer a taxa de
drenagem das edificações das comunidades mais favorecidas, e com a mesma taxa de impermeabilização,
do valor Vm (majoração da taxa de drenagem).

Área média dos lotes (m )

400

280

Áreas impermeabilizadas dos

363.816

924.975

Áreas não impermeabilizadas

121.273

924.975

Áreas de lotes não edificados

159.200

798.840

Renda média familiar (R$)
Valor médio do IPTU para
lotes edificados (R$/ano)
Valor médio do IPTU para
lotes (R$/ano)

4.082,61

731,47

783,55

123,71

438,82

152,82

APLICAÇÕES DAS METODOLOGIAS:
ESTUDO DE CASO
Para se avaliar a viabilidade de aplicação da
taxa de drenagem foi feito um estudo econômico em
parte de duas bacias da cidade de Juiz de Fora, com
o objetivo de se levantar os valores devidos dessas
taxas, compará-las com o IPTU médio dessas bacias e
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Tabela 2 - Custos das obras de drenagem existentes

Diâmetro (mm) /
Dimensões (m)

Custo unitário
(R$/m) - (1)

Extensão (m)

Custo total (R$)

I

II

I

II

400

240,41

1030

5040

247.622,30

1.211.666,40

500

330,82

520

600

421,22

630

2190

265.368,60

922.471,80

800

602,02

180

400

108.363,60

240.808,00

1000

782,82

360

1280

281.815,20

1.002.009,60

1200

963,63

290

Canal 3,00 x 2,00

1352,47

1180

1.595.914,60

Canal 6,00 x 3,00

2318,52

1780

4.126.965,60

172.026,40

279.452,70

Total

1.354.648,80

9.099.836,00

( 1) - Esses custos contemplam também a drenagem superficial desses sistemas.

Tabela 3 - Custo de manutenção das redes e canais de drenagem

Dispositivo

Extensão (m)

Custo total de manutenção (R$)

Redes

Custo unitário
de manutenção
(R$/m)
175,90

Canal 3,00 x 2,00

32,90

1.180

38.822,00

Canal 6,00 x 3,00

56,40

1.780

100.392,00

I

II

I

II

3.010

8.910

529.459,00

1.567.269,00

Total

1.706.483,00

o seu impacto na renda média das famílias que ocupam essas bacias.
A avaliação dos custos (implantação, operação e manutenção dos sistemas de drenagem) e
taxas de drenagem para o caso em estudo foi feita
com base no cenário atual de ocupação dessas bacias,
de seus níveis de impermeabilização, e nas estruturas de drenagem existentes em janeiro de 2004.
Essas bacias são as seguintes:

•
•

Tabela 4 - Custos unitários anuais relativos à manutenção
dos sistemas de drenagem das sub-bacias I, II e A, e taxas
de drenagem para áreas padrões dos bairros dessas subbacias.
Sub-bacias estudadas
Componentes

Sub-bacia I: pertencente à bacia do córrego
Independência. Ocupada pelos bairros Bom
Pastor e Boa Vista;
Sub-bacia II: pertencente à bacia do córrego
Ypiranga. Ocupada pelos bairros Santa Luzia, Ypiranga, Santa Efigênia e Sagrado Coração de Jesus.

A
I

II

Lotes

Ct (milhões de
reais)

0,529

1,706

2,236

Ab (km2)

0,803

3,246

4,050

Ai
(percentagem)

65,08

44,56

48,63

Cui (R$/m2)

0,93

0,99

0,97

Txedificações (R$)

282,09

166,40

163,04

294,22

Txlotes (R$)

89,84

78,80

77,22

110,30

Lotes

Legenda: Ct = custo total, Ab = área da bacia, Ai = área impermeabilizada da bacia, Cui = custo unitário,

A reunião das duas sub-bacias, I e II, denominar-se-á sub-bacia A.

Txedificações = taxa de drenagem de áreas edificadas, Txlotes = taxa de
drenagem para os lotes vagos.
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Tabela 5 - Valores das taxas de drenagem relativas à amortização dos investimentos realizados
nos sistemas de drenagem das sub-bacias I, II e A.

Sub-bacias estudadas
Componentes

A
I

II

Investimento (R$)

1.354.648,80

9.099.836,00

10.454.484,80

Camort

0,168

0,168

0,168

0,228

1,529

1,756

0,803

3,246

4,050

Cinv (milhões de reais)
2

Ab (km )

Lotes de 280 m2

Lotes de 400 m2

Ai (percentagem)

65,08

44,56

48,63

Il (percentagem)

75,00

50,00

---

Txinvedificações (R$)

124,34

155,39

131,06

254,10

Txinvlotes (R$)

26,18

44,40

37,45

53,49

Legenda: Camort = coeficiente de amortização, Cinv = custo dos investimentos, Ab = área da bacia,
Ai = área impermeabilizada da bacia, Ii = taxa de impermeabilização média dos imóveis,
Txedificações = taxa de drenagem de áreas edificadas, Txlotes = taxa de drenagem para os lotes vagos.

Tabela 6 — Informações para determinação da taxa de drenagem

INFORMAÇÕES
Área da sub-bacia (m2)

SUB-BACIA i
803.250

SUB-BACIA II
3.245.801

SUB-BACIA A
4.049.051

Área constituída por lotes (m2)

644.289

2.648.790

3.293.079

158.961

521.371

680.332

Área do sistema viário, permeável (m )

---

75.640

75.640

Custo de manutenção do sistema de drenagem
(R$/ano)

529.459,00

1.706.483,00

2.235.942,00

Custo de manutenção das áreas impermeabilizadas
(R$/ano)

457.227,12

1.473.674,95

1.930.902,16

Custo de manutenção de áreas permeáveis (R$/asno)

72.231,79

232.808,05

305.039,84

Investimento total no sistema de drenagem (R$)

1.354.648,80

9.099.836,00

10.454.484,80

Amortização anual do investimento (R$)

227.580,00

1.528.772,45

1.756.353,44

Área do sistema viário, impermeabilizada (m2)
2

Tabela 7 — Taxa total de drenagem para a sub-bacia I

Área do lote (m2)

Ti (%)

Tman
(R$/ano)

Tinv
(R$/ano)

400

0
50
75 (1)
90

44,80
164,40
224,20
269,08

19,20
70,60
96,30
111,72

(1) — Índice médio de impermeabilização dos lotes da bacia

100

Tx (R$/ano)
64,00
235,00
320,50
380,80

Tx (R$/m2.ano)
0,160
0,578
0,801
0,952
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Tabela 8 — Taxa total de drenagem para a sub-bacia II
Área do lote (m2)
280

Ti (%)

Tman (R$/ano)

Tinv (R$/ano)

Tx (R$/ano)

Tx (R$/m2.ano)

0

24,64

22,12

46,76

0,157

50 (1)

90,16

80,78

170,94

0,610

90

142,57

127,71

270,28

0,965

(1) - Índice médio de impermeabilização dos lotes da bacia

malmente utilizado por toda a comunidade, e não
somente pelos moradores de seus bairros, sejam
excluídas das equações 16 e 17, e os valores delas
provenientes, rateados entre essa comunidade, através, por exemplo, do IPTU.
Essas equações serão aplicadas ao lote médio desta sub-bacia, com área de 400 m2, para diversas taxas de impermeabilização do solo (Tabela 7).
Para a sub-bacia II as taxas de drenagem devidas à manutenção do sistema e amortização dos
investimentos, retratadas na Tabela 10, terão como
base as seguintes equações:

O estudo de caso foi realizado em bacias
que representam as diversas classes de renda da
cidade. A sub-bacia I, ocupada majoritariamente por
residências, tem a sua população com as maiores
classes de renda da cidade, enquanto que a sub-bacia
II, de ocupação mista, é habitada por pessoas com as
menores classes de renda. As características físicas,
de renda média familiar de seus ocupantes e valores
médios do IPTU cobrados nessas sub-bacias, segundo Gomes (2005), estão relacionadas na Tabela 1 e
referenciados a janeiro de 2004.
Os custos relativos à manutenção e aos investimentos realizados nas obras de drenagem das
sub-bacias I e II, segundo Gomes (2005), estão contidos nas Tabelas 2 e 3.

Tman = 0,088Sl.(1-Ti) + 0,556Sl.Ti + 0,091Sl

(18)

Tinv = 0,079Sl.(1-Ti) + 0,498Sl.Ti + 0,082Sl

(19)

Resultados obtidos pela metodologia de Tucci
A mesma observação feita para a sub-bacia I
sobre a contribuição do sistema viário nessas taxas,
pode-se aplicar a esta sub-bacia, ou seja, retirar-se
das equações 18 e 19 as parcelas 0,091Sl e 0,082Sl, e
ratear os valores delas provenientes por toda a comunidade.
Para o lote médio desta sub-bacia, com área
de 280 m2, e várias taxas de impermeabilização do
solo, os resultados dessas taxas estão contidos na
Tabela 8.
No caso da sub-bacia “A” essas mesmas taxas,
apresentadas na Tabela 9, se basearam nas seguintes
equações:

Segundo a metodologia de Tucci (2002) os
valores relativos à taxa de drenagem devida aos lotes
edificados ou não nas sub-bacias I, II e A, são relacionados nas Tabelas 4 e 5.
Resultados obtidos pela metodologia alternativa 1
A definição da taxa de drenagem para as
sub-bacias em estudo, segundo esta metodologia,
terá como base as informações físicas e de custos
contidas na Tabela 6.
A partir dessas informações foram obtidos,
em cada sub-bacia, os elementos integrantes das
equações 10 e 12, quais sejam:
Para a sub-bacia I as taxas de drenagem relativas à manutenção e amortização dos investimentos,
contidas na Tabela 7, serão definidas a partir das
seguintes equações:
Tman = 0,112Sl.(1-Ti) + 0,720Sl.Ti + 0,140Sl

(16)

Tinv = 0,048Sl.(1-Ti) + 0,305Sl.Ti + 0,600Sl

(17)

Tman = 0,092Sl.(1-Ti) + 0,679Sl.Ti + 0,142Sl

(20)

Tinv = 0,073Sl.(1-Ti) + 0,461Sl.Ti + 0,078Sl
(21)
As mesmas observações feitas para as subbacias I e II, referentes à contribuição do sistema
viário nas taxas de manutenção e de amortização
dos investimentos, podem ser aplicadas nesta subbacia.
Ao se retirar da taxa de drenagem a parcela
relativa à contribuição do sistema viário, deixa-se de
cobrir a totalidade das despesas inerentes. Esta per-

Propõe-se que as parcelas relativas à contribuição do sistema viário (0,140Sl e 0,600Sl), nor-
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Tabela 9 — Taxa total de drenagem para a sub-bacia A
Área do lote (m2)

Ti (%)

Tman (R$/m2)

Tinv (R$/m2)

Tx (R$/ano)

Tx (R$/m2.ano)

280

0

25,76

20,44

46,20

0,165

107,94

74,76

182,70

0,652

173,68

118,21

291,89

1,042

50

(1)

90
400

0

36,80

29,20

66,00

0,165

50

154,20

106,80

261,00

0,652

75 (1)

212,90

145,60

358,50

0,896

90

248,12

168,88

417,00

1,042

(1) - Índice médio de impermeabilização dos lotes da bacia

•

da de receita justifica-se pela pertinência de rateio
de parte das despesas por toda a população, por
meio da receita global municipal através do IPTU.
Resultados obtidos pela metodologia alternativa 2

Os valores de Vm, por sua vez, serão:

Como exemplo de aplicação desta metodologia alternativa, temos o caso das edificações implantadas nos lotes com área de 280 m2 na sub-bacia
A. Nesses lotes a renda média familiar é de
R$ 731,44 mensais, sendo que 5% desse rendimento
correspondem a R$ 36,57.
Considerando-se que a tarifa de água e esgoto cobrada nessa localidade é de R$ 14,57/mês (consumo
mensal de 10 m3, fornecido pela Companhia de
Saneamento e Meio Ambiente - CESAMA, relativa a
janeiro de 2004), e que o valor médio mensal do
IPTU é de R$ 10,31, restam, portanto, no máximo,
R$ 11,69 mensais para serem gastos com a taxa de
drenagem, o que corresponde a um valor anual de
R$ 140,28.
Nos lotes impermeabilizados em mais de
70% de sua área, o valor anual da taxa de drenagem,
destinada a cobrir somente os custos com a manutenção dos sistemas, ultrapassa R$ 140,28, chegando,
na alternativa que considera as parcelas devidas ao
sistema viário incluídas na taxa de drenagem, a
R$ 173,29 para 70% de impermeabilização, e a
R$ 206,16 para 90% de impermeabilização, ultrapassando, respectivamente em 19,05% e 31,96% o
limite mensal de despesa estabelecida para essas
famílias.
Neste caso, o fator Fr será:

•

Para as edificações com 90% de impermea140,28
= 0,6804
bilização: Fr =
206,16

•

•

Considerando-se o número de edificações
com taxa de impermeabilização de 70%: na
sub-bacia I (337 edificações) e da sub-bacia
II (1.297 edificações) e Pe = 1- 0,8095 =
0,1905,
tem-se
1.297
Vm = (173,29.0,1905).
= 127,05 , ou seja:
337
Vm = R$ 127,05.
Considerando-se o número de edificações
com taxa de impermeabilização de 90%: na
sub-bacia I (712 edificações) e na sub-bacia
II (1518 edificações) e Pe = 1- 0,6804 =
0,3196,
tem-se
1518
Vm = (206,16.0,3196).
= 140,47 , ou seja:
712
Vm = R$ 140,47.

Desta forma, os valores das taxas de drenagem
para cobrir os custos com operação e manutenção
dos sistemas, passariam a ser os seguintes:

•

Lote de 280 m2:

Taxa de impermeabilização de 70%: R$ 173,29.0,
8095 = R$ 140,28.
Taxa de impermeabilização de 90%: R$ 206,16.0,
6804 = R$ 140,28.

Para as edificações com 70% de impermea140,28
= 0,8095
bilização: Fr =
173,29

Apesar do caráter social desta metodologia,
existe um aspecto a ser salientado, que é a inexistência de incentivo para que se impermeabilize menos os lotes, a partir, no caso, de 70%.
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•

Lote de 400 m2

renda. Ressalte-se que ainda assim não são garantidos os recursos necessários para cobrir a integralidade dos custos relativos aos sistemas.
Diante desse cenário e levando-se em consideração a necessidade de se conseguir a autosustentação financeira dos sistemas de drenagem
urbana, à semelhança dos demais serviços integrantes do saneamento ambiental, parecem pertinentes
as seguintes proposições:

Taxa de impermeabilização de 70%: R$ 247,56 +
R$ 127,05 = R$ 374,61.
Taxa de impermeabilização de 90%: R$ 294,52 +
R$ 140,47 = R$ 434,99.
Entretanto, o incremento no valor da taxa de
drenagem, quando se transfere o ônus da redução
aplicada nos valores devidos aos lotes com área igual
ou inferior a 280 m2, para aqueles com a mesma
taxa de impermeabilização e área superior a 280 m2,
como visto, é elevado, e no caso representa uma
despesa mensal em torno de 0,90% da renda média
familiar desses lotes.
Uma opção para minimizar esse reflexo seria distribuir esse incremento sobre todas as edificações com área superior a 280 m2 de forma linear e
não sobre o número de imóveis que tenham a mesma taxa de impermeabilização, como foi feito.

•

CONCLUSÕES
A partir dos resultados obtidos podem se extrair as seguintes conclusões:
Na sub-bacia I a taxa total de drenagem, para
lotes edificados, obtida por qualquer uma das metodologias apresentadas, tem um pequeno impacto na
renda média familiar desses bairros, entre 0,65%
(alternativa I) e 0,83% (metodologia de Tucci),
quando analisado de forma isolada, e entre 0,89% e
1,12% se considerada em conjunto com a sub-bacia
II.
Já a taxa de drenagem destinada a cobrir somente os custos com operação e manutenção, desses
lotes, como era de se esperar, compromete menos a
renda familiar, ou seja, 0,46% e 0,58% dessa renda
quando se utiliza a alternativa I.
No caso da sub-bacia II o quadro se modifica, pois, o percentual de comprometimento da renda média familiar dos habitantes dessa sub-bacia,
com a taxa total de drenagem para áreas edificadas,
está compreendido entre 1,95% (alternativa I) e
3,70% (metodologia de Tucci), quando analisada
isoladamente, e entre 2,7% e 3,35% se considerada
em conjunto com a sub-bacia I.
Já a taxa de drenagem para cobrir os custos
com operação e manutenção desses sistemas nessa
sub-bacia, reduz razoavelmente o comprometimento
da renda média familiar em relação à taxa total de
drenagem, situando-se entre 1,03% e 1,90% dessa

Cobrar-se pelos serviços de drenagem urbana. Essa cobrança poderá ser feita através de
uma taxa de drenagem, proporcional à área
impermeabilizada dos imóveis. Ela deverá
cobrir somente os custos com operação e
manutenção desses sistemas, pois a cobrança pelos investimentos realizados, além de
onerar a taxa de drenagem, poderá ser inviabilizada politicamente por se tratar de uma
cobrança por obras existentes, uma vez que
parte delas foi executada pelos empreendedores desses bairros, com seus custos incorporados aos valores de venda dos lotes, e eventuais obras complementares executadas
com recursos municipais obtidos dos impostos pagos pela comunidade.

Contudo, levando-se em consideração a vida
útil das estruturas de drenagem, e mesmo a necessidade de investimentos futuros, face ao crescimento
das cidades, pode-se avaliar a possibilidade de se
incorporar a amortização desses investimentos na
taxa de drenagem.

•

A definição da taxa de drenagem deverá ser
feita considerando-se o conjunto das bacias
da cidade.

Entretanto, a criação de mais uma taxa, cobrando-se por um serviço sempre colocado à disposição das comunidades, sem ônus direto, necessita
ser precedida de esclarecimentos que apontem os
benefícios que virão com o passar dos anos através
dos recursos arrecadados com a sua cobrança, como
a minimização de alagamentos e inundações urbanas, dentre outros. É importante evidenciar que a
taxa constitui um primeiro passo para se alcançar a
sustentabilidade financeira dos sistemas de drenagem urbana, dentro de princípios de justiça e solidariedade entre usuários.
Os imóveis que utilizarem dispositivos que
reduzam ou retardem o lançamento no sistema de
drenagem do volume de água neles precipitado,
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poderão ser incentivados. Este incentivo poderá ser
dado na taxa de drenagem, a qual poderá ser calculada aplicando-se um fator proporcional à produção
de escoamento proveniente da área do imóvel.
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Financing Urban Drainage: Some Thoughts
ABSTRACT
City growth has required large investments in urban drainage systems. Therefore, this article discusses a
way to supply resources in order to promote the financial
self-support of urban drainage systems. This is done by
collecting a drainage tax, based on Law 9,433, proportional to the impermeability index of each property. Three
methodologies are presented. The purpose of one methodology is to cover the social character of the tax. So it foresees
subsidizing a drainage tax on properties in areas with less
purchasing power. To verify the effects of the tax on the
family budget a case study was performed in two basins in
the city of Juiz de Fora, Minas Gerais. The drainage tax
will consider the maintenance costs with the systems and
the amortization of the investments made in them with the
urban drainage works. From the results obtained and considerations regarding each of the drainage tax portions, it
was concluded that one should only consider systems maintenance costs.
Key words: Financing; urban drainage.
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RESUMO
O objetivo deste trabalho foi analisar a carga difusa gerada na bacia do Lageado Grande, no município de São
Martinho da Serra - RS. Na bacia em estudo são desenvolvidas as atividades de agricultura e extração de pedras preciosas.
As características de qualidade da água foram avaliadas através dos parâmetros: temperatura, turbidez, ST, SSt, SDt, SSf,
SSv, condutividade elétrica, pH, alcalinidade, OD, DBO5, DQO, fosfato, nitrato, Al, Ca, Cu, Cr, Fe, Mg, Mn, Na, Zn,
coliformes totais e coliformes termotolerantes. As amostras da água foram coletadas em onze campanhas de tempo seco e durante treze eventos de precipitação, em 2005. Os resultados indicam que houve aumento nos valores de condutividade elétrica, turbidez e sólidos, devido às atividades de garimpo. A média das Concentrações Médias dos Eventos (CME) foi de
479,47 mg/L para ST, 320,60 mg/L para SSt, 160,51 mg/L para SDt, 112,57 mg/L para SSv, 209,12 mg/L para SSf e
de 64,68 UNT para a turbidez. As concentrações dos parâmetros apresentaram tendência em aumentar com o volume do
escoamento superficial e com o total precipitado. Além disso, observou-se uma boa correlação entre os parâmetros sólidos suspensos e turbidez. Também foi avaliada a existência e natureza do fenômeno da carga de lavagem gerada pelo escoamento
superficial na qualidade das águas da bacia. Foi verificada a ocorrência do fenômeno em mais de 50% dos eventos para os
parâmetros sólidos. Os resultados indicam a influência da atividade de garimpo na qualidade da água do rio. Isso demonstra a necessidade de medidas de controle da poluição difusa na bacia do Lageado Grande.
Palavras-chave: qualidade da água, poluição difusa, garimpo.

INTRODUÇÃO

aos locais de extração e beneficiamento. Entretanto,
também é responsável por grandes modificações na
paisagem e meio ambiente, podendo causar um alto
grau de degradação do ambiente hídrico, mesmo
após o término da atividade extrativa.
Apesar disso a poluição hídrica gerada por
garimpos tem sido pouco estudada, uma vez que
não existem dados suficientes sobre o potencial das
reservas minerais, sobre o processo extrativo das
lavras existentes e tão pouco sobre o passivo ambiental gerado (Agostini, et al., 1998; Alberti, et al, 2003;
Fiorentini, et al; 1998; Kambani, 2003).
Este trabalho visa analisar a carga difusa devido às atividades de garimpo na bacia hidrográfica
do Lageado Grande, no município de São Martinho
da Serra — RS.

A mineração é uma atividade que exerce um
papel decisivo para o desenvolvimento econômico
do mundo atual. Entretanto, as atividades extrativas
podem causar grandes impactos ambientais, pois
além das modificações das características do ambiente natural pode haver uma grande quantidade de
poluentes gerados. E parte desses resíduos acaba
sendo transportada para os corpos de água, alterando suas características físicas e químicas.
A preocupação com a questão ambiental
deve existir nas áreas de garimpo, onde a atividade
extrativa não é realizada por instituições formais e
sim por um grupo de pessoas e na maioria das vezes
a atividade não é licenciada junto aos órgãos ambientais e responsáveis, bem como não existe nenhum
planejamento ou controle da extração.
O Rio Grande do Sul é um dos maiores fornecedores de gemas do mundo, especialmente ágata
e ametista (Juchem et al. apud Agostini, et al., 1998).
Este tipo de atividade tem uma grande relevância no
desenvolvimento sócio-econômico das regiões junto

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
A mineração pode ser uma grande fonte de
poluição dos recursos hídricos. Mota (2006) salienta
que nesta atividade são realizados desmatamentos e
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grandes movimentos de terra, resultando na erosão
do solo, no carreamento de materiais para os corpos
d’água e em modificações nos sistemas de drenagem.
De acordo com Von Sperling (2005), a passagem da água por minas abandonadas, vazadouros
de mineração e borras de minério pode causar alteração na acidez da água. Além disso, as atividades de
mineração e garimpo podem aumentar o nível de
alguns micropoluentes inorgânicos tóxicos, entre
eles os metais pesados.
Pegram & Bath (1995) dizem que as minas
podem ser consideradas como “fontes de poluição
concentradas”, por apresentarem características
tanto de fontes pontuais, como de fontes difusas. As
descargas das minas podem ser representadas espacialmente por pontos dentro da bacia, mas, geralmente, ocorrem durante eventos de chuva, assim
como no caso das fontes de poluição difusa.
A extensão das áreas de mineração e a sua
correlação com fatores meteorológicos é que caracterizam o escoamento de minas como fonte de poluição difusa.
No caso da extração de pedras preciosas, segundo relatório da agência ambiental norteamericana (USEPA, 1998), a maior parte dos resíduos gerados é inerte, ou seja, fragmentos de gemas
não aproveitadas e, principalmente em minas subterrâneas, sedimentos resultantes da grande movimentação de terra. Ainda podem ser gerados resíduos perigosos devido à utilização de substâncias
químicas no beneficiamento das pedras. Outros
resíduos perigosos que podem ser gerados são solventes, substâncias de limpeza, pneus, óleos e lubrificantes. Pode haver ainda a poluição orgânica, devido ao esgoto sanitário gerado pelos trabalhadores
das minas.
Segundo Kambani (2003), o volume de resíduos gerados para extrair pequenas quantidades
de pedras preciosas é muito alto, se comparado ao
volume gerado com a extração de grande quantidade de minerais como o ferro, cobre e materiais para
a construção civil. Na maioria dos casos, um grande
volume de resíduos é deixado após a atividade de
extração sem que haja a recuperação das áreas degradadas.
No Brasil, as fontes de poluição difusas ainda são pouco estudadas. A maioria dos trabalhos que
tratam do assunto refere-se às cargas difusas geradas
pela drenagem urbana (Ide, 1984; De Luca et al.,
1991; Paz et al., 2004; Brites & Gastaldini, 2005). No
que tange à poluição gerada por garimpos de pedras
preciosas, esse assunto foi pouco explorado.

Um fenômeno discutido quando se avalia
carga difusa é a ocorrência da chamada carga de
lavagem (em inglês, "first flush"). Para Tomaz
(2006) first flush é o escoamento superficial no início
de uma chuva que carrega grande concentração de
poluentes que ficaram acumulados nos dias sem
chuva. Considerando-se que esta lavagem carrega
quase todos os sólidos em suspensão, isto é, os poluentes. Como salienta Porto (1995) este fenômeno
ocasiona que o pico do polutograma ocorra antes
do pico do hidrograma.
O grau de intensidade do fenômeno da carga de lavagem é maior em bacias menores. Em
grandes bacias, áreas distantes podem produzir elevados valores de concentração que se misturam a
valores decrescentes dos locais próximos da seção de
medição. Os principais fatores que interferem no
processo são: área de contribuição, características da
precipitação e o PTSA (Gupta & Saul, 1996, Lee et
al., 2002). Entretanto Deletic & Orr (2005) e Brites
& Gastaldini (2005) não encontraram correlação
entre o período de tempo seco antecedente ao evento e o carreamento de poluentes.
Existem alguns estudos sobre a avaliação das
cargas difusas e a ocorrência do fenômeno da carga
de lavagem (Gupta & Saul, 1996; Deletic & Orr,
2005; Bertrand-Krajewski et al, 1998; Lee et al., 2002;
Kim et al, 2006).

A BACIA EM ESTUDO
A área de estudo é a bacia hidrográfica do
Lageado Grande, situada nas cabeceiras do Rio Ibicuí-Mirim, entre as coordenadas 53°52’46” e
53°57’14” de longitude Oeste e as coordenadas
29°30’16”e 29°35’04” de latitude Sul. A bacia possui
aproximadamente 33,12 km2, seu relevo é fortemente ondulado, com altitudes que variam de 160 a 470
metros.
A bacia do Lageado Grande é uma bacia rural, localizada no município de São Martinho da
Serra, pertencente a uma região do Rio Grande do
Sul considerada de elevado potencial gemológico,
onde estão em fase de implantação garimpos de
ametistas e ágatas. Com relação ao uso do solo, não
existem assentamentos populacionais, apenas atividade agropastoril e extração de pedras preciosas.
O processo de lavra na região se desenvolve
a céu aberto, apresentando uma sistemática de extração ascendente de pedreira de encosta. O processo de extração é se mimecanizado, utilizando dês-
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Legenda:
Estação fluviográfica de montante
Estação fluviográfica do garimpo
Estação fluviográfica de jusante
Estação pluviográfica
Garimpo

Figura 1 - Localização geográfica da bacia hidrográfica do Lageado Grande, no município de São Martinho da Serra — RS.

monte com explosivos, sendo que a camada mineralizada é escarificada com um trator e depois garimpada manualmente, retirando as pedras preciosas
que são encontradas.
Foi realizado monitoramento visando a caracterização da qualidade da água, através de uma
estação pluviográfica e de três estações fluviográficas, localizadas a montante e a jusante da área de
mineração e na saída do principal garimpo em atividade, como ilustra a figura 1. As estações foram
monitoradas pelo Grupo de Pesquisa em Recursos
Hídricos e Saneamento Ambiental da UFSM (GHIDROS).

como determinar a concentração de base na estação
de jusante, para possibilitar o cálculo da carga difusa.
As coletas em tempo úmido foram realizadas na subida do hidrograma de cheia utilizando-se
um Amostrador instantâneo de Nível Ascendente
(ANA) (Umezawa, 1979) instalado no pilar da ponte
da estação de jusante (figura 2). Foram monitorados
todos os eventos ocorridos no período de amostragem, sendo desprezados apenas os eventos que produziram pequeno escoamento superficial, insuficientes para atingir a primeira garrafa de coleta do
amostrador; e os eventos que apresentaram vários
picos sucessivos, com intervalos de tempo menores
que um dia, pela dificuldade de retirada das amostras e substituição das garrafas. Resultando na seleção de 13 eventos de precipitação para este estudo.
Mensalmente e durante 13 eventos de precipitação, foram determinados os valores dos seguintes parâmetros de qualidade da água: Parâmetros
físicos: temperatura (Temp), sólidos totais (ST),
sólidos suspensos (SSt), sólidos dissolvidos (SDt),
sólidos suspensos fixos (SSf), sólidos suspensos voláteis (SSv), turbidez (Turb) e condutividade elétrica
(Cond). Parâmetros químicos: oxigênio dissolvido
(OD), demanda bioquímica de oxigênio (DBO5),
demanda química de oxigênio (DQO), condutivi-

METODOLOGIA
As amostras de água foram coletadas em
duas situações: em tempo seco e durante os eventos
de precipitação. Este procedimento foi realizado no
período de dezembro de 2004 a janeiro de 2006.
Foram realizadas onze campanhas de coletas
em tempo seco, nas três estações de monitoramento
(figura 1), no centro das seções, em dias que antecederam as precipitações. A análise da qualidade da
água em tempo seco visou verificar a influência da
atividade de mineração na qualidade da água, bem

107

Análise da Carga Difusa de Poluição Gerada por Atividades de Mineração

dade elétrica (Cond), pH, alcalinidade, Fosfato,
Nitrato, Alumínio (Al), Cálcio (Ca), Cobre (Cu),
Cromo (Cr), Ferro (Fe), Magnésio (Mg), Manganês
(Mn), Sódio (Na) e Zinco (Zn). Parâmetros biológicos: coliformes totais (CT) e coliformes termotolerantes (Ctt). Os procedimentos de coleta e análise
laboratorial seguiram a metodologia descrita no
Standard Methods for the Examination of Water
and Wastewater (APHA, AWWA e WEF, 1998). O
quadro 1 apresenta a técnica analítica utilizada para
cada parâmetro.

As cargas de todos poluentes foram obtidas
através da multiplicação do valor de concentração
da variável de qualidade da água em questão, pela
vazão de escoamento no instante considerado. Os
valores destas cargas foram acumulados durante
cada evento de precipitação. Como o corpo d’água
apresenta uma carga poluente de base, devido à sua
vazão de base (tempo seco), este valor foi calculado
e descontado da carga total. A carga de base foi
obtida pela multiplicação da concentração da variável de qualidade da água pela vazão no instante da
coleta no dia de amostragem em tempo seco anterior ao evento de precipitação.
Para avaliar os efeitos do escoamento superficial nos corpos d’água receptores foi calculada a
Concentração Média do Evento (CME) utilizandose equação 1 (Lee et al.,2002).

tr

ANA

CME =

M
=
V

∫ C Q dt ∑ C Q ∆t
≅
∑ Q ∆t
Q
dt
∫
t

t

t

0

t

tr

(1)

t

t

0

onde: CME é a concentração média do evento
(mg/L); M a massa total de poluente durante o
evento (g); V o volume total durante o evento (m³);
t o tempo (s); Ct a concentração no tempo t
(mg/L); Qt a vazão no tempo t (m³/s) e ∆t o intervalo de tempo (s).

Figura 2 - Estação fluviográfica de jusante.

Quadro 1 - Parâmetros e Técnicas Analíticas Utilizadas.

Parâmetro
Sólidos
Temperatura
Turbidez
pH
Alcalinidade
Condutividade
OD

Técnica analítica
Gravimétrico
Potenciométrico
Nefelométrico
Potenciométrico
Método titulométrico
Potenciométrico
Potenciométrico e Winkler com
modificação de azida

DBO5
Winkler com modificação de azida
DQO
Titulométrico com refluxo fechado
Coliformes
Colilert — Sistema Quanti-tray/2000
Al, Cu, Cr e Zn
ICP — OES
Ca, Fe, Mg, Mn e
Na
Espectometria atômica
Fosfato
Colorimétrico fenoldissulfonico
Nitrato
Fenoldissulfonico
ICP-OES = Espectrometria de Emissão com Plasma de Argônio
induzido.
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A relação entre a vazão e as características
de qualidade da água foi analisada estatisticamente
por análises de correlação em que a relação entre os
parâmetros foi representada pelo coeficiente de
correlação de Pearson, que varia de +1 (correlação
perfeita positiva) a -1 (correlação perfeita negativa).
Análises similares foram feitas por Kim et al (2006).
Para avaliação da carga de lavagem foi aplicada a metodologia descrita por Gupta & Saul
(1996). Segundo os autores, a carga de lavagem
pode ser definida como sendo a porção do evento
até o local de máxima divergência entre as curvas
adimensionais da percentagem de massa poluente
cumulativa e a percentagem de volume escoado
cumulativo, traçadas em relação à percentagem
acumulada do tempo do evento.
Para a análise do fenômeno torna-se necessário normalizar adimensionalmente as massas poluentes transportadas e os volumes escoados, indicados nas equações 2 e 3, respectivamente.
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Tabela 1 - Características de qualidade da água em tempo seco.

Temp ( C)
OD (mg/L)

MONTANTE
Média DP
18,4
2,70
7,4
0,95

CV
0,15
0,13

GARIMPO
Média
DP
17,7
2,68
4,7
1,07

CV
0,15
0,23

JUSANTE
Média DP
18,3
3,17
5,6
0,44

CV
0,17
0,08

DBO5 (mg/L)
DQO(mg/L)
Cond.(µS/cm)
pH
ST(mg/L)
SSt(mg/L)
SDt(mg/L)
SSv(mg/L)
SSf(mg/L)
Turb.(UNT)
CT (NMP/100mL)
Ctt (NMP/100mL)
Fosfato(mg/L)
Nitrato(mg/L)
Alcalinidade
Al (mg/L)
Ca (mg/L)
Cu (mg/L)
Cr (mg/L)
Fe (mg/L)
Mg (mg/L)
Mn (mg/L)
Na (mg/L)
Zn (mg/L)

0,9
4,6
39
7,1
69
35
34
14
21
13
2000
100
0,41
0,46
13,50
1,16
2,86
0,012
0,003
0,46
0,76
0,005
2,18
1,31

0,80
0,35
0,19
0,02
0,36
0,55
0,66
0,73
0,57
0,67
0,25
0,59
0,96
0,46
0,10
0,48
0,14
0,62
1,38
0,63
0,15
0,15
0,11
1,97

5,1
18,7
221
7,3
1519
1016
504
362
653
91
10000
3000
1,09
1,12
75,90
0,99
23,26
0,021
0,003
0,96
6,50
0,016
6,78
2,21

0,15
0,50
0,05
0,04
1,07
1,13
1,03
1,17
1,12
0,22
1,27
0,94
0,76
0,43
0,07
0,54
0,80
0,81
1,28
0,50
0,28
0,77
0,20
2,08

1,6
5,1
86
7,3
236
144
92
50
94
22
10000
1000
0,47
0,50
21,10
0,98
6,48
0,013
0,003
0,66
1,64
0,006
2,68
1,31

0,42
0,62
0,32
0,02
0,82
1,13
0,48
1,24
1,08
0,54
0,39
0,58
0,89
0,65
0,09
0,54
0,20
0,66
1,36
0,50
0,19
0,33
0,07
1,97

Parâmetros

0,72
1,63
7,32
0,16
25,07
19,39
22,48
10,27
11,88
8,72
500
60
0,39
0,21
1,30
0,55
0,40
0,007
0,004
0,29
0,11
0,002
0,25
2,58

0,76
9,36
11,10
0,27
1618,05
1144,29
521,33
424,60
730,43
19,78
10000
3000
0,82
0,48
5,40
0,54
18,55
0,017
0,004
0,48
1,81
0,012
1,37
4,59

0,67
3,15
27,20
0,12
193,48
162,62
44,36
61,93
101,59
11,78
4000
600
0,42
0,33
1,80
0,53
1,27
0,009
0,004
0,33
0,31
0,002
0,19
2,58

DP = Desvio padrão e CV = coeficiente de variação.

L=

m(t)
M

(2)

F=

v(t)
V

(3)

poluente acumulada, L, e a curva adimensional de
volume escoado acumulado, F, for maior que 0,2. A
equação 4 indica esta diferença.

∆=L - F

(4)

onde: ∆ é a diferença entre a curva adimensional de
massa poluente acumulada, L, e a curva adimensional de volume escoado acumulado, F.

onde: L é o adimensional de massa poluente acumulada; F é o adimensional de volume escoado acumulado; M a massa poluente total durante o evento
(descontada a carga de base)(g); V o volume total
durante o evento (m³); m(t) é a massa poluente
transportada até o tempo t (g); e v(t) o volume escoado até o tempo t (m³).

RESULTADOS
Características de Tempo Seco

A definição de máxima divergência considera a ocorrência de carga de lavagem quando a diferença máxima entre a curva adimensional de massa

Os resultados das campanhas de amostragem de qualidade realizadas nos três pontos de mo-
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nitoramento foram comparados com os limites estabelecidos na Resolução CONAMA 357/05 (BRASIL,
2005), equivalentes aos corpos de água doce de
Classe 2. Estes corpos d’água devem ser considerados de classe 2, de acordo com a Resolução CONAMA 357/05, por não possuírem enquadramento
aprovado.
A tabela 1 mostra a média, o desvio padrão
(DP) e o coeficiente de variação (CV) dos parâmetros analisados, nos três pontos de monitoramento.
Quanto à análise do conteúdo orgânico, a
concentração de DBO5 encontrada nos pontos de
montante e jusante foi muito baixa, inferior aos
limites de detecção do método de análise (2mg/L).
Na saída do garimpo a concentração média de
DBO5 foi 5mg/L, com valores variando de 3 a
6mg/L (limite da Classe 2 - 5mg/L).
A relação DQO/DBO5 nos três pontos foi
elevada. Segundo Braile e Cavalcanti (1979 apud
Von Sperling, 2005), isso significa que a fração inerte de poluição, ou seja, não biodegradável é alta.
Confirmando o fato de que a principal fonte de
contaminação é não biodegradável, como já era
esperado.
As concentrações de oxigênio dissolvido encontradas foram, em geral, superiores aos limites da
Classe 2, exceto no ponto de garimpo. Este ponto
possui maior conteúdo orgânico mostrado pelos
maiores valores de DBO5.
Os resultados obtidos no ponto de montante são inferiores ao limite da Classe 2 para coliformes termotolerantes: 1.103 NMP/100mL. No ponto
de jusante o valor médio de coliformes termotolerantes foi 1.103 NMP/100mL e no ponto de garimpo
o valor médio foi 3.103 NMP/100 mL, com um coeficiente de variação de 0,94.
Os valores de pH mantiveram-se numa faixa
de 6 a 8 com variações muito pequenas, dentro dos
limites da classe 2.
Nos pontos de montante e de jusante os valores de condutividade elétrica foram baixos. No
entanto na saída do garimpo os valores foram elevados: o valor médio de condutividade elétrica foi de
221 µS/cm, com valores variando de 204 a 239
µS/cm, que indicam a presença de sais dissolvidos
na água, de origem geoquímica.
Em relação aos valores obtidos para turbidez
na Figura 3 observa-se o gráfico Box e Whisker da
distribuição dos valores desse parâmetro para os três
pontos de amostragem. A reta indica o valor limite
estabelecido pela Resolução CONAMA 357 para
Classe 2(100 UNT). Constata-se que nos pontos de
montante e jusante os valores mantiveram-se bem

abaixo do limite da classe 2. Enquanto na saída do
garimpo 50% dos valores ficaram acima do limite
para Classe 2.

120,0

Turbidez (UNT)

100,0

25%
80,0

M ínimo
60,0

M áximo
M ediana

40,0

75%
20,0

0,0
M ontante

Garimpo

Jusante

Figura 3 — Gráfico Box e Whisker da turbidez.

Os valores de sólidos totais, dissolvidos, suspensos, fixos e voláteis foram mais elevados no ponto da saída do garimpo que nos pontos de jusante e
montante, apresentando grande variação dos valores. A concentração média de sólidos dissolvidos no
ponto de garimpo foi de 504 mg/L, com valores
variando de 140 a 1586 mg/L, acima do limite (500
mg/L) da Classe 2 da Resolução CONAMA 357/05.
Na Figura 4, observa-se o gráfico Box e
Whisker da distribuição dos valores de sólidos totais
e constata-se que os valores no ponto de garimpo
são bem superiores aos valores encontrados nos
outros pontos, e cerca de 25% dos valores na saída
do garimpo estão acima de 2000 mg/L.
O aumento nas concentrações de sólidos e
turbidez após a área de extração mineral são devido
aos grandes remanejamentos de rochas e movimentações de terra.
As concentrações de: Alumínio total, Cobre
total e Ferro total; foram elevadas nos três pontos de
monitoramento se comparados com os limites da
Resolução CONAMA 357/05, no entanto cabe ressaltar que os limites da Resolução são para Al, Cu e
Fe dissolvidos. Os valores elevados são devido às
características geológicas e pedológicas da região.
Para os três pontos de monitoramento as
concentrações médias de Fosfato foram elevadas se
comparadas com o limite da classe 2 para Fósforo
total: 0,1 mg/L. As concentrações médias de Zinco
total também foram superiores ao limite para a Classe 2 da Resolução CONAMA 357/05, nos três pon-
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tos, apresentando grande variação entre os valores.
As outras variáveis de qualidade de água apresentaram valores inferiores aos limites estabelecidos na
Resolução.

para SSv, 209,12 mg/L para SSf e de 64,68 UNT
para turbidez.
Tabela 2 - Concentrações médias dos eventos monitorados.

Parâmetros
Cond.(µS/cm)
pH
ST (mg/L)
SSt (mg/L)
SDt (mg/L)
SSv (mg/L)
SSf (mg/L)
Turb.(UNT)
Al (mg/L)
Ca (mg/L)
Cu (mg/L)
Cr (mg/L)
Fe (mg/L)
Mg (mg/L)
Mn (mg/L)
Na (mg/L)
Zn (mg/L)

Sólidos Totais (mg/l)

6000

5000

25%
4000

M ínimo
3000

M áximo
2000

M ediana

1000

75%

0
M ontante

Garimpo

Jusante

Figura 4 — Gráfico Box e Whisker dos sólidos totais.

Observou-se um aumento nas concentrações
no ponto de garimpo dos seguintes elementos: Cálcio, Cobre, Ferro, Magnésio, Manganês, Sódio e
Zinco, que podem ter sido incorporados à água
durante os grandes remanejamentos de rochas e
movimentações de terra, indicando a interferência
da área de mineração,

Média
91,16
7,01
479,37
320,60
160,51
112,57
209,12
64,68
0,473
5,877
0,017
0,006
0,338
1,477
0,009
2,612

Máximo
157,58
7,30
1124,86
784,26
340,52
275,47
522,66
180,02
0,597
7,012
0,032
0,019
0,482
1,550
0,021
2,821

Míni54,39
6,59
211,83
123,02
88,81
50,77
72,25
26,90
0,335
4,700
0,004
0,001
0,243
1,337
0,004
2,451

DP
36,32
0,18
256,11
181,89
76,80
59,96
127,43
38,86
0,236
2,883
0,010
0,005
0,171
0,711
0,006
1,257

0,018

0,027

0,010

0,009

Os parâmetros condutividade elétrica, pH e
os metais apresentaram pequena variação entre os
eventos para as CME. Cabe ressaltar que as cargas
difusas e as CME’s calculadas referem-se a toda a
bacia, que possui atividades agropecuárias e de garimpo, embora a última seja mais intensiva.
A tabela 3 mostra os resultados da análise estatística da correlação entre a vazão e as características de qualidade da água através coeficiente de correlação de Pearson.
De acordo com os resultados analisados,
pode-se concluir que as concentrações dos parâmetros apresentaram tendência em aumentar com o
volume do escoamento superficial e com o total
precipitado. Além disso, foi encontrada uma boa
correlação entre os parâmetros sólidos e turbidez.
A figura 5 mostra a correlação das CME do
parâmetro sólidos suspensos com a turbidez, onde
R2 calculado foi de 0,7248.
A carga poluente transportada pelo escoamento superficial na bacia hidrográfica em estudo
foi calculada diminuindo a carga de cada intervalo
de tempo medido da carga de base.
A figura 6 apresenta a correlação entre a
descarga líquida (m3/s) e a descarga sólida
(ton/dia).

Avaliação da carga difusa
No ponto de jusante, além das onze coletas
em tempo seco, foram realizadas coletas durante 13
eventos de precipitação.
Para análise do escoamento superficial foi
calculada a Concentração Média do Evento (CME)
de cada evento conforme a equação 1 (Lee et al,
2002).
Na tabela 2, apresentam-se os valores obtidos para as CME dos principais parâmetros. As
CME’s foram superiores às concentrações médias
observadas em tempo seco, indicando que o escoamento superficial afeta a qualidade da água do corpo receptor.
Os parâmetros sólidos totais, sólidos suspensos, sólidos dissolvidos, sólidos suspensos fixos, sólidos voláteis e turbidez apresentaram CME’s elevadas
e variáveis entre os eventos. A média das CME entre
todos os eventos foi de 479,37 mg/L para ST, 320,60
mg/L para SSt, 160,51 mg/L para SDt, 112,57 mg/L
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Tabela 3 - Coeficientes de Pearson das análises de correlação entre os parâmetros de qualidade

Vol
1,000
0,884
0,762
0,782
0,685
0,855
0,742
0,888

Vol
Prec
ST
SSt
SDt
SSv
SSf
Turb

Prec
0,884
1,000
0,597
0,616
0,515
0,714
0,569
0,805

ST
0,762
0,597
1,000
0,997
0,973
0,954
0,997
0,844

SSt
0,782
0,616
0,997
1,000
0,952
0,970
0,994
0,851

SDt
0,685
0,515
0,973
0,952
1,000
0,881
0,966
0,781

SSv
0,855
0,714
0,954
0,970
0,881
1,000
0,939
0,898

SSf
0,742
0,569
0,997
0,994
0,966
0,939
1,000
0,820

Turb
0,888
0,805
0,844
0,851
0,781
0,898
0,820
1,000

Vol = Volume escoado e Prec = precipitação total.

As descargas sólidas foram calculadas a partir dos dados de concentração e vazão medidos durante os eventos chuvosos.
A equação obtida foi a seguinte:

Qs = 8,413.e0, 7532.Q

to, não contribuiu significativamente para o escoamento superficial na bacia.
A tabela 4 apresenta os valores encontrados
para a carga de lavagem (adimensional) calculada
para cada evento monitorado.

(5)
1400

3

onde: Q = vazão (m /s) e Qs = descarga sólida
(ton/dia)

D ESCAR GA S ÓLID A (ton/dia)

1200

1000

800

SSt / Turbidez

700

800

600

400

200

600
500

0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

400

Q (m³/s)

y = 3,9853x + 62,841
R2 = 0,7248

300
200

Figura 6 - Diagrama de dispersão para a descarga líquida e
a descarga sólida.

100
0
100

125

150

175

200

Precipitação (mm)

Turbidez (UNT)

Figura 5 — Diagrama de dispersão para os Sólidos Suspensos (SSt) e Turbidez.
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6
4
2

3/1
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52
2:1
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O ajuste apresenta-se bom, onde o R2 calculado foi de 0,8821. Porém há um ponto anômalo,
devido a um grande evento ocorrido no período,
com um volume escoado muito superior ao dos
outros eventos.
Pela análise dos polutogramas pode-se verificar a presença do fenômeno da carga de lavagem
na maioria dos eventos. Como ilustra a figura 7, que
mostra o polutograma do parâmetro sólidos suspensos de um dos eventos do período analisado, o pico
das concentrações ocorreu antes do pico das vazões.
Isto sucedeu mesmo com PTSA = 1, entretanto a
chuva do dia anterior foi de apenas 3 mm, e portan-
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Figura 7 — Polutograma do parâmetro sólidos suspensos
do dia 04/10/2005.
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Tabela 4 - Carga de Lavagem (adimensional) na bacia de estudo.

Data do Parâmetros
Evento ∆ST
∆SSt
16/07/05 0,00
0,00
21/08/05 0,04
0,03
23/08/05 0,06
0,07
10/09/05 0,14
0,17
24/09/05 0,01
0,01
04/10/05 0,23
0,23
13/10/05 0,28
0,27
14/10/05 0,28
0,27
21/10/05 0,16
0,17
06/11/05 0,42
0,41
24/11/05 0,22
0,24
08/01/06 0,22
0,24
12/01/06 0,25
0,26
Média
0,18
0,18
Máximo 0,42
0,41
Mínimo 0,00
0,00

∆SDt
0,09
0,05
0,21
0,07
0,00
0,25
0,28
0,28
0,16
0,44
0,16
0,16
0,22
0,18
0,44
0,00

∆SSv
0,00
0,16
0,08
0,19
0,00
0,19
0,32
0,32
0,22
0,54
0,22
0,22
0,23
0,21
0,54
0,00

∆SSf
0,00
0,00
0,06
0,16
0,02
0,26
0,23
0,23
0,13
0,29
0,25
0,25
0,28
0,17
0,29
0,00

PTSA
(dias)
1
1
1
6
9
1
5
0
4
15
19
7
2
-

Im
Prec (mm)
(mm/h)
1,78
20,30
4,27
19,06
2,36
21,23
4,69
33,64
5,63
54,91
5,00
102,53
3,83
19,15
3,98
38,24
2,68
16,51
2,14
24,21
8,33
30,56
23,38
52,60
33,06
41,32
-

Vol (m3)
1297
3249
85002
77496
294179
1051780
8300
242456
61809
33083
9953
5270
19824
-

PTSA = período de tempo seco antecedente, Im=intensidade média da precipitação, Prec = precipitação total, Vol = Volume escoado.

Nos eventos monitorados não foi observada
correlação significativa entre o PTSA e a carga de
lavagem. Deletic & Orr (2005) e Brites & Gastaldini
(2005) também não encontraram correlação entre o
PTSA e o carreamento de poluentes. Entretanto
seria necessário analisar mais eventos na bacia do
Lageado Grande para verificar se há um padrão.

mentou os teores de alguns desses parâmetros na
água, devido à dissolução de compostos químicos,
da rocha ou do solo na drenagem.
Os elevados valores de condutividade elétrica no ponto de garimpo indicam a presença de sais
dissolvidos na água, de origem geoquímica. Além
disso, houve um grande aumento nas concentrações
de sólidos e turbidez a jusante da saída do garimpo,
devido aos grandes remanejamentos de rochas e
movimentações de terra.
Na bacia em estudo obtiveram-se Concentrações Médias dos Eventos (CME) superiores às
concentrações médias observadas em tempo seco,
indicando que o escoamento superficial afeta a qualidade da água do corpo receptor.
A carga poluente consiste basicamente de
sedimentos, provenientes das atividades de garimpo
e agropecuária, que são transportados para o corpo
d’água durante o escoamento superficial.
De acordo com os resultados, as concentrações dos parâmetros observados apresentaram tendência em aumentar com o volume do escoamento
superficial e com o total precipitado. Além disso, foi
encontrada uma boa correlação entre os parâmetros
sólidos e turbidez.
Foi verificada a ocorrência do fenômeno da
carga de lavagem em mais de 50% dos eventos para
os parâmetros sólidos. Não foi observada correlação
significativa entre PTSA e a carga de lavagem. Seria

CONCLUSÕES
Este trabalho teve por objetivo avaliar a carga de poluição difusa lançada na bacia hidrográfica
do arroio Lageado Grande devida à atividade de
garimpo de pedras preciosas.
Os resultados mostram que a contaminação
orgânica, avaliada através da DBO5, DQO, OD e
Sólidos Voláteis, é muito pequena, mas com crescimento de montante para jusante da área de extração mineral. Quanto à contaminação bacteriológica,
avaliada através dos coliformes totais e termotolerantes esta pode ser justificada pela atividade agropastoril que é desenvolvida no entorno das áreas de
garimpo da bacia em estudo.
As concentrações dos seguintes elementos:
Cálcio, Cobre, Ferro, Magnésio, Manganês, Sódio e
Zinco, foram mais elevadas na saída do garimpo
indicando que a atividade de extração mineral au-
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necessário analisar mais eventos para verificar se há
um padrão.
Os resultados indicam a influência da atividade de garimpo na qualidade da água superficial
da bacia do Lageado Grande.
Isso demonstra a necessidade de um monitoramento dos corpos d’água no entorno de áreas
de garimpo para que sejam gerados dados, modelos
e critérios de dimensionamento para as medidas de
controle e os processos de tratamento dos efluentes.
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Analysis of Diffuse Pollution Load Generated by
Mining Activities
ABSTRACT
This study aimed at assessing the diffuse pollution load in the Lageado Grande watershed, located in the
town of São Martinho da Serra - RS. Land use in the
watershed consists mainly of agricultural activities and
gemstone mining. The quality of runoff water was analyzed
using the following parameters: temperature, turbidity, TS,
TSS, TDS, TFS, TVS, conductivity, pH, alkalinity, DO,
BOD5, COD, phosphate, nitrate, Al, Ca, Cu, Cr, Fe, Mg,
Mn, Na, Zn, total coliforms, thermotolerant coliforms. The
water samples were collected in eleven dry weather campaigns and during thirteen rainfall events, in 2005. Results showed that the mining operations led to increased
conductivity, turbidity and solids content. The observed
averaged EMC of the samples analyzed were: TS 479.47
mg/L, TSS 320.60 mg/L, TDS 160.51 mg/L, TVS
112.57 mg/L TFS 209.12 mg/L and 64.68 NTU. Higher
surface runoff and rainfall values resulted in increased
concentration of these parameters. In addition, a significant correlation was observed between solids content and
turbidity values. The study also investigated the existence
and nature of the first flush pollution load that is produced
by surface runoff in the water quality of this watershed.
The phenomenon was found in more than 50 % of the
events for the solids parameters. The results indicate that
mining operations are having a detrimental effect on the
quality of water and control measures of the diffuse pollution load in the Lageado Grande Watershed are needed.
Keywords: Water quality; diffuse pollution; mining.
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Efeito da Temperatura na Repelência de Água no Solo:
Ensaios em Laboratório
Edivaldo Lopes Thomaz
Universidade Estadual do Centro-Oeste — UNICENTRO - Guarapuava - PR.
ethomaz@brturbo.com.br
Recebido: 23/09/06 — revisado: 24/09/07 — aceito: 03/03/08

RESUMO
Este trabalho descreve o comportamento de solos em relação ao efeito da temperatura na repelência de água. Foram
testados em laboratório dois solos (temperado-Canadá e tropical-Quênia). Os materiais foram submetidos a diferentes temperaturas: controle temperatura ambiente, 200oC, 300oC e 580oC. A metodologia utilizada para medir o grau de repelência foi
o tempo WDPT (water drop penetration time). Os resultados indicaram que a temperatura afetou o tempo de penetração da
gota de água em ambos os solos. Contudo, a resposta a repelência dos dois solos foi diferente. O solo temperado de textura
arenosa (Swinton) tendeu a reduzir o tempo de penetração da gota de água de acordo com o aumento da temperatura. O solo
de textura mais argilosa (Fluviossolo) apresentou aumento do tempo de penetração da gota de água à medida que a temperatura foi aumentando. A textura do solo pode ter influenciado a resposta dos materiais submetidos a diferentes temperaturas.
A metodologia WDPT mostrou-se ser uma técnica simples, porém, eficiente para se detectar a repelência de água no solo. Este
procedimento deverá ser aplicado em pesquisas futuras.
Palavras-chave: temperatura, solo temperado, solo tropical, repelência de água.

empurrados para camadas mais profundas do horizonte superficial seguindo o gradiente de temperatura. Posteriormente, ao diminuir a temperatura, o
material orgânico vaporizado condensa-se formando
uma película em volta das partículas do solo (De
Bano, 2000b; Letey, 2001).
O comportamento da repelência causado
pela temperatura é complexo. Pouca mudança ocorre quando o solo é aquecido em torno de 175oC;
forma-se forte repelência quando o solo é aquecido
entre 175oC e 200oC; a repelência é destruída quando o solo é aquecido entre 280oC e 480oC (De Bano,
2000b). Esses limites para o comportamento da
repelência concordam com outros estudos (Letey,
2001; Garcia-Corona et al., 2004; Doerr et al., 2005).
Atualmente, a preocupação com os estudos
de repelência se estende para a alteração nos processos hidrogeomorfológicos causados pelo fogo em
vertentes e bacias de drenagens. Após o fogo, têm
sido observadas alterações e anomalias na infiltração
da água no solo, e o aumento do escoamento superficial, da erosão em vertentes, da vazão de canais
fluviais e do pico de cheia (De Bano, 2000b).
Martin & Moody (2001) verificaram redução
na infiltração em áreas submetidas ao fogo em comparação a áreas não queimadas. Benevides-Solorio &
MacDonald (2001) constataram forte aumento do

INTRODUÇÃO
O estudo da repelência de água cresceu rapidamente comparando-se o período anterior a
1940 em relação ao final da década de 1990. Para
alguns pesquisadores o crescimento do interesse
nessa área conferiu-lhe a condição de ciência da
repelência de água no solo (De Bano, 2000a).
A repelência de água de maneira geral é o
impedimento ou dificuldade do solo (agregados)
em se umedecer. A repelência pode ser causada por
vários fatores tais como: decomposição de material
orgânico, ação de micro-organismos no solo e indução por meio de fogo (temperatura) (De Bano,
2000b; Doerr et al., 2005).
Segundo De Bano (2000b), foi a partir dos
anos 60 que se identificou o fogo como causador de
repelência. Anteriormente, acreditava-se que o efeito pós-queimada nos processos hidrogeomorfológicos (infiltração, escoamento e erosão) era ocasionado pela perda da proteção do dossel, somado ao
bloqueio da porosidade superficial devido a cinzas
que permaneciam sobre a superfície do solo.
Entretanto, a hipótese provável para a indução da repelência através do fogo é que durante a
combustão, os materiais orgânicos são vaporizados e
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Quadro 1 — Características dos locais e do material avaliado

Características
Clima

Solo

4

Granulometria
>2,80 mm
2,00 mm
1,00 mm
0,50 mm
0,25 mm
<0,25 mm
Total

Canadá
(Saskatchewan)
1
Clima regional frio continental, média de
temperatura em janeiro (-20 oC) e em julho
( 20 oC). Precipitação média anual 350 mm,
30% precipita em forma de neve. O regime
de umidade é marcado por transição entre
semi-árido e sub-úmido. Vegetação predominante: campos-pradaria (gramíneas).

Quênia
(Eldume)
3
Tropical semi-árido; precipitação anual
média 650 mm. Possui regime sazonal de
chuva com estação chuvosa entre abril e
agosto. Ocorre forte desvio da precipitação
anual (30%). Secas normais entre 3 e 4
anos de recorrência e secas severas uma a
cada 10 anos. Vegetação predominante:
savana.
2
Litologia (Loess). Swinton silt loam (black 3Unidade geomorfológica Njemps Flats
chernozem) (Chenossolo). Areia 38,36%; formado por depósitos flúvio-lacustre. ReSilte 42,96%; Argila 19,67%. Argila predo- levo plano variando entre 0.5o a 1o de decliminante esmectita.
vidade. Predominância de Fluviossolo com
aproximadamente 8% de areia, 44% de
silte e 48% de argila. Argila predominante
esmectita.
%
%
21,9
25,3
6,5
7,6
11,9
12,3
13,1
14,0
15,1
15,7
31,5
25,0
100,0
100,0

Fonte: 1Martz (1992); 2Bryan (1996); 3Bryan (1994); 4(este estudo).

escoamento e erosão em áreas queimadas com diferentes intensidades de fogo. A produção de sedimento aumentou de 10 para 26 vezes em parcelas
localizadas em local severamente queimado em
comparação a local não queimado ou levemente
afetado pelo fogo.
Thomaz (2005) constatou aumento no escoamento superficial e alta produção de sedimento
em área queimada. O autor verificou que num evento pluviométrico ocorrido após um mês da área ter
sido queimada algumas parcelas chegaram a registrar coeficiente de escoamento de 21,8%, enquanto
que a média de parcelas em área não queimada foi
de 4%. Entretanto, nesse estudo não foi confirmado
se tal comportamento foi causado devido à formação de repelência. A hipótese mais provável indicada
foi que o aumento no escoamento superficial e a
erosão ocorreram devido ao bloqueio da porosidade
superficial causado pelas cinzas (resto de queimada).
O objetivo deste trabalho foi analisar e descrever o comportamento da repelência em solos

temperado e tropical, submetidos a diferentes temperaturas e avaliar o comportamento da repelência
dos agregados do solo em suas diferentes granulometrias. Além disso, indiretamente buscou-se entender empiricamente o processo de repelência no
sentido de responder a uma lacuna de pesquisa
encontrada durante experimentos conduzidos em
Guarapuava — PR.

MATERIAL E MÉTODO
Delineamento experimental
O experimento foi realizado utilizando-se
dois tipos de solo, um de ambiente temperado e
outro de ambiente tropical. As características dos
materiais avaliados podem ser observadas no quadro
1.
As amostras, seca-ao-ar foram peneiradas
por 30 segundos em agitador de peneira eletromecânico para separar as classes de agregados. Posteriormente, uma quantidade de 50 g de solo (classe de
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agregados) foi aquecida em um forno mufla. As
amostras foram avaliadas de acordo com as seguintes
classes granulométricas: 2,8 mm; 2,0 mm; 1,0 mm;
0,5 mm; 0,25 mm e solo (partículas misturadas) em
que todas as granulometrias foram avaliadas em
conjunto, com exceção dos agregados maiores que
2,8 mm que foram retirados.
Em ensaios de laboratório têm-se aplicado
temperaturas com diferentes tempos de duração 5,
10 e 20 minutos (Letey, 2001) e 30 minutos (GarciaCorona et al., 2004). No presente estudos foram
utilizados os tempos de 10 e 20 minutos. Assim, os
agregados foram submetidos as seguintes temperaturas: controle temperatura ambiente, 200oC e
300oC por 20 minutos e 580oC durante 10 minutos.
Após a retirada das amostras do forno, elas permaneceram em temperatura aproximada de 22oC por
24 horas.
Passado esse tempo as amostras foram preparadas em pequenos pratos de plástico com aproximadamente 6 cm de diâmetro e com 1 cm de altura de borda.
A técnica utilizada para determinar a repelência no solo foi o tempo WDPT (Water Drop Penetration Time), proposta por Letey (1969) citado por
Doerr (1998). A referida técnica é aplicada extensivamente no estudo de repelência de água, tanto em
estudos conduzidos em laboratório como em campo. Essa técnica consiste em se colocar uma gota de
água destilada sobre a superfície do solo e registrar
com cronômetro o tempo que a gota leva para penetrar ou se perder por evaporação quando encontra
dificuldade para infiltrar-se. A tabela 1 mostra uma
proposição para se classificar o grau de repelência
do solo que foi utilizada como base nesse ensaio.

gota era solta sobre a superfície. Essa altura foi mantida como referência para evitar o aumento da energia cinética das gotas. Os agregados maiores que
2,8 mm e mesmos os maiores que 2,0 mm puderam
ser avaliados individualmente.
A gota foi produzida com uma seringa e agulha hipodérmica. As gotas produzidas pela seringa
foram relativamente homogêneas com 0,0293 g
(n=7; C.V 9%). Em cada avaliação foram aplicadas
15 gotas, sendo que a partir desse total obteve-se a
média de tempo gasto para a penetração. O processo de penetração da gota foi acompanhado por
meio de um microscópio.

RESULTADOS
Repelência de água em solo temperado (Swinton)
Os dados apresentaram alta variação, acima
dos 30% (Tabela 2). Houve tendência de diminuição da variação nos testes realizados a partir do tratamento solo (mistura de partículas) para os agregados menores (0,25 mm), bem como, houve menor variação nos dados à medida que houve o aumento da temperatura devido à “homogeneização”
da resposta do material, sobretudo nas frações menores.
No geral o tempo de penetração da gota de
água (WDPT) aumentou na medida em que os testes passaram da avaliação feita no solo para os menores agregados, independentemente do incremento da temperatura (r2 = 0,79).
De modo contrário, ocorreu diminuição no
tempo WDPT a partir do teste de controle (temperatura ambiente) para as maiores temperaturas (r2 =
0,70). Esse comportamento foi observado em todo
tipo de granulometria avaliada, ou seja, desde a
avaliação feita no solo até nos menores agregados
(0,25 mm).
A temperatura influenciou o tempo de penetração da gota de água no material avaliado. Haja
vista, que o ensaio de controle se diferenciou dos
demais ensaios em todas as frações granulométricas,
assim como, nas diferentes temperaturas aplicadas.
O material de controle foi hidrofílico quando as partículas foram testadas em conjunto, com
exceção dos agregados maiores ou iguais a 2,8 mm,
que foram excluídos das análises. Posteriormente,
houve aumento da repelência nas demais frações.
Praticamente foi eliminada a hidrofobia no solo,
sobretudo, nos agregados de 2,80 e 2,0 mm quando
foi aplicada temperatura igual ou superior a 200oC.
Houve forte redução no tempo de penetração da

Tabela 1 - Limite do tempo de penetração da gota de água
para classificação de repelência do solo
(Bisdom et al., 1993)

Classificação
Hidrofílico
Ligeiramente hidrofóbico
Fortemente hidrofóbico
Severamente hidrofóbico
Extremamente hidrofóbico

Tempo em segundos
<5
5 — 60
60 — 600
600 — 3600
> 3600

Fonte: Doerr (1998, p.664)

Dessa forma, após os procedimentos descritos anteriormente, o material era acondicionado nos
pratos plásticos formando uma camada entre 0,3 a
0,5 cm. A partir da borda livre do prato (0,5 cm) a
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Tabela 2 - Repelência de água em solo (Swinton) submetido a diferentes temperaturas, Saskatchewan, Canadá.

Material avaliado
Solo*
> 2,80 mm
2,00 mm
1,00 mm
0,50 mm
0,25 mm

Tratamento
Controle
1
WDPT(s)
2
4,0±1,13a4
24,0±17,9a
15,6±3,9a
47,5±19,7a
235,7±57,4a
195,0±57,2a

200oC
WDPT(s)
2,0±0,8b
1,6±0,8b
3,7±2,0b
16,7±5,2b
112,0±35,9b
256,1±79,9b

300oC
WDPT(s)
2,0±1,1b
0,4±0,2b
3,2±1,3b
5,5±1,4c
9,7±2,5c
8,6±1,6c

580oC
WDPT(s)
1,3±0,5b
0,4±0,2b
5,2±2,2b
9,7±3,3bc
16,8±3,3c
15,0±3,8c

Nota: *Neste material foi retirado os agregados ≥ 2,8 mm; 1Tempo de penetração da gota de água em segundos; 2Média referente a 15 amostras (gota); 3Desvio padrão; 4 Linha (média) seguida de mesma letra minúscula não difere entre si ao nível de 5% estabelecido pelo Teste de Tukey. A linha compara os tratamentos em cada temperatura submetida.

Tabela 3 - Repelência de água em solo submetido a diferentes temperaturas (Fluviossolo), Eldume, Quênia.

Material avaliado
Solo*
≥ 2,80 mm
2,00 mm
1,00 mm
0,50 mm
0,25 mm

Tratamento
Controle
1
WDPT(s)
2
2.3±0,63a4
1.6±0,9a
2.6±1,1a
3.1±0,7a
2.0±0,8a
1.2±0,4a

200oC
WDPT(s)
1.2±0,3a
1.2±1,0a
4.1±1,9a
9.0±4,4b
7.9±3,2b
2.4±0,9a

300oC
WDPT(s)
1.0±0,6b
1.2±0,7a
20.0±9,1b
31.2±7,1c
31.4±6,3c
14.4±5,5b

580oC
WDPT(s)
2.0±1,1a
2,5±2,5a
32.5±19,5c
36.5±8,5c
33.8±6,0c
21.5±4,9c

Nota: *Neste material foi retirado os agregados ≥2,8 mm; 1Tempo de penetração de gota de água em segundos; 2Média referente
a 15 amostras (gota); 3Desvio padrão; 4Linha (média) seguida de mesma letra minúscula não difere entre si ao nível de 5% estabelecido pelo Teste de Tukey. A linha compara os tratamentos em cada temperatura submetida.

peratura (r2 = 0,68). Todavia, esse padrão tendeu a
se acentuar com o aumento da temperatura, em
particular, nas duas maiores temperaturas do ensaio.
Ocorreu aumento do tempo WDPT a partir
do teste de controle (temperatura ambiente) realizados em agregados maiores ou iguais a 2,8 mm à
medida que houve aumento das temperaturas (r2 =
0,82). Aliás, esse padrão foi mais acentuado nas
frações entre 2,0 e 0,25 mm. O teste realizado no
material solo teve resposta diferente dos materiais
anteriores. Já que, o tempo WDPT foi maior no teste
de controle, em seguida, ocorreu diminuição da
repelência, nas temperaturas de 200oC e 300oC,
sendo que o tempo WDPT voltou a aumentar na
última temperatura.
O material avaliado em condições ambiente
apresentou-se ser hidrofílico em todas as frações
granulométricas avaliadas. Por outro lado, a temperatura influenciou o tempo de penetração da gota
de água no material avaliado. Nota-se que, o ensaio
de controle diferenciou-se dos demais em quase

gota de água nos agregados iguais ou inferiores a 1,0
mm, especialmente nas temperaturas de 300 e
580oC.
Repelência de água em solo tropical (Fluviossolo)
Os dados apresentaram coeficiente de variação muito alto, em torno dos 40% (Tabela 3). Houve tendência de diminuição da variação nos testes
realizados a partir do tratamento solo (mistura de
partículas) para os agregados menores (0,25 mm).
Houve ligeira diminuição na variação nos dados à
medida que houve aumento da temperatura. As
maiores variações no tempo WDPT ocorreu nos
agregados maiores ou iguais a 2,8 mm.
O tempo WDPT aumentou na medida em
que os testes passaram da avaliação feita no solo
para os agregados médios e intermediários. Posteriormente ocorreu significativa redução do tempo
WDPT na fração 0,25 mm. Tal comportamento ocorreu independentemente do incremento da tem-
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todas as frações granulométricas, assim como, nas
diferentes temperaturas aplicadas.
O solo e os agregados maiores ou iguais a
2,8 mm tiveram comportamento semelhante, independentemente do aumento da temperatura. Não
houve diferença significativa nestes ensaios.
Em contrapartida, ocorreu aumento do
tempo WDPT nas frações dos agregados entre 2,0 a
0,25 mm à medida que houve o aumento da temperatura. O tempo WDPT aumentou fortemente nas
duas últimas temperaturas, resultando em diferenças significativas em relação ao material de controle.
Ao se analisar qualitativamente o tempo
WDPT nos materiais dos dois ambientes observou-se
que ocorreu resposta diferente no solo temperado e
tropical. O tempo WDPT foi sempre mais lento no
solo temperado, mantendo-se uma relação do dobro
de tempo em comparação ao solo tropical (Figura
1). Contudo, ambos os solos tiveram comportamento hidrofílico. Apesar disso, apresentaram resposta
ao efeito da temperatura (Tabelas 2 e 3). O solo
temperado (Swinton) tendeu a reduzir o tempo
WDPT do teste de controle para a maior temperatura. Enquanto, no solo tropical (Fluviossolo) ocorreu
diminuição do tempo WDPT nas temperaturas de
200 e 300oC e aumento nas demais.

to, isto é, passou de uma resposta hidrofílica para
um comportamento hidrofóbico (Figura 2).

Figura 2 — Comparação do tempo WDPT entre os materiais avaliados em suas diferentes frações granulométricas
de acordo com a temperatura.
Nota: Os resultados do tempo WDPT são referentes à média
obtidas a partir das diferentes frações granulométricas (a exceção
do solo), conforme tabela 2 e 3.

Discussão
A temperatura teve influência na repelência
nos materiais avaliados. Contudo, o comportamento
dos dois solos foi diferente. O solo de ambiente
temperado tendeu a reduzir a velocidade do tempo
WDPT, enquanto que o solo tropical tendeu a aumentar o tempo WDPT, sobretudo, nas menores
partículas. Argumenta-se que a resposta hídrica de
ambos os solos pode estar ligada a processos distintos, como será apontado adiante.
O delineamento experimental influenciou a
resposta dos materiais, uma vez que, ao se fracionar
os solos em diferentes classes de agregados ocorreram diferenças na repelência em cada material,
quando comparado com o tratamento denominado
solo (mistura de partículas).
Não se verificou processo de intensificação
da repelência do solo canadense, quando se aplicou
temperatura de 200oC, conforme descrito na literatura (De Bano, 2000b; Garcia-Corona et al., 2004). A
resposta foi contrária, já que na temperatura 200oC
houve redução na repelência. As temperaturas maiores ou iguais a 350oC indicam limite em que ocorre
a destruição da repelência (De Bano, 2000b, Letey,
2001). Este fato concorda com a resposta observada
nas temperaturas de 300 e 580oC, em que o referido
solo, tendeu a ter menor repelência nos agregados

Figura 1 — Comparação do tempo WDPT entre os solos
avaliados de acordo com a temperatura
Nota: O material utilizado foi o solo conforme tabelas 2 e 3.

A figura 2 tem por objetivo apresentar o
comportamento qualitativo do tempo WDPT entre
os agregados do solo tropical (Fluviossolo) e temperado (Swinton). Nitidamente, verifica-se que o efeito
da temperatura teve resposta distinta nos dois solos.
Por um lado, o solo temperado passou do estado de
forte repelência para comportamento hidrofílico,
por outro, o solo tropical teve comportamento opos-
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menores e ser hidrofílico no tratamento de controle
e nos agregados maiores.
A hidrofobia tem sido documentada extensivamente em solos mais arenosos com propriedades
granulométricas grosseiras, já que esse tipo de solo
tem partículas com superfície específica menor do
que os solos de textura mais fina (solos argilosos)
(De Bano, 1981, citado por Huffman et al., 2001).
Huffman et al., (2001) verificaram aumento de hidrofobia à medida do aumento da porcentagem de
areia. O padrão observado no solo Swinton silt loam
(black chernozem, Canadá) se assemelha ao verificado
na literatura.
Por outro lado, alguns argilominerais têm
habilidade de impedir a repelência. Este fato pode
estar ligado à propriedade de expansão-contração
(ciclos de umedecimento-ressecamento) própria de
algumas argilas. Assim, durante esse processo, os
elementos orgânicos (película) depositados sobre os
minerais ou na superfície e interstícios dos agregados são rompidos. O argilomineral caulinita tem
essa propriedade (Dlapa et al., 2004). McKissock et
al. (2000) também relatam a maior ocorrência de
repelência em solos de textura arenosa. Por outro
lado, o adicionamento de caulinita reduziu significativamente a repelência dos solos.
Portanto, é possível que solos argilosos ricos
em argilominerais com propriedades expansivas não
desenvolva repelência. Entretanto, a temperatura
pode mudar várias propriedades do solo não só as
ligadas a repelência (matéria orgânica). O fogo
afeta as propriedades físicas (tamanho e distribuição
dos poros, estabilidade dos agregados) e químicas
(mineralogia e pH) (Doerr & Cerdá, 2005).
Farwig et al. (2004) verificaram que ocorre
aumento das propriedades magnéticas dos minerais
do solo nas temperaturas 100—200oC, sendo que o
aumento foi significativo em temperaturas acima de
550oC. Os autores sugerem ainda que esse comportamento pode servir como elemento traço (fingerprint) para se verificar o efeito de queimadas e erosão do solo.
O aumento do tempo WDPT nos agregados
entre 2,0 a 0,25 mm do solo tropical (Fluviossolo)
pode estar ligado à descrição anterior. O tempo
WDPT nesses agregados começou a aumentar na
temperatura de 200oC e acentuou-se nas duas maiores temperaturas, 300 e 580oC, notadamente nesta
última. A partir dessas temperaturas, os agregados
desse solo ficaram endurecidos, semelhantes à durricrust (concreções ferruginosas) encontrados particularmente em solos tropicais (Thomas, 1994). Esse
comportamento pode ter levado à mudança físicoquímica (“cimentação”) na estrutura dos agregados

dificultando a penetração da água. Assim, se por um
lado, o comportamento do solo de textura mais
grosseira (Swinton silt loam) foi a de responder com a
diminuição do tempo WDPT, por outro, o solo de
textura mais argilosa (Fluviossolo) teve resposta
contrária.
Seguindo um pouco além do escopo deste
trabalho no sentido de responder a lacuna apresentada por Thomaz (2005), argumenta-se que em
Guarapuava (zona subtropical úmida) o efeito do
fogo tende a ter comportamento semelhante ao
verificado no solo de textura mais argilosa (Fluviossolo).
Em Guarapuava o material resultante da decomposição química do basalto é genericamente
classificado como ferralsolo (processo de ferralitização, laterização ou latolização) (Melfi & Pedro,
1977, 1978). O principal argilomineral do solo é a
caolinita e subsidiariamente a gibbsita, sendo que a
porcentagem de argila chega a ser superior a 70%.
Se por um lado, como verificado, as argilas podem
inibir a repelência, por outro, os agentes estabilizadores dos agregados são principalmente os óxidos
(ferro e alumínio), além da matéria orgânica. Dessa
forma, esse material ao ser submetido ao fogo leva a
mudança física-química dos agregados provocando a
formação de durricrust (endurecimento dos agregados), e por extensão, pode alterar a resposta à penetração de água. Essa possibilidade deverá ser verificada em estudos a ser realizado em solos submetidos
a queimadas periódicas na região de Guarapuava.

CONCLUSÕES
1.
2.

3.

4.
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A temperatura afetou o tempo WDPT de
ambos os solos testados em laboratório.
O comportamento dos dois solos foi diferente. O solo temperado de textura arenosa
tendeu a reduzir o tempo WDPT à medida
que houve aumento da temperatura. O solo
de textura mais argilosa apresentou aumento do tempo WDPT à medida que houve
aumento da temperatura.
A textura do solo pode ter influenciado a
resposta dos materiais submetidos a diferentes temperaturas.
O delineamento experimental, isto é, o teste
da repelência em diferentes classes de agregados e solo (mistura de partículas) conduziu a respostas distintas dentro do próprio
material avaliado.
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O tempo WDPT mostrou-se uma técnica
simples, porém, eficiente para se detectar a
repelência de água no solo. Este procedimento deverá ser aplicado em pesquisas futuras em solos brasileiros.
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Effect of Temperature on Water Repellency in Soil:
Tests in the Laboratory
ABSTRACT
This work describes soil behavior in relation to the
effect of temperature on water repellency. Two soils were
tested in the laboratory (temperate-Canada and tropicalKenya). Soils were submitted at different temperatures:
control ambient temperature, 200oC, 300oC and 580oC.
Water Drop Penetration Time (WDPT) methodology was
used to measure the degree of water repellency. The results
indicated that the temperature affected the water drop penetration time in both soils; however, the repellency behavior
was different in each soil. Water drop penetration time in
the sandy temperate soil (Swinton) tended to become shorter
as the temperature rose. On the other hand, the clayey tropical soil (Fluvisols) showed an increased water drop penetration time following the temperature gradient. Soil texture
may have influenced the behavior of materials submitted to
different temperatures. Water Drop Penetration Time
proved to be a simple technique, but effective to detect soil
water repellency. This procedure should be applied in future
research.
Keywords: temperature, temperate soil, tropical soil, water
repellency.

124

RBRH — Revista Brasileira de Recursos Hídricos Volume 13 n.3 Jul/Set 2008, 125-135

Resíduos Sólidos na Drenagem Urbana: Aspectos Conceituais
Marllus G.F.P. das Neves
Universidade Federal de Alagoas — UFAL
marllus2002@yahoo.com.br

Carlos E. M. Tucci
Instituto de Pesquisas Hidráulicas — UFRGS
tucci@iph.ufrgs.br
Recebido: 09/07/07 — revisado: 29/04/08 — aceito: 31/07/08

RESUMO
O desenvolvimento sustentável passa pela gestão integrada dos serviços e dos condicionantes urbanos dentro da
chamada Gestão Integrada dos Recursos Hídricos Urbanos. A coleta e disposição final dos sólidos totais gerados nas cidades
estão entre os principais serviços urbanos que podem levar a impactos negativos nos meios receptores. Esses resíduos são gerados pelo homem através do lixo urbano e das modificações da superfície urbana com o desmatamento e o aumento do potencial erosivo, gerando sedimentos e restos de vegetação. Neste artigo são apresentados estudos que tentam caracterizar os tipos
de resíduos cuja produção afeta o sistema de drenagem urbana. São mostrados resultados de pesquisas em diversos países,
tanto no que diz respeito à quantidade quanto à composição. Faz-se também um relato das medidas de controle pesquisadas
recentemente, destacando-se as estruturas de retenção.
Palavras chave: drenagem urbana; resíduos sólidos; gestão integrada.

urbanização acelerada, mais em suas periferias do
que em suas regiões centrais (Tucci, 2002). Somamse a isto, problemas de arranjo institucional e de
financiamento do sistema (Baptista e Nascimento,
2002).
Nesse contexto, o lixo compõe o segundo
estágio de produção de sólidos totais em uma bacia
hidrográfica urbana, ocorrendo em áreas de ocupação consolidada Tucci (2002). O efeito deste poluente na drenagem urbana é citado em diversos trabalhos de forma secundária desde a década de 1970
(Schueler, 1987), sendo poucos os trabalhos de
quantificação direta nos cursos d’água urbanos. Na
década de 1990, vários trabalhos apareceram, sobretudo em países em desenvolvimento. No Brasil, há
recentemente uma busca mais acentuada por parâmetros que caracterizem e quantifiquem o lixo na
drenagem urbana (Armelin, 2005; Brites, 2005; Jaworowski et al., 2005; Neves, 2006 e Jaworowski,
2008).

IMPACTOS NAS ÁGUAS URBANAS
O desenvolvimento urbano envolve a implementação de infra-estrutura de abastecimento de
água, coleta e tratamento do esgoto, drenagem urbana, coleta e disposição de resíduos sólidos e limpeza pública. A sua gestão inadequada é uma das
causas da perda de qualidade de vida e dos impactos
ambientais crescentes nas cidades, sobretudo nos
países em desenvolvimento.
Os componentes citados possuem uma forte
interface entre si, impelindo o desenvolvimento urbano com base na gestão integrada. Os problemas
são integrados, apesar do mesmo não ocorrer com a
gestão, pois grande parte dos problemas está relacionada com a forma setorial como a mesma é realizada (Tucci, 2002). Como afirma Pompêo (2000), o
planejamento de atividades urbanas relacionadas à
água deve estar vinculado ao próprio planejamento
urbano, integrando a gestão de recursos hídricos e o
saneamento ambiental. Isto se torna mais difícil nos
países em desenvolvimento porque o desenvolvimento urbano acontece sob condições sócioeconômicas, tecnológicas e climáticas mais difíceis
(Silveira, 2001). Esses países experimentam uma

SÓLIDOS TOTAIS
Os sólidos totais podem ter duas origens
principais: (a) resíduos de usos da população; (b)
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sedimentos, vegetação, pedras, entre outros, gerados
pela energia da precipitação através da erosão e do
transporte pelo escoamento. Neste artigo são observados os primeiros, cujo total num determinado período é obtido pelo seguinte:
Rt = C + L + D

as áreas comerciais têm varrição diária; nas residenciais, há grande variação (ICNZT, 1996, Allison et
al., 1998, Arnold e Ryan, 1999). Segundo Armitage
(2001) apud Marais e Armitage (2004), a varrição
diária pode remover mais de 98% do lixo presente
nas ruas. Os autores mostraram que, quando a razão
entre o número médio de dias entre varrição e o
número médio de dias entre chuvas significativas é
1, a eficiência é de apenas 50%.

(1)

onde Rt é o total de resíduo sólido em uma unidade
urbana como a bacia hidrográfica, num determinado tempo; C é o total coletado nas residências e estabelecimentos; L é o total limpo dos logradouros
públicos; D é o total que alcança no sistema de drenagem, levado pelo escoamento.
A gestão pública deve procurar ser mais eficaz nos dois primeiros membros da parte direita da
equação 1, minimizando o terceiro termo devido ao
maior custo de coleta no sistema de drenagem e o
impacto ambiental. A eficácia depende da educação
da população, da cobertura da rede de coleta domiciliar e sua freqüência, da freqüência e eficiência da
limpeza das ruas, da programação eficiente quanto à
limpeza antes dos dias chuvosos, da gestão de resíduos de construções, entre outros.

Na rede de drenagem
Esta é outra parcela com pouca informação,
quando comparada com o termo C da equação 1. A
gestão dos resíduos deve conhecê-la, bem como caracterizá-la. Na tabela 1 é apresentada uma síntese
de valores de resíduos sólidos que atingem o sistema
de drenagem. Os valores foram estimados em diferentes experimentos. O total pode ser expresso em
volume (m3.ha-1.ano-1) ou em massa (kg.ha-1.ano-1).
Na tabela 2 está a caracterização do tipo de
resíduo encontrado em cada estudo identificado. As
referências não permitiram unificar a tabela, devido
à não-uniformidade das informações encontradas.
Contudo, percebem-se grandes quantidades de plásticos. Em Auckland (ICNZT, 1996), os dois primeiros períodos de coleta revelaram uma grande quantidade de plástico rígido (74,2%), restos de cigarros
e papel. A área residencial contribuiu com somente
5,6% do total de itens coletados. Na área comercial,
houve alguma ocorrência de fragmentos de plástico
rígido porque há vias de passagem de caminhões
para a indústria.
Na Cidade do Cabo (Arnold e Ryan, 1999),
o plástico compôs de 15 a 57% dos resíduos em massa, predominando nas áreas comerciais e industriais.
A contribuição de material proveniente de veículos
foi grande na área residencial, segundo os autores.
Na Austrália os dados mencionam o total, com predominância de sedimentos e folhagem. Os valores
nas tabelas podem atingir até 82 kg..ha-1.ano-1. A
comparação entre os valores com a produção residencial não pode ser realizada porque não existem
dados da população e mesmo que houvesse a produção de resíduos está mais relacionada com o número de pessoas que transitam.

Coleta
As estatísticas de produção de resíduos sólidos referem-se geralmente ao primeiro termo da
equação 1, caracterizado em kg..hab-1.dia-1. Este valor, que representa o que é coletado e não o que
permanece nas ruas ou atinge o sistema de drenagem, varia com a renda da população, sazonalidade,
verticalização, características regionais, entre outros
(Mercedes, 1997; Reis et al., 2002). No Brasil o valor
médio é de 0,74 kg.hab-1.dia-1 (IBGE,2002). A dinâmica dos resíduos sólidos gerados também depende
do tipo e seu valor econômico de reciclagem. Por
exemplo, resíduos de alumínio têm alto valor agregado, enquanto os plásticos estão em evolução, aumentando a sua reciclagem em função da coleta
seletiva e do tipo de plástico. Ao longo das últimas
décadas houve aumento deste item na composição
dos resíduos, mas a matéria orgânica ainda representa a maior parcela.
Limpeza urbana

Bacias-piloto da Cidade do Cabo
Existe pouca informação sobre os totais deste serviço. Apesar disso, trata-se da componente de
maior relação com a rede de drenagem, pois os resíduos aqui estão mais suscetíveis de atingi-la. Os
seus valores dependem da freqüência e eficiência na
limpeza e da educação dos moradores. Geralmente,

Um trabalho abrangente foi o realizado por
Marais et al. (2004), na Cidade do Cabo com 9 bacias-piloto de uso do solo e condições socioeconômicas diferentes. O período de monitoramento foi de
2 anos, divididos em duas etapas: fevereiro a setem-
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bro de 2000 e fevereiro de 2001 a janeiro de 2002. O
intervalo entre as duas serviu para avaliações e definições de estratégias para a continuação do monitoramento com cestas nas entradas de bocas-de-lobo e
redes nos pontos finais dos condutos de saída das
bacias. As cargas, excluindo areia, resíduos de construção civil, pedras e vegetação, são mostradas na
tabela 3, juntamente com as características das bacias. As principais conclusões dos autores foram:
•
•

•

função da composição: matéria orgânica e matéria
inorgânica.
Os resultados estão nas tabelas 1 e 2. Segundo a autora, na bacia Cancela a matéria orgânica
compôs-se de folhas, caules, raízes e madeira processada, por causa da vegetação de grande porte existente nas margens do riacho. Quanto aos plásticos,
os principais constituintes foram sacolas de supermercado. Na bacia Alto da Colina, o material orgânico apresentou 62,9% do volume total com predominância de folhas e caules de médio porte. As
margens do corpo d’água são cobertas por vegetação de grande porte. O material plástico compôs
29% do volume total, sendo os principais constituintes sacolas de supermercado e garrafas PET.
Fazendo uma comparação entre as duas bacias, Brites (2005) afirma que ambas apresentaram
maiores quantidades de plástico composto basicamente de garrafas PET e sacolas. A bacia Alto da
Colina apresentou mais plástico em sua composição
do que a bacia Cancela por causa do material que
permanece retido na vegetação desta. A quantidade
de isopor encontrada na bacia Cancela, 17,1%, foi
mais significativa que no Alto da Colina, 3%, devido
a maior contribuição de áreas comerciais, onde o
material é muito utilizado para proteção de eletrodomésticos.
Armelin (2005) estimou os resíduos sólidos
que atingem o reservatório de detenção da bacia do
córrego Bananal, afluente do córrego Cabuçu de
Baixo. O reservatório está localizado no trecho final
do córrego Bananal, no Jardim Vista Alegre—Distrito
Brasilândia do município de São Paulo. A partir dos
seguintes dados: (a) coleta de lixo na bacia no período de set/2003 a ago/2004; (b) população que
conta com a coleta de lixo executada pelas subprefeituras; (c) dados dos setores censitários do IBGE.
Admitindo algumas hipóteses, que, segundo
a autora, permitem um resultado que significa o
valor mínimo a ser determinado, a carga resultou no
valor 194.042 kg.ano-1, obtido multiplicando-se o
número de domicílios que lançam o lixo nos corpos
da água pela taxa de ocupação do domicílio, pela
taxa de produção de lixo por habitante por dia desta
bacia, estimada em 0,83 kg.hab-1.dia-1. O valor de
194.042 kg.ano-1 equivale então a 138 kg.ha.-1ano-1,
sendo maior que os verificados na África do Sul.
Jaworowski (2008) realiza uma pesquisa com
monitoramento qualitativo e de resíduos sólidos em
um riacho urbano na cidade de Viamão-RS, com
alguns resultados parciais já publicados (Jaworowski
et al., 2005). A bacia hidrográfica tem aproximadamente 0,82 km2 e está inserida na bacia hidrográfica
do Arroio Mãe d’Água, a qual, por sua vez, é inte-

Aumento da contribuição de plástico na carga
entre 2000 a 2001;
Quanto maior a renda, menores as cargas, na
área residencial. A diferença entre cargas absolutas atingiu 7 vezes, mas as cargas por habitante 2 vezes. Isto pode ser resultado da tendência de decréscimo da densidade populacional com o aumento da renda média;
Os plásticos se sobressaíram entre os tipos em
todas as bacias, com exceção de Summer Greens e Welgemoed.

Dentro do contexto da mesma pesquisa,
Marais et al. (2004) compararam os resultados entre
diversos estudos anteriores realizados. Segundo os
autores, enquanto os plásticos contribuíram na faixa
de 19 a 50% na Cidade do Cabo, em Coburg a faixa
foi entre 33 e 60%.
A carga anual para as bacias-piloto de uso
residencial variou entre 0 e 72 kg.ha-1.ano-1. Retirando Imizamo Yethu e Ocean View, a faixa cai para 0 a
6 kg.ha-1.ano-1. Em Auckland, o resultado foi de 0,5
kg.ha-1.ano-1 (Cornelius et al., 1994) para a área residencial, enquanto que o estudo de Arnold e Ryan
(1999) apresentou 4 kg.ha-1.ano-1. Nas áreas comerciais, Marais et al. (2004) obtiveram valores entre 42
e 111 kg.ha-1.ano-1 em 2000 e entre 23 e 59 kg.ha1.
ano-1 em 2001. Em Springs, Armitage et al. (1998)
mostram 82 kg.ha-1.ano-1 e em Auckland 13 kg.ha-1.
ano-1.
Pesquisas no Brasil
Trabalhos começam a apresentar resultados
no Brasil. Brites (2005) estudou duas bacias hidrográficas urbanas, no município de Santa Maria-RS: a
bacia Cancela e a Alto da Colina, ambas no período
de abril a dezembro de 2004. A primeira apresenta
área de 4,95 km², com 56% de área urbana. A segunda, com 3,34 km², possui 22,3% da área urbanizada e 77,7% rural. As coletas foram realizadas após
cada evento de precipitação, onde o resíduo retido
foi quantificado em peso, volume e classificado em
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grante da bacia do Arroio Dilúvio. A bacia apresenta
densidade habitacional elevada, o arroio é praticamente desprovido de sua mata ciliar e permeia lotes
residenciais, praticamente todos urbanizados. O
riacho recebe grandes volumes de resíduos sólidos,
os quais são dispostos em suas margens e carregados
para o seu leito durante os eventos de precipitação.
Os resíduos sólidos são coletados em uma
armadilha projetada e construída no local para essa
finalidade, consistindo de placas orientadoras que
direcionam os resíduos transportados para uma gaiola de captação de 3,5m3. Esta é basculada com o
auxílio de uma talha mecânica e esvaziada periodicamente. Para o assentamento da armadilha no arroio, canalizou-se um trecho de 10 metros, com largura de 1m antes e depois da gaiola e de 2 m no
local onde esta é disposta.
A quantificação e a caracterização dos resíduos sólidos são feitas em local pavimentado e coberto, ao lado da armadilha. Após onze medições,
observa-se que os valores médios de resíduos sólidos
capturados na armadilha foram de 295 kg e 1.075 L,
sendo capturados somente durante os eventos de
precipitação. A autora ainda não compilou todos os
resultados conforme os padrões mostrados nas tabelas deste artigo. Os resultados obtidos indicam que,
as maiores quantidades são de matéria orgânica e
madeira, seguidos dos plásticos rígido e mole, destacando-se ainda os calçados e os grandes volumes de
isopor. As pequenas quantidades coletadas de PET e
de alumínio estão relacionadas ao valor comercial
que esses materiais adquiriram nos últimos anos,
sendo por isso, coletados pelos “catadores” antes de
chegarem ao arroio, ou mesmo separados pelos
próprios geradores do resíduo, para venda.

atuação no controle da implementação de construções urbanas e criar mecanismos para redução das
fontes de produção de resíduos, tratando do aumento da reciclagem e obtenção do valor econômico dos resíduos, educação e incentivos à separação
seletiva, entre outros. Alguns países eliminaram o
uso de sacolas de plástico para supermercados.

MEDIDAS ESTRUTURAIS DE CONTROLE
As medidas estruturais no sistema de drenagem atuam sobre as conseqüências. Na década de
1990 foram propostas estruturas de retenção, cuja
evolução é apresentada na tabela 4 (Armitage et al,
1998). Na África do Sul, os testes focaram dois grupos, sendo o de maior êxito o das autolimpantes.
Estruturas autolimpantes
Nestas, a água empurra o resíduo, limpando
o segregador (tela ou grade). O resíduo é desviado
para um local de acumulação, onde a freqüência de
limpeza é menor. Alguns exemplos se destacam,
como a SCS (Stormwater Cleaning Systems), utilizada
em Springs, cuja função é forçar o escoamento sobre o vertedor e um gradeamento inclinado em aproximadamente 45o em direção a um compartimento (Figura 1). Como vantagens (Armitage et al.,
1998): a estrutura suporta vazões altas, apresenta
manutenção desprezível, é fácil de limpar, é relativamente segura para o público e trabalhadores, entre outras vantagens. Como desvantagens: requer
carga hidráulica alta e, em geral, uma grande área
do terreno cercada (Armitage et al., 1998).
Outra estrutura, chamada CDS (Continuous
Deflective Separation), destaca-se pela eficiência de
quase 100%. Foi utilizada em Coburg, subúrbio de
Melbourne, Austrália (Armitage et al., 1998, Allison
et al, 1998). Segundo os autores, este dispositivo é
instalado sob o solo, requerendo uma área entre 10
e 20 m2. A estrutura desvia o escoamento e poluentes associados para um compartimento de separação, como mostrado na Figura 2. Este consiste em
um reservatório na parte inferior e uma seção de
separação na parte superior. A água e os poluentes
são mantidos em movimento contínuo, evitando o
bloqueio da placa perfurada. Os sólidos mais pesados sedimentam, assim como grande parte do material leve. O material flutuante acumula-se na superfície da água.

GESTÃO DOS SÓLIDOS TOTAIS
A gestão dos sólidos envolve ações de minimização do total gerado. As questões apresentadas
enfocam a importância de se medir as cargas de resíduos com o objetivo de reduzi-las. A redução, por
sua vez, pode ser feita através de dois tipos de medidas (Allison et al, 1998): medidas estruturais, com a
implantação das armadilhas ou estruturas de retenção; e medidas não-estruturais, envolvendo mudanças de atitude da comunidade (incluindo o comércio, a indústria e os residentes). As medidas nãoestruturais e preventivas quanto à geração dos resíduos relacionados aos três membros da equação 1
podem ser direcionadas no sentido de melhorar nos
serviços urbanos, regular os empreendimentos com
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Tabela 1 - Resumo de quantificações de resíduos sólidos em sistemas de drenagem urbana

Local

Springs,
do Sul

Descrição

África

Joanesburgo
Auckland, Nova
Zelândia
Cidade do Cabo,
África do Sul

Melbourne, Austrália

Sydney, Austrália
Bacia
Cancela,
Santa Maria/RS

*

Central Busines District; área de 299 ha
com 85% de uso comercial/industrial e
15% de uso residencial; 82,5% é limpo
das ruas e 17,5% vai para o sistema de
drenagem
Distrito Central, com 8 km2, área residencial, comercial e industrial
Residencial .........................................
Industrial ............................................
Comercial ...........................................
Área com 90% residencial, 5% comercial, e 5% industrial. Os autores não informaram a área, estimando para a região metropolitana.
1. 50 ha de área com 35% de área comercial e 65% residencial ............
2. **Dois eventos diários, área residencial-comercial 15,8 ha ...........
residencial — 20,2 ha .........................
industrial leve — 2,5 ...........................
saída da bacia total ............................
Área comercial, industrial e comercial
com 322,5 ha.
Área de 4,95 km², com 56% de área urbana e 35% de sua área total impermeabilizada.

Peso
kg.ha-1.ano-1

Volume
m3.ha-1.ano1

Fonte

82

0,86

Armitage et al. (1998)

48

0,5

idem

5,22
1,03
2,20

0,054
0,011
0,023

Cornelius et al, 1994

18

0,189

Arnold e Ryan, (1999)

0,116 e 0,410
0,34 e 0,127
0,162 e 0,020
0,077 e 0,163

0,02*

Allison et al, 1998

1,81*

0,019*

Brownlee, 1995 apud
Armitage et al. (1998)

1,47*

0,01*

Brites (2005)

0,01*

Idem

6*

Bacia Alto da
Colina,
Santa
Maria /RS

Área de 3,34 km², sendo 22,3% área
urbana e 77,7% rural.

0,91*

Bacia do córrego
Bananal,
São
Paulo

Em processo final de urbanização, com
13% da população residente assentada
em habitações subnormais, nas margens
dos córregos.

138

Armelin (2005)

os autores fizeram os cálculos sem vegetação e sedimentos; **eventos diários, a unidade é de kg/ha por dia do evento.

Segundo Allison et al. (1998), no estudo realizado em Coburg, praticamente todo material de
dimensões superiores a 5 mm foi retido no compartimento de separação durante o período de monitoramento. As vantagens são (Armitage et al., 1998):
porcentagem alta de remoção, o sistema de drenagem somente é bloqueado se a unidade estiver
completamente preenchida, manutenção mínima,
pode ser localizada em qualquer lugar no sistema de

drenagem e é efetiva em vazões altas. Um sistema de
by-pass é projetado para minimizar a inundação a
montante. As desvantagens principais (Armitage et
al., 1998): custo de capital muito alto, custo alto de
aquisição de veículo especial para a coleta na unidade, pode requerer uma extração anual de sedimentos alta, entre outras. Isso tudo restringe seu uso em
áreas onde o solo tenha valor muito alto e haja espaço limitado.

129

Resíduos Sólidos na Drenagem Urbana: Aspectos Conceituais

Tabela 2 - Resumo da composição dos resíduos sólidos em sistemas de drenagem urbana
Local
Springs
Joanesburgo

Plásticos
62%
80% do lixo
domiciliar

Auckland

65,4%

Cidade do Cabo

> 50%

Melbourne
Sydney
Bacia Cancela, Santa
Maria/RS
Bacia Alto da Colina,
Santa Maria/RS
Viamão-RS (média entre 11 eventos)

14,7%

Outros
Poliestireno 11%, latas 10%, papel 10%, vidros 2%, 5%outros
Sedimentos, lixo domiciliar e grandes objetos como pneus de trator
3,3% alumínio, 26,8% papel/papelão, 0,5% lata/aço, 0,3% vidro e 3,5%
outros
Metal, madeira, borracha, principalmente
90% de vegetação e restante lixo de pessoas em trânsito. Sem especificar
números, gráficos mostram grande quantidades de papel, plásticos, vidros
e metais nos eventos verificados.
62% sedimentos, 33% folhas e gramíneas e 5% lixo
71,5% de matéria orgânica, 0,4% metal, 4,9% isopor, 0,7% vidro e 7,8%
outros do volume total quantificado.

29%

62,9% matéria orgânica, 1,3% metal, 1,1% isopor, 0,8% vidro e 5% outros

11%

48% matéria orgânica, 29% de madeira, 9% isopor e 13% outros

4 ou 6 semanas (Allison et al., 1998). As vantagens
são (Melbourne Water Waterways and Drainage
Group, 1995 apud Armitage et al., 1998): rápido e
fácil de limpar; facilmente integrada no programa
de manutenção das captações de água pluvial, remove-se facilmente a cesta para manutenção, útil na
identificação de fontes como parte de um programa
de gerenciamento da bacia, entre outros. As desvantagens são: uso de aspirador especial de custo alto,
tampas das captações pesadas, grande número de
unidades requeridas.

Figura 1 - SCS. (Adaptado: Armitage et al., 1998).

Outros dispositivos
As cestas acopladas a entradas de bocas-delobo são úteis no processo de monitoramento e gerenciamento integrado resíduos sólidos - sistema de
drenagem urbana. Utilizadas em Melbourne, Austrália com o nome SEPT (Side-Entry Pit Trap), possuem
malha entre 5 e 20 mm, com remoção do lixo a cada

Figura 2 - Estrutura CDS (Armitage et al., 1998).
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Tabela 3 - Resumo da quantificação de resíduos no sistema de drenagem, na Cidade do Cabo (MARAIS et al., 2004)
Cargas anuais de lixo (kg.ha-1.ano-1)
Período de observação

Nome da Bacia

Descrição

Imizamo yethu

Residencial informal com população muito pobre e sem varrição
nas ruas

59

40

45

Ocean View

Residencial com população pobre e sem varrição nas ruas. Presença de condomínios com apartamentos de 3 andares e com
densidade habitacional (DH) em torno de 60 hab/ha)

72

19

41

Cidade do Cabo CBD
(C)
Cidade do Cabo CBD
(D)
Cidade do Cabo CBD
(E)

Centro comercial da cidade, com prédios de escritórios, hotéis,
lojas, comércio informal, terminal de ônibus. Ruas varridas até 3
vezes ao dia com eficiência de remoção de aproximadamente
99%

42

14

23

46

10

22

111

35

59

Fresnaye

Residencial com apartamentos e população de maior poder aquisitivo e DH inferior a 20 hab/ha

-

0

0

Summer Greens

Residencial com população de classe média e sem varrição nas
ruas. DH superior a 55 hab/ha

6

6

6

Montague Gardens

Indústrias leves e sem varrição das ruas

51

14

28

Welgemoed

Residencial com população de renda alta e sem varrição nas ruas.
DH em torno de 15 hab/ha

0

0

0

2000 2001

Um estudo sobre a eficiência das cestas foi
feito na Austrália (Allison et al., 1998), em uma bacia de 50 ha, com os usos do solo residencial, comercial e industrial leve. Colocadas em todas as entradas da rede, resultou em 192 pontos de coleta. O
resíduo que passou foi retido por uma outra estrutura no final da bacia. Os resultados indicaram que
é possível implantar esse tipo de estrutura em cerca
da metade das bocas-de-lobo e capturar cerca de
dois terços de resíduos sólidos secos e metade dos
resíduos totais. As bocas-de-lobo sem a grade contribuíram com o dobro das cargas em relação àquelas
com grades.
Outras medidas são as redes nos finais dos
condutos. As utilizadas na Nova Zelândia, em 1994,
eram feitas com telas de arame para diâmetros de
0,3 m a 0,85 m e comprimento de pelo menos 3 vezes o diâmetro (Cornelius et al., 1994). Em 1996,
foram de polipropileno (ICNZT, 1996), com 1,9 m
de diâmetro e 1,6 m de comprimento, e malha de 6
mm. As utilizadas na Cidade do Cabo em 1999 eram

2000/2001

de nylon, com as mesmas dimensões das utilizadas
em 1996 em Auckland. Foram presas aos condutos
com anéis de aço galvanizado de 500 mm de diâmetro e 10 mm de espessura, com cadeados para evitar
roubos. A medida foi em vão, substituindo-se o aço
por plástico (Arnold e Ryan, 1999), conforme Figura
3.
As redes são bastante utilizadas na análise de
outras estruturas colocadas a montante ou dos efeitos de medidas não-estruturais (Endicott et al., 2002;
Marais et al., 2004; Lippner et al., 2000; Lippner et
al., 2001 e Syrek et al., 2003). Estudos de estruturas
de retenção foram realizados em Los Angeles, Estados Unidos com ênfase na captura dos resíduos nas
auto-estradas (Endicott et al, 2002).
A estrutura estudada por Jaworowski (2008)
pode ser considerada autolimpante sem necessariamente precisar de grades desníveis como as SCS, por
exemplo. Os custos de implantação ainda estão em
compilação (Figura 4).
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Tabela 4 - Evolução das estruturas de retenção de resíduos sólidos — primeiro grupo estudado
(Armitage et al., 1998)

Variações

Esquema

Conclusões

UYS (1994) e Wilsenash (1994): canais
laterais em conjunção
com barreiras e vetedores

Acima de um valor crítico, a vorticidade provocou a passagem das partículas para jusante. Turbulência alta
no final da estrutura. Modificações
posteriores deixaram-na complicada

Furlong (1995): estudou as barreiras suspensas

Mostrou pouca eficiência em vazões
muito baixas. Lixo capturado mais
pelos vórtices a jusante da barreira

Louw (1995) E Burger e Beeslaar (1996):
estudos com telas inclinadas associadas a
vertedores

A turbulência no alargamento diminui a eficiência. Configurações com
maiores eficiências resultaram em
grandes perdas de carga

Compion
(1997):
configurações
que
envolvessem vertedores e mudanças de
seções, a partir das
idéias anteriores

Captura completa conseguida para
números de Froude (Fr) inferiores
que 0,05. Nenhuma captura a partir
de Fr igual a 0,3.

Figura 3 - Rede na Cidade do Cabo
(Arnold e Ryan, 1999).

Figura 4 - Estrutura estudada por
Jaworowski (2008)
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Tabela 5 - Evolução das estruturas de retenção de resíduos sólidos — autolimpantes
(Armitage et al., 1998)

Técnica
Visage (1994): desvio do lixo para um
reservatório
com
hastes inclinadas a
11o, fluxo para o
centro e para baixo
a jusante
Watson (1996) e
Compion
(1997):
rampa inclinada a
jusante e segregador
horizontal na direção do fluxo. Largura do canal após a
rampa duas vezes a
inicial. Continuação
do segregador inclinada

Esquema

Observações
Aderência às hastes em vazões
baixas ou em altas com lixo
inicial. Em grandes concentrações, acúmulo nas hastes ou
entre a extremidade de jusante
destas e a parede do canal.

Efetiva em vazões altas ou com
o nível de jusante alto. Problemas em longos períodos de
vazões baixas por causa da deposição a montante. Observouse aumento da presença de
vórtices a jusante, ajudando a
acomodação do lixo.

Maior potencial com barras
horizontais; a inclusão de uma
queda vertical dentro do arranjo reduz bastante a probabilidade de refluxo; e o armazenamento off-line do lixo disponibiliza área de armazenamento muito maior, cria menos
perturbações no escoamento e
possibilita um acesso muito
melhor de limpeza e manutenção

Beecham e Sablatnig (1994): modelaram 23 estruturas.
As de melhores resultados são ilustradas ao lado, sendo o
arranjo 23 considerado o mais efetivo

beceiras das bacias, no intuito de se capturar o mais
próximo de algumas fontes. Cestas talvez não sejam
viáveis a curto prazo, pois os órgãos de gestão de
resíduos e drenagem urbana ainda encontram dificuldades tanto de manutenção do sistema quanto de
definições a respeito do papel de cada setor na gestão. Contudo, pesquisas são possíveis, desde que em
parcerias com instituições de pesquisas.
As medidas não estruturais demandam menores gastos e apresentam bons resultados. Aliado a
isto, o estudo de bacias representativas urbanas é

CONCLUSÃO
A gestão de resíduos sólidos urbanos implica em identificar seus componentes e atuar para
reduzir a quantidade gerada. Para isto, as medidas
estruturais utilizam dispositivos de retenção, com
destaque para os autolimpantes e exigem, por vezes,
recursos altos que inviabilizam sua utilização. Dessa
forma, no Brasil, provavelmente este tipo de medida
tenha mais utilidade em pequenos riachos, nas ca-
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Solid Wastes in Urban Drainage: Conceptual Aspects
ABSTRACT
Sustainable development includes integrated
management of services and other urban factors in the Integrated Management of Urban Water Resources. The collection and final disposal of total solids generated in the
cities are among the main urban services that may produce
negative impacts in the receiving medium. The solids are
generated by man through urban garbage and modifications of the urban surface with deforestation and increased
erosive potential, generating sediments and remains of
vegetation. In this paper are characterized the types of resi-
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RESUMO
O presente trabalho tem como objetivo analisar os processos de mistura no sistema estuarino do Rio Periá (MA) e zonear
o sistema através da classificação de Kjerfve (1987). Foi utilizado o modelo matemático de Dyer e Taylor (1973), para analisar
os processos de mistura. Para obtenção dos objetivos, a batimetria do sistema estuarino foi levantada, e com a mesma foram delimitados os limites atingidos pelas marés alta e baixa. Foram analisados, num padrão unidimensional: as salinidades e as concentrações e/ou frações de água doce nas marés alta e baixa; as taxas e os tempos de descarga; e os volumes de água doce retidos
no estuário nas estofas de enchente e vazante. Foram obtidos os seguintes resultados: o volume de água no sistema possuiu um
máximo de 64,96 * 106 m3e um mínimo 0,12 * 106 m3; o prisma de maré possui máximo 7,1 * 106 m3 e mínimo de 0,045 * 106
m3; a concentração de água doce foi maior na maré baixa (0,99 * 106 m3) do que na alta (0,91 * 106 m3); a concentração de sal
foi sempre maior na maré alta do que na baixa, sendo o valor máximo de 34 ups e o mínimo de 0,34 ups; quanto ao volume de
água retido nas estofas de maré baixa e alta, foi maior na estofa de vazante (5,36* 106 m3) do que na de enchente (1,12 * 106
m3); finalmente, os tempos de descarga apresentaram maior valor na maré alta (2 períodos de maré) e menor na maré baixa
(1,24 períodos de maré). O estudo permite concluir que a salinidade e a descarga de água doce no sistema estuarino do Rio Periá
são os fatores dominantes nos processos de mistura do mesmo.
Palavras-chave: salinidade, tempo de descarga, processos de mistura, análise unidimensional, estuários, Rio Periá (MA).

as correntes de maré e a transferência de momentum
através do cisalhamento do vento na superfície livre; a
estas forçantes somam-se as influências exercidas pela
geometria do corpo estuarino, bem como a salinidade
e os padrões de circulação da região costeira adjacente (Kjerfve, 1990; Miranda, 1996). Alguns estudos
sobre a influência da entrada de água doce em estuários e na correspondente distribuição da salinidade
utilizaram teorias empíricas (Ketchum, 1951; Dyer e
Taylo, 1973), ou modelos simples de caixa (Robinson,
1983; Miller e McPherson, 1991). Desde duas décadas
atrás, modelos computacionais sofisticados são utilizados para estudar a hidrodinâmica e a distribuição da
salinidade em vários estuários (Perrels e Karelse, 1981;
Uncles e Stephens, 1990). Os modelos hidrodinamicos têm sido utilizados para preverem correntes e a
dispersão de substâncias, para a análise de qualidade
de água (Blumberg e Pritchard, 1997). Simulações
bem realizadas da hidrodinâmica e dos processos de

INTRODUÇÃO
Um estuário é um corpo de água costeiro semi-fechado com interligação livre com o oceano aberto, no interior do qual a água do mar é mensuravelmente diluída pela água doce originada da drenagem
continental (Cameron & Pritchard, 1963; Pritchard,
1967; Bonetti Filho & Miranda, 1997). Dessa definição, parte a grande importância da água doce nesse
ambiente costeiro que, ao diluir a água do mar, fica
armazenada no seu interior, gerando a componente
baroclínica da força de gradiente de pressão. A presença de água mais densa na foz do estuário faz do
mesmo um sistema que bombeia constantemente água
salgada para o seu interior.
Nos sistemas estuarinos, os processos de mistura, circulação e estratificação são governados basicamente por três forçantes: a descarga de água doce,
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pal da hidrodinâmica na foz do sistema estuarino, o
Rio Periá possuí uma amplitude de maré na sua foz
em torno de 180 cm, com uma fase de 259 (Harari et
al, 1995; Pereira e Harari, 1995). O rio principal (Periá), possuí uma profundidade média de 3,56 m, mínima de 0,30 m e máxima de 15 m (na foz). O sistema
possui uma salinidade média da ordem de 18 ups,
máxima de 31 ups e mínima de 7 ups) (figura 2).

transporte da salinidade tem ajudado a entender, por
exemplo, a dinâmica de nutrientes (Vorosmarty e
Loder, 1994), processos de transporte de organismos
larvais (Shen et al., 1999), e o crescimento de algas
marinhas em estuários (Sheng et al., 2001).

Figura 1 - Localização do sistema estuarino do Rio Periá,
com dados de batimetria (metros) e mostrando a segmentação (S) do sistema estuarino do Rio Periá (MA).

Figura 2 - Salinidade do Estuário durante a maré cheia.

MATERIAL E MÉTODOS
O presente trabalho tem por objetivo introduzir as discussões sobre os processos de mistura no sistema estuário do rio Periá, aplicando o modelo matemático unidimensional de Dyer e Taylor (1973),
além de estabelecer um zoneamento que limite as
zonas existentes no sistema. A pesar de ser um método
simplificado, pode gerar resultados preliminares sobre
o funcionamento do sistema (com a determinação da
distribuição longitudinal de salinidade, distribuição de
fração água doce nas marés baixa e alta, e o volume de
água doce nas marés baixa e alta), além de permitir a
estimativa da concentração de poluentes conservativos
(Day et. al., 1989; Chen, 2001).
O Rio Periá, que constitui objeto de estudo, se
localiza na porção oriental do Estado do Maranhão,
possui uma extensão da ordem de 70 Km e uma bacia
com 5.000 Km2 (figura 1). Como característica princi-

A metodologia utilizada é essencialmente semi-empírica. Dessa forma, o estuário será considerado
unidimensional e a salinidade (ou a água doce) será
utilizada como traçador em condições estacionárias. A
geometria, a descarga fluvial, a altura da maré e a
salinidade da região oceânica adjacente (So) consideradas como condições de contorno, serão dadas (conhecidos) do problema. A distribuição longitudinal da
salinidade e o tempo de descarga (flushing time) - indicadores da capacidade de variação da concentração de
substâncias do estuário - serão calculados com base
nos princípios da conservação de sal e do volume. A
quantidade So é o valor não diluído da salinidade da
região costeira adjacente que, devido aos processos
difusivo e advectivo que ocorrem na plataforma conti-
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nental, apresenta lenta variação sazonal (Dyer e Taylor, 1973). Essa componente (So) foi medida em
campo, possuindo o valor de 34 unidades padrão de
salinidade (ups).
Para alcançar os objetivos do trabalho, a seguinte estrutura metodológica será seguida: descrição
da batimetria e divisão do sistema estuarino em segmentos; calculo da vazão fluvial; modelagem dos processos de: mistura; balanço de água doce no sistema;
balanço de sal no sistema; volume de água doce; tempo de descarga; zoneamento do sistema.

AT é a área da bacia de
drenagem; ∆t é o intervalo de tempo e ∆f é o escoOnde Qf é a vazão fluvial;

amento superficial. No sistema Internacional de Unidades (SI), ∆f e AT devem ser calculados respectivamente em m e m2, e ∆t em s, para que a descarga
fluvial Qf seja dada em m3s-1.
Modelos de mistura simplificados
O modelo a ser utilizado é um modelo simplificado, adaptado por Dyer & Taylor (1973). Esse modelo segue uma teoria semi-empírica da mistura entre
massas de água (das descargas fluvial e do mar) em
segmentos ao longo do canal estuarino (Figura 3).
Essa teoria permite a estimativa da distribuição unidimensional da fração de água doce, da salinidade média ao longo do estuário e do tempo de descarga. A
água doce é utilizada como indicador e o modelo
adotado podem ser facilmente adaptados para incluir
estimativas da variação unidimensional da concentração de qualquer substância conservativa dissolvida na
zona de maré. Ao longo do texto as letras H e L serão constantemente citadas, para indicar as marés alta
e baixa, respectivamente.
O modelo assume as seguintes hipóteses:

Batimetria e divisão do estuário em segmentos
O levantamento batimétrico do sistema estuarino do Rio Periá (MA) foi realizado no dia 8 de agosto de 2003, utilizando um barco a motor e uma corda
(com 40 m de comprimento) graduada (de 10 em 10
cm), tendo em sua extremidade um peso fixo (Figura
1). Os pontos amostrados da batimetria foram interpolados utilizando o algoritmo da krigeagem ordinária.
Para se adequar ao modelo de Dyer e Taylor
(1973), o canal principal do rio foi dividido em 7
segmentos de 10 km cada (sentido montante jusante),
sendo que o rio possuí uma extensão total de 70 km. A
segmentação do rio em 7 partes teve como princípio a
salinidade. Cada segmento tem cerca de 4 UPS de
diferença do segmento adjacente (Figura 2). Essa
segmentação também possui o objetivo de avaliar até
que distância da foz do rio a maré é capaz de se propagar, no sentido montante.

(1) condição estacionária de salinidade

A descarga fluvial representa o transporte de
um volume de água doce em um sistema estuarino.
Essa propriedade possui um valor que deve ser mensurado a partir de monitoramento (in situ) em pontos
específicos do rio localizados estuário acima, de preferência longe da influência da maré, por meio de medidas linimétricas da altura do nível d‘água. A metodologia para o cálculo da descarga fluvial foi baseada
em Bonetti Filho e Miranda (1997). A vazão fluvial
será calculada pela equação 1.

∆f
* AT
∆t

∂s
= 0) ;
∂t

(2) mistura completa entre a água doce e a água do
mar na enchente e na vazante; (3) a salinidade da
região costeira tem uma lenta variação com o tempo
( So = Cte) .

Vazão fluvial (Qf)

Qf =

(

A Figura 3 é apenas um modelo teórico de
como a metodologia de Dyer e Taylor (1973), e está
organizada para modelar a circulação de forma unidimensional em um estuário hipotético. O segmento 0
da figura 3 é a região do estuário cujo prisma de maré
(P) é igual ao volume de água doce descarregado
durante um ciclo completo de maré. Nesse segmento,
de acordo com a teoria de Dyer e Taylor (1973), não
há troca de água durante a maré enchente no limite
do segmento, e a oscilação da superfície livre é totalmente gerada pela descarga fluvial. Em conseqüência,
a salinidade desse segmento é igual a zero e a fração
correspondente de água doce é igual a um. No presente trabalho se adota a nomenclatura de “segmento

(1)
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princípio da conservação de volume, através da seção
B desse segmento de controle (figura 3), tem-se o
seguinte balanço de água doce (equação 2):

um”, em vez de considerar o “segmento zero”. Então,
onde houver menção de segmento zero (do modelo
de Dyer e Taylor), equivalerá ao segmento um do
presente modelo.

(Vn + Pn )CnH
R/2

0 P1 P2

A

B

Onde:

Qf
Pn-1 Pn

V1=R aV2

PN

aVn-1 aVn aVn+1

1
nt o
2
me
nto
Se g
me
S eg

(1-a)V2

S

e nt
eg m

on

nérico;
(1-a)Vn

S eg

me

nt o

N

Pn e Vn

Fixando a atenção sobre o segmento (n), na
maré vazante o movimento é do segmento adjacente
(n-1) para o segmento n através da seção A (figura 3).
Portanto, o volume de água ( aVn + R ) , com a con-

maré e de maré baixa de um segmento genérico n (a é o

(1 − a)Vn é o volume na maré baixa
disponível para mistura na maré alta, R é o volume de água
parâmetro de mistura),

fluvial descarregado no estuário durante um período de
maré com T= 43082 segundos para maré semi-diurna, A e
B são segmentos hipotéticos.

centração

CnH−1 ,

mistura-se

com

o

volume

(1 − a )Vn − R , com a concentração CnH , que permaneceu no segmento n na maré baixa. Com esse procedimento se assume que o volume adicional de água
igual a R é proveniente do volume de água
(1 − a )Vn −1 . Logo, para estabelecer a conservação de

Os volumes dos segmentos do canal estuarino

(VnL ) , aos

volume, segue-se a equação 3:

quais na maré alta são adicionados os volumes correspondentes do prisma de maré ( Pn ) . Os volumes na
maré alta

(CnH ) e (CnL ) são as concentrações de água

Balanço de água doce na maré baixa

denotam os volumes do prisma de

se compõem de volumes de maré baixa

Pn é o prisma de maré no segmento ge-

doce nas marés alta e baixa, respectivamente, no segmento genérico; e a é o parâmetro de mistura.

(1-a)VN

Figura 3 - Modelo hipotético da metodologia de Dyer e
Taylor (1973).

(Vn ) é o volume em maré baixa no segmento

genérico n;

aVN

= aVn + 1CnL+ 1 + (1 − a )VnC nL , n ≥ 2 (2)

VnC

(VnH ) , nesses segmentos, são iguais a

(Vn + Pn ) . Os índices n= 0,1,2...N indicam os segmen-

L
H
= (aVn + R )C
+ [(1 − a)Vn − R]CnH , n ≥ 2
n
n −1

Onde

tos localizados ao longo do estuário, desde o segmento 0 (com salinidade 0), até o segmento N localizado
na boca do estuário, este último com salinidade igual
à da região costeira adjacente. Para o valor de a (parâmetro de mistura), apesar de variar entre 0 e 1, será
utilizado o valor 0,8, como foi adotado por Dyer e
Taylor (1973).

Vn é o volume em maré baixa em segmento

genérico n;
e

(3)

Pn é o prisma de maré no segmento; CnH

CnL são as concentrações de água doce nas marés

alta e baixa, respectivamente, no segmento n; a é o
parâmetro de mistura e R é o volume de água fluvial
descarregado no estuário durante um período de
maré (T = 43082 s para a maré semi-diurna).

Balanço de água doce na maré alta
Balanço de sal nas marés alta e baixa
Considerando-se um segmento n, assume-se,
de acordo com o processo de segmentação, que na
maré enchente o volume de água aVn +1 = aVn +1 Pn
mistura-se completamente com o volume

Com os resultados das concentrações de água
doce nas condições de marés alta e baixa do segmento
genérico n, e a definição dessas quantidades em função da salinidade, se consideram as seguintes expressões para calcular mais duas incógnitas do problema,

(1 − a)Vn

disponível na maré baixa para mistura. Logo, pelo
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que são as salinidades nas marés alta (equação 4) e
baixa (equação 5):

S nH = So(1 − CnH ) , para maré alta,

H
tqn
=

(4)

L
n

S = So(1 − C ) , para maré baixa,
Onde:

L
qn

t =

(5)

S nH e S nL são as salinidades nas marés alta e

V fnL

CnH e CnL são as concentrações de

(9)

Qf

Onde:

baixa no segmento n; So é a salinidade da região costeira adjacente; e

(8)

Qf

e

e
L
n

V fnH

tqnH e tqnL são os tempos de descarga na maré

alta e baixa respectivamente; e

água doce nas marés alta e baixa, respectivamente, no
segmento n.

V fnH e V fnL são os vo-

lumes de água doce retidos no estuário, nas estofas de
enchente e vazante, respectivamente.
Zoneamento do estuário

Volumes de água doce retidos no estuário nas
estofas de enchente (VHfn) e vazante (VLfn)

O zoneamento do estuário tem por objetivo
classificar o mesmo em relação as suas características
de circulação e mistura, as quais possuem características importantes para o funcionamento do sistema.
Para tanto será utilizada a classificação de Kjerfve
(1987):

De forma semelhante à salinidade, os volumes
de água doce retidos no estuário, nas estofas de enchente e vazante, podem ser calculados com o conhecimento dos volumes geométricos nas marés alta (equação 6) e baixa (equação 7):

V fnH = CnH (Vn + Pn )

•

(6)
•

e

V fnL = CnL (Vn + Pn )
Onde:

(7)
•

V fnH e V fnL são os volumes de água doce retidos

no estuário nas estofas de enchente e vazante, respectivamente;

Zona de maré do rio (ZR)  parte
fluvial com salinidade praticamente
igual a zero, mas ainda sujeita à influência da maré;
Zona de mistura (ZM)  região onde
ocorre a mistura da água doce da
drenagem continental com a água do
mar;
Zona costeira (ZC)  região costeira
adjacente, que se estende até a frente
da pluma estuarina que delimita a
Camada Limite Costeira (CLC).

CnH e CnL são as concentrações de água

doce nas marés alta e baixa, respectivamente, em segmento genérico; e Vn é o volume em maré baixa no

RESULTADOS E DISCUSSÃO

segmento n.
Como a metodologia estuda o sistema em
segmentos, os resultados também serão apresentados
como tal.
O volume de água no sistema (Vn ) , obtido

Tempos de descarga
Os tempos de descarga, que são funções dos
volumes de água doce nas marés alta (equação 8) e
baixa (equação 9), podem ser calculados por:

pela equação 2, possui um máximo de 64,96 * 106 m3
(segmento 7) e um mínimo 0,12 * 106 m3 (segmento
1), um resultado coerente, uma vez que o segmento 7
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perda, e sim uma redistribuição do volume de água
doce no sistema, seguindo o princípio da conservação
do volume.

está localizado na foz do sistema e o segmento 1 está
localizado a montante. O prisma de maré Pn , fornecido pela equação 3, possui máximo de 7,1 * 106 m3
(segmento 6) e mínimo no segmento 1 de, 0,045 * 106
m3. As concentrações de água doce, calculadas através
das equações 6 e 7 foram maiores na maré baixa (0,99
* 106 m3) do que na alta (0,91 * 106 m3). As concen-
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ções 4 e 5, foram maiores na maré alta (32,3 ups) do
que na baixa (22,1 ups), embora os dois valores calculados (para as marés alta e baixa) apresentem no segmento 7 a mesma salinidade (34 ups). Os volumes de
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maré alta (2,0 em períodos de maré) e menores na
maré baixa (1,24 em períodos de maré).
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Utilizando a metodologia apresentada por
Bonetti Filho e Miranda (1997), considerando uma
pluviometria média da ordem de 1800 mm ano-1 e
uma temperatura média de 28,5 ºC, e utilizando a
equação 1, foi possível calcular a vazão fluvial média
do rio Periá, que é da ordem de 409 m3s-1.

CHn

Figura 4 - Frações de água doce nas marés baixa (a) e alta
(b) (106m3) por segmentos, respectivamente.

Balanço de sal nas marés alta e baixa
Para o balanço de sal na maré baixa, a salinidade diminui da foz até cerca de 30 km a montante; já
na maré enchente, ocorre um aumento considerável
da salinidade da foz até cerca de 40 km a montante
(figura 5). A concentração de sal na maré baixa apresenta comportamento linear, a partir do segmento 4
(onde a influência da maré começa a ser mais pronunciada). Para a maré alta, o comportamento da
concentração de sal se assemelha a uma senoide, acompanhando a intrusão salina.
Devido ao aumento da salinidade estuário abaixo, o gradiente horizontal de densidade gera o
componente baroclínico do gradiente horizontal de
pressão. O componente barotrópico forçado pela
maré, associado ao componente baroclínico e à descarga fluvial, intensifica os movimentos no estuário,
movendo ciclicamente a massa d’água estuarina e

Balanço de água doce nas marés alta e baixa
Em relação ao balanço de água doce de todo
o sistema, para a maré baixa o volume total de água
doce no sistema do Rio Periá é da ordem de 3,02 x 106
m3 e para a maré alta 2,36 x 106 m3. Observando a
figura 4, há um recuo da fração de água doce do segmento 7 ao 5 para a maré alta.
Isto ocorre porque a maré exerce uma pressão
contra a fração de água doce do sistema, fazendo com
que essa fração seja uma parte misturada com a água
do mar adjacente e outra parte seja “empurrada” para
montante.
A influência da pressão da maré contra a fração de água doce no sistema percorre algo em torno
de 10 km, na maré cheia. No entanto, também é possível notar que, em termos de volume, não ocorre
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novação de grande quantidade de volume de água
doce. E que, na maré baixa, os segmentos entre 2 e 4
apresentam tempos de descarga altos, o que quer
dizer que, na zona fluvial, a renovação não é tão alta
quanto a renovação do segmento 4 em diante. Isso se
deve provavelmente à pouca energia da zona fluvial
do rio.

intensificando os processos de mistura (advecção e
difusão turbulenta).
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Figura 5 - Concentrações da salinidade (ups) nas marés
baixa (a) e alta (b) por segmentos, respectivamente.

b

VHfn

Figura 6 - Volumes de água doce disponíveis nas estofas de
maré baixa (a) e maré alta (b) (106m3) por segmentos, respectivamente.

Volumes de água doce retidos no estuário nas
estofas de enchente (VHfn) e vazante (VLfn)
No tocante ao volume de água doce retido no
sistema do Rio Periá, na maré baixa há um maior volume retido de água doce do que na maré alta (figura
6). Ocorre uma grande retenção de volume de água
doce na maré baixa para os seguimentos 5 a 7, com
um pico no segmento 6. Isso ocorre possivelmente
pela baixa de pressão, quando da retirada do volume
da maré, fazendo com que o volume de água doce que
estava a montante siga para jusante.

Zoneamento do estuário
Os processos de mistura no sistema em estudo
são dominados pela descarga de água doce proveniente da bacia de drenagem e pela salinidade, os quais
são responsáveis pelas diferenças de densidade entre
as massas de água do estuário. Assim, o sistema estuarino do Rio Periá apresenta 3 zonas, conforme Kjerfve
(1987): zona de maré do rio (ZR), correspondente aos
segmentos 1 a 04 (parte fluvial com salinidade praticamente igual a zero, mas ainda sujeita à influência da
maré); zona de mistura (ZM), representada pelos
segmentos 05 e 06 (região onde ocorre a mistura da
água doce da drenagem continental com a água do

Tempos de descarga
Quanto aos tempos de descarga (figura 7),
para a maré enchente os volumes demoram mais para
serem renovados do que na maré vazante. Isso vem
reforçar a conclusão que na maré vazante ocorre re-
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ser planejado para ser possível validar o modelo, além
de possibilitar uma avaliação da precisão de todo o
processo de modelagem utilizado. O mérito do trabalho reside na facilidade de obter informações sobre os
processos de mistura do sistema estuarino, a partir de
um conjunto limitado de dados, e que levaram a resultados que são condizentes com teorias clássicas sobre
este tipo de ambiente.

mar); e a zona costeira (ZC), que corresponde ao
segmento 7 do modelo (região costeira adjacente que
se entende até a frente da pluma estuarina que delimita a Camada Limite Costeira).
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principal maré semidiurna lunar).

CONCLUSÃO
Dada a simplicidade do modelo utilizado frente ao dinamismo e complexidade de sistemas estuarinos, os resultados obtidos neste trabalho devem ser
vistos como uma introdução ao estudo dos processos
de mistura e circulação no estuário do Rio Periá. Os
componentes salinidade e descarga fluvial foram os
que mais influenciaram os processos de mistura do
sistema; a descarga fluvial influencia também na distribuição longitudinal da salinidade no sistema Periá.
Um aumento do número de segmentos no sistema pode oferecer um maior entendimento dos processos de mistura, da distribuição de salinidade, e
principalmente da influência da descarga fluvial nesses processos. Um trabalho de campo minucioso deve

144

RBRH — Revista Brasileira de Recursos Hídricos Volume 13 n.3 Jul/Set 2008, 137-145
MILLER, R., MCPHERSON, B., 1991. Estimating estuarine flushing and residence times in Charlotte Harbor, Florida,
via salt balance and a box model. Limnology and Oceanography 36, 602–612.
MIRANDA, L.B. 1996. Cinemática e dinâmica de estuários. Apostila do curso de Pós Graduação em Oceanografia Física do Instituto Oceanográfico de São Paulo. 300p.
MIRANDA, L.B; CASTRO F°, B. M. & KJERFVE, B. 2002. Princípios de Oceanografia Física de Estuários. EDUSP.
PERRELS, P.A.J., KARELSE, M., 1981. A Two-dimensional,
Laterally Averaged Model for Salt Intrusion in Estuaries,
Transport Models for Inland and Coastal Waters. Academic Press, Inc. pp. 483–535.
PEREIRA, J.E.R. & HARARI, J. 1995. Modelo numérico tridimensional linear da plataforma continental do Estado
do Maranhão. Bolm. Inst. Oceanogr da USP, v.43, n.1,
p. 19-34.
PRITCHARD, D.W. 1967. What is an estuary: physical point of
view. In: LAUFF, G. H. Ed. Am. Ass. Adwnt. Sci.,
(83):3-5.
ROBINSON, I.S., 1983. A tidal flushing model of the fleetdan
English tidal lagoon. Estuarine, Coastal and Shelf Science 16, 669–688.
SHEN, J., BOON, J.D., KUO, A.Y., 1999. A modeling study of
tidal intrusion front and its impact on larval dispersion in
the James River estuary, Virginia. Estuaries 22 (3A),
681–692.
SHENG, Y.P., DAVIS, J.R., SUN, D., QIU, C., CHRISTIAN, D.,
PARK, K., KIM, T., ZHANG, Y., 2001. Application of an
integrated modeling system for estuarine and coastal
ecosystems to Indian River Lagoon, Florida. In:
Spaulding, M.L. (Ed.), Estuarine and Coastal Modeling.
Proceedings of Seventh International Conference,
ASCE, pp. 329–343.
UNCLES, R.J., STEPHENS, J.A., 1990. Computed and observed
currents, elevations, and salinity in a branching estuary.
Estuaries 13 (2), 133–144.

attain the objectives, the bathymetry of the estuarine system
was surveyed, allowing a definition of the limits of high and
low tides. The one-dimension analysis considered: salinity
and water concentration and/or fresh water fraction, at high
and low tides; the rates and times of discharges; and the
volumes of fresh water retained in the estuary at high and
low water slacks. The following results were obtained: the
water volume in the system has a maximum of 64.96 * 106
m3 and minimum of 0.12 * 106 m3; the tidal prism has a
maximum of 7.1 * 106 m3 and minimum of 0.045 * 106
m3; the fresh water concentration was higher at low tide (0.99
* 106 m3) than at high tide (0.91 * 106 m3); the salt concentration was always larger at high than at low tides, having
a maximum of 34 ups and minimum of 0.34 ups; regarding
the water volume retained in the low and high water slacks, it
was larger in the ebb (5.36* 106 m3) than in the flood (1.12
* 106 m3); and finally, the discharge times presented larger
values at high tides (2 tidal periods) and smaller at low tides
(1.2 tidal periods). The study concludes that the salinity and
fresh water discharge in the estuarine system of Periá River
are the dominant factors in the mixture processes.
Key words: Salinity; time of discharge; mixture processes; onedimensional analysis; estuaries; Periá River (MA).

Exploratory Modeling of Mixture Processes in the
Peria River Estuary
ABSTRACT
The objective of the present work is to analyze the
mixture processes in the estuarine system of the Periá River
(MA) and to classify the system into zones according to Kjerfve (1987). The mathematical model of Dyer and Taylor
(1973) was used in order to analyze the mixture processes. To
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RESUMO
Os recursos hídricos têm sido severamente prejudicados não só pelas alterações hidrológicas, mas especialmente pela
carga poluente que é transferida da bacia vertente para os corpos d’água. Os sedimentos finos (fração < 2 m) têm uma
grande capacidade de adsorver poluentes, principalmente os metais, o que os torna um bom indicador dos poluentes que estão
sendo exportados pela bacia hidrográfica e dos riscos que estes representam aos ecossistemas aquáticos. O presente trabalho
tem o objetivo de verificar o enriquecimento dos sedimentos fluviais em suspensão, coletados em uma bacia urbana residencial, por Zn e Ni e seus riscos potenciais ao ambiente aquático. Os estudos de concentração total e extração seqüencial foram
realizados em sedimentos em suspensão coletados entre os anos de 2003 e 2006, em uma bacia urbana residencial da região
metropolitana de Porto Alegre, RS. Foram encontradas grandes concentrações totais de Zn e Ni associados aos sedimentos
fluviais e em algumas amostras até três vezes maiores que as concentrações do background local. As extrações seqüenciais
demonstraram que o Zn apresenta um maior risco ao ambiente aquático por estar predominantemente sorvido no compartimento dos óxidos, podendo ser liberado caso ocorram alterações no pH e/ou Eh, enquanto o Ni aparece mais concentrado na
fração residual dos sedimentos o que reduz a sua mobilidade em ambientes aquáticos.
Palavras-chave: Sedimentos em suspensão, metais, extração seqüencial, mobilidade.

químico e prever sua possível toxidade, reatividade,
mobilidade e biodisponibilidade (Buykx et al.,
2000). Segundo Robertson et al. (2003), dados sobre a geoquímica de sedimentos em áreas urbanas e
sua especiação possibilita informações importantes
sobre os níveis de poluição e destacam a importância destes como acumuladores de contaminantes e o
seu potencial de toxidade sobre os ambientes aquáticos.
Alterações nas condições físico-químicas
(especialmente pH e potencial redox), como por
exemplo a exposição de sedimentos anoxícos a condições oxidantes durante sua ressuspensão (causada
por operações de dragagem) e disposição de sedimentos no solo (depois de inundações e/ou operações de dragagem), conduzirão a liberação de metais associados a esses sedimentos (Cappuyns &
Swennen, 2005).
O presente trabalho tem o objetivo de verificar o enriquecimento dos sedimentos fluviais em
suspensão, coletados em uma bacia urbana residencial, por Zn e Ni e seus riscos potenciais ao ambiente
aquático.

INTRODUÇÃO
Os recursos hídricos têm sido severamente
prejudicados não só pelas alterações hidrológicas,
mas especialmente pela carga de poluentes que é
transferida da bacia vertente para os corpos d’água.
A presença de poluentes na água provoca danos aos
ecossistemas aquáticos e leva a formação de um
ambiente insalubre que conduz à perdas significativas da qualidade de vida da sociedade.
As concentrações totais de metais não são
suficientes para realizar uma avaliação completa
sobre o risco que esses metais representam ao meio
ambiente (Ma & Rao, 1997; Bird et al., 2003). Segundo Mudroch & Azcue (1995) e Perin et al.
(1997), a análise das concentrações totais de elementos traço em sedimentos dá uma indicação de
sua significância ecotoxicológica, mas não informa
sobre a sua disponibilidade para os organismos vivos. E assim, uma análise mais criteriosa de como
são e onde estão estes contaminantes, faz-se necessária.
Através da especiação dos poluentes torna-se
possível determinar seu comportamento físico-
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solo (compostas) na área próxima à nascente do
corpo d’água (dentro da área de estudo), local que
apresenta fragmentos da vegetação original, ainda
sem alterações antrópicas.

MATERIAL E MÉTODOS
Localização da Área de Estudo
A bacia urbana em estudo está inserida na
Vila Santa Isabel, município de Viamão, região metropolitana de Porto Alegre e possui aproximadamente 0,83 km². Segundo Poleto et al. (2005), a área
de estudo é uma bacia urbana residencial e pode ser
considerada uma bacia representativa de áreas periféricas de grandes regiões urbanas brasileiras.

Metais Selecionados para os Estudos
Foram selecionados para os estudos de concentração total e extração seqüencial, o Ni (Ni) e o
Zn (Zn), por serem encontrados em elevadas concentrações em bacias urbanas e apresentarem diferentes características nas suas especiações (ligados a
diferentes compartimentos geoquímicos).
A escolha desses dois metais viabilizou a discussão dos resultados das extrações seqüenciais sob
diferentes aspectos, principalmente ao se abordar as
diferenças sobre os riscos potenciais de liberação
desses metais sorvidos nos sedimentos fluviais em
suspensão para o ambiente aquático.

Coleta de Amostras de Sedimentos Fluviais
em Suspensão
As amostras de sedimentos fluviais em suspensão utilizadas para as análises de metais foram
coletadas durante os eventos de chuva na seção hidrossedimentométrica no período de 2003 a 2006,
sendo realizadas várias coletas durante a onda de
cheia (subida e descida). As amostragens foram
realizadas em diferentes momentos dos eventos para
contemplar os possíveis efeitos da variabilidade
temporal das concentrações de metais traço e das
condições da bacia vertente.
As amostras de sedimentos em suspensão foram coletadas com o auxílio de um amostrador integrador do tipo US DH-81 para estudos de qualidade dos sedimentos que é feito de Teflon®. O material coletado foi transferido para galões de polipropileno de 20 litros onde ficou armazenado por 24
horas antes de iniciada a concentração dos sedimentos por centrifugação. As amostras centrifugadas
foram secas em estufa com temperatura máxima de
40ºC. As amostras secas foram transferidas para frascos de polipropileno de 50 mL e congeladas, evitando-se o contato com utensílios de metal para que as
amostras não fossem contaminadas, conforme procedimento sugerido por Horowitz (1991), Mudroch
& Azcue (1995), Mudroch et al. (1997) e Poleto &
Gonçalves (2006).
Todos os galões, baldes e vidrarias envolvidas no procedimento de coleta e concentração dos
sedimentos para posterior congelamento foram
lavados com água destilada, mergulhados em solução de ácido nítrico 14% (v/v) por 24 horas e depois novamente enxaguados com água deionizada.

Análises de Concentração Total
Os elementos selecionados (Zn e Ni) tiveram suas concentrações totais determinadas por
digestão ácida (HCl — HF — HClO4 — HNO3) para
destruição total dos minerais dos sedimentos, conforme descrito por Horowitz et al. (2001). Essas
análises foram realizadas em duplicata e um branco
para o controle de qualidade.
Metodologia de Extração Seqüencial
O procedimento de extração seqüencial adotado para o estudo dos elementos selecionados,
associados com os sedimentos em suspensão, é baseado no protocolo desenvolvido por Tessier et al.
(1979) para extração seqüencial com a especiação
dos metais traço, utilizando uma adaptação na Fase
5 (digestão ácida total com HCl — HF — HClO4 —
HNO3) da referida metodologia conforme sugerido
por Horowitz et al. (2001).
As amostras de sedimentos fluviais em suspensão previamente congeladas foram homogeneizadas em um almofariz de ágata, assim procedendo
com apenas as amostras que foram utilizadas na
extração, retirando e pesando 0,5 grama de amostra
para cada fase da extração seqüencial. Em cada fase
do procedimento, as extrações foram realizadas em
duplicata mais um branco.
As amostras de sedimentos fluviais em suspensão coletadas para este estudo foram analisadas
no Laboratório da United States Geological Survey
(USGS) em Atlanta. Para o controle de qualidade
das análises realizadas na USGS, foram utilizados 10

Coleta de Amostras para o Background
ou de Referência Local
Para a obtenção das concentrações dos metais utilizados como background da bacia hidrográfica, realizou-se coletas de amostras superficiais de
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branco obtidos durante as análises apresentaram
valores muito baixos ou não-detectados, conforme
apresentado na Tabela 2.

materiais de Referência Padrão (NIST 2709, NIST
2711 MT. Soil, NIST 1646a, USGS MAG-1, USGS
STM-1, USGS SDO-1, USGS SGR-1, USGS SCO-1,
USGS QLO-1 e USGS GSP-2).
As pipetas que foram utilizadas durante os
procedimentos foram exclusivas para cada reagente.
As vidrarias utilizadas foram lavadas com água destilada, ficando submersas em ácido nítrico 14% (v/v)
por 24 horas e depois novamente enxaguadas com
água deionizada.
Os reagentes analíticos e as soluções extratoras que foram preparadas para as análises são da
marca Merck. A água utilizada para as diluições é
do tipo Milli-Q (extra-pura). As soluções de ácido
nítrico e amônia (utilizadas para o ajuste do pH e
para a conservação dos extratos) e a solução de hidróxi-amônio clorídrico foram preparadas apenas
para o seu uso imediato, sendo descartados os volumes não utilizados.

Tabela 2 — Resultados médios das leituras das amostras
em branco utilizadas durante as análises de digestão ácida
total dos sedimentos fluviais em suspensão

Concentração média do branco

Concentração Total de Zn e Ni
As concentrações totais de Zn e Ni (médias,
medianas e desvio padrão) e as concentrações consideradas como os valores de background local são
apresentados na Tabela 3.
As concentrações de Zn (Figura 1) apresentaram uma média de 330,41 µg g-1, mediana de
337,00 µg g-1, concentração máxima de 587,00 µg g-1,
mínima de 157,00 e desvio padrão de 105,01. O Zn
foi o elemento que obteve as concentrações totais
mais elevadas em relação aos valores de referência
local (background). Essas elevadas concentrações
podem representar uma fonte de desequilíbrio e
grande ameaça ao ecossistema aquático, sendo que
níveis altos como esses foram relatados, por exemplo, no rio Vistula, na Polônia (Guéguen et al.,
2000), considerado extremamente poluído, principalmente devido à presença de esgoto sem tratamento, e com as concentrações de Zn variando entre 378 e 429 µg g-1, o que não é tão diferente dos
valores apresentados no presente trabalho.

Limites de Detecção
Nos extratos resultantes da digestão total
das amostras foram determinadas as concentrações
totais dos metais por espectroscopia de emissão
indutiva de plasma acoplado (ICP-OES) em um
equipamento da marca Perkin Elmer.
Os limites de detecção (para o ICP-OES e os
calculados em relação à massa de sedimentos utilizada nas análises) para a leitura dos elementos analisados nesse estudo podem ser observados na Tabela 1.
Tabela 1 — Limites de detecção do ICP-OES para os
elementos em estudo

Zn
Ni

Limite de detecção
ICP-OES (mg L-1)
0,030
0,002

Limite de detecção
(µg g-1 de sedimento)
3,0
0,2

Zn (µg g-1)

Metais

Metais (mg L-1)
Zn
Ni
0,03
0,002

jan-07

ago-06

mar-06

out-05

mai-05

dez-04

ago-04

Controle de Qualidade das Análises
de Concentração Total

mar-04

out-03

RESULTADOS E DISCUSSÃO

630
540
450
360
270
180
90
0

Datas das coletas

Amostras

Os procedimentos empregados para evitar
problemas de contaminações durante o desenvolvimento da metodologia de extração química total e
parcial, através de cuidados no manuseio de vidrarias e reagentes de alta qualidade, surtiu bons resultados, uma vez que as leituras médias dos testes em

Background

Figura 1 — Concentrações totais de Zn obtidos através da
análise de 29 amostras de sedimentos fluviais em suspensão coletadas entre os anos de 2003 e 2006
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Tabela 3 — Médias das concentrações totais, medianas e desvios padrão dos resultados obtidos através das
digestões ácidas totais de 29 amostras de sedimentos em suspensão coletadas entre os anos de 2003 e 2006,
e os valores considerados como de background local
Metais e As

nº de amostras

Média

Mediana

Desvio Padrão

analisadas

(µg g-1)

(µg g-1)

Zn

29

330,41

337,00

105,01

47,45

Ni

29

13,58

13,60

2,69

4,89

Background
(µg g-1)

Tabela 4 — Resultados das análises de extração de metais (Zn e Ni) que foram realizadas em paralelo com os
Materiais de Referência Padrão (MRP) para o controle de qualidade das análises de extração seqüencial
Relação dos Materiais de Referência
Padrão (MRP)

Concentrações conhecidas dos Materiais de Referência Padrão
Zn (ppm)
Ni (ppm)
106±3
88±5
350.4±4.8
20.6±1.1
49±2
23
130±6
53±8
235±22
3.0±1.6
64.1±6.9
99.5±9.9
74±9
29±5
103±8
27±4
61±3
5.8±3.6
120±10
17±2

Ni (µg g-1)

NIST 2709
NIST 2711 MT. Soil
NIST 1646a
USGS MAG-1
USGS STM-1
USGS SDO-1
USGS SGR-1
USGS SCO-1
USGS QLO-1
USGS GSP-2

Concentrações dos MRP obtidos
durante as análises
Zn (ppm)
Ni (ppm)
110
84
360
20
48
21
140
47
240
2
70
90
77
27
110
24
64
3
120
15

µg g-1 e desvio padrão de 2,69. Todos os valores ficaram acima do valor de background (até três vezes
maior), como mostra a Figura 2, mas ficaram abaixo,
por exemplo, dos resultados obtidos em outros estudos, como o de Gonzalez et al. (2000) em um
tributário do rio Guadalquivir, na Espanha, com
média de 44 µg g-1.

20
17,5
15
12,5
10
7,5
5
2,5
0
jan-07

ago-06

mar-06

out-05

mai-05

dez-04

ago-04

mar-04

out-03

Controle de Qualidade das Análises
de Extração Seqüencial

Datas das coletas

Amostras

A utilização dos Materiais de Referência
Padrão (MRP), no Laboratório da USGS, para o
controle de qualidade das análises de extração seqüencial apresentou bons resultados, como pode ser
observado na Tabela 4. Os resultados encontrados
durante as análises ficaram dentro da faixa prevista
de desvios analíticos dos MRP, o que demonstra o
bom desenvolvimento da metodologia empregada
para a extração dos metais em estudo, no presente
caso o Zn e o Ni.

Background

Figura 2 — Concentrações totais de Ni obtidos através da
análise de 29 amostras de sedimentos fluviais em suspensão coletadas entre os anos de 2003 e 2006

Quanto ao Ni, as análises das amostras resultaram em uma média de 13,58 µg g-1, mediana de
13,60 µg g-1, máximo de 18,80 µg g-1, mínimo de 7,60
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percebe-se a predominância do elemento (Ni) na
fração residual ao longo do tempo.
Uma maior quantidade de Ni ligada a MO
diferentemente do elemento Zn está relacionada
com a afinidade que cada elemento apresenta por
uma determinada fração, conforme apresentado por
Irving & Williams (1977) citado por Horowitz
(1991) e confirmado pelas constantes de estabilidade apresentadas por Schnitzer & Khan (1978) citado
por VanLoon & Duffy (2000).
Os óxidos também apresentam uma maior
afinidade entre um metal ou outro, o que segundo
Gerth & Brümmer (1983) citado em Schwertmann
& Taylor (1989) seguem a seguinte ordem de preferência ou afinidade de adsorção obtidas para a goethita e a hematita: Cu> Pb > Zn > Cd > Co > Ni >
Mn, o que explicaria por sua vez uma maior fração
de Zn ligada aos óxidos em relação às concentrações
de Ni.

Análises de Extração Seqüencial
Os estudos de especiação dos dois metais
selecionados (Zn e Ni) reproduziram resultados
com diferentes características e a oportunidade de
um estudo comparativo desses resultados. Os resultados da distribuição das frações sólidas de Zn encontrados durante as análises de sete amostras de
sedimentos fluviais em suspensão coletadas em
12/11/03,
04/12/03,
22/09/04,
25/10/04,
18/05/05, 21/07/05 e 14/08/06, as quais foram
submetidas à metodologia de extração seqüencial
conforme proposto por Tessier et al. (1979), podem
ser visualizados na Figura 3. Nesta Figura pode-se
perceber que a maior parte do Zn está ligada à fração dos óxidos (41,3%) seguida da fração residual
(21,0%), carbonatos (19,9%) e trocáveis (12,4%).
Em outros trabalhos como o de Lee et al. (1997),
realizado em bacias de retenção próximas a uma
rodovia em Sologne na França, a fração de Zn ligada
ao compartimento dos óxidos também foi bem representativa.

Níquel
100%
80%

Zinco

20%

Residual

M.O.

Óxidos

Carbonatos

Residual

média

ago-06

jul-05
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set-04

dez-03

nov-03

0%
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mai-05
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out-04
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80%
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Figura 4 — Distribuição das frações sólidas do Ni nos diferentes compartimentos geoquímicos, obtidos através da
análise de sete amostras de sedimentos fluviais em suspensão coletadas entre os anos de 2003 e 2006

Trocáveis

Figura 3 — Distribuição das frações sólidas do Zn nos
diferentes compartimentos geoquímicos, obtidos através
da análise de sete amostras de sedimentos fluviais em
suspensão coletadas entre os anos de 2003 e 2006

Avaliação da mobilidade do Zn e Ni
A mobilidade e biodisponibilidade de metais traço em sedimentos diminui de acordo com o
aumento da fase da extração seqüencial, que segundo Banerjee (2003) é maior nas primeiras fases diminuindo progressivamente da F1 à F5. A literatura
científica (Horowitz, 1991; Dahl, 2005; Lee et al.,
2005; Singh et al., 2005) também considera os metais contidos nas fases 1 e 2 como os mais facilmente
disponíveis de serem liberados dos sedimentos para
o ambiente aquático, o que poderia ocorrer devido
a alterações no pH ou por efeito de massa. Assim,

Diferentemente do Zn, o Ni apresentou
uma maior porcentagem na fração residual (53,6%)
e essa grande porcentagem do Ni ligada à fração
residual também foi relatada em diversos estudos
(Martin et al., 1998; Yuan et al., 2004; Lee et al.,
2005; Singh et al., 2005). Em relação às outras frações, os óxidos contribuíram com apenas 18,4%,
seguidos da MO com 12,4%, dos carbonatos com
10,9% e dos trocáveis com 4,7%. Através da Figura 4,
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(Zn e Ni) para o ambiente, com maior risco novamente apresentado pelo Zn que possui apenas 21%
ligado à fração residual, enquanto o Ni que tem
concentrações menores em relação ao background
possui 53,6% da sua concentração ligada à fração
residual ou de menor mobilidade.
É importante ressaltar que esses resultados
foram obtidos para amostras de sedimentos fluviais
em suspensão dentro de um ambiente de transição,
e que portanto os riscos avaliados poderão potencialmente ocorrer quando estes sedimentos aportarem em um outro corpo d’água ou lago que estejam
sofrendo algum tipo de alteração (exemplo: dragagem), sendo acidificado por efluentes industriais ou
por outras ações antrópicas como mineração.

alguns autores como Perin et al. (1985) desenvolveram estudos que procuraram quantificar o risco da
presença de metais segundo a sua proporção nessas
duas fases. Segundo essa classificação, pode-se inferir que o Zn, conforme Tabela 5, representaria um
alto risco ao ambiente (F1+F2>30%).
Mesmo considerando as concentrações contidas nas duas frações de maior mobilidade (F1+F2),
ainda assim, estes valores (Tabela 5) se situam acima
do valor de referência de background (47,45 µg g-1).

Tabela 5 — Soma das frações consideradas de maior
mobilidade (F1 e F2)
Metais

Zn
Ni

Concentração
total média
(µg g-1)
330,41
13,58

F1+F2
(%)
32,30
15,60

Conc. de maior
mobilidade
(µg g-1)
106,72
2,12

CONCLUSÕES
Os metais analisados (Ni e Zn) apresentaram concentrações totais acima dos padrões utilizados como background local. As concentrações obtidas
foram em média três vezes maiores que os valores de
base ou background. Essa condição caracteriza de
forma bastante evidente a contribuição da ação antrópica no processo de enriquecimento de metais
nos sedimentos coletados nessa bacia urbana.
Com a aplicação da metodologia de extração seqüencial para os metais selecionados (Zn e
Ni), pôde-se concluir que, para o Zn, as maiores
concentrações foram identificadas nas Fases 1 e 2 da
extração seqüencial (32,3%) e no compartimento
dos óxidos (41,3%) indicando com isso uma maior
facilidade de mobilização deste metal para a fase
solúvel caso ocorram variações no pH e/ou no Eh.
No caso do Ni, a maior concentração ocorreu na fase residual ou cristalina (53,6%), o que
representa uma menor mobilidade desse elemento
em ambientes aquáticos. Por outro lado, verificou-se
também que a concentração do Ni no compartimento matéria orgânica foi quase três vezes maior
que o Zn em decorrência da maior afinidade do Ni
em se ligar a este compartimento.
A metodologia de extração seqüencial mostrou-se como uma ferramenta importante para se
distinguir a potencialidade dos sedimentos em liberar metais em diferentes ambientes aquáticos. Porém, a sua relativa complexidade e necessidade de
grandes investimentos em tempo e recursos financeiros, indicam a necessidade de se utilizar metodologias mais simplificadas, como por exemplo a da
União Européia (BCR), que podem reduzir os custos e o consumo de tempo através da redução do

Ao se focar o Ni, este seria classificado como
de risco médio (F1+F2<30%) e a soma de suas concentrações mais móveis abaixo do valor de referência local (4,89 µg g-1). Além disso, para El-Azim & ElMoselhy (2005), baixas concentrações de metais nas
duas primeiras fases do procedimento de extração
seqüencial indicariam sedimentos relativamente
não-poluídos.
De qualquer forma é importante considerar
que a especiação dos elementos traço poderá variar
com o tempo dependendo não só do pH, mas do
número e acessibilidade de adsorção a novos sites de
ligação. Segundo Hlavay et al. (2004), as formas
solúveis e trocáveis dos íons metálicos diminuem
com o tempo caso existam novos componentes sólidos presentes no ambiente e que sejam capazes de
adsorver esses metais mais fortemente como é o caso
de óxidos e matéria orgânica.
Assim, deve-se levar em consideração as
concentrações totais de cada metal e sua distribuição nas outras fases, já que no caso do Zn as concentrações totais são muito elevadas em relação ao background local. E nessa linha de raciocínio, Lim & Kiu
(1995) sugerem que deve-se considerar as concentração nas fases 1, 2, 3 e 4, pois segundo os autores,
estas quatro frações também possuem um grande
potencial em ser liberado para o ambiente, sendo
favorecidos tanto por alterações nas condições do
ambiente (pH e Eh) como devido à presença de
quelantes naturais ou sintéticos. Essa afirmação reforça o potencial de liberação de ambos os metais
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Zn And Ni In Fluvial Suspended Sediments And
Their Potential Risk To Water Resources
ABSTRACT
Water resources have been severely impaired not
only by hydrological alterations but especially by pollutant
loads transferred from the watershed to the bodies of water.
The fine sediments (fraction smaller than 2mm) are able to
adsorb pollutants such as metals, which makes them a good
indicator of pollutants transported in the watershed and of
the risks to the aquatic systems. This work aims to verify the
enrichment of fluvial suspended sediment by Zn and Ni in
an urban watershed in Porto Alegre, Southern Brazil. The
studies on total and sequential concentration were performed on suspended sediment samples collected between
2003 and 2006. To evaluate the metal enrichment total
acid digestion and sequential extraction methods were used
to determine the concentrations of Zn and Ni. High concentrations of Zn and Ni were found in the samples, some
of them three times higher than the background value. The
sequential extraction studies have shown that Zn is a
greater risk to the aquatic environment for it can be adsorbed in the oxides and it can be released with pH and Eh
changes. Most Ni concentrations are in the residual phase,
which reduces its mobility in aquatic environments.
Key-words: Suspended sediments; metals; sequential extraction; mobility.
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e Níveis de Água da Lagoa dos Patos, Rio Grande do Sul, Brasil
Marques, W. C, Möller, O. O
Laboratório de Oceanografia Física, Universidade do Rio Grande
wilian_marques@yahoo.com.br
Recebido: 18/01/08 — revisado: 09/04/08 — aceito: 30/07/08

RESUMO
A influência da descarga fluvial nos ambientes marinhos se manifesta em diversas escalas temporais, entretanto,
em longas escalas de tempo tende a controlar o padrão residual do comportamento destes ecossistemas. Estudos da dinâmica
da Lagoa dos Patos, situada no extremo sul do Brasil, são limitados a considerar o efeito do vento e da descarga fluvial em
escalas de tempo sinóticas. Neste sentido, o objetivo do estudo é investigar a escala de variabilidade temporal dos processos
dominantes em longo prazo na descarga fluvial e níveis de água da Lagoa dos Patos. Na realização do estudo foram utilizadas séries temporais de descarga fluvial, níveis de água e Índice de Oscilação Sul. Um modelo polinomial baseado no
método de mínimos quadrados foi utilizado para re-construir séries de níveis de água e métodos de análise estatística foram
empregados para a determinação dos principais ciclos de variabilidade e sua possível relação de causa e efeito nas variáveis
analisadas. A análise das séries temporais sugere que em escalas de anos a descarga fluvial explica mais de 80% da variabilidade na porção lagunar da Lagoa dos Patos. A descarga fluvial dos principais rios afluentes e os níveis de águas na
Lagoa dos Patos é influenciada em escalas interanuais (ciclos entre 3.3 e 5 anos) pelo El Niño Oscilação Sul. A descarga
fluvial e os níveis de água na região seguem ainda um padrão de variabilidade temporal com escala decadal (ciclo de 10.8
anos) que pode ter estar associado a eventos de El Niño Oscilação Sul ou a outros processos oceânicos e atmosféricos de ordem
climática em escalas globais.
Palavras-chave: Descarga fluvial; ecossistemas.

cessos de transporte, estratificação e cisalhamento
na coluna d’água (Jay, 1990; Kuo et al., 1990).
O estudo da influência da descarga fluvial
na dinâmica de regiões costeiras, em escalas de
tempo de longo período, não é facilmente realizado, pois, são necessárias longas series de dados que
muitas vezes não estão disponíveis. No entanto, o
conhecimento da importância relativa desta forçante é fundamental para o correto gerenciamento dos
ambientes costeiros.
A maior parte dos estudos sobre a dinâmica
da Lagoa dos Patos, situada no extremo sul do Brasil, é limitado a estudos que considerem o efeito do
vento e da descarga fluvial em escalas de tempo
sinóticas (Möller, 1996; Möller et al., 1996; Möller et
al., 2001; Fernandes, 2001; Fernandes et al., 2002;
Fernandes et al., 2005). Estudos sobre a dinâmica
em longo período são dificultados pela ausência de
dados simultâneos, sobretudo, de dados de níveis de
água ao longo do corpo da laguna.
Neste sentido, o objetivo deste estudo é investigar a importância da descarga fluvial como forçante física da Lagoa dos Patos em escalas temporais

INTRODUÇÃO
A influência da descarga fluvial em zonas
costeiras se manifesta em diferentes escalas temporais e em inúmeros processos físicos, químicos ou
geológicos (Schubel e Pritchard, 1986; Denes e Caffrey, 1988; Yanagy, 1990; Uncles e Stephens, 1996;
Dronkers, 1996), afetando a produção primária,
estimulando a remineralização bentônica e criando
padrões espaciais de produção devido à alta disponibilidade de sedimentos suspensos e maior turbidez
das águas de origem continental.
A descarga fluvial também é responsável pelo controle da qualidade da água através da mudança nas quantidades e composições de compostos
orgânicos e inorgânicos alterando o tempo de
transporte de materiais e residência da água (Cifuentes et al., 1990; Grabemann et al., 1996; Doering e
Chamberlain, 1999). Suas influências podem ser
observadas também no controle da circulação residual induzindo padrões espaciais e temporais de
circulação que podem se refletir também nos pro-
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maiores que um ano desprezando a contribuição
dos ventos, bem como, identificar a escala de variabilidade temporal dos processos dominantes na
descarga fluvial e níveis de água da Lagoa dos Patos.

A ação dos ventos é a mais efetiva forçante
da circulação da Lagoa dos Patos em escalas de
tempo sinóticas (Möller et al. (2001)). Porém, estudos que mostrem a importância da descarga fluvial
para a dinâmica da Lagoa dos Patos, principalmente
em escalas de longo período, ainda devem melhor
explorados.

Descrição da área de estudo
A Lagoa dos Patos é uma lagoa costeira estrangulada localizada no extremo sul do Brasil, entre 30º - 32ºS de latitude e 50º - 52ºW de longitude
(Figura 1). Esta laguna tem uma área superficial de
10.360 km² e drena uma bacia hidrográfica de aproximadamente 201.626 km². A porção lagunar corresponde a cerca de 90% de sua área superficial e a
região estuarina compreende os outros 10% (Delaney, 1965), sendo que estas regiões são separadas
pelos bancos de areia da ponta da Feitoria.
Os principais rios tributários são os rios Jacuí e Taquari, os quais descarregam suas águas através do rio Guaíba, com uma vazão média anual de
2000 m³s-1 (Marques, 2005) e o rio Camaquã, que
deságua na região central da laguna, com uma vazão
média anual de 400 m³s-1 (Vaz, 2003).
A descarga fluvial que abastece esta laguna
responde a um padrão associado a uma região de
clima temperado e apresenta também variações
temporais em escalas interanuais (Marques, 2005;
Vaz, 2003). Picos extremos de descarga de 25.000 e
16.000m³s-1 foram observados por Rochefort (1958)
e Marques (2005), respectivamente.

METODOLOGIA
Para a realização do estudo foram utilizados
dados de descarga fluvial, níveis de água e do Índice
de Oscilação Sul (IOS). O IOS foi usado com a finalidade de investigar a relação entre a ocorrência do
fenômeno natural El Niño Oscilação Sul (ENOS) e
as anomalias observadas nos dados de descarga fluvial e níveis de água.
O fenômeno ENOS é a flutuação climática
natural com escala interanual mais forte existente
(Timmermann et al., 1999) e IOS indica a força e a
fase da Oscilação Sul (OS). Valores positivos (negativos) deste índice estão associados à ocorrência do
evento La Niña (El Niño).
Os dados brutos foram obtidos na forma de
séries temporais de médias mensais para o período
compreendido entre os anos de 1965 e 2002. Dados
históricos de descarga fluvial e IOS cobrem o período entre 1965 e 2002 e os dados históricos de níveis
de água cobrem o período entre 1985 e 2002.
A descarga fluvial dos rios Jacuí, Taquari e
Camaquã, bem como os níveis de água para as estações de Ipanema, São Lourenço e Rio Grande foram
obtidas na página virtual da Agência Nacional de
Águas (ANA — www.ana.gov.br). A figura 1 mostra a
posição destas estações de medidas. A descarga fluvial total foi representada pela soma dos fluxos dos
tributários mencionados acima e as médias mensais
do IOS foram obtidas através da página virtual da
Agência Australiana de Meteorologia (http://www.
bom.gov.au).
As médias mensais dos dados utilizados neste trabalho foram transformadas em médias anuais e
dispostas na forma de séries temporais. Os mais
importantes ciclos de variabilidade das séries temporais foram investigados através da análise rápida de
Fourier (FFT — Fast Fourier Transform). O método
de suavização de espectros no domínio de freqüência foi utilizado para aumentar a significância estatística dos resultados e a investigação de possíveis
relações lineares entre as variáveis foi realizada através do método de análise de espectros de coerência.
Os métodos utilizados nas análises estatísticas são
descritos em Emery e Thompson (1998).

Figura 1 - Lagoa dos Patos, principais rios, estações
fluviométricas e de níveis de água.
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(Figura 2A) apresenta o valor mínimo de 525.6 m³s-1
em 1968 e máximo de 4043.7 m³s-1 em 1999. Comparando a série de descarga fluvial e a série de IOS
(figura 2B) podemos observar que valores negativos
do IOS (anos de El Niño) são associados com algum
atraso de tempo aos maiores valores médios de descarga fluvial. Da mesma forma, valores positivos do
IOS (anos de La Niña) estão relacionados aos menores valores médios de descarga na Lagoa dos Patos, indicando uma relação inversa entre o IOS e a
intensidade da descarga fluvial na região com algum
atraso de tempo.
Os níveis de água apresentam uma tendência de decréscimo em direção a desembocadura da
Lagoa dos Patos e este padrão pode ser observado
nos valores mimos e máximos alcançados no período (Tabela 1). Com relação aos níveis de água (figuras 2C, 2D e 2E) podemos observar uma relação
direta com a descarga fluvial, onde altas (baixas)
intensidades médias são associadas a níveis acima
(abaixo) da média. A análise de regressão entre os
dados de descarga fluvial e níveis de água entre 1985
e 2002 evidencia bem esta relação (figura 3)

O preenchimento das lacunas dos dados de
níveis de água entre 1965 e 1985 foi realizado através da criação de um modelo de níveis de água como função da descarga fluvial utilizando o método
de regressão polinomial. Pois, pode-se considerar
que uma função qualquer pode ser escrita como um
conjunto completo de funções ortogonais e independentes no seu espaço de funções. A base de função de níveis de água η (x) pode ser escrita com um
número finito (m) de séries convergentes de funções ortogonais Fn(x).
η(x) = ∑cnFn(x), n = 0, 1, … m

(1)

Onde, cn são os coeficientes. Qualquer série de dados pode ser dividida em uma parte determinística
E(x) e outra randômica Є.
η(x) = E(x) + Є

(2)

De acordo com Emery e Thompson (1998),
o método de mínimos quadrados pode ser usado
para encontrar uma relação polinomial de uma
variável randômica η (variável dependente) como
função de variáveis não randômicas xN (variáveis
independentes) como:
η(x) = b0 + b1x + ... + bNxN + Є

(3)

Onde, N é a ordem do ajuste polinomial e b0,
b1,…,bN são os coeficientes do ajuste.
Nestas condições, um modelo polinomial de
terceira ordem (m=4) de níveis de água ηD(D(t))
pode ser escrito como uma função da descarga fluvial D(t), como:
ηD(D(t))=bmD(t)m-1+bm-1D(t)m-2+bm-2D(t)m-3+bm-3D(t)m4
(4)
O modelo polinomial descrito acima foi utilizado para calcular a parte determinística dos níveis
de água como função da descarga fluvial. E o ajuste
de terceira ordem foi escolhido através de testes de
estabilidade realizados com o modelo polinomial.

RESULTADOS
Séries temporais e análises de regressão
Figura 2 - Séries temporais de descarga fluvial (A) e IOS
(B) para o período entre 1965 e 2002. Séries temporais de
níveis de água em Ipanema (C), São Lourenço (D) e Rio
Grande (E) entre 1985 e 2002.

As series temporais de médias anuais de
descarga fluvial total, IOS e níveis de água para os
diferentes pontos ao longo da Lagoa dos Patos são
apresentadas na figura 2. A descarga fluvial total
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A análise dos resultados mostrou que a descarga dos principais afluentes da Lagoa dos Patos
explica em escalas de anos mais de 80% (r²=0.81) da
variabilidade dos níveis de água observados na região lagunar. Na região estuarina, a descarga explica
cerca de 50% (r²=0.71) da variabilidade dos níveis
de água.

Pela análise de dispersão (figura 3) podemos confirmar a relação diretamente proporcional
entre as variáveis nas escalas de tempo analisadas
onde níveis abaixo (acima) da média são associados
a intensidades de descarga menor (maior) que 2000
m³/s. A região de Rio Grande é a que apresenta
menor correlação com a descarga fluvial e alguns
pontos não seguem este padrão. O ajuste polinomial
obtido (figura 3) segue um padrão similar ao de
uma parábola cúbica, porém existe uma diferença
na orientação das concavidades entre a região estuarina e lagunar. Este padrão fica evidenciado nos
sinais dos coeficientes polinomiais que são apresentados na tabela 2. A estabilidade do modelo polinomial foi testada pela sua aplicação no preenchimento das lacunas observadas entre os anos de 1965 e
1985 das séries de níveis de água (figura 4).

Tabela 2 - Coeficientes polinomiais (coef)
das estações de medidas.

coef
b4
b3
b2
b1

Ipanema
-4.4465*10-11
2.7641*10-7
-3.2360*10-4
-7.6357*10-2

São Lourenço
-4.0562*10-11
2.6042*10-7
-3.3295*10-4
-3.2454*10-2

Rio Grande
2.4183*10-11
-1.9409*10-7
5.3980*10-4
-4.7352*10-1

Tabela 1 - Valores mínimos e máximos para as médias
anuais da descarga fluvial e níveis de água
no período de estudo.

Estações
Descarga fluvial
Ipanema
São Lourenço
Rio Grande

Mínima
525.6 m³s-1
-0.2 m
-0.19 m
-0.13 m

Máxima
4043.7 m³s-1
0.28 m
0.25 m
0.15 m

Figura 4 - Séries de níveis de água calculadas entre 1965 e
2002 e séries de níveis de água observadas entre 1985 e
2002 em Ipanema (A), São Lourenço (B) e Rio Grande
(C). Coeficientes de determinação (r²) são apresentados
nas figuras.

Análises estatísticas
A análise do espectro de potência cruzado
entre as séries de descarga dos principais rios e níveis de água com a série de IOS mostrou a existência
de ciclos bem definidos em escalas interanuais de
3.3 e 5 anos aproximadamente (figura 5). Além
destes, um ciclo decadal de aproximadamente 10.8
anos também foi observado em ambos os espectros
de potência.

Figura 3 - Diagramas de dispersão entre a descarga fluvial
e os níveis de água em Ipanema (A), São Lourenço (B) e
Rio Grande (C) entre 1985 e 2002. O melhor ajuste em
terceira ordem é mostrado pelos círculos não preenchidos
nas figuras.
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Os ciclos decadais são observados em ambos
os espectros de potência (figura 5) e a análise do
espectro de coerência sugere que exista uma relação
entre estes ciclos e o ENOS, porém, sem atraso de
fase relativo.

A relação entre o fenômeno natural ENOS e
estes ciclos de variabilidade foi confirmada através
da análise do espectro de coerência (figura 6) das
séries de descarga fluvial e níveis de água com a
série de IOS. A análise sugere que existe uma relação linear entre o ENOS e os ciclos de descarga
fluvial em escalas de tempo maiores que 3 anos e
menores que 6 anos (figura 6A) com um atraso de
fase relativo (figura 6B) que indica uma relação
inversa entre IOS e a intensidade da descarga fluvial,
ou seja, valores negativos do índice (anos de El
Niño) com altas descargas.

DISCUSSÕES
O método de análises de regressão pode ser
utilizado para encontrar relações entre diversos
tipos de variáveis e parâmetros. Neste trabalho os
níveis de água foram estimados como função da
descarga fluvial através deste método. Baseado nesta
aproximação, pré-supomos que o modelo pode representar a parte determinística dos níveis de água
que são influenciadas pelos processos mais importantes que ocorrem em escalas interanuais e decadais.

Figura 5 - Espectro cruzado de potência entre serie de
descarga fluvial e IOS (A) e espectros cruzados e de potência entre séries de nível de água e IOS em Ipanema
(B), São Lourenço (C) e Rio Grande (D). Barra vertical
indica o nível de 95% de confiança para um espectro com
4 graus de liberdade.

Figura 6 - Espectro de coerência (A) e atraso de fase (B)
entre serie de descarga fluvial e IOS. Espectros de coerência (C) e atraso de fase (D) entre séries de nível de
água e IOS. Nível de 95% de confiança é representado
pela linha pontilhada horizontal.

A análise de coerência entre os níveis de águas e o IOS indica o mesmo comportamento observado para a descarga fluvial. Neste sentido, podemos esperar que os eventos de El Niño (La Niña)
que contribuem para aumentos (decréscimos) na
intensidade da descarga fluvial desta região vão secundariamente contribuir para aumentos (decréscimos) nos níveis médios da Lagoa dos Patos.

O modelo proposto forneceu resultados satisfatórios para as simulações das séries temporais
pretéritas de níveis de água, de forma que, o mesmo
poderia ser utilizado como condições de contorno
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em diferentes escalas temporais (Schroeder, et al.,
1990). Nossos resultados indicam que a Lagoa dos
Patos segue este padrão, sendo similar ao da baía
Atchafalaya, EUA, onde Swenson e Sasser (1990)
verificaram que a descarga dos rios explica aproximadamente 86% dos níveis de água em escalas anuais.
Em longas escalas temporais, a América do
Sul sofre influência do ENOS (Allan et al., 1996;
Grimm et al., 1998; Grimm et al., 2000; Dettinger et
al., 2001). Os eventos mais significativos de ENOS
mostram uma alta variabilidade temporal, podendo
ocorrer em escalas quase-bienais (18 — 35 meses) ou
em mais baixas freqüências (32 — 88 meses) (Rasmusson et al., 1990). Zhang et al. (1997) analisaram
campos globais de temperatura da superfície do mar
e separam a ocorrência de ENOS em escalas interanuais e uma escala residual de variabilidade interdecadal.
O El Niño é a fase da OS em que os ventos
alíseos são fracos, a pressão é baixa sobre o Pacífico
Tropical leste e alta sobre o lado oeste. O Sul do
Brasil apresenta anomalias de precipitação associadas à ocorrência de ENOS (Grimm et al., 1998;
Grimm et al., 2000; Montecinos et al., 2000). Para
anos de El Niño, a primavera tende a ser mais úmida
e para anos de La Niña anomalias secas ocorrem
(Grimm et al., 1998, Montecinos et al., 2000). Neste
trabalho foi observado que os principais tributários
da Lagoa dos Patos mostram uma intensificação
(decréscimo) no fluxo médio associado a anos de El
Niño (La Niña), em escalas interanuais (com ciclos
entre 3.3 e 5 anos). Estes resultados são consistentes
com a análise relacionada ao IOS e concordam com
resultados observados previamente por outros autores nesta região da América do Sul. Robertson e
Mechoso (1997) verificaram que anos de El Niño
intensificam a descarga do rio Negro e Paraguai em
escalas de variabilidade interanual (ciclos entre 3.5 e
6 anos). Krepper et al. (2003) associaram picos de
descarga fluvial do rio Uruguai com escalas de 3.5 e
6 anos também a influência do ENOS.
Os resultados mostram também que a intensidade da descarga fluvial e os níveis de água apresentam um padrão de variabilidade em escalas de
10.8 anos. Apesar das análises de coerência indicar
uma possível relação com o IOS não existe um atraso de fase relativo entre as séries. Este resultado
poderia sugerir que nestas escalas temporais a relação de causa e efeito observada entre o ENOS e a
descarga fluvial poderia ocorrer por intermédio de
mecanismos de circulação atmosféricos e oceânicos
diferentes dos associados naturalmente aos eventos
de El Niño e La Niña.

de modelos numéricos ou para o preenchimento de
pequenas lacunas em outras series temporais ao
longo da Lagoa dos Patos.
O método de regressão já foi aplicado com
sucesso por outros autores. Kendall e Blanton
(1981) utilizaram para calcular a salinidade como
função da temperatura da superfície do mar ao longo da costa da Georgia, e Pilson (1985) para obter o
tempo de residência da baia de Narragansett, EUA.
Simpson et al. (1993) utilizaram métodos de regressão para estimar a corrente ao logo da costa como
função do vento no mar do Norte e Bourgault e
Koutitonsky (1999) aplicaram os métodos para calcular a descarga fluvial como função dos níveis de
água no estuário St. Lawrence, EUA.
A aplicação destes métodos nos permitiu verificar que em escalas de anos e maiores a descarga
fluvial explica cerca de 50% da variabilidade dos
níveis de água na região estuarina, pois, sua proximidade com a desembocadura faz com que os efeitos remotos associados à circulação oceânica adjacente em longo período tenham igual importância.
Möller et al. (2001) e Fernandes et al. (2005) verificaram que a região estuarina da Lagoa dos Patos,
em escalas de tempo sinóticas, tem seu padrão de
circulação dominado pela ação local e remota dos
ventos com sua influência sendo intensificada em
períodos de baixa e moderada descargas. Nossos
resultados indicam um padrão similar para o controle dos níveis de água em escalas de tempo maiores
que um ano, porém a importância dos efeitos associados ao vento não foram investigados.
Na porção lagunar da Lagoa dos Patos, a
descarga fluvial explica mais de 80% da variabilidade dos níveis de água. Portanto, em escalas temporais maiores que um ano, a descarga fluvial pode ser
considerada como forçante principal para o controle de processos residuais desta região. De forma que
as forçantes que controlam o padrão de variabilidade da descarga serão responsáveis pela manutenção
deste ambiente em longas escalas de tempo.
Estudos anteriores mostraram que lagoas
costeiras são dinamicamente dominadas pela forçante de vento (Kjerfve, 1994), principalmente
quando seu eixo principal é orientado na direção
dos ventos predominantes (Smith, 1994). Segundo,
Möller et al. (1996); Möller et al. (2001); Fernandes
(2001); Fernandes et al. (2002); Castelão e Möller
(2003) a dinâmica da Lagoa dos Patos em escalas de
tempo sinóticas é dirigida pela componente longitudinal dos ventos que sopra paralelamente a linha
de costa.
Em algumas regiões a dominância das forçantes de ventos e descarga fluvial é bem separada
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meso e larga escala ou pela ação remota do vento
que neste trabalho não foi investigada.
A descarga fluvial dos principais rios afluentes e os níveis de águas na Lagoa dos Patos é influenciada em escalas interanuais (ciclos entre 3.3 e 5
anos) pelo ENOS, de forma, que eventos de El Niño
(La Niña) estão associados a altas (baixas) descargas
fluviais médias e níveis de água acima (abaixo) da
média. A descarga fluvial e os níveis de água na região seguem ainda um padrão de variabilidade temporal com escala decadal (ciclo de 10.8 anos) que
pode ter estar associado a eventos de ENOS ou a
outros processos oceânicos e atmosféricos de ordem
climática em escalas globais.

Robertson e Mechoso (1997) encontraram
um ciclo de aproximadamente 9 anos como componente de variabilidade nas séries de descarga dos
rios Paraguai e Paraná. Estes autores associaram as
altas descargas observadas nesta escala de tempo
com baixas temperaturas superficiais no oceano
Atlântico Norte, observando que esta componente é
mais forte no verão austral.
Anomalias negativas de temperatura superficial do oceano Atlântico Norte tropical durante o
verão austral são associadas com a intensificação dos
ventos de nordeste e um deslocamento para o sul da
Zona de Convergência Intertropical em escalas de
ENOS (Hastenrach et al., 1987; Aceituno, 1988).
Estas também são associadas às tendências lineares
observadas entre 1951-1990 (Wagner, 1996). Nogués-Paegle e Mo (1997) sugerem que uma possível
forma de influência do Atlântico Norte tropical na
região Sul da América do Sul é através de um ciclo
decadal no sistema de monção de verão, e pelo fluxo em direção ao sul associado com um jato de baixo nível ao longo da parte leste dos Andes.
Os resultados apresentados anteriormente
nos permitem identificar que algum evento de ordem climatológica influencia o padrão de descarga
fluvial desta região seguindo um ciclo decadal, porém, a identificação dos fatores responsáveis, os
mecanismos de interação entre diferentes oceanos e
a atmosfera, bem como, uma possível co-relação
com o eventos de ENOS requerem investigações
mais detalhadas.
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used to perform the study. A polynomial model based on the
least squares method was used to re-construct series of water
levels and statistical analysis methods were used to determine the main cycles of variability and their possible cause
and effect relationship in the variables analyzed. The time
series analysis suggests that on a scale of years, the river
discharge accounts for over 80% of the variability in the
lagoonal portion of Patos Lagoon. The river discharge in
the main tributaries and the water levels in Patos lagoon
are influenced on interannual scales (cycles between 3.3
and 5 years) by El Niño Southern Oscillation. The river
discharge and the water levels in the region also follow a
pattern of temporal variability with a decadal scale (10.8
year cycle)., which may have been associated with El Niño
Southern Oscillation events, or with other oceanic and
atmospheric processes of climatic kind on global scales.
Keywords: river discharge; ecosystems.

Temporal Variability in a Long Period of River
Discharge and Water Levels of the Patos Lagoon,
Rio Grande do Sul, Brazil
ABSTRACT
The influence of river discharge in the marine environment is expressed in several time scales, but in long
time scales it tends to control the residual pattern of behavior of these ecosystems. Studies on the dynamics of the Patos
Lagoon, located in the extreme south of Brazil, are limited
to considering the effect of wind and river discharge on
synoptic time scales. In this sense, the objective of the study
is to investigate the time variability scale of the dominant
processes over the long term in river discharge and water
levels in Patos Lagoon. Several time series of river discharge, water levels and Southern Oscillation Index were
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RESUMEN
Para valorar el agua utilizada en la producción agropecuaria, es necesario considerar distintas dimensiones. El valor del agua varía en el tiempo y en el espacio, tanto si es parte de las decisiones de producción como si integra el diseño de
políticas agrícolas. Su determinación a escala de explotación, asociada a criterios de productividad marginal, es útil para
definir cánones por derecho de uso, pero los procesos de decisión relacionados con inversiones, asignaciones, administración
del agua deben contabilizar dimensiones claves relacionadas con la disponibilidad y uso, relación B/C, y aspectos temporales
y espaciales. El objetivo del trabajo es valorizar el agua en las explotaciones ubicadas en el área de influencia de la cuenca
del Río Miriñay. Con información censal (Censo Nacional Agropecuario 2002) se construye una matriz de datos de los 107
productores de las subcuencas seleccionadas, a partir de la cual se realiza un análisis de “cluster” que permite identificar
cuatro conglomerados. Se mide utilizando un método indirecto de valoración “enfoque de la imputación residual”, el monto
máximo que el productor estaría dispuesto a pagar por el agua. La heterogeneidad en la distribución de recursos que caracteriza la zona y su diferente productividad explican el rango de valores de largo plazo obtenidos.
Palabras-chave: Valor del água; proceso productivo; producción agropecuária.

INTRODUCCIÓN

El agua es considerada un recurso natural y
como tal constituye un bien social y económico cuyo
valor está basado en la interacción entre la estructura y la dinámica de funcionamiento del recurso y los
bienes y servicios que provee a escala temporal y
espacial. Además, es un recurso escaso por el que
compiten los sectores agrícolas, industriales, el consumo doméstico y el medio ambiente. La demanda
de agua en el sector agrícola se ha transformado en
un factor clave para el crecimiento de la producción
y la autosuficiencia alimentaria en la mayoría de los
países. En muchos casos han orientado su asignación con un criterio que prioriza aquellos cultivos de
mayor productividad. Sin embargo, dada la multifuncionalidad del agua es importante determinar los
costos y beneficios directos e indirectos que ésta
genera en diferentes niveles del sistema económico
y analizar cómo se afecta el bienestar de la sociedad.
Medir el “valor del agua” de uso agrícola resulta ser una importante herramienta en las decisiones de inversión relacionadas con el desarrollo del
recurso y con el diseño de políticas para su uso sustentable para su asignación entre sectores alternativos o entre regiones, para establecer una política de
precios del agua y para evaluar el impacto socioeconómico resultante de su gestión.

El doble carácter de recursos natural y ambiental del suelo, agua, flora y fauna (Piñeiro et.
al.,1999) permite señalar dos aspectos, uno tiene
que ver con el uso directo que se hace de los mismos
y el otro con las funciones que cumplen a favor de la
estabilidad local regional o global. Por ello, las decisiones sobre manejo de los recursos naturales que se
toman a nivel local, afectan las funciones tanto productivas como ambientales de los agroecosistemas.
En el caso de la producción de arroz en el litoral
argentino que se expandió en el centro-este de Corrientes, la potencial contaminación de las napas
superficiales por el uso de fertilizantes y la pérdida
de biodiversidad por la eliminación de bosques cercanos a los cursos de agua son algunos de los problemas que afectan las funciones ambientales. Las
decisiones que se toman a escala de explotación
siguen una racionalidad privada que muchas veces
no coincide con la racionalidad pública que busca
una coherencia entre uso y aptitud para compatibilizar los beneficios y costos de las funciones productivas y ambientales.
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Subcuenca 5: Ayuí Grande — Curupí: 158.012,4 ha (56%)
Subcuenca 6: Yuquerí, Aguaceritos, Baí: 37.801,7 ha (13%)
Subcuenca 7: Curupicay- Itá Paso: 49.434,7 ha (18%)
Subcuenca 8: Ayuí Grande-Miriñay: 13.257,8 ha (5%)
Subcuenca 9: Miriñay: 23.381,4 ha (8%)
Total del área: 281.887,6 hectáreas (Corresponde a 5 subcuencas seleccionadas
de un total de 45 que conforman la cuenca del Río Miriñay)
Esteros:
Bañados:

Figura 1 - Límites de subcuencas, esteros, bañados, ríos-arroyos

Cuadro 1 - Uso de suelo por subcuenca. Superficie ocupada (%).

Usos
Áreas intervenidas
Arroz
Campo natural
Total

Subcuenca 5
3
9
88
100

Subcuenca 6 Subcuenca 7
18
15
68
100

17
19
65
100

AI: Áreas intervenidas. Pasturas, exarroceras, cultivos anuales, otros (1998-2003)
Arr: Cultivo de arroz-pasturas-otros (2004)
N Campo natuiral en baja o nula intervención agrícola.
Fuente: Pagliettini, Filippini, Schwindt, Domínguez, 2005.
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Subcuenca 8

Subcuenca 9

26
7
67
100

4
4
91
100
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Cuadro 2 - Balance hídrico por subcuenca.

Subcuencas
5
6
7
8
9

Oferta real
(Hm3/año)
563.63
134.84
195.79
47.29
124.77

Demanda
Diferencia
(Hm3/año) (Hm3/año) (1)
81.6
482.21
55.3
79.54
77.6
118.19
20
27.29
8.3
116.47

Diferencia
(Hm3/mes) (2)
106.28
-10.35
-12.34
-4.24
33.29

(1)
Oferta Real — Demanda = Superávit o déficit hídrico en el año
(2)
Oferta Real — Demanda = Superávit o déficit hídrico en los meses de mayor consumo
Fuente: Pagliettini, Filippini, Schwindt, Domínguez, 2005.

Descripción del caso:
La cuenca del Río Miriñay

6 el 26% y la subcuenca 5 el 20%. La construcción
de represas manifiesta la misma tendencia (Cuadro
1). Esto determina para las tres subcuencas desequilibrios en la disponibilidad de agua estacional (Cuadro 2).
El resultado de la interacción de los agentes
sociales sobre el medio natural ha configurado diferentes usos del suelo, distribución de la infraestructura y asentamientos humanos, producto de la interacción de las relaciones socioeconómicas y los procesos físicos naturales. Esto afecta la valoración del
agua a escala local en la que inciden factores estructurales, tecnológicos y productivos.

Corrientes, ubicada en el litoral argentino,
está dentro de las provincias con alta disponibilidad
de agua a lo largo del año pero con un régimen de
lluvias variables en su distribución mensual y estacional. El río Uruguay y Paraná constituyen sus límites naturales. En el territorio pueden encontrarse
600 cuerpos de agua entre ríos, arroyos, esteros,
lagunas y bañados (figura 1).
Las explotaciones son básicamente ganaderas aunque el centro sur de la provincia, por la naturaleza y el régimen de sus cuencas, se presenta como
una zona de excelente aptitud agrícola donde se
expande la producción de arroz y es gradual la incorporación de otros cereales en las explotaciones.
El sistema de cultivo del arroz se basa en el
riego, con un régimen de inundación permanente
en el suelo donde el agua de vertientes, ríos, aguadas, arroyos y lagunas es conducida por medio de
gravedad o motores pasando por un sistema de canales que inundan el cultivo. El departamento de
Mercedes, que representa el 56% del área de la
cuenca registra una tasa de crecimiento media anual
acumulativa de la superficie sembrada con arroz del
13% en los últimos 10 años.
La competencia por el uso del agua ha generado conflictos entre los diferentes agentes que
usan el recurso con fines productivos o de consumo.
La presión sobre el mismo no es uniforme en todo
el sistema hídrico. Esta se relaciona con la tasa de
crecimiento de la superficie sembrada con arroz y
con la construcción de represas (Pagliettini, 2005).
De las 45 subcuencas que conforman la cuenca del
Río Miriñay se seleccionaron cinco de ellas las cuales
registran la mayor tasa de crecimiento en la construcción de represas. (Cuadro 1 y 2).
La subcuenca 7 reúne el 44% del total de la
superficie dedicada a arroz en el área. La subcuenca

Marco teórico
1. Distintos enfoques utilizados para
la valoración del agua
Una recopilación de trabajos es realizada
por Hussain, quien sistematiza los valores obtenidos
para el agua en diferentes estudios realizados en
países en desarrollo, discute las dimensiones claves
del valor del agua, diseña una serie de indicadores
para valorizar el agua usada para agricultura y describe una serie de enfoques que incorporan externalidades para valorar este recurso (Hussain et.al,
2007). Estos trabajos pesiguen diferentes objetivos;
diseño de políticas de precios del agua para riego;
diseño de instrumentos económicos para la administración del recurso agua; análisis y comparación del
desempeño de sistemas de riego; calculo del daño
relacionado con el uso del agua y las compensaciones; y también para otras investigaciones relacionadas.
En muchos de estos enfoques, los beneficios
del uso del agua en la agricultura son evaluados en
términos directos relacionándolos con la productividad de los cultivos con que se encuentran asocia-
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dos (Molden et.al, 1998) a escala local o a nivel agregado regional o nacional.
Sin embargo, la totalidad de beneficios del
agua usada en la producción agropecuaria abarca
tanto beneficios relacionados con otras actividades
(ganadería, horticultura, acuicultura), así como su
efecto en el aumento de las inversiones, producción,
consumo, empleo y salarios y su contribución a la
movilidad de bienes y servicios (Hussain et. al, 2007)
Por otra parte, si analizamos los costos indirectos generados por el uso del agua en agricultura,
éstos suelen ser muy significativos (Postel et.al,
1999), como por ejemplo salinización de suelos,
pérdida de fertilidad, disminución de los flujos hídricos y contaminación, pérdida de biodiversidad y
desplazamiento de actores por efecto de grandes
proyectos, generando importantes costos sociales.
Los economistas en las últimas décadas han desarrollado diferentes propuestas metodológicas para
valuar beneficios y costos de los recursos naturales,
donde no existen mercados o éstos son imperfectos.
Algunos de estos métodos pueden usarse para valorizar el agua. Entre los que utilizan los métodos que
se basan en el comportamiento del mercado encontramos a (Sinden and Thamnsapillai 1995), (Young
1996), (Barbier et.al, 1997), (Bakker et.al, 1999),
(King and Wanger 1999), (Ward and Michelsen
2002). En el caso del valor de agua de riego para la
producción de arroz, el desarrollo de un mercado
regional permitió calcular su valor a partir del canon de riego pagado en la zona (Pagliettini y Fillipini 2007). Un el enfoque de la “imputación residual” (Colby-Saliba and Bush, 1987), (Naeser and Benett 1998) basado en técnicas de presupuesto, permite obtener el valor medio del agua en el corto y
largo plazo.
Otros métodos se basan en derivar la función de demanda del agua a partir de la función de
producción del cultivo (Ruttan,1965), (Gibbons,
1986). Sus dificultades se centran en establecer las
relaciones de producción del cultivo con respecto al
agregado de agua. Sin embargo, estas relaciones
pueden ser estimadas utilizando programación lineal para uno o varios períodos. Modelos para un período fueron desarrollados para calcular la función
de demanda derivada del agua (Flinn, 1971) (Hartman and Whittlesey, 1961) (Moore and Hedges,
1963) (Yaron , 1967) (Kulshreshtha, Tewari, 1991)
(Shumway, 1973). Otros autores sostienen que además del valor que surge por la “disposición marginal
o media a pagar” por el factor se debe tener en cuenta otros valores tales como el valor de sustentabilidad, el valor social (disminución de la pobreza,
generación de empleo, seguridad alimentaria) y

cultural (Pearce and Turner, 1990) (Winpenny,
1991) (Gaterell, Morse and Lester, 1995), ( Barbier
et.al, 1997, Rogers et.al,1998). En este sentido puede ser analizada según dos grandes abordajes, análisis Costo/Beneficio o análisis Costo/Efectividad. En
el análisis se busca la valoración monetaria de los
efectos desfavorables (costos) y favorables (beneficios) de un emprendimiento cualquiera que ofrece
un bien relacionado con el agua (Ribeiro, Lanna,
2001).
2. Dimensiones del valor del agua.
Hussain clasifica las dimensiones del valor
del agua en cuatro categorías básicas:
•

•

•

•
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La dimensión de uso, donde el valor depende del patrón de uso del agua. En general el valor del agua será mayor cuando se
destine a cultivos o actividades con alta productividad o con mayores precios de mercado medidos en términos del “valor de su
productividad marginal”;
La dimensión tiempo, donde el valor del
agua estará influenciado por el período de
tiempo en que se evalúen los costos y beneficios derivados de su uso. Los distintos períodos considerados habitualmente generan
externalidades positivas o negativas que afectan la valoración del recurso. En períodos más largos con una oferta fija o decreciente y una mayor demanda en un contexto
de mayor productividad debido al cambio
técnico es de esperar que aumente su valor.
La dimensión espacial, donde el valor del
agua es diferente si se lo evalúa a escala individual “de explotación agropecuaria, de
sistema de cuenca hídrica o a nivel regional
o nacional. Estas diferencias se deben a la
incidencia de varios factores: las externalidades cuya internacionalización es la manera de incorporar aspectos sociales y ambientales claves en la valoración del recurso, que
son difícilmente cuantificables, efecto de
escala en la contabilización del agua y la distribución de actividades. El óptimo a escala
regional o nacional alcanza valores más altos que a escala local y se logra cuando el valor de la productividad marginal social es
igual al costo marginal social.
La dimensión de impacto, donde el valor
del agua depende de la magnitud y naturaleza de los impactos directos e indirectos
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(costos y beneficios) de las actividades socioeconómicas vinculadas a la agricultura y
a los sectores agrícolas relacionados. Está
asociada con las dimensiones anteriores en
el sentido que el impacto en la agricultura
será mayor a mayor escala a largo plazo en
diferentes estructuras productivas y con distintos patrones de cultivo. (Hussain et.al,
2007)

capital, los costos de disponibilidad del agua, impuestos y depreciaciones suponiendo que la tecnología
no registra cambios en el período considerado.
Factores que afectan al valor del agua
Existe un rango de factores que afectan las
distintas dimensiones del valor del agua utilizada en
agricultura a escala local en la cuenca uno de ellos
es el costo de hacer disponible el agua para el cultivo de arroz. La fuente de agua es superficial y la
técnica utilizada es la acumulación de agua en represa de distinta magnitud, producto de la inversión
privada al margen de cualquier estrategia de desarrollo regional. Este sistema se difunde en la provincia donde el 60% de la superficie sembrada con
arroz se riega con esta técnica (Kurtz, et. al
2003/2004). Los costos asociados al sistema de riego
ascienden a 355.16 $/ha que incluye la depreciación
de la represa y motores, la reparación y conservación de la represa, equipos de riego, canales y los
gastos de combustible para riego.
Para ganadería incluye la depreciación y
gastos de conservación del capital invertido molinos, tanques australiano y tajamares que asciende a
30.24$/ha en el conglomerado II.
Otro factor es el patrón de cultivo y número
de actividades en los distintos conglomerados. La
distribución del uso del suelo y la productividad de
las diferentes actividades generan distintos valores
cuyo monto asciende proporcionalmente al aumento de la productividad en los diferentes conglomerados.
La tecnología es otra variable de ajuste en el
valor del agua que diferencia los distintos cluster,
básicamente en ganadería ya que en el cultivo de
arroz la tecnología es la misma en ambos grupos. En
el caso del cultivo de arroz la eficiencia en el uso del
agua depende de las condiciones climáticas, del
manejo del cultivo, de las características físicas del
suelo, de las dimensiones y revestimiento de los
canales, del ciclo evolutivo del cultivar y de la localización de las fuentes proveedoras.

3. El valor del agua a escala local.
Análisis de corto y largo plazo.
El término “valor de un bien o recurso” implica dos conceptos fundamentales, “escasez” y “beneficio”. El valor económico es una de las múltiples
maneras de medir el beneficio. En economía el
término “valor” implica una valorización monetaria
de los cambios que ocurren en el bienestar económico cuantificando los bienes y servicios provistos
por el recurso, en este caso el agua, tengan o no
precios del mercado. La estricta definición económica nos habla de la “disposición marginal a pagar
por un bien” (Young, 1992; Ward and Michelson,
2002). Para cualquier bien el precio es interpretado,
en condiciones de competencia perfecta, como la
disposición marginal a pagar por él. Esto es igualmente válido para aquellos bienes que no tienen un
precio de mercado y constituye el “precio sombra” o
“costo de oportunidad”. (Hussain, 2007). En este
trabajo se busca determinar el valor del agua usado
en la actividad agropecuaria, según los modelos
productivos representativos, en el área de estudio
que involucran actividades ganaderas de cría y recría
y agricultura con arroz.
Los valores del agua pueden calcularse como “valores marginales” o “valores medios”. El valor
medio representa la disposición media a pagar por
el agua, mientras que la disposición marginal, representa la disposición a pagar por una unidad adicional. Los valores medios son generalmente mayores a
la marginales (Naesser y Benett, 1998).
El enfoque del excedente residual utilizado
en el análisis nos permite obtener valores medios en
dos períodos de planificación diferentes, en el corto
y en el largo plazo. El análisis de corto plazo, al considerar el excedente por encima de los costos variables de otros insumos no relacionados con el agua
señala la disposición media a pagar por el recurso
como insumo productivo, mientras que el análisis de
largo plazo, al descontar los costos variables y los
fijos, permite medir la contribución del agua a la
ganancia del productor como ganancia extraordinaria. Los costos fijos incluyen el beneficio normal del

Objetivos y metodología
Dado que la determinación del valor del
agua utilizada como insumo en la producción agropecuaria se encuentra, a escala de explotación, asociada con el patrón de cultivos desarrollados, en
base a criterios de productividad marginal, este trabajo se propone:
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•

•

tores. La actividad principal de este grupo es la cría
de ganado, bovino y ovino, totalmente a campo
natural. La orientación productiva ovina es de carne
y lana en todos los casos.
El Conglomerado II agrupa a 13 productores del área, con 9.892 hectáreas promedio estimadas, de las cuales el 96% son propias. La actividad
característica es la cría bovina y ovina, con más de
7.500 cabezas de animales, alimentadas totalmente a
campo natural. Además poseen 203 hectáreas promedio cultivadas con arroz.
El Conglomerado III es integrado por 3
productores con una superficie estimada de 29.197
hectáreas propias, los cuales se dedican exclusivamente a la ganadería, tanto bovina como ovina,
siendo poseedores de 20277 cabezas de animales.
Realiza un planteo técnico con 98% de campo natural, y el resto forrajeras perennes.
En el Conglomerado IV se encuentran 3
productores que además de tener una importante
producción ganadera, se dedican al cultivo del arroz
en una superficie estimada para esta última actividad de 2033 hectáreas promedio. De un total de
37.018 hectáreas estimadas por el cluster para este
grupo, el 33% se da bajo la forma de arrendamiento. Realiza un planteo técnico ganadero con 89% de
campo natural y el resto se divide en forrajeras anuales y perennes.

Identificar las explotaciones representativas
en las cinco subcuencas del Río Miriñay que
conforman un área de creciente competencia por el uso del agua en la cuenca por el
crecimiento de la superficie sembrada con
arroz. Se realizó un procesamiento especial
del Censo Nacional Agropecuario 2002 a
partir del cual se identificaron 107 productores y se construyó una matriz de datos relacionando las principales variables censales. A partir de la misma se realizó un análisis multivariado empleando procedimiento
cluster que da como resultado cuatro grupos o conglomerados. Para realizar el agrupamiento se seleccionó una serie de variables: superficie de las explotaciones, régimen de tenencia, hectáreas con cultivos anuales, superficie con forrajeras, superficie
con arroz, hectáreas con pastizales, cabezas
de ganado bovino, ovino, caprino, etc. Las
variables que discriminaron con mayor fuerza los cuatro grupos fueron hectáreas
con arroz, superficie con pastizales y cabezas
de bovinos.
Para los grupos identificados se determinó
el valor medio del agua utilizando el enfoque de “imputación residual” que surge
como un excedente después de considerar
todos los costos involucrados en el proceso
productivo para cada uno de los modelos
representativos del área (Naesser y Benett,
1998), (Kulshresshtha, SN y Tewari,
S.D.,1991).

B. Distribución por escala de superficie
Con la información del cuadro 3 se calculó
el índice de Gini que arrojó un valor de 0,75. Éste es
un indicador de la heterogénea distribución de la
tierra, reflejando no solo la concentración de este
recurso, sino también la del capital asociado al proceso productivo.

El análisis se hizo para dos períodos de planificación diferentes, corto y largo plazo. Cuando se
evalúan las relaciones de corto plazo, el valor derivado señala la máxima disposición a pagar por el
agua como un insumo productivo sobre y por encima de los costos variables de otros insumos, mientras que el largo plazo, es considerado más adecuado para la asignación pública del recurso ya que
mide la contribución del agua al beneficio o ganancia.

2. Medidas de resultado y análisis de sensibilidad
A partir de la elaboración de modelos de estructura de costos para cada conglomerado se obtuvieron los datos de beneficio bruto1 de todas las
actividades involucradas. Considerando que la demanda de agua como insumo para la producción
está influenciada por los precios de los insumos y
productos que varían todos los años el análisis a
corto y largo plazo se realizó con tres niveles de
precios de productos. El escenario de precios medios refleja el precio (P) promedio de los productos,
ganadería, arroz y ovino (período 1997-2007) en $
constantes de 2007. El escenario de precios bajos re-

Resultados obtenidos
1. Caracterización de las explotaciones
representativas del área.
A. Principales modelos productivos
El Conglomerado I posee una superficie de
576 hectáreas (estimador de Huber) con 88 produc-

1
BB=IB-(G+D) donde, BB: beneficio bruto; IB: ingresso bruto; G:
gastos; D: depreciaciones.
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Cuadro 3 - Cantidad y superficie de las EAPs, por escala de extensión

Escala
Total
Hasta 5 ha
5,1 a 10 ha
10,1 a 25 ha
25,1 a 50 ha
50,1 a 100 ha
100,1 a 200 ha
200,1 a 500 ha
500,1 a 1.000 ha
1.000,1 a 2.500 ha
2.500,1 a 5.000 ha
5.000,1 a 10.000 ha
Mas de 10.000 ha

Cantidad EAPs
107
0
1
2
5
10
16
17
9
12
16
8
11

Porcentaje
100
0
0.9346
1.8691
4.6729
9.3458
14.9533
15.8878
8.4112
11.2149
14.9533
7.4766
10.2803

Superficie (Ha)
423,778.00
0
10
35
162
767
2,257
5,943
6,984
20,582
59,788
59,213
268,037

Porcentaje
100
0
0.00236
0.00826
0.03822
0.18099
0.5326
1.4024
1.648
4.8568
14.1083
13.9726
63.2493

Fuente: Elaborado con datos de un procesamiento especial para el área del Censo Agropecuario Nacional
2002-Dirección de Estadística y Censos de la provincia de Corrientes

de ingreso más polarizada que la distribución de los
productores por superficie.
En el escenario de precios medios el beneficio bruto generado a escala de explotación resultó
positivo para todos los conglomerados. La distribución del beneficio resulta muy heterogénea resultando que el 6% de las explotaciones concentra el
67% de los beneficios obtenidos2.
El valor del agua valor del agua fue obtenido siguiendo el enfoque del excedente residual. En
el corto plazo se consideraron los costos variables no
relacionados con el agua y en el largo plazo los costos variables y los costos fijos, que incluyen las amortizaciones e intereses.

fleja para el arroz, los precios promedios obtenidos
en el año 2000 y para la ganadería en el año 2001. El
escenario de precios altos se calculó para el arroz
con precios del año 2003 y para la ganadería del año
1998. No se consideraron mejoras tecnológicas que
pudieran influir en el valor. De la misma manera se
calculó el beneficio bruto.
Cuadro 4 - Beneficio bruto en diferentes escenarios para
los 4 conglomerados ($febrero2007/ha)
Conglomerado

Conglomerado I

Conglomerado II

Conglomerado III

Conglomerado IV

Escenario
10 años constantes
P. Máx.
P. Mín.
P. promedio
(1997-2007)
P. Máx.
P. Mín.
10 años constantes
P. Máx.
P. Mín.
10 años constantes
P. Máx.
P. Mín.

Beneficio bruto
$/ha
24.55
48.91
8.93

VACP = IB — CV

46.80

VALP = IB — (CF + CV)

93.90
7.11

Donde:

56.44

VACP: Valor del agua en el corto plazo

82.58
39.80

VALP: Valor del agua en el largro plazo

82.85

IB: Ingreso bruto

190.10
14.12

CV: Costo variable

Fuente: Elaboración propia.

Los beneficios brutos obtenidos de cada agrupamiento, señalan una estratificación por niveles

2
Se analizó la distribución del beneficio bruto calculando la
curva de Lorentz y el Índice de Gini.
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CF: Costo fijo

que es un monto por encima de los gastos del cultivo incluidos los costos de disponibilidad del agua,
las depreciaciones y la ganancia normal del capital.
El conglomerado 4 es el único que presenta excedente para ambas actividades por un monto de
47.35$/ha.

Cuadro 5 - Escenario de precios medios: Valor promedio
del agua, por actividad y total, en el corto (CP) y largo
plazo (LP) para los 4 conglomerados en $febrero2007/ha.
Conglomerado
Conglomerado
I
Conglomerado
II
Conglomerado
III
Conglomerado
IV

Plazo
CP
LP
CP
LP
CP
LP
CP
LP

Arroz*

1444.57
812.12

1444,57
802.94

Ganadería*
42.37
-70.12
52.90
-48.22
60.16
-25.92
91.59
3.44

Total
Cuadro 7 - Análisis de sensibilidad, escenario de precios
mínimos: Valor promedio del agua, por actividad y total,
en el corto (CP) y largo plazo (LP) para los 4 conglomerados en $febrero2007/ha.

81,46
-30,67

Conglomerado

165,90
47,35

Conglomerado I

*precio promedio período 1997-2007
Fuente: Elaboración propia.

Conglomerado
II
Conglomerado
III

Cuadro 6 - Análisis de sensibilidad, escenario de precios
máximos: Valor promedio del agua, por actividad y total,
en el corto (CP) y largo plazo (LP) para los 4 conglomerados en $febrero2007/ha.
Conglomerado
Conglomerado I

Plazo

Arroz
*

Ganadería
**

CP

66.73

LP

-45.76

Conglomerado
IV

CP

2634.57

80.33

132,74

LP

1897.32

-20.80

18,57

Conglomerado
III

CP

Conglomerado
IV

CP

2634,57

124.07

261,94

LP

1888.14

35.92

137,64

Ganadería
**

CP

26.74

LP

-85.75

Total

CP

114.57

35.46

37,09

LP

402.90

-65.66

-72,58

CP

43.53

LP

-42.55

CP

114.57

71.05

73,44

LP

412.08

-17.10

-38,79

Las medidas del valor del agua para el corto
y largo plazo fueron computadas bajo tres demandas
diferentes generadas por tres niveles de precio del
producto: alto, medio y bajo. Estos escenarios proveen una medición de la sensibilidad de los valores
del agua usada en el sector agropecuario, al cambiar
el nivel de precio del producto. En el escenario de
precios altos todos los conglomerados perciben una
ganancia extraordinaria por el uso del agua, ya sea
en las actividades consideradas individualmente
como también cuando el resultado es ponderado en
la explotación, solo la ganadería en los estratos 1 y 2
tiene valores negativos. Mientras que en el escenario
de precios mínimos ningún conglomerado posee un
ingreso diferencial por el uso del agua.

86.31

LP

Arroz
*

*precio 2000
** precio 2001
Fuente: Elaboración propia.

Total

Conglomerado
II

Plazo

0.23

*precio 2003
** precio 1998
Fuente: Elaboración propia.

El valor promedio del agua en el corto plazo
ponderado por hectárea y por actividad resultó positivo para las diferentes escalas de producción, calculado con los precios promedios del período. Los
valores más altos se registran en aquellas explotaciones diversificadas que incorporan arroz siendo la
disposición media a pagar mayor en las de mayor
escala.
En el largo plazo los valores ponderados por
la superficie resultan negativos para los estratos 1, 2
y 3 en un rango de -70.12$/ha a -30.67$/ha.
Sin embargo, si consideramos la actividad
arroz este valor asciende a 812.12$/ha y representa
el excedente que se percibe por el uso del agua ya

CONCLUSIONES
La presión que sobre el uso de los recursos
hídricos genera la expansión de la superficie sembrada con arroz en el litoral argentino y las limitaciones del marco institucional requieren del diseño
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de instrumentos flexibles de política hídrica que
aborden el valor económico de agua como forma de
garantizar una asignación eficiente.
En este análisis es importantes considerar
las distintas dimensiones que adquiere el valor económico del agua usada en la actividad agropecuaria.
Los sesgos introducidos en el cálculo por el patrón
de cultivos, la consideración del tiempo, la escala de
análisis y los impactos socioeconómicos y ambientales que su uso genera, serán internalizados según sea
el objetivo que persigue su valoración. Una política
tarifaria que implique la posibilidad de cobrar por el
uso del agua, más allá de los costos de las inversiones
requeridas, implica conocer la contribución del
agua al excedente económico generado en el proceso productivo. El cálculo del valor medio del agua a
escala local se realizó en dos períodos de planificación diferentes. El corto plazo que señala la disposición media a pagar para esa campaña, desde la óptica del productor. Este indicador adquiere importancia cuando es escasa la incidencia de los costos
fijos y el insumo residual contribuye significativamente al resultado productivo. Los valores medios
obtenidos para los 4 conglomerados representativos
identificados en la cuenca del río Miriñay con precios del período 1997-2007 varían según la actividad.
Para el arroz 1444.57$/ha y para la ganadería el
rango oscila entre 91.59$/ha y 42.37$/ha, donde
inciden factores estructurales como tenencia, distribución y calidad de la tierra y patrones de cultivo y
desarrollo tecnológico. Los valores de largo plazo
son más apropiados para decisiones de asignación
pública ya que mide la contribución del agua al
excedente cuando todos los costos son considerados. Estos valores resultaron negativos para la actividad ganadera en la mayoría de las estructuras productivas y positivos para el arroz, con un valor de
812$/ha. El conglomerado 4 es el único que alcanza
un valor medio del agua positivo para ambas actividades.
En la actual estructura de funcionamiento
del sistema arrocero, parte de ese valor residual es
absorbido por los inversores privados a través del
canon que cobran por la venta de agua. La posibilidad del estado de captar estos excedentes le permitiría superar las carencias presupuestarias y organizacionales de los organismos provinciales financiar
la inversión en represas, realizar estudios hidrológicos y agroclimáticos que asegurarían un uso más
equitativo y sustentable del recurso.
Las políticas diseñadas no deben orientarse
solo a aumentar la productividad en términos de
cantidad de producto por unidad de agua, sino que

la asignación debe privilegiar un mayor crecimiento
y distribución equitativa del ingreso.
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The Value of Water in the Production Process.
Analysis of the Miriñay River Basin
ABSTRACT
Different dimensions must be considered to determine the value of water used for agriculture and livestock. The value of water varies in time and space, both
as part of the production decisions and as part of the
design of agricultural policies. It is useful to determine
the scale of use associated with marginal productivity
criteria in order to determine the rules concerning rights
of use, but the decision processes involving investments,
allocations, management should consider key dimensions related to availability and use, B/C ratio, and time
and space. The purpose of the work is to enhance the
value of water in the area of influence of the Miriñay
river basin. With information from the census (National
Agriculture and Livestock Census 2002) a data matrix is
built of the 107 farmers in the sub-basins chosen, and
with this a cluster analysis is performed which allows
the identification of four conglomerates. Measuring is
done using an indirect valuing method “focusing on
residual imputation”, the maximum amount the farmer
would be prepared to pay for the water. The heterogeneity of the distribution of resources that is characteristic
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of the region and the different productivity account for
the level of long term values obtained.
Key-words: water value; production process; agricultural and livestock production.
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RESUMO
Este artigo aborda o abastecimento doméstico de água em Ouro Preto, MG, durante o ciclo do ouro. Nesta época, ocorreu um dos mais relevantes episódios do gerenciamento dos recursos hídricos brasileiros no período colonial, no qual foi
instaurado um primitivo sistema de licença de uso de águas, bem como uma legislação determinando a mineração como o
uso prioritário. Neste contexto, procurou-se entender quais eram os problemas relacionados ao abastecimento de água na Vila
e como o poder público local procurou solucioná-los. Os métodos utilizados na pesquisa contemplaram revisões bibliográficas,
entrevistas, inspeções de campo e uma extensa consulta documental em arquivos públicos. As pesquisas comprovaram que a
demanda por água durante o ciclo do ouro foi intensa não apenas nos serviços de mineração, mas também nos novos centros
urbanos. No caso de Vila Rica, como era conhecida Ouro Preto na época, esta demanda se traduziu na construção de chafarizes públicos e particulares, na cobrança de taxas pela posse de água pública e na instauração de posturas urbanas coibindo
irregularidades no uso da água. Alguns documentos pesquisados comprovam que ocorreram prisões e aplicações de multas
devido ao descumprimento destas medidas. Foram identificados aspectos técnicos e culturais no sistema de abastecimento que
se diferenciam dos observados nas cidades litorâneas da época. Passados quase três séculos, o sistema de abastecimento de
águas de Ouro Preto ainda guarda muito das suas antigas características, tais como dezenas de pontos captação, falta de
medição de consumo e problemas relacionados à quantidade e qualidade da água fornecida à população. Espera-se que as
informações aqui geradas possam auxiliar o recém criado Serviço Municipal de Água e Esgotos de Ouro Preto e demais serviços gestores de saneamento a tomarem decisões mais conscientes das variáveis históricas e culturais relacionadas ao controle e
uso da água. No caso de Ouro Preto, uma cidade considerada Patrimônio Cultural da Humanidade, tais variáveis são
essenciais.
Palavras-chave: História da Água; Abastecimento de Água; Saneamento; Ouro Preto (MG).

blemas de esgotamento sanitário, racionamento de
água e conflitos entre usuários no Brasil
(MMA/SRH, 2006). Tais diagnósticos são importantes, pois confirmam que, apesar dos avanços positivos ocorridos na última década, resta desafiadora a
“crise da água”.
Para lidar com este desafio, profissionais,
acadêmicos, políticos, ativistas vêm se ocupando de
diversas ações, tais como: estímulo ao uso múltiplo e
integrado, melhoria dos sistemas de informações
hidrológicas, aprimoramentos institucionais, capacitação de pessoal, desenvolvimento tecnológico e
construção de infra-estruturas. Todas essas ações,
porém, dependem de um melhor entendimento da
relação da humanidade com a água, o qual, por sua

INTRODUÇÃO
Um dos mais importantes relatórios internacionais sobre o estado do meio ambiente concluiu
em 2007 que o bem-estar humano e diversos ecossistemas mundiais estão sendo seriamente afetados por
mudanças no ciclo hidrológico causadas por pressões humanas. Se mantidas as atuais tendências de
crescimento populacional, urbanização e consumo
de recursos naturais, quase dois bilhões de pessoas
morarão em países ou regiões de absoluta escassez
de água até 2025 (UNEP, 2007, p. 116). Um relatório nacional sobre o estado dos recursos hídricos
concluiu em 2006 que ainda persistem diversos pro-
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vez, depende da história. Em 1998, Jerome Pricoli,
editor chefe do periódico Water Policy, escreveu um
artigo enfatizando a importância da história para
embasar políticas de água e construir um novo realismo ecológico. “A reflexão histórica pode nos prover um senso de otimismo, de fé na criatividade
humana e na resiliência da natureza para balancear
nosso pessimismo” (Priscoli, 1998, p. 624).
Corroborando a percepção deste autor, diversas instituições vêm promovendo este conhecimento na última década. Dentre as mais relevantes,
destaca-se a Associação Internacional de História da
Água, que realiza conferências internacionais sobre
o tema desde 1999. No Brasil, a Agência Nacional de
Águas (ANA), em parceria com a United Nations
Educational, Scientific and Cultural Organization
(UNESCO), anunciou recentemente a produção de
um robusto livro sobre a história do uso da água no
Brasil1, o qual deverá ser publicado em 2009. Há
hoje uma vasta literatura focando a história da relação da humanidade com a água sob prismas panorâmicos, técnicos, culturais, religiosos e administrativos. Mas, no Brasil, esta história ainda não foi muito abordada.
Este artigo objetiva contribuir para esta área
de conhecimento, ao pesquisar o abastecimento de
água doméstico na cidade de Ouro Preto, Minas
Gerais, durante o período colonial. Vila Rica, como
era então conhecida Ouro Preto, foi o epicentro
não apenas do ciclo do ouro, mas também de um
dos mais relevantes episódios do gerenciamento de
recursos hídricos na América Portuguesa (Fonseca e
Prado Filho, 2006). Em seus solos, ocorreram diversos conflitos por posse de água e foi instaurado, em
1720, um primitivo sistema de permissão de uso
(algo semelhante às atuais outorgas de recursos
hídricos), bem como uma legislação conferindo à
mineração o uso prioritário. Afinal de contas, dizia
um adágio da época: “sem água, de nada vale uma
serra de ouro” (Ferrand, 1998).
O presente trabalho avança o artigo de Fonseca e Prado Filho e procura entender as implicações que a valorização dos recursos hídricos e os
respectivos conflitos e mecanismos gerenciais tiveram para o abastecimento de água no contexto urbano. Como se deu o uso da água nas residências e
em logradouros públicos? Quais foram os principais
problemas relacionados à água na Vila? Como o
poder público local procurou solucioná-los?
Espera-se que as respostas para tais perguntas, apresentadas a seguir, auxiliem os atuais gesto-

res de serviços de saneamento a tomarem decisões
mais conscientes das variáveis históricas e culturais
relacionadas ao controle e uso da água.

ASPECTOS METODOLÓGICOS
Diante da escassez de publicações sobre o
tema, as pesquisas contemplaram, além de revisões
bibliográficas, uma extensa consulta documental
referente ao período 1720-1820 nos arquivos públicos de Minas Gerais, de Ouro Preto e do Museu da
Inconfidência. Também foram realizadas consultas
às obras raras da Biblioteca Nacional e no Museu do
Paço Imperial, bem como entrevistas com moradores e funcionários públicos de Ouro Preto. A fim de
facilitar a leitura, a transcrição dos manuscritos setecentistas aqui citados foi adaptada à atual ortografia
da língua Portuguesa.

O USO DA ÁGUA
O surgimento de Vila Rica, embora difícil
de precisar, ocorreu em fins da década de 1690 e é
usualmente atribuído ao episódio narrado por Antonil em sua famosa obra de 1711, Cultura e Opulência do Brasil. De acordo com Antonil (1982), um
mulato indo ao sertão com uns paulistas a buscar
índios,
(...) chegando ao cerro Tripuí desceu abaixo com
uma gamela para tirar água do ribeiro que hoje
chamam do Ouro Preto, e, metendo a gamela na ribanceira para tomar água, e roçando-a pela margem do rio, viu depois que nela havia granitos da
cor do aço, sem saber o que eram, nem os companheiros, aos quais mostrou os ditos granitos, não
souberam conhecer e estimar o que se tinha achado
tão facilmente, e só cuidaram que aí haveria algum
metal não bem formado, e por isso não conhecido.
Chegando, porém, a Taubaté, não deixaram de
perguntar que casta de metal seria aquele. E, sem
mais exame, venderam a Miguel de Souza alguns
destes granitos, por meia pataca de oitava, sem saberem eles o que vendiam, nem o comprador que
cousa comprava, até que se resolveram a mandar
alguns dos granitos ao governador do Rio de Janeiro, Artur de Sá; e, fazendo-se exame deles, se achou
que era ouro finíssimo. (p. 164)
Esta narrativa, lendária ou não, é bastante
curiosa, pois atribui o descobrimento do ouro ao
fortuito abastecimento de água do mulato, e, nesse

1
Para mais informações: http://historiada agua.ana.gov.br/
(Acesso em 13 de abril de 2008).
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sentido, simboliza a importância que a água terá na
história de cidade. Divulgada a notícia do ouro,
milhares de pessoas — quem, diga-se de passagem, se
encaixavam no tipo que Holanda (2002, p. 44)
chamou de aventureira, cujo ideal será colher o
fruto sem plantar a árvore — rumaram para a região,
depois batizada de Vila Rica, na esperança de se
enriquecerem. Organizaram, então, povoados em
volta de capelas provisórias, cujos adros tornam-se os
primeiros logradouros públicos.
Nessa época, as ações voltadas ao abastecimento de água foram eminentemente individuais,
isto é, sem a interferência do poder público. Para
seus misteres, os primeiros mineiros improvisaram
diversos tanques ou bicas (Vasconcelos, 1977). A
região dispunha de copiosos mananciais de água e,
nesse sentido, é muito provável que, nos primeiros
anos, não tenha havido o problema da falta de água,
sendo a disponível mais do que suficiente para matar a sede dos mineradores e animais, para a higiene
e para os serviços de mineração. Mas o fortíssimo
crescimento populacional da Vila logo trouxe o
problema da fome (Sales, 1965, p. 24-26). Nesse
cenário, é de se supor que tenha havido diversos
conflitos em torno da posse da água. O que, infelizmente, não se pode atestar em função da falta de
documentos referentes a esse período. Somente
depois de consolidada a Vila, isto é, por volta de
1720, quando foi montado um aparato burocrático
para a administração urbana, é que ficaram registrados maiores detalhes do abastecimento de água.

Em Vila Rica, entretanto, parece que não
existiram esses tigres,2 porque as águas servidas podiam escoar facilmente, através de valos (Representação... 1746a), para os córregos que passavam nos
fundos dos quintais ou para as sarjetas das ruas3.
Além disso, completa Castro (2003, p. 33), no interior do país, o sistema de estocagem de detritos era
pouco utilizado, uma vez que, no grosso dos casos, a
profundidade do lençol freático permitia a construção de sumidouros e fossas.
É interessante notar que, até o final do século XIX e começo do século XX, era rara a existência
de cômodos nas residências reservados às atividades
higiênicas, o que significa que a água podia ser utilizada em todos os aposentos. Exemplo precoce de
um espaço especializado para as atividades higiênicas pode, ainda hoje, ser observado na Casa dos
Contos em Ouro Preto (FIG. 1). Quanto aos objetos
domésticos relacionados ao uso da água nas residências, constam, na bibliografia e nos documentos
pesquisados, vasos, tonéis, barris, gamelas, pias, tanques, urinóis, bacias e jarros.
Observa-se também que algumas residências
coloniais possuíam seus próprios chafarizes. Isso se
deu, no caso de Vila Rica, quando os proprietários
possuíam nascentes d’água nos próprios terrenos —
porque, neste caso, as águas eram, juridicamente,
consideradas de direito do dono do terreno — ou
quando os particulares solicitavam licença do Senado da Câmara4 para “tirar” água do encanamento
público, a exemplo do que fez um capitão em 1782.
Disse o capitão ao Senado da Câmara que

A água nas residências
Comparada às cidades litorâneas da colônia,
Vila Rica foi bastante privilegiada no que se refere às
condições para saneamento básico. Em função da
sua topografia e dos seus numerosos mananciais de
água, não eram necessárias grandes obras de captação e condução das águas, e tampouco grandes esforços para se realizar o esgotamento sanitário.
No Rio de Janeiro, até meados do século
XIX (Silva, 1975), os despejos sanitários — águas
servidas, conteúdo de urinóis e retretes — eram
guardados em tinas “num canto do jardim ou de
pequeno pátio contíguo à casa, colocado atrás de
uma cerca de trepadeiras, ou simplesmente escondido por duas ou três tábuas apoiadas ao muro”
(Debret, 1972, p. 133). Ao anoitecer, os escravos,
conhecidos como tigres, iam despejá-las nas praias,
rios e terrenos baldios. Em muitas casas, porém,
como afirma Castro (2003, p. 32), os despejos eram
feitos nas próprias ruas, trazendo grandes inconvenientes à população.

(...) para melhor cômodo de suas casas que tem no
Ouro Preto5, carece que vosmecê lhe concedam um
anel de água, tirada do encanamento público,
que passa na rua Nova do Sacramento, em pia
assentada onde mais conveniente(...), [pagando
para isso] (...) trinta e duas oitavas de ouro,
com a obrigação de que no caso que falte algum
dia a dita água ao público não duvidará o suplicante largar mão dela. (Requerimento... 1782)

2

Nas pesquisas realizadas nos fundos dos arquivos públicos, não
se observou referência sobre esses escravos.
3
A vila foi crescendo de maneira que as residências dessem os
fundos para os córregos, fazendo-os de “vergonhosos” canais de
escoamento das águas servidas.
4

Os Senados da Câmara eram análogos às atuais prefeituras
municipais. No Rio de Janeiro a concessão do direito de canalizar
as águas dos aquedutos públicos para as casas de particulares só se
deu em 1840 (Oliveira, 1991, p. 45 apud Castro, 2003, p. 35)
5
Antigo bairro de Vila Rica.
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Segundo Oliveira, no Rio de Janeiro, a concessão do direito de canalizar as águas dos aquedutos públicos para as casas de particulares só se deu
em 1840 (Oliveira, 1991, p. 45 apud Castro, 2003, p.
35). Nos documentos pesquisados, porém, foram
identificados requerimentos particulares de água
pública em Vila Rica já na década de 1780.

chafarizes o “partido” frontal, à moda das fontes
rústicas italianas.

O primeiro motivo era de caráter exclusivamente
econômico. Os chafarizes desenvolvidos em espaldar, à moda italiana, eram menos dispendiosos,
do que àqueles [sic] que se construíam no centro
das praças. O segundo motivo era de ordem apenas urbanística. Sendo raras as praças — os “rocios” como as nomeia o grave Monsenhor José Pizarro — nem sempre elas podiam vir a ser aproveitadas para os chafarizes públicos. Aliás, outra razão de não pequena importância, poderia ainda
ser lembrada: a conveniência de servirem, certos
chafarizes, ou quase todos, de bebedouro às alimárias. (Mariano Filho, 1943, p. 10)

No caso de Vila Rica, a falta de praças não se
constituía um motivo relevante, tendo em vista a
relativa abundância destas observada nos primeiros
mapas urbanos (Mappa... 1785-1800). O verdadeiro
motivo era mesmo de caráter econômico. Numa
região onde água significava ouro, não cabia desperdício com fontes suntuosas, nas quais o caráter
artístico superasse o caráter utilitário. Isto explica,
ademais, a simplicidade e a falta de originalidade
dos riscos. Em sua maioria coroados com cruzes,
escudos, volutas e pinhas (Mello, 1985, p. 216), e
adornados com carrancas, figuras mitológicas e elementos aquáticos, os chafarizes não apresentam
nada que rompa com os moldes em uso na época,
nos quais o profano se conforma com o sagrado.
Nem mesmo o chafariz do Alto da Cruz, cujo busto à
mostra ganhou fama depois de ter sido atribuído a
Aleijadinho por Lúcio Costa e ser tão valorizado por
Sylvio de Vasconcelos (1979). Ainda assim, no modesto panorama das fontes coloniais, Ouro Preto se
destaca pela quantidade (durante a pesquisa e inspeções de campos, foram identificados e registrados
32 chafarizes, número bem superior ao já relatado
nas publicações que trataram do tema). Quanto à
qualidade, só perde para o Rio de Janeiro e os vetustos chafarizes do Mestre Valentim.
O morador ou turista hoje, ao se deparar
com os chafarizes coloniais sobejantes de Ouro Preto, poderá supor que eles ainda conservam suas
formas, detalhes e local originais. A verdade, isto é,
as fontes documentais, porém, mostram que parte
deles teve seus tanques e carrancas ou trocados ou
suprimidos. Mostram também que, em função das
vicissitudes urbanas, muitos tiveram que mudar de
lugar. Como no caso de um antigo chafariz da Ponte

Figura 1 — Cômodo higiênico, evidenciando dois assentos
sanitários em madeira (Casa dos Contos, Ouro Preto,
MG). Fotografia de Alberto Fonseca (Fev/2004).

Ao contrário dos chafarizes públicos, os chafarizes particulares foram muito pouco estudados,
de maneira que não se sabe ao certo se eles eram
freqüentes nas residências. É provável que eles tenham se multiplicado à medida que a mineração
entrou em decadência, isto é, à medida que a população decaiu e aumentou a disponibilidade de água
na sede urbana. Ainda hoje, observam-se, em diversas casas de Ouro Preto, esses chafarizes privados,
ou, pelo menos, resquícios deles. Aqueles poucos
que ainda conservam suas datas referemse a períodos posteriores ao apogeu da produção aurífera.
Fontes e Chafarizes Públicos

Os chafarizes6 públicos coloniais de Ouro
Preto, em sua maioria construída durante o governo
de Gomes Freire de Andrade (1735-1763), são, como diz Mello (1985, p. 217), “do tipo parietal, à
feição de frontispício de capela”. Dois ou mais motivos concorriam na época para que se aplicassem aos
6

Fonte e Chafariz — pode-se inferir a partir do dicionário do
Bluteau (1712) — eram, na época, sinônimos com etimologias
distintas.
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do Ouro Preto que, em 1846, foi mandado para a
Praça Tiradentes, junto à Câmara e Cadeia, ficando
em seu lugar um outro que restava enterrado no
bairro Padre Faria. Nesta mesma praça, aliás, já existiu um outro chafariz, em frente de onde hoje se
situa uma sede regional do Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). Também
tiveram seus lugares alterados os chafarizes Dos
Contos, Do Rosário, Do Quartel, Do Alto das Cabeças, dentre outros. Um mapa de Vila Rica do final
do século XVIII (Mappa... 1785-1800) mostra a localização original de grande parte deles, e evidencia
também que alguns, como o da rua dos Paulistas e o
do Passa-Dez, não existem mais.
Dos autos de arrematação desses chafarizes
— grande parte transcrita por Feu de Carvalho
(1936) —, depreende-se seus aspectos técnicoconstrutivos. A água era captada em minas de propriedade do Senado, tendo-se o cuidado de protegêlas com “porta de canela preta” e fechadura “forte e
grossa”. O arrematante devia seguir o risco a ele
repassado pelo Senado da Câmara e terminar o
serviço num tempo que, a depender da complexidade da obra, variava de três a nove meses. Caso não
cumprisse o prazo, teria o pagamento descontado.
O material preferencialmente empregado nos tanques, ornatos e muro era a pedra do Itacolomy (da
mais branca) ou a de Tapanhoacanga. Os encanamentos, por sua vez, eram feitos de telha bem grossa, alcatruzes de barro vidrado ou de pedra betumados com azeite do reino. As carrancas, quando determinadas, seriam tantas quantas fossem as bicas,
feitas de bronze ou de pedra. O pagamento era feito
em duas (início e fim da obra) ou três parcelas (início, meio e fim da obra).
Com o tempo, esses chafarizes sofriam estragos — “devido aos barris que neles se colocavam
para colher a água” (Carvalho, 1936, p.120), às vicissitudes urbanas ou às intempéries. O conserto ficava
a cargo do arrematante do serviço de conservação
de fontes, pontes e calçadas da vila:

Um aspecto interessante dos chafarizes são
as carrancas ou gárgulas. Embora estas, originalmente, significassem a “representação de uma cara
ridícula e deforme que se põe nos tanques e bota
água“ (Bluteau, 1712), eram empregadas para designar qualquer ornato que se colocasse na bica,
fosse “cara ridícula”, detalhe geométrico, ser fantástico, animal, isto é, eram empregadas confusamente
no sentido de gárgula: termo da arquitetura que
primitivamente designava a abertura ou o orifício
por onde se escoava a água (principalmente do telhado), e que, com o tempo, passou a significar
também os ornatos utilizados nessas aberturas.
Se se toma as carrancas no sentido de gárgula, como o fez Laterza (1983) no seu ensaio sobre a
gárgula barroca mineira, torna-se mais fácil “vasculhar” o uso desse elemento na história da arquitetura e da arte, e, com isso, apreender seu significado.
As gárgulas aparecem em toda a história da arquitetura, a começar pelos antigos gregos e egípcios,
sendo objeto de destaque, sobretudo, na arte românica e gótica. Entre suas funções não arquitetônicas,
isto é, de proteger os edifícios da erosão da água,
estão: educação religiosa da população iletrada,
afastar os espíritos e proteger o edifício (tradição
grega), representar os medos humanos, etc. Os motivos escolhidos para se construir as gárgulas eram
muito variados e de diferentes origens. Encontramse temas bíblicos (como o utilizado no lavatório da
sacristia da igreja São Francisco de Assis de Ouro
Preto), pagãos, gregos, egípcios e da mitologia oriental. Entre esses, destacam-se: bestas, cães, leões,
seres marinhos, humanos bizarros e quimeras.
No caso de Ouro Preto, predominou o uso
de faces carrancudas, como as que se vê nos chafarizes do Passo, do Bonfim, do Vira-Saia (FIG. 2a) e de
Marília de Dirceu. Mas também havia animais (FIG.
2b), seres fantásticos (FIG. 2c) e figuras mitológicas.

(...) será obrigado o dito arrematante a conservar,
reparar e reedificar todas as fontes que pertencem
ao senado em tudo o que for necessário em seus
encanamentos, fazendo socalcos aonde forem necessários, e tudo o mais que necessário for que corram as águas desembaraçadas para as fontes deste Senado, visitando os registros e alimpando os
tanques e concertá-los aonde for necessário e desembaraçando tudo em modo que não haja faltas
de água nas ditas fontes nem disso sequer nem os
povos e aonde houver bicas as cobrira com tábuas
de canelas pretas.(Termo... 1750)

Figura 2 — Carrancas ouro-pretanas. a) Chafariz do ViraSaia; b) Chafariz do Quartel; c) Chafariz da escadaria do
Museu da Inconfidência.
Fotografia de Alberto Fonseca (Dez/2003).
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Maltieria (1971, p. 108), ao descrever os
chafarizes ouro-pretanos, confiou nas palavras de
Alberto Pimentel (um arqueólogo português), segundo as quais, a água esguichada pelas bochechas
das carrancas relembra o rito pagão de Céres, no
qual os sacerdotes benziam as terras, borrifando-as,
para se obter uma boa colheita. Interpretar, porém,
o real significado ou até mesmo a real forma das
carrancas ouro-pretanas não é tarefa fácil, uma vez
que os riscos ou projetos dessas se perderam e não
há, até o momento, fontes documentais que explicitem seu real significado. Tome, por exemplo, a carranca do chafariz dos Contos (FIG. 3) a qual não se
sabe nem mesmo se se trata de um pelicano, de uma
águia ou outro animal.

monumentalidade. E ganhariam muito mais, se
ainda vertessem o precioso líquido, pois como diz
Symmens (1998, p. 21): Without the enlivening movement of water, fountains become inert and lose their sense
of magic.

PROBLEMAS E SOLUÇÕES NO
ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Como observaram Fonseca e Prado Filho
(2006, p. 10), o regime jurídico da água não estava
bem definido nas Ordenações Filipinas ou em outros dispositivos jurídicos da época. De acordo com
um antigo autor português (Moreira, 1920, p. 32),
era reduzidíssimo o número das disposições legislativas sobre esta matéria, de modo que os praxistas se
viam obrigados a aplicar os princípios do direito
romano. Embora dissessem as Ordenações Filipinas
em seu livro 2o, título 20o, §8o, que estavam incluídos nos direitos reais “os rios navegáveis, e os de que
se fazem os navegáveis, se não caudais, que corram
em todo tempo” e que, “(...) o uso das estradas e
ruas públicas e os rios seja igualmente comum a
toda a gente” (Almeida, 1870, p. 441), ou seja, embora as Ordenações dessem a entender que a água
era um bem de domínio público, o que se observava
na prática era que, em certos casos (rios intermitentes, nascentes em terrenos particulares), a água era
considerada um bem particular, conforme os princípios do direito romano (Moreira, 1920). Nos casos
de contendas pela posse de regos d’água ou nascentes utilizadas no abastecimento de água doméstico,
competia ao Senado da Câmara da Vila interceder.
Quando essas águas, porém, eram empregadas na
mineração o julgamento ficava sob a competência
dos guardas-mores (Fonseca e Prado Filho, 2006).
Na Vila Rica colonial, não ocorreu “planejamento”, como hoje se entende, para o abastecimento de água, isto é, não se fez previsão do crescimento populacional, cálculo da taxa de consumo,
etc. O sistema de abastecimento de água reagiu à
demanda. Quando o povo reclamava, o Senado da
Câmara procurava atendê-lo.
No Arquivo Público Mineiro foram identificados diversas reclamações de moradores referentes
a problemas no abastecimento de água urbano.
Dentre os mais significativos exemplos, estão:

Figura 3 — Carranca do chafariz dos Contos.
Fotografia de Alberto Fonseca (Dez/2003).

Nesse sentido, compete evitar interpretações unívocas e manter uma postura interrogativa
diante dessas ornamentações. O mais provável é que
o uso de gárgulas ou carrancas deu-se em Ouro
Preto, assim como em outras cidades mineiras, mais
por necessidade de ornamentar do que de se expressar simbolicamente. E, com efeito, não caberia
atribuir aos moradores de Vila Rica uma consciência
mítica diante da água, pelo simples fato de terem
construído essas carrancas.
“Os chafarizes de Ouro Preto acompanharam o esvaziamento do lugar. (...) Sofreram concorrência direta dos encanamentos que irromperam
pelo casario adentro” (Fontes... 1991, p. 93), sobretudo, a partir de 1890, quando foi inaugurado o
novo sistema de água e esgotos da cidade. Hoje, a
maioria deles não derrama água nos seus tanques.
Perderam em funcionalidade, mas ganharam em

•
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Dizem os Moradores do bairro do Rosário desta
Vila abaixo assinados, que eles suplicantes padecem grave detrimento na falta de água para suas
casas por lhes ser preciso conduzi-la de longe, e desejando remediar tão urgente necessidade determinam fazer uma fonte à sua custa, detrás do quintal da Igreja do Rosário, por ser parte cômodas
[sic] para toda a vizinhança sem prejuízo de algum nem deste senado; e para isso carecem que o
mesmo Senado lhes conceda uma suficiente porção
de água, da que vem pela mesma parte para os
moradores do Ouro Preto; como também se permita aos suplicantes mudarem para a mesma parte o
tanque da fonte velha do Caquende; por estar ali
inútil e não haver esperanças de que possa servir,
por entulhado; e porque os suplicantes se querem
empregar nesta obra tão útil ao bem comum, sem
despesa deste Senado; só imploram a concessão da
dita água por não fazer falta à que vem para o
ouro preto como a vosmecês é notório nestes termos. (Representação... 1745a)
•

tivo, recorrem a vossa excelência para que se digne
ordenar ao Procurador deste Senado da Câmara
faça alimpar as ditas minas e seus encanamentos,
e reformar a nova bica que se acha banida, para
melhor expedição das ditas águas, visto que os
mesmos moradores pagão foros das suas propriedades ao nobre Senado(...). (Representação...
1804)
•

A do extravio de águas públicas para particulares, como a que se lê nesta representação dos moradores do morro do Pau Doce:
Dizem os moradores do Morro do Pau Doce desta
vila que eles [ilegível] desta parte se acham na
pacifica posse da quarta parte da água que sai da
mina do mesmo morro para seus usos, além da extração do ouro, seguindo as mais partes para os
moradores da rua das Cabeças até os da ponte do
Rosário; e porque desta mesma se tem extraviado
grande parte para casas particulares, necessariamente se há de experimentar falta no publico (...)
e porque não é da intenção deste Senado lesar a
uns para utilizar a outros; e como é constantemente sabido terem os suplicantes aquela porção
de água; a vosmecê pertence a conservação dela.
(Representação... 1806)

A da falta de água nos chafarizes públicos,
como a que se lê na representação dos moradores das regiões do Piçarrão e Alto da
Cruz:
Dizem os moradores do Piçarrão e Alto da Cruzes
do Padre Faria que eles, suplicantes, experimentam muita falta de água para o seu ministério
[sic], por causa desta faltar a um chafariz que se
acha na dita paragem feito por este Senado, em
cujos termos lhe é preciso aos ditos moradores recorrerem a vosmecê para que se dignem de lhe
mandar meter água (...) (Representação...
1745b)

•

A do estado de conservação das fontes,
como a que se lê na representação dos moradores da freguesia de Antônio Dias:

Figura 4 — Resquícios da inscrição latina do Chafariz dos
Contos. Fotografia de Alberto Fonseca (Dez/2003).

Dizem os moradores de Antônio Dias desta Vila,
que havendo na rua Direita um chafariz posto pelo Senado da Câmara e uma fonte firmada sobre
uma bica de madeira no fundo dos quintais, que
serve a sua água para o uso de se beber, muito úteis e necessárias ambas as aguada [sic] para o
mister dos povos daquela freguesia, sucede que
ambas elas, por se acharem arruinados os encanamentos e podre a dita bica de pau e entulhadas
as minas onde tem o seu nascimento corre muita
pouca ou nenhuma água daquela que lhe foi concedia pelo mesmo Senado. E por este tão justo mo-

O Senado da Câmara parecia se orgulhar ao
atender às solicitações do povo, o que, aliás, fica
claro na inscrição latina que coroa o chafariz dos
Contos: Is Quae Potatu Cole Gens Pleno Ore Senatum
Securi Ut Sitis Nam Facit Ille Sitis, ou seja, “Povo que
vais beber, louva de boca cheia o Senado porque
tens sede e ele a faz cessar”(Lima, 1981, p. 31) (FIG.
4). A respeito desta inscrição, o viajante britânico
Richard Burton emitiu um curioso comentário: “A
água é melhor que o latim” (Burton, 1977, p. 301).
Outro chafariz setecentista (o do Bonfim) possui
uma inscrição latina que contém teores de propa-
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ganda política similares a do chafariz dos Contos.:
Curia Curat, Amat, Fabricat, Propinat, Abhorret, Nos
Libertatem, Staquq, Flu (...) Setim, ou seja, “O Senado
(cúria) cuida de nós, ama a abundância, fabrica os
tanques, dá a beber as águas correntes, aborrece a
sede” (Lima, 1981, p. 43).
Uma dificuldade que se impunha ao Senado
da Câmara — pode-se conjecturar — consistia da falta
de informações sobre a disponibilidade hídrica dos
mananciais, dentre outros dados hidrológicos imprescindíveis ao gerenciamento dos recursos hídricos — como se sabe nos dias de hoje e já se sabia nos
dias de Frontinus na Roma antiga (Frontinus, 1983).
Nas pesquisas realizadas no Arquivo Público Mineiro
— fundos da Câmara Municipal de Ouro Preto e
Seção Colonial — não foi observado qualquer documento, ou menção a documento, que trate de medições dos mananciais, do consumo per capita, dentre mais.
Não se pode dizer, entretanto, que não havia a preocupação do poder público com o consumo
da água da população, pois a concessão de água a
particulares dependia da quantidade requerida pelo
mesmo. É curioso notar, porém, que o critério estabelecido para a concessão da água a particulares —
além do pagamento de uma quantia que variava
entre 10 e 40 oitavas de ouro7 — não era a vazão “tirada” do encanamento público, mas a seção circular
do cano que chegava à residência. As seções, em
geral, pedidas eram o “anel” e a “pena” de água, as
quais, em meados do século XIX em Portugal, correspondiam às dimensões expressas na FIG. 5.

De acordo com Andrade (1851), “o círculo
maior é a manilha, que tem um palmo de circunferência, e o seu diâmetro são 7/22, e contém 16 anéis”. É difícil atualizar o valor dessas seções para
centímetros quadrados, pois as medidas variavam de
lugar para lugar e de época para época. Se se dá ao
palmo o valor que ele hoje possui, isto é, 22 cm,
entende-se que um anel de água correspondia a 2,41
cm2, e a pena, a 0,30 cm2 de diâmetro8. As medidas,
em geral, utilizadas para os líquidos eram o almude,
que contém doze canadas, que, por sua vez, contém
quatro quatrilhos. Cumpre observar, porém, que “o
quatrilho da Bahia no Brasil é uma canada de Lisboa” (Bluteau, 1712).
Outra dificuldade que se impunha ao Senado da Câmara de Vila Rica era a de conciliar os interesses dos mineradores com os interesses de abastecimento doméstico. A forte dependência que a mineração tinha da água suscitou diversos conflitos de
uso, inclusive na sede urbana (Fonseca e Prado Filho, 2006). Dentre os manuscritos identificados na
pesquisa que evidenciavam estes conflitos, um destaca-se pelo que tem de pitoresco. Disseram uns moradores do bairro Ouro Podre e seus vizinhos, posseiros de uma fonte há mais de trinta e seis anos,
que uns mineradores, dentre eles Manoel Francisco
Lisboa9, se instalaram nas imediações da dita fonte,
entulhando o caminho com os desmontes das minas
e, assim, atrapalhando os escravos a irem pegar a
água. Como se não bastasse — disseram os moradores
— os mineradores colocaram um cachorro, o qual
estava mordendo os escravos que por ali passavam
(Representação... 1746b).
Outros problemas, por certo, aconteceram,
embora não tenham sido registrados ou recebido o
tratamento necessário do Senado da Câmara. Um
dos mais relevantes, é de se conjecturar, foi a questão da transmissão de doenças pela ingestão de água
contaminada nas minas. Luís Gomes Ferreira, um
cirurgião que esteve em Vila Rica no princípio do
século XVIII afirma que as doenças mais comuns
entre os negros de Vila Rica eram as “pontadas pleurísticas”, isto é, verminoses, ou, nas palavras do próprio Ferreira (2002, p. 234), “enchimento de estômago, lombrigas, corrupção do bicho e alguma
obstrução”. Entre as causas dessas “pontadas”, ele
atribuiu, como principal, a condição de trabalho dos
negros. Pois

Figura 5 — Figura que representa a manilha d’água
dividida em anéis e penas. Fora de escala.
Fonte: Andrade (1851).

(...) uns habitam dentro da água, como são os
8

Os autores mediram a área circular de uma pena de água —
ainda em uso em Ouro Preto — e obtiveram: 0,35 cm2.

7

Valores baseados em uma série de aproximadamente 20 registros de “compra de água” localizados no fundo da Câmara Municipal de Ouro Preto no Arquivo Público Mineiro.
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da Ópera, foi mandado para a cadeia pública, só
saindo depois de 8 dias sob a justificativa de que
desconhecia a lei (Solicitação... 1746). E também
com João de Sá Bernardes, “por ter sido desobediente ao que por este Senado se lhe mandou em
vários despachos sobre o Registro de uma porção de
água deste Senado de que se estava utilizando para o
seu quintal” (Reclamação... 1746).
De maneira geral, as pesquisas realizadas
compravam que a demanda por água durante o
ciclo do ouro foi intensa não apenas nos serviços de
mineração, mas também nos novos centros urbanos.
No caso de Vila Rica, esta se traduziu na construção
de chafarizes públicos e particulares, na cobrança de
taxas pela posse de água pública e na instauração de
uma legislação coibindo irregularidades no uso da
água.

mineiros que mineram nas partes baixas da terra
e veios dela, outros feitos toupeiras, minerando
por baixo da terra, uns em altura, de fundo, cinqüenta, oitenta e mais de cem palmos, outros pelo
comprimento em estradas subterrâneas muitos
mais, que muitas vezes chegam a seiscentos e a setecentos; lá trabalham, lá comem e lá dormem
muitas vezes (...) (Ferreira, 2002, p. 229-230)
É difícil de acreditar que os negros, nessas
minas, bebiam outra água que não fosse a que se
lhes aparecia pelos meatos da terra e que servia ao
mesmo tempo de escoadouro para os excrementos e
demais dejetos. A ingestão de água contaminada,
muito provavelmente, foi crítica e determinou o
adoecimento de muitos escravos. Nesta pesquisa,
porém, não foi detectado qualquer documento que
atestasse a preocupação do Senado ou da Coroa em
mitigar ou, ao menos, tratar dessa questão. Parte
disto pode ter explicação no fato de que a microbiologia ainda era muito incipiente na época, quando
ainda predominava a teoria dos miasmas, segundo a
qual as doenças eram transmitas por vapores e ares
contaminados com matérias decompostas (miasmata). A correlação entre ingestão de água contaminada e transmissão de doenças apenas obteve evidenciação científica em meados do século XIX com a
publicação do Mode of communication of cholera de
John Snow (1813-58).
Com o intuito de coibir as irregularidades e
conflitos no abastecimento de água, o Senado da
Câmara incluía nas posturas municipais diversos
artigos regulando a questão do uso da água. Algumas destas, referentes ao ano de 1795, foram transcritas por Lopes (1955)

Quadro 1 - Elogios de estrangeiros e viajantes
à água de Ouro Preto no século XIX.
Saint Hilaire
(2000, p. 73)

Luccock
(1975, p. 332)

Gardner
(1975, p. 229)
Halfeld
e Tschudi
(1998, p. 139)

Os moradores nesta Vila são obrigados a limpar
as suas testadas, e lhes ordenamos que não lancem [sic]coisas imundas nas ruas ou becos públicos, nem nos canos que deságuam para elas debaixo da pena de meia oitava de ouro de condenação que se aumentará conforme a reincidência
na culpa, paga da cadeia. [/] Toda a pessoa que
se achar lavando roupas, ou outra qualquer coisa
nos tanques dos chafarizes desta vila, onde bebem
as cavalgaduras, com gravíssimo prejuízo delas,
será condenada em uma oitava de ouro. (p. 161163)

Vila Rica goza de uma vantagem inapreciável. Por todos os lados uma água
excelente brota dos morros em que foi
construída essa vila.
As fontes públicas, catorze ao todo,
acham-se dispersas pela cidade; são
geralmente belas construções e providas abundantemente de água pura.
A cidade é abundantemente suprida de
água de excelente qualidade, havendo
uma fonte quase em cada rua.
(...) há chafarizes públicos em bom
número (dos quais o mais belo fica
nesse mesmo largo), que fornece água
de boa qualidade para a cidade.

Destaca-se, porém, que, apesar de todos os
problemas, a água de Ouro Preto obteve uma relativa fama no período imperial, sendo bastante elogiada quanto aos seus aspectos qualitativos e quantitativos. Dentre as mais expressivas frases proferidas
sobre a água da cidade nesta época, destaca-se a
repetida pelo viajante Richard Burton (1977, p. 302)
quando ali esteve em meados do século XIX: “(...)
em Ouro Preto, só há duas coisas boas: a cadeia e a
água”. O Quadro 1 a seguir explicita outros elogios
prestados à água da vila por vários estrangeiros e
viajantes do século XIX.
Com o término do ciclo do ouro, grande
parte da população deixou a cidade e, neste contexto, as fontes e nascentes existentes se tornaram mais

Quem não atendesse ao disposto nessas e
noutras posturas podia ser preso ou punido, conforme o determinado. Assim aconteceu com Veríssimo Dias Corrêa em 1746, que, depois de encanar,
sem licença do Senado, uma água defronte da Casa
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do que suficientes para a demanda. E com a redução das interferências nos cursos d’águas ocasionadas pelas minas de ouro, a qualidade da água também foi favorecida. Ao cabo de um século, os recursos hídricos mostraram-se resilientes ao impacto do
empreendimento mineiro e do crescimento populacional.

•

•

CONSIDERAÇÕES FINAIS

•

Passados três séculos, Ouro Preto ainda
guarda muito do seu antigo sistema de abastecimento de água. Ainda hoje, são diversas (cerca de 15) as
captações que abastecem o centro urbano. Algumas
dessas estão situadas em antigas minas e prescindem
do devido tratamento de qualidade da água. Em
certas regiões, chafarizes são utilizados pela população, e, curiosamente, a existência de “penas” de
água, em vez de medidores de vazão, ainda predomina nas residências.
Todavia, com o forte crescimento populacional e alterações do uso do solo ocorridos no século XX, tais características têm se mostrado incompatíveis com a atual legislação e com as demandas do
público. Em entrevistas10 e inspeções de campo realizadas no sistema de abastecimento de água do
centro urbano, com o auxílio do Departamento de
Águas e Esgotos da prefeitura, foram detectados
diversos problemas, a saber:
•

•

•

mento de água;
ocorrências de eventuais interrupções no
fornecimento de água em algumas regiões e
em períodos de pico de demanda (tais como em ocasiões festivas);
existência de lançamento de esgotos sanitários domésticos sem tratamento próximo a
pontos de captação de água em minas de
encostas; e
elevada taxa de consumo de água per capita,
estimada por técnicos da prefeitura entre
450 e 500 litros por habitante ao dia.

Em reação a problemas como estes, a mídia,
notadamente local, publicou diversas notícias alarmantes ao longo da última década. Também foi
criado um núcleo de pesquisas em recursos hídricos
na Universidade Federal de Ouro Preto em 2001, o
qual tem contribuído para a investigação de diversos
aspectos do sistema de águas e esgotos da cidade.
Mais recentemente, em fevereiro de 2005, a
prefeitura de Ouro Preto criou o Serviço Municipal
de Águas e
Esgotos (SEMAE), o qual, após captar recursos junto ao Banco de Desenvolvimento de Minas
Gerais (BDMG) e ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), está implantando duas importantes obras na cidade: o tratamento dos esgotos sanitários do centro urbano e a
instalação de uma nova estação de tratamento de
água. Estas melhorias constituem significativos avanços da atual gestão municipal, mas representam
apenas parte das medidas que serão necessárias para
sanar os atuais problemas.
Os chafarizes públicos, por exemplo, apesar
de constituírem importantes serviços e monumentos
da cidade, necessitam de urgentes melhorias. As
pesquisas de campo puderam comprovar que apenas a menor parte desses chafarizes está vertendo
água e recebendo segurança, manutenção e conservação. Vários deles estão visivelmente abandonados,
sofrendo diversos tipos de depredação. Cumpre
destacar que, durante as pesquisas, a carranca e
parte das ruínas do antigo chafariz do Jardim Botânico foram roubadas, para o prejuízo da cidade.
Espera-se que as informações aqui levantadas possam ser observadas em futuras políticas e
ações técnicas e educativas relacionadas ao saneamento da cidade. No caso de Ouro Preto, que foi
decretada Monumento Nacional em 1933 e é considerada uma cidade Patrimônio Cultural da Humanidade pela UNESCO, variáveis históricas e culturais
são fundamentais.

inexistência de monitoramento sistemático
e abrangente da qualidade da água fornecida à população, de modo a garantir o atendimento aos padrões de potabilidade do
Ministério da Saúde (Portaria MS
518/2004). Tal fragilidade torna-se preocupante tendo em vista recentes estudos que
identificaram alarmantes concentrações de
cianetos em antigas minas de ouro da região
(Borba, 2002);
falta de medição de consumo de água, bem
como cobrança precária e irrisória pelos
serviços de fornecimento de água para a
população;
mau estado de conservação de alguns reservatórios, trechos de tubulações, laboratórios,
chafarizes, captações e estações de trata-

10

As últimas entrevistas foram realizadas em 06 de Maio de 2008
com a Diretora de Gestão, Kenny Murta, e com o químico, Cláudio Soutto Mayor, ambos do SEMAE de Ouro Preto.
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Ouro Preto, Clean Water: Domestic Water Supply at
the Epicenter of Brazil’s Gold Rush
ABSTRACT
This paper addresses the domestic water supply in
the town of Ouro Preto, the epicenter of Brazil’s gold rush.
One of the most significant episodes in the history of water
resources management in colonial Brazil took place at this
region, where a primitive system of water allocation and
prioritization of use was devised. In this context, this paper
sought to understand the problems in the water supply in
the village (known at the time as Vila Rica) and how the
local public service reacted to them. The methods encompassed literature review, interviews, field inspections and
an extensive archival research. Results show that demand
for water was intense not only in the gold mines, but also
in the urban centers created at that time. In the case of Vila
Rica, that meant the construction of public and private
water fountains, the taxation of public water use and the
establishment of by-laws inhibiting irregular water uses.
Identified documents prove that some water users were sent
to jail or condemned to pay fines for not obeying the law in
Vila Rica. Some of the technical and cultural aspects of the
water supply system in the village were found to differ from
those in the coastal cities. After almost three centuries, Ouro
Preto’s water supply system still keeps many of its old characteristics, such as several sources of extraction, not measuring consumption, and problems related to the quantity
and quality of the water supplied. It is expected that the
information presented here may help the recently created
Municipal Water and Sewage Service and other sanitation
institutions to consider historic and cultural variables in
their decision-making, which are essential in the case of
World Cultural Heritage cities, such as Ouro Preto.
Key-words: HIstory of Water; Water Supply; Sanitation,
Ouro Preto(MG).

188

NOTA TÉCNICA

RBRH — Revista Brasileira de Recursos Hídricos Volume 13 n.3 Jul/Set 2008, 191-197

Impacto do Uso de Vazões Naturais em Estudos Hidrológicos
Fernanda A. Oliveira, Eloy L. de Melo, Juliana C. Figueiredo, Fernando F. Pruski, Renata del G. Rodriguez
Departamento de Engenharia Agrícola — Universidade Federal de Viçosa (UFV)
abreu.fernanda@uol.com.br, eloymello@yahoo.com.br, jcapitu@yahoo.com.br, ffpruski@ufv.br, rdgrodriguez@gprh.ufv.br
Recebido: 13/04/07 — revisado: 26/05/08 — aceito? 03/09/08

RESUMO
Expressivo esforço tem sido dedicado, na atualidade, à reconstituição de séries de vazões naturais. A vazão natural
é obtida adicionando à vazão observada as vazões consumidas. Na bacia do Paracatu, o efeito das ações antrópicas promoveu o crescimento do consumo de água cerca de 11 vezes, nos últimos 27 anos. O objetivo do presente trabalho é avaliar o
impacto do uso das vazões naturais em substituição às vazões observadas em algumas seções da bacia do Paracatu, para fins
de estudos hidrológicos. Foram analisados os dados de vazão observada e natural de 21 estações fluviométricas para o período-base de 1976 a 2000. O impacto do uso de vazões naturais foi estimado para as vazões máxima, média de longa duração
e mínimas (Q7,10; Q95 e Q90). Esse impacto está expresso neste trabalho como ∆ (delta). Foi calculado o grau de correlação
entre a área de drenagem da seção e seu respectivo delta. Foi avaliado o comportamento do delta frente à magnitude da vazão natural. Nas análises estatísticas foi utilizado o teste t de Student (α = 5%). O valor médio de ∆ para a Qmax, Qmld ,Q90,
Q95 e Q7,10 foi, respectivamente, de 0,01%, 0,66%, 4,26%, 5,45% e 5,76%. Todos os impactos foram considerados estatisticamente significativos a 5%.Os tipos de vazão de maior magnitude corresponderam aos menores valores de delta. Houve
diferença estatística entre os deltas das vazões mínimas, média de longa duração e máxima. Não se constatou relação linear
significativa entre o tamanho da área de drenagem e a magnitude do delta. O comportamento de delta em função da vazão
natural seguiu um modelo potencial, com declividade negativa, apresentando um alto R2 (0,9842). Para fins de estudos
hidrológicos na bacia do Paracatu, não constitui preocupação o uso das vazões naturais para a estimativa das vazões máximas e médias de longa duração; já no caso das vazões mínimas, deve-se ter certo cuidado, já que o impacto foi um pouco
mais expressivo.
Palavras-chave: Recursos hídricos, ações antrópicas, vazão natural.

INTRODUÇÃO

balho constitui uma iniciativa para a realização de
tais estudos que visa contribuir para o gerenciamento dos recursos hídricos.
A bacia do Paracatu, que está localizada no
trecho médio do São Francisco, corta os Estados de
Minas Gerais e de Goiás e o Distrito Federal. A sua
área de drenagem possui 45.600 km2, dos quais 92%
estão no polígono mineiro (Ferreira e Euclydes,
1997). A importância dessa bacia se deve ao fato de
que o seu maior rio, o Paracatu, é o maior afluente
do São Francisco, contribuindo com cerca de 40%
da vazão do São Francisco no ponto de intersecção
desses dois rios (Brasil, 1996, citado por Rodriguez,
2004).
A interferência humana, seja por meio de
ações consuntivas ou não consuntivas, pode alterar o
regime hidrológico. A década de setenta do século
passado foi marcada pelo início da aplicação de
incentivos governamentais na bacia do Paracatu,
devido, principalmente, ao clima seco da região, que
restringia o avanço da exploração agropecuária.

O Operador Nacional do Sistema Elétrico
(ONS), bem como outras instituições envolvidas no
planejamento e gestão de recursos hídricos, têm
dedicado grande atenção à reconstituição de séries
de vazões naturais. Vazão natural é o termo utilizado
pelo setor elétrico para identificar a vazão que ocorreria em uma seção de rio se não houvesse as ações
antrópicas de uso consuntivo e regularizações na sua
bacia contribuinte (ONS e Rodriguez, 2003). O
ONS a considera fundamental para o planejamento
de recursos hídricos, uma vez que permite representar as condições naturais existentes na bacia.
A literatura técnica acerca das vazões naturais é ainda escassa; e de ser este um assunto de
preocupação recente, é de grande relevância dar
início ao desenvolvimento de estudos científicos que
enfoquem o impacto do uso das vazões naturais em
estudos hidrológicos. Neste sentido, o presente tra-
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Figura 1 - Localização das estações fluviométricas na bacia do Paracatu.

Naquela época, o principal uso de água na bacia
estava destinado ao abastecimento animal, que respondia por 63% do total. A construção dos canais de
irrigação na região modificou o quadro de consumo
de água, sendo que no ano de 1996 a irrigação passou a representar 87% da vazão de consumo da
bacia. Devido ao desenvolvimento da região, o consumo de água aumentou 11 vezes em 27 anos (Rodriguez, 2004), e a irrigação, atualmente, requer
uma demanda de água de até 0,50 Ls-1ha-1 (Rodriguez, 2006). Este consumo tem forte tendência a
seguir aumentando, devido às crescentes demandas
de alimento e de infra-estrutura na região.
Os estudos hidrológicos contemplam o cálculo de diferentes tipos de vazão. A vazão máxima
está associada às condições de inundação do local e
é utilizada no dimensionamento de obras hidráulicas. A vazão média de longa duração permite quantificar a disponibilidade de água na bacia e calcular
o volume de regularização. Já a vazão mínima é utilizada na avaliação da disponibilidade hídrica, na
elaboração de projetos de irrigação e de energia
elétrica e concessão de uso da água para uma dada
finalidade (Pruski et al., 2006).
O presente trabalho tem como objetivo estudar o impacto do uso de vazões naturais em rela-

ção às vazões observadas, em 21 seções da bacia do
Paracatu, para fins de estudos hidrológicos.

MATERIAIS E MÉTODOS
Foram escolhidas para o presente estudo 21
estações fluviométricas situadas na bacia do Paracatu
(Figura 1), pertencentes à rede hidrometeorológica
da Agência Nacional das Águas (ANA). Foi utilizada
uma série histórica de 25 anos (período-base de
1976 a 2000) com dados de vazões diárias.
As vazões naturais foram estimadas pela equação
Qnat = Qobs + Qconsumo
em que
Qnat = vazão natural (m3s-1);
Qobs = vazão observada (m3s-1);
Qconsumo = vazão de consumo (m3s-1).
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Para a obtenção da vazão de consumo foi utilizada a metodologia apresentada por Rodriguez et
al. (2006), cuja sua estimativa foi definida para quatro segmentos de usuário: irrigação, abastecimento
animal e abastecimento humano, urbano e rural.
Essa metodologia foi também utilizada no trabalho
de reconstituição de vazões naturais desenvolvido
pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico. A estimativa da vazão natural deve ser igual ou superior
a da vazão observada em qualquer situação, já que
ela resulta de uma adição onde nenhum dos seus
fatores pode adquirir valor negativo.
O software Siscah — versão beta - (Sistema
Computacional de Análise Hidrológica), desenvolvido pelo Grupo de Pesquisa em Recursos Hídricos
(GPRH) da Universidade Federal de Viçosa (UFV),
que pode ser obtido no site www.ufv.br/dea/gprh,
foi utilizado para estimar as vazões máxima, média
de longa duração e mínima (Souza et al., 2007).
Foram utilizados três índices para representar as
vazões mínimas: Q7,10; Q95 e Q90.
A vazão máxima foi ajustada à função de distribuição de probabilidade de Gumbel (Haan,
1977), considerado período de retorno de 100 anos;
já a vazão mínima Q7,10 foi ajustada à função Lognormal tipo III e Logpearson tipo III. Os índices Q95
e Q90 foram obtidos a partir da curva de permanência, utilizando análise de freqüência com 50 classes.
As estimativas de vazão natural e observada serviram
de base para o cálculo de um índice que permite
estimar o impacto do uso de vazões naturais em
substituição às vazões observadas. Esse índice é caracterizado neste trabalho como delta (∆), sendo
expresso pela equação

 Q − Qobs
∆ (%) =  nat
Q nat



100



nagem das seções da bacia do Paracatu, calculou-se
o coeficiente de Pearson entre essas variáveis.
Foi realizada a análise estatística descritiva
para os deltas calculados. Em relação às análises de
inferência, foi verificada a significância do delta
para cada tipo de vazão por meio do teste t pareado,
o qual comparou vazões naturais e vazões observadas. O teste t de Student foi utilizado para comparar
as médias dos deltas dos diferentes tipos de vazão.
Por último, foi testada a significância dos graus de
correlação pelo teste t de Student. Adotou-se em
todos os testes um nível de significância de 5%.
Como forma de avaliar o comportamento
do delta frente à magnitude da vazão natural, foi
construído um gráfico, ajustando um modelo. Foram utilizados como pontos desta curva as seguintes
vazões: máxima, média de longa duração, vazões
mínimas (Q7,10; Q95 e Q90) e quatro vazões da curva
de permanência (Q80, Q70, Q60 e Q50).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A Tabela 1 apresenta os valores dos deltas
calculados para cada tipo de vazão em cada estação
fluviométrica. No caso das vazões máximas, o impacto é inexpressivo para fins de utilização em estudos
hidrológicos, sendo que sete estações apresentaram
deltas iguais a 0,00%. A média desse impacto foi de
0,01%, atingindo o máximo de 0,04% (estação
42257000) e o mínimo de -0,01% (estação
42460000). Somente uma estação apresentou o valor
de delta negativo, mostrando que, neste caso específico, a vazão natural máxima ajustada foi inferior a
observada. Esse comportamento não era esperado,
já que a vazão natural é sempre igual ou superior a
observada. No entanto, a partir da análise dos dados
originais, pode-se evidenciar que este comportamento está associado ao ajuste da função de distribuição
utilizada. Analisando o modelo de Gumbel (Haan,
1977) e considerando um mesmo período de retorno e número de dados para as vazões naturais e
observadas, a explicação desse resultado atípico se
focaliza no desvio-padrão das vazões naturais e observadas. Nesse caso, o desvio-padrão das vazões
observadas (159,77 m3 s-1) foi ligeiramente superior
ao das vazões naturais (159,72 m3 s-1), o que explica
um maior valor ajustado para as vazões observadas.
O impacto do uso das vazões naturais máximas em estudos hidrológicos foi considerado significativo estatisticamente (α = 5%). A estatística
utilizada para comprovar a significância desse impacto, ou seja, do delta, mostrou que mesmo os va-

(2)

em que
∆(%) = delta;
Qnat = vazão natural (m3s-1);
Qobs = vazão observada (m3s-1).
A análise do impacto do uso das vazões naturais em substituição às vazões observadas foi realizada para as vazões máxima, média de longa duração e mínimas. A escolha desses tipos de vazão se
deve à sua importância em qualquer estudo hidrológico.
No intuito de verificar o grau de correlação
entre o valor do delta e o tamanho da área de dre-
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Tabela 1 - Valores de delta para os cinco tipos de vazão estudadas, graus de correlação entre
a área de drenagem (Ad) e o delta e resultados estatísticos

Estações
Ad (km2)
42250000
470
42251000
1840
42255000
257
42257000
2013
42290000
7720
42395000
12880
42435000
1594
42440000
533
42460000
4250
42490000
5770
42540000
5840
42545500
704
42546000
503
42600000
9370
42690001
29060
42750000
30230
42840000
190
42850000
4350
42860000
5660
42930000
39640
42980000
40300
Média
C.V.(%)
Máximo
Mínimo
Correlação: ∆ e Ad

Q max
0,01%
0,01%
0,00%
0,04%
0,01%
0,02%
0,01%
0,00%
-0,01%
0,01%
0,01%
0,00%
0,00%
0,01%
0,02%
0,02%
0,00%
0,00%
0,00%
0,01%
0,01%
0,01% * d
116,19
0,04%
-0,01%
0,28 NS

Qmld
0,31%
0,49%
0,85%
0,92%
0,63%
0,48%
1,11%
0,59%
0,60%
0,76%
0,71%
0,81%
0,90%
0,68%
0,75%
0,71%
0,31%
0,35%
0,63%
0,67%
0,64%
0,66% * c
30,62
1,11%
0,31%
0,02 NS

Q90
2,60%
3,96%
3,37%
4,43%
3,42%
3,27%
10,74%
3,83%
1,68%
2,97%
4,46%
6,67%
6,65%
4,50%
4,52%
4,51%
1,33%
4,59%
4,19%
3,77%
4,09%
4,26% * b
45,87
10,74%
1,33%
-0,07 NS

Q95
0,63%
5,50%
3,55%
6,89%
4,56%
4,83%
16,50%
6,07%
2,88%
3,91%
2,92%
9,18%
4,26%
4,22%
7,05%
4,87%
3,08%
5,55%
6,89%
5,10%
6,06%
5,45% * a,b
57,43
16,50%
0,63%
0,01 NS

Q7,10
3,61%
8,49%
6,25%
7,30%
5,13%
4,99%
8,64%
6,31%
3,32%
4,84%
3,20%
4,56%
4,64%
4,74%
6,64%
5,13%
2,74%
8,38%
10,45%
5,62%
5,95%
5,76% * a
34,86
10,45%
2,74%
0,00 NS

Qmax = vazão máxima
Qmld = vazão média de longa duração
C.V. = coeficiente de variação
* Significativo ao nível de 5% pelo teste t de Student
NS - Não significativo ao nível de 5% pelo teste t de Student
Médias seguidas de letras diferentes diferem entre si pelo teste t de Student (α =5%)

lores próximos a zero (delta médio das vazões máximas foi de 0,01%) foram considerados significativos. Isso se deve à paridade entre os desvios-padrões
das vazões naturais e das observadas, que faz com
que o valor de t calculado se eleve e, conseqüentemente, reduza, a baixos níveis, a probabilidade de
aceitação da hipótese nula.
As vazões médias de longa duração mostraram ser mais suscetíveis às alterações antrópicas que
as vazões máximas. O seu delta médio foi de 0,66%,
com um coeficiente de variação de 30%, aproximadamente. A análise estatística mostra que o impacto
do uso das vazões naturais de média longa duração
também foi significativo ao nível de 5%, sendo que

os desvios-padrões das vazões naturais e observadas
também apresentaram a mesma paridade observada
para o caso das vazões máximas.
No entanto, para fins de estudos hidrológicos, as magnitudes dos deltas, tanto daqueles observados nas vazões máximas quanto nas médias de
longa duração, não devem gerar grandes preocupações quando da utilização das vazões naturais na
estimativa destes tipos de vazão.
As vazões mínimas, de uma maneira geral,
foram aquelas que apresentaram o maior impacto
quando do uso das vazões naturais. Sabe-se que a
Q7,10 é a mais restritiva dentre as três apresentadas,
com os menores valores de vazão; já a Q95 é mais res-
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Figura 2 - Comportamento do delta frente à magnitude da vazão natural.

tritiva que a Q90. A vazão mínima Q7,10 teve o maior
valor de delta (5,76%) dentre todas as outras estudadas, mostrando que o impacto do uso de vazões
naturais é mais expressivo quando do uso dessa
vazão. Já a Q95 apresentou um delta médio de
5,45% e a Q90 de 4,26%. A variação dos deltas foi
de 35 a 57% entre as estações estudadas. Os deltas
desses três índices foram também considerados
significativos estatisticamente e foram bem mais
expressivos que os das vazões máxima e média de
longa duração, mostrando que as vazões mínimas
são mais suscetíveis a sofrerem reduções quando
ocorre a interferência humana no meio ambiente.
Na comparação estatística entre as médias
dos deltas dos cinco tipos de vazão, pode-se observar que o impacto gerado pelo uso das vazões naturais da Q7,10 não diferiu estatisticamente daquele
observado na Q95; mas foi superior e, portanto,
diferente de todos os outros impactos analisados.
Já o delta da Q95 não diferiu também do da Q90,
porém se distinguiu dos da média de longa duração e da máxima. As vazões média de longa duração e máxima possuem deltas que diferenciam
entre si e de quaisquer outros estudados. De uma
maneira geral, pode-se dizer que as vazões mínimas
sofreram os maiores impactos; a média de longa
duração, um impacto intermediário, porém bem
reduzido; e a máxima, o menor deles, sendo evidenciada diferença estatística entre o impacto das
vazões mínimas, média de longa duração e máxima.
Os graus de correlação observados na Tabela 1 são todos muito baixos, variando de 0,28 a 0,07. De acordo com a análise estatística realizada,

infere-se que não existe relação linear entre o tamanho da área de drenagem e a magnitude do
delta, já que todos os coeficientes foram considerados não significativos. Portanto, não se pode
associar a intensidade do impacto do uso das vazões naturais com o tamanho das bacias hidrográficas.
De maneira geral, nota-se que os tipos de
vazão de maior magnitude conduziram a valores
menores de delta. Pela Tabela 1 é possível verificar
que os menores valores de delta de cada estação
corresponderam sempre à vazão máxima e que os
maiores às vazões mínimas. Houve um aumento
gradual dos deltas em função da redução da magnitude da vazão. O comportamento do delta, em
função da vazão natural, segue um modelo potencial não se enquadrando em uma regressão linear
(Figura 2). A equação gerada apresentou um bom
ajuste dos dados, com um coeficiente de determinação de 0,9842 e declividade negativa, conforme
evidenciada na equação
∆(%) = (7,8218 Qnat -1,5375) 100

(3)

Os deltas obtidos foram todos inferiores a
10%. Em estudos hidrológicos, é comum que dados de vazão estejam associados a alguns tipos de
incertezas, seja pela medida indireta da vazão ou
pelo uso de modelos matemáticos não adequados.
Desta forma, com base nos resultados obtidos para
a bacia do Paracatu, considera-se que não constitui
preocupação o uso das vazões naturais para a estimativa das vazões máximas e médias de longa
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duração; já no caso das vazões mínimas, deve-se ter
certo cuidado quando do uso das vazões naturais, já
que o impacto observado foi um pouco mais expressivo.
Em relação ao deslocamento do delta ao
longo do tempo, pode-se esperar que o mesmo cresça à medida que o aumento do consumo de água se
concretize e se intensifique.
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CONCLUSÕES
O impacto do uso das vazões naturais em
substituição às vazões observadas foi considerado
significativo estatisticamente quando se estimou as
vazões máxima, média de longa duração e mínimas.
Para fins de utilização hidrológica, esses impactos verificados podem ser considerados inexpressivos para a estimativa das vazões máxima e média de
longa duração e pouco expressivos para a estimativa
das vazões mínimas.
Não há uma relação linear entre a magnitude do impacto e a área de drenagem das sub-bacias
hidrográficas estudadas.
O comportamento do impacto do uso das
vazões naturais frente à magnitude da vazão natural
segue uma função potencial negativa.

Impact of the Use of Natural Discharges in Hydrologic Studies
ABSTRACT
A major effort has been dedicated to the reconstitution of natural discharges. The natural discharge is the
sum of the consumed discharges and the observed ones. The
effect of anthropic actions in the Paracatu basin increased
water consumption about 11 times in the last 27 years.
This study was undertaken to evaluate the impact of the
use of natural discharges to substitute the observed ones in
different sections of Paracatu basin. The data of the observed and natural discharges of 21 rivergaging stations
from 1976 to 2000 were analyzed. The impact of the use of
the natural discharges was estimated to the maximum
(Qmax), the medium of long duration (Qmld) and the minimums discharges (Q7,10; Q95 and Q90) by using an index,
characterized in this study as ∆ (delta). The correlation
between the drainage area of each section and its respective
delta was calculated. The delta behavior was analyzed
using a graphic, according to the values of the natural
discharges. The statistical analysis used the Student t test
(α = 5%). The mean value of the ∆ for Qmax, Qmld ,Q90,
Q95 and Q7,10 was, respectively, 0.01%, 0.66%, 4.26%,
5.45% and 5.76%. All these deltas were considered significant (α = 5%). The highest values of discharges led to
the lowest values of delta. The deltas of the maximum,
medium of long duration and minimums discharges were
statistically different. The correlation between the drainage
area and the delta was not significant. The delta behavior
according to the values of the natural discharges followed a
potential model with negative declivity at a high R2
(0.9842). For the purpose of hydrologic studies of the Paracatu basin, the use of natural discharges in the case of the
maximum and medium of long duration is not a concern,
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but in the case of the minimums discharges, it is recommended to take some precautions.
Key-words: Water resources; anthropic actions; natural
discharge.
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Errata
Modelo Econômico-Hidrológico Integrado para Gestão de Bacias
Hidrográficas: Abordagem Piece-by-Piece para Incorporar a
Capacidade de Autodepuração dos Rios e Limites de Trofia dos
Reservatórios.
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Algumas fórmulas, no trabalho, apresentam erros cometidos pelos autores, que solicitaram
a publicação da correção.
1. Equação 5 na página 48.
Correção:
ODt = ODsat − [

K1
* DBO0 * (e − K1t − e− K 2t ) + (ODsat − OD0 ) * e − K 2t ]
( K 2 − K1)

2. Equação na nota de rodapé 7.
Correção:
ODsat (rivernode, t ) = ODsat (temprt(rivernode, t )) * (1 − height(rivernode)

3. Equações 15 e 17 na página 51.
Correções:
K1
* DBO0 * (e − K1t − e − K 2 t ) + D0 * e − K 2 t ≤ ODsat − 5
( K 2 − K1 )

ODsat
e − K 2t

* (−1 + e − K 2t ) +

K1
e − K1t − e − K 2t
* DBO0 * (
)≥5
( K 2 − K1)
e − K 2t

)
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