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RESUMO 
 

A captação de água de chuva representa uma alternativa importante para suprir as demandas de água em todo o 

mundo. No entanto, observam-se diferenças nas perspectivas de utilização dessa fonte de água. As diferenças mais notáveis 

nesse sentido envolvem os modelos de programas adotados nas áreas rurais e as concepções das áreas urbanas. O Brasil 

destaca-se nesse cenário uma vez que está em curso no país um dos maiores programas do mundo de construção de cisternas 

para armazenamento de água de chuva, a partir das quais a água é retirada para consumo humano, tendo sido construí-

das, até agosto de 2013, 476.040 das 1.186.601 estruturas previstas para serem construídas no Semiárido Brasileiro. Nesse 

contexto, o presente trabalho discute o programa brasileiro a partir dos aportes das experiências internacionais, como tam-

bém, apresenta uma revisão da literatura concernente ao tema. Para finalizar, o artigo apresenta uma agenda para futuras 

pesquisas à luz das lacunas identificadas. 

 

Palavras-chave: captação de água de chuva; cisternas rurais. 

 

INTRODUÇÃO 
 

 

Embora esteja em curso no Semiárido Brasi-
leiro um dos maiores programas do mundo de abas-
tecimento de água a partir da captação e armaze-
namento de água de chuva, ainda é incipiente a 
produção acadêmica e a inserção da produção cien-
tífica local no debate concernente ao tema no cená-
rio internacional. Nesse contexto, o presente artigo 
apresenta e discute o programa brasileiro de capta-
ção de água de chuva para consumo humano, P1MC 
— Programa de Formação e Mobilização Social para 
Convivência com o Semiárido: Um Milhão de Cis-
ternas Rurais — a partir de uma reflexão para além 
da fronteira nacional. É apresentada uma revisão do 
estado da arte que procurou identificar os principais 
autores que pesquisam a captação de água de chuva 
no mundo e  as  pesquisas desenvolvidas  no Brasil. 
Com base nessa revisão é apresentada uma agenda 
para discussão da temática de captação de água de 
chuva no país. 
 

1- Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental/UNIFEI 
2- International Food Policy Research Institute, Washington, 

DC/USA 
3 — Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental/UFMG 
4- Departamento de Engenharia Hidráulica/UFMG 

EXPERIÊNCIAS INTERNACIONAIS E 
BRASILEIRA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA 
DE CHUVA PARA CONSUMO HUMANO 
 

 

O Programa das Nações Unidas para o Meio 
Ambiente (United Nations Environment Program-
me — UNEP) destaca que a captação de água de 
chuva e seu posterior armazenamento em cisternas é 
uma das alternativas cada vez mais utilizadas para 
reduzir o número de pessoas sem acesso à água para 
o consumo humano (UNEP, 2009). 

No contexto internacional, são destacadas as 
experiências de captação de água de chuva em paí-
ses como China, Nova Zelândia e Tailândia. Nesses 
países, a construção de estruturas de captação de 
água de chuva para promoção ao acesso à água tem 
sido objeto de programas de dimensões considerá-
veis, especialmente em áreas rurais, nas quais gran-
de parte da população depende da captação de água 
de chuva por meio de sistema de calhas acoplado 
aos telhados, com características semelhantes aos 
que são utilizados no Brasil. Essa técnica, que, em 
inglês, é denominada Rooftop Rainwater Harvesting 

(RTRWH), é utilizada para suprir as necessidades 
básicas de água. Na China, conforme reportam Zhu 
et al. (2004) e Zhu e Yuanhong (2009), um grande 

programa de captação de água de chuva foi desen-
volvido pelo Governo da Província de Gansu, uma 
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das regiões mais pobres do país, beneficiando cerca 
de 2,5 milhões de pessoas. Segundo o Ministério da 
Saúde da Nova Zelândia, 11% da população do país, 
o que representa mais de 450 mil pessoas, têm na 
água de chuva a principal fonte de água para con-
sumo humano (MINISTRY OF HEALTH, 2006). Na 
Tailândia, trabalho conjunto do Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e Social — CNDES e 
da Organização das Nações Unidas — ONU, que 
avalia o alcance das Metas dos Objetivos de Desen-
volvimento do Milênio no país, indica que, no ano 
2000, para 4,3% da população urbana e 25,7% da 
população rural do país o acesso à água para beber é 
garantido por meio da coleta e armazenamento de 
água de chuva (ONESDB/UNCTT, 2004).  

Além desses três países, também são discuti-
das na literatura concernente ao tema as experiên-
cias de captação de água de chuva, para fins de abas-
tecimento de água para consumo humano, da África 
do Sul (KAHINDA et al., 2007), do Nepal 
(DOMÈNECH, 2011), da Austrália (HEYWORTH et 
al., 2006), da Índia (PANDEY et al., 2003) e da Etió-
pia, Sri Lanka e Uganda (MARTINSON, 2007). O 
UN-HABITAT (2005) ainda descreve as experiências 
de Bangladesh, Singapura, Honduras, Estados Uni-
dos, Tanzânia e Quênia.  Nesses países, diferentes 
atores estão envolvidos na promoção dos sistemas de 
captação de água de chuva incluindo governos na-
cionais e locais, agências internacionais de desenvol-
vimento e organizações sociais. Segundo Fewkes 
(1999), os principais motivos do crescente interesse 
em captar e armazenar a água de chuva são: os pro-
blemas de contaminação das águas subterrâneas e 
superficiais; as falhas de sistemas centralizados em 
decorrência de problemas operacionais e de manu-
tenção; o aumento da demanda por água em áreas 
rurais em decorrência do crescimento populacional; 
o uso crescente de materiais impermeáveis como 
telhas e lâminas de ferro galvanizado para constru-
ção de telhados nas áreas rurais em substituição aos 
telhados tradicionais de palha e o desenvolvimento 
de estruturas de armazenamento de água cada vez 
mais econômicas e efetivas. 

Também no Brasil, a captação de água de 
chuva em telhados e seu armazenamento em cister-
nas, de onde a água é retirada para o consumo hu-
mano, tem sido a alternativa tecnológica de um 
programa de abastecimento de água de grande ex-
tensão em curso nas áreas rurais do Semiárido Brasi-
leiro, denominado P1MC. O P1MC foi idealizado, 
em 2001, pela rede de organizações sociais designa-
da Articulação no Semiárido Brasileiro — ASA. No 
ano de 2003, o P1MC foi incluído no programa 
governamental Fome Zero. Naquele ano, o Progra-

ma institucionalizou-se sob responsabilidade da 
Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nu-
tricional — Sesan do Ministério do Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome — MDS. Por meio de um 
convênio pactuado entre Governo Federal e ASA, a 
União passou a apoiar e financiar programas de 
construção de cisternas de placas e formação de 
multiplicadores. O governo federal é o principal 
financiador das 371.728 cisternas construídas até 
julho de 2011 (ASA, 2011) sendo que a estimativa 
do próprio MDS é de uma demanda de 1.186.601 
famílias domiciliadas nas áreas rurais do Semiárido 
Brasileiro (ARRUDA-D’ALVA e FARIAS, 2008). 

As cisternas de placas do P1MC são constru-
ídas a partir de placas de cimento pré-moldadas, são 
cobertas e, por meio de um sistema de calhas aco-
plado aos telhados, recebem e armazenam a água de 
chuva. As cisternas construídas pelo P1MC têm ca-
pacidade para armazenar 16.000L de água. De acor-
do com a ASA (2001), o volume de 16.000L foi esti-
mado a partir de pesquisa realizada pela Fundação 
Luterana de Diaconia (FLD), organização que fi-
nancia projetos e programas sociais em todo o Bra-
sil, e refere-se ao consumo de água para beber e 
cozinhar, de uma família com cinco pessoas, em um 
período de oito meses (intervalo probabilístico de 
pluviosidade na região). Para que a cisterna tenha 
saturada sua capacidade de armazenamento é neces-
sário, considerando-se os telhados das casas com 
área mínima de 40m², uma pluviosidade de 500mm 
por ano, média de precipitação da região (ASA, 
2001). 

Embora a construção de cisternas de placa 
nucleie as ações do P1MC, seus objetivos declarados 
são mais amplos, uma vez que perpassam a mobili-
zação, participação e formação da população bene-
ficiada para convivência com o semiárido. Nessa 
perspectiva, as ações propaladas pela ASA por meio 
do P1MC buscam o desenvolvimento de um proces-
so de formação para convivência com o semiárido 
que tem como referência a construção de estruturas 
de captação de água de chuva, apresentando como 
objetivo maior a mobilização da população do Se-
miárido Brasileiro. Em 2011, durante trabalho de 
campo de pesquisa de doutorado de Gomes (2012), 
o custo médio para a execução do P1MC foi estima-
do em R$1.600,00 por cisterna construída. Esse valor 
inclui os materiais para construção do sistema de 
captação e armazenamento de água de chuva, o 
valor pago aos pedreiros e as despesas envolvidas na 
realização de um curso de gerenciamento de recur-
sos hídricos durante dois dias, do qual, obrigatoria-
mente, deve participar pelo menos um morador do 
domicílio. 
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A PRODUÇÃO CIENTÍFICA 
INTERNACIONAL NA ÁREA  
 

 

 

Do ponto de vista das pesquisas científicas 
que têm como temática de análise o suprimento de 
água para consumo humano, por meio da técnica 
RTRWH, a maior parte dos estudos internacionais 
contempla a qualidade físico-química e microbioló-
gica da água de chuva armazenada nas estruturas 
(YAZIZ et al., 1989; PINFOLD et al., 1993; GOULD, 
1999; SIMMONS et al., 2001; ZHU et al., 2004;  LYE, 
2002, 2009) e o impacto do consumo de água de 
chuva na saúde da população que consome a água 
dessa fonte (KOPLAN, 1978; SIMMONS e SMITH, 
1997; AUSTRALIAN GOVERNMENT, 2004; HEY-
WORTH et al., 2006). Outro grupo de trabalhos 
aborda questões concernentes às estruturas físicas 
das cisternas, aos aspectos construtivos e aos proce-
dimentos de manutenção e de operação dos siste-
mas de captação de água de chuva (FEWKES, 1998; 
MARTINSON e THOMAS, 2003; MARTINSON, 
2007; STURM et al., 2009) e de modelagem e avalia-
ção de desenhos das estruturas (FEWKES, 1999; 
COOMBES e KUCZERA, 2003; WARD et al., 2010). 
Os documentos apresentados pela ONU (UNEP, 
2009; UN-HABITAT, 2005) também se pautam na 
descrição dos sistemas. Por outro lado, são mais 
raros os estudos que abordam a organização política 
e institucional dos programas, os atores e processos 
envolvidos ou discutam a captação de água de chuva 
na perspectiva da sustentabilidade. Uma exceção 
pode ser encontrada no trabalho desenvolvido por 
Pandey et al. (2003) que, a partir de uma análise 
histórica, discutem a captação de água de chuva na 
Índia como uma adaptação às mudanças climáticas e 
do trabalho desenvolvido por Hartung e Patschull 
(2001) que examinam a inclusão da RTRWH na 
legislação concernente à gestão de água em nove 
países africanos. A questão do aparato legal, que 
envolve a captação de água de chuva na África do 
Sul, também é discutida por Kahinda et al. (2007), 
embora o trabalho desses últimos autores também 
aborde outras questões como qualidade da água e 
aspectos construtivos. Os trabalhos apresentados por 
Zhu et al. (2003) e Zhu e Yuanhong (2009) e 
Domènech (2011) também trazem outros elementos 
além de aspectos físicos e de qualidade da água, 
possibilitando uma análise da política envolvida nas 
experiências chinesa e nepalesa, respectivamente. 
 

 

DISTINTAS PERSPECTIVAS PARA OS 
CONTEXTOS RURAL/URBANO  
 

 

Nas áreas rurais, a água de chuva é geral-
mente utilizada para suprir às necessidades básicas, 
compreendendo, essencialmente, o consumo hu-
mano, enquanto que nas zonas urbanas este modelo 
de captação de água é, geralmente, utilizado como 
fonte suplementar, para cobrir demandas secundá-
rias. 

Nas áreas urbanas, diversos estudos relacio-
nados à captação de água de chuva concentram-se 
em estimar a economia potencial de água distribuí-
da por rede, que pode ser proporcionada por essa 
tecnologia (MIKKELSEN et al., 1999; FEWKES, 
1999; VILLAREAL e DIXON, 2005). Coombes et al. 
(2002) demonstraram que, em uma região da Aus-
trália com 450.000 pessoas, a construção de sistemas 
de captação de águas pluviais poderia retardar por 
34 anos a construção de grandes infraestruturas 
hidráulicas. Também são destacados na literatura 
internacional os efeitos da captação de águas pluvi-
ais no controle de inundação, na diminuição da 
erosão e no controle da contaminação difusa (VAES 
e BERLAMONT, 1999; CHANG et al., 2004). Nesse 
contexto, os projetos de captação e armazenamento 
de água de chuva nas áreas urbanas são orientados, 
de uma maneira geral, pelo uso racional da água nas 
cidades a fim de evitar a utilização de água potável 
para fins menos nobres, como irrigação de parques 
e jardins, descarga de vasos sanitários, limpeza do-
méstica e controle de enchentes. 

Em contraposição, nas áreas rurais, espaços 
nos quais a ocupação populacional ocorre de forma 
mais dispersa, a captação de água de chuva e seu 
posterior armazenamento em cisternas tem sido 
crescentemente a alternativa adotada para ampliar o 
acesso da população à água potável. Nesses espaços, 
a captação de água de chuva atua como uma opção 
alternativa e individual de abastecimento de água. 
Conforme apresentada, a maior experiência brasi-
leira em captar e armazenar água de chuva acontece 
em áreas rurais do semiárido e se desenvolve no 
intuito de ampliar o acesso da população local, em 
situação de vulnerabilidade social, econômica e 
hídrica, a um volume de água suficiente para beber, 
cozinhar e escovar os dentes. Diante desse quadro, é 
realizada, no próximo Item, uma discussão sobre os 
desafios para a potabilização da água de chuva ar-
mazenada em cisternas.  
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DESAFIOS PARA POTABILIZAÇÃO DA 
ÁGUA DE CHUVA CAPTADA EM TELHADOS 
E ARMAZENADA EM CISTERNAS 
 

 

Gould (1999) e Lye (2002, 2009), ao discuti-
rem os riscos à saúde associados ao consumo de 
água de chuva, ressaltam que as principais fontes de 
contaminação são as superfícies de captação. Nos 
estudos que avaliam a qualidade física e microbioló-
gica da água dos RTRWH é consensual a constata-
ção de que os parâmetros avaliados excedem os 
limites estabelecidos pelos padrões de potabilidade 
(PINFOLD et al., 1993; GOULD, 1999; SIMMONS, 
2001; LYE, 2002,2009). Os autores desses estudos 
ressaltam a existência de riscos à saúde decorrente 
do consumo da água armazenada nestas estruturas. 
Embora não seja recorrente o registro de surtos de 
doenças associados à ingestão de água de chuva 
armazenada em cisternas, Lye (2002) ressalta que é 
preciso considerar que estas fontes de água de chuva 
são utilizadas por família, o que reduz a probabili-
dade de um grande número de pessoas sendo afeta-
das em um surto.  Em relação a surtos relacionados 
à ingestão de água de chuva captada em telhados, 
segundo Lye (2002), um dos melhores registros 
documentados de surto de doenças gastrointestinais, 
incluindo diarreia, dores de cabeça, febre e vômitos, 
foi realizado por Koplan et al. (1978). Neste estudo, 
os autores analisam o surto que acometeu 63 indiví-
duos de um grupo de 83, que participaram de um 
acampamento rural em Trinidad, nas Antilhas. A 
causa provável para o surto foi postulada como Sal-

monella arechevalata contidas em excrementos de 

animais ou aves e depositadas na superfície do te-
lhado que, posteriormente, com a ocorrência de 
precipitação, foram transportadas para a cisterna de 
armazenamento de água de chuva a partir da qual a 
água era usada para beber. 

Para Gould (1999), a questão da segurança 
do suprimento de água a partir da captação e arma-
zenamento domiciliar de água de chuva envolve a 
consideração de níveis aceitáveis de riscos baseados 
em padrões culturais e socioeconômicos e na quali-
dade das fontes alternativas de água. O mesmo autor 
ainda observa que, embora numerosos estudos indi-
quem a contaminação da água de chuva por meio 
do contato com as superfícies de captação, milhões 
de pessoas ao redor do mundo dependem da água 
de chuva para beber e para outros fins domésticos, 
sem que, no entanto, sejam reportados um grande 
número de casos de sérios problemas de saúde asso-
ciados ao consumo dessa água.   

A técnica RTRWH, se caracteriza como um 
sistema alternativo e individual de abastecimento de 
água. Em sistemas de abastecimento de água desta 
natureza, a qualidade da água e os riscos à saúde 
humana decorrente de seu consumo estão direta-
mente relacionados com os materiais utilizados na 
construção das estruturas, com o desenho físico e os 
componentes das mesmas e com as práticas de ope-
ração e manutenção utilizadas pelos usuários dos 
sistemas. O desenho adequado dos sistemas de cap-
tação de águas pluviais, assim como a mobilização e 
capacitação dos beneficiários, são aspectos centrais 
na busca por minimizar possíveis riscos para a saúde 
e para garantir o correto funcionamento dos siste-
mas. Na perspectiva do debate internacional, os 
aspectos que têm recebido maior atenção referem-se 
ao desenho adequado dos sistemas (YAZIZ et al., 
1989; FEWKES, 1998, 1999; MARTINSON e THO-
MAS, 2003; MARTINSON, 2007, STURM et al., 
2009), enquanto que a mobilização e capacitação 
dos beneficiários para formar cidadãos aptos à cui-
dar de seus sistemas não têm recebido atenção dos 
autores que se dedicam ao estudo do tema no con-
texto mundial.  

O caráter descentralizado dessa tecnologia 
torna possível que a responsabilidade de operação e 
manutenção dos sistemas recaia de forma individua-
lizada em cada família, o que autonomiza a relação 
do usuário com o sistema de abastecimento de água. 
No entanto, um aspecto negativo dessa individuali-
zação da responsabilidade refere-se à paulatina re-
dução da participação do setor público na gestão da 
água. Esse esvaziamento de atuação do poder públi-
co pode ser observado pela ausência de aparatos 
legais que normatizem a utilização dos sistemas de 
captação de água de chuva em telhados, conforme 
observam Hartung e Patschull (2001) e Kahinda et 
al. (2007) em detrimento da expansão da utilização 

dessa fonte como alternativa de abastecimento de 
água, em especial, nas áreas rurais. 

Embora seja evidente a contribuição dos au-
tores que se dedicam ao tema da captação de água 
de chuva destinada ao consumo humano para me-
lhoria dos sistemas, os aspectos técnicos parecem ser 
o centro das análises. Do ponto de vista das contri-
buições científicas, esta constatação evidencia a difi-
culdade de se avançar na construção de um proces-
so de produção de conhecimentos que incorpore a 
compreensão de que o acesso à água constitui um 
direito humano essencial, conforme declarou, re-
centemente, a Assembleia Geral da Organização das 
Nações Unidas (ONU, 2010). As cisternas de arma-
zenamento de água de chuva não são a solução final 
para as populações residentes de forma difusa nas 
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zonas rurais. Assim sendo, fica explicitada a necessi-
dade de investimentos, especialmente em áreas ru-
rais dos países em vias de desenvolvimento, que 
proporcionem a ampliação do acesso à água, o que 
pode ser alcançado por meio do acréscimo de vo-
lume das estruturas de captação e armazenamento 
de água de chuva, notadamente, em situações de 
dispersão populacional, como também pela amplia-
ção do acesso às redes de abastecimento em espaços 
nos quais a ocupação humana ocorreu de forma 
menos dispersa, em um processo de diversificação 
das fontes de abastecimento a fim de garantir a se-
gurança hídrica das populações. 
 

 

APONTAMENTOS PARA UMA AGENDA 
FUTURA DE PESQUISA SOBRE CAPTAÇÃO 
DE ÁGUA DE CHUVA NO BRASIL 
 

 

A produção acadêmica brasileira em relação 
à captação de água de chuva no meio urbano é ain-
da bastante incipiente. Como exemplos de trabalhos 
desenvolvidos na área, citam-se as contribuições de 
Guisi (2006); Guisi, Montibeller e Schmidt (2006); 
Guizi, Bressan e Martini (2006), que abordam o 
potencial de economia de água potável a partir da 
utilização de água de chuva no sudeste brasileiro. E 
de trabalhos mais pontuais, tais como o desenvolvi-
do por Siqueira-Campos (2004) e por Ribeiro et al. 

(2009), ambos abordando a utilização da água de 
chuva na perspectiva do uso racional da água com 
ênfase nas tecnologias empregadas. Abordagem 
distinta é apresentada por Cardoso (2009) que, além 
de aspectos técnicos concernentes à captação da 
água de chuva no meio urbano, analisa também a 
percepção dos moradores do município de Belo 
Horizonte em relação ao uso de água de chuva para 
fins não potáveis.  

Por outro lado, existe uma produção aca-
dêmica considerável em relação à captação de água 
de chuva na área rural do Semiárido Brasileiro, 
principalmente, naquilo que se refere às ações do 
P1MC. Durante os estudos das teses, dissertações e 
artigos sobre esse Programa foi possível observar 
duas tendências analíticas. Uma primeira aborda o 
programa como uma iniciativa da sociedade civil 
voltada à convivência com o semiárido e que tem 
conseguido, mesmo que de forma limitada em al-
guns espaços, contribuir para a formação e mobili-
zação das populações locais. Essas pesquisas pautam-
se em estudos de caso, análise documental, entrevis-
tas e observações, sendo, portanto, pesquisas de 

natureza qualitativa (ASSIS, 2009; FERREIRA, 2009; 
LUCAS e HOFF, 2008; SILVA, 2006a; SANTOS, 
2005; DIAS, 2004; GALIZONI e RIBEIRO, 2004; 
GALINDO, 2003). Outra perspectiva concentra-se 
em estudos quantitativos que abordam aspectos de 
qualidade da água armazenada e atendimento aos 
padrões de potabilidade, além de compreenderem 
avaliações em relação à quantidade de água armaze-
nada (XAVIER, 2010; TAVARES, 2009; SCH-
VARTZMAN e PALMIER, 2007; SILVA, 2006b). Mais 
raros são os estudos que avaliam o impacto do P1MC 
na saúde da população beneficiada, à exceção de 
trabalho desenvolvido por Marcynuk (2009). Quan-
to às pesquisas que avaliam a qualidade da água 
armazenada nas cisternas, os resultados corroboram 
as análises desenvolvidas em outros países na medi-
da em que evidenciam a presença de contaminação 
microbiológica da água e ressaltam a dificuldade de 
adequação aos parâmetros de potabilidade estabele-
cidos, no Brasil, pela Portaria 518/2004 do Ministé-
rio da Saúde (BRASIL, 2004).   Por outro lado, o 
estudo desenvolvido por Marcynuk (2009), que 
comparada a prevalência de diarreia em indivíduos 
que moram em domicílios com e sem cisternas em 
uma área rural de Pernambuco, indica que a pre-
sença de cisterna no domicílio diminui a prevalência 
de diarreia que, segundo os autores, é de 18,3% em 
indivíduos que não são usuários de sistemas de cap-
tação de água de chuva, proporção que reduz para 
11% entre os indivíduos usuários desses sistemas.  

Diante do exposto, cabe ressaltar que são 
grandes as lacunas referentes às demandas por estu-
dos na área de captação de água de chuva no Brasil. 
Especialmente em áreas urbanas, os estudos e a 
utilização de água de chuva são muito incipientes. 

À luz do estado da arte internacional e após 
analisar os trabalhos brasileiros sobre captação de 
água de chuva, fez-se uma reflexão sobre quais são 
as limitações e as lacunas da produção científica 
brasileira sobre a temática, tanto para o meio urba-
no quanto para o rural.  

Observa-se que a captação de água de chuva 
é uma temática de análise que se localiza na frontei-
ra de áreas disciplinares. Nesse contexto, a interpre-
tação e explicação dos fenômenos e processos ob-
servados demanda a articulação de campos teóricos 
de distintas disciplinas. Pode-se afirmar que o campo 
temático da captação e armazenamento de água de 
chuva para suprir as demandas de água está locali-
zado no limiar entre o campo técnico, representado 
pelas intervenções em saneamento, via de regra, 
objeto de estudos da área de engenharias, e o cam-
po das políticas públicas, tema de estudos, comu-
mente, da área das ciências sociais aplicadas. A arti-
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culação de conhecimentos dessas duas grandes áreas 
de conhecimento representa um desafio e situa as 
pesquisas em um campo temático geral que pode ser 
denominado abastecimento de água.  

Em relação ao campo técnico, dois eixos de 
análise demandam atenção dos pesquisadores brasi-
leiros — as pesquisas em relação aos desenhos físicos 
de sistemas com o desenvolvimento de modelos para 
determinação de melhores parâmetros (dimensões 
dos reservatórios, das superfícies de captação e das 
calhas, filtros, desvios automáticos da primeira água 
de chuva) por meio de estudos em escala piloto e 
simulação; outro núcleo de análise envolve o desen-
volvimento de tecnologias que reduzam o custo dos 
sistemas.  

No Brasil, é importante a análise das reco-
mendações técnicas publicadas na norma NBR 
15527 (ABNT, 2007), exemplos de estudos nessa 
linha são os trabalhos de Silva e Tassi (2005) e Dor-
nelles, Tassi e Goldenfum (2010). Para Dornelles, 
Tassi e Goldenfum (2010), as atuais recomendações 
técnicas apresentam divergências, o que indica para 
a necessidade de esforços no sentido de aprimorar  
as orientações.  

No campo das políticas públicas, uma im-
portante lacuna observada diz respeito ao estudo da 
paulatina redução do poder público na gestão da 
água, onde se percebe a transferência de responsabi-
lidades atribuídas ao Estado para as famílias benefi-
ciárias. Outra demanda de estudos refere-se à análi-
se de atores envolvidos e dos mecanismos de finan-
ciamento dos sistemas implantados. As experiências 
internacionais, nas áreas rurais de países em vias de 
desenvolvimento, apontam para dependência de 
subsídios, no entanto, existem, por exemplo, meca-
nismos de microcréditos que reduzem a dependên-
cia em relação aos recursos públicos ou à ajuda in-
ternacional (HARTUNG, 2006). Nas áreas urbanas, 
existe a necessidade de desenvolvimento de modelos 
de incentivos financeiros à instalação de estruturas 
de captação de água de chuva. Modelos desse tipo 
de incentivo são observados em países como Austrá-
lia e Alemanha. Na Austrália o governo subsidia 
parte dos custos do sistema, repassando até US$500 
(AUSTRALIAN GOVERNMENT, 2009). Na Alema-
nha a política de incentivo à captação de água de 
chuva inclui mecanismos de redução de taxas de 
drenagem para as residências com sistemas de cap-
tação de água de chuva e subsídios à implantação 
dos sistemas (HERMANN e SCHMIDA, 1999; 
PARTZSCH, 2009). Não menos importantes são os 
estudos voltados à compreensão da percepção das 
pessoas em relação à utilização de água de chuva e a 
avaliação das práticas dos usuários de sistemas já 

implantados. Estes estudos poderão subsidiar e ori-
entar a elaboração dos programas tornando-os mais 
efetivos uma vez que irão incorporar os anseios da 
população que será responsável pela operação e 
manutenção futura dos sistemas.   
 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

A reduzida produção acadêmica brasileira 
no tocante à captação e armazenamento de água de 
chuva, para fins potáveis ou não potáveis, contrasta 
com a crescente importância que esta temática tem 
adquirido nos últimos anos e, consequentemente, 
coloca em evidência o baixo impacto das pesquisas 
brasileiras sobre o tema na produção científica in-
ternacional. Percebe-se que há aspectos relevantes a 
serem abordados sobre essa temática, podendo con-
tribuir sobremaneira para melhorar a qualidade de 
vida das populações brasileiras urbanas e rurais. Por 
outro lado, a publicação de pesquisas desenvolvidas 
no Brasil que versam sobre esse assunto deve ser 
estimulada em veículos de circulação internacional, 
a fim de que o Brasil penetre de modo irreversível 
no debate mundial sobre este tema. 
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Rainfall Water Intake in Brazil: New Contributions 
From an International Perspective 
 
ABSTRACT 
 

Rainfall water intake is an important alternative 

to supply the water demands worldwide. However, differ-

ences are found in the perspectives of using this water 

source. The most notable differences in this sense involve 

the models of programs adopted in the rural areas and the 

concepts of urban areas. Brazil is outstanding in this sce-

nario, since currently, in this country,  one of the largest 

programs worldwide to build cysterns for  rainwater storage 

is being developed. Water is taken from these cisterns for 

human consumption, and by August 2013, 476,040 of the 

1,186,602 structures foreseen to be built in the Brazilian 

Semiarid had been built. In this context, the present work 

discusses the Brazilian program based on the contributions 

of the international experiences, and also presents a review 

of literature on the subject. Finally, the article presents an 

agenda for future  research taking into account the gaps 

identified.  

Key-words: rain water intake. cisterns 
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RESUMO 
 

A modelagem de grandes sistemas hídricos mostra-se desafiadora à medida que se aumentam a complexidade e o 

número de variáveis envolvidas. O caminho comumente encontrado é empregar simplificações como, por exemplo, agregação 

de reservatórios que operam em uma mesma região. No entanto, estas simplificações podem omitir características importantes 

do sistema, tornando-o pouco flexível e colocando em risco a confiabilidade dos resultados. No presente artigo, apresenta-se 

um método alternativo para modelagem de séries de vazões, baseado em formulação autorregressiva com médias móveis con-

temporânea (CARMA). O modelo é aplicado com sucesso às vazões mensais das 146 usinas hidrelétricas que compõem o 

Sistema Interligado Nacional, sendo capaz de reproduzir estatísticas de curto e longo termos, além de preservar as correlações 

espaciais entre as usinas. Ademais, propõe-se a redução do número de séries sintéticas geradas pelo modelo estocástico apli-

cando-se uma técnica híbrida de classificação de séries e amostragem estratificada não equiprovável. A intenção é viabilizar o 

uso das séries sintéticas geradas em estudos que exijam maior processamento computacional. Mostra-se que é possível reduzir 

o número de cenários sintéticos sem distorcer a distribuição de probabilidades obtidas com o modelo estocástico. 

 
Palavras-Chave: modelo contemporâneo, séries sintéticas mensais, grandes sistemas hídricos, amostragem. 

 

INTRODUÇÃO 
 
 

Modelos estocásticos para geração de séries 
sintéticas de vazões tiveram uso crescente a partir do 
momento em que se percebeu que a série histórica 
sozinha era insuficiente para o planejamento apro-
priado de sistemas de recursos hídricos (JACKSON, 
1975). Desde os estudos pioneiros de Thomas & 
Fiering (1962) e Matalas (1967), diversas técnicas de 
geração foram desenvolvidas e aplicadas a séries de 
vazões de diferentes escalas temporais. Em comum, 
a grande maioria se baseia em métodos clássicos do 
tipo Box & Jenkins (ou modelos ARIMA, BOX et al., 

1994), a fim de modelar apropriadamente a estrutu-
ra de correlações inerente às afluências de um rio. 
Encontram-se também modelos baseados em redes 
neurais artificiais (CAN et al., 2012), inferência fuzzy 
(LUNA et al., 2011), wavelets (WANG et al., 2010; 
NIU et al., 2013) e outros métodos não paramétricos 

(SALAS & LEE, 2010; HAO & SINGH, 2011). 
 
 

1 — Instinuto de Tecnologia para o Desenvolvimento/LACTEC 
2 — Universidade Federal do Paraná/UFPR 
3 — Companhia Paranaense de Energia/COPEL 

Em se tratando de séries mensais, a sazona-
lidade é um elemento extra de grande importância 
a ser considerado. Para tanto, a geração pode ser 
feita utilizando modelos do tipo PARMA ou SARI-
MA, que contam com um grupo de parâmetros es-
pecíficos para representação da sazonalidade 
(MONDAL & WASIMI, 2006; HALTINER & SALAS, 
1988; RASMUSSEN et al., 1996; ŞEN, 1978; LUNGU 

& SEFE, 1991). Alternativamente, podem-se gerar 
séries anuais e submetê-las a métodos de desagrega-
ção (VALENCIA & SCHAAKE, 1973; MEJIA & 
ROUSSELLE, 1976; STEDINGER et al., 1985; PE-
REIRA et al., 1984; MAHEEPALA & PERERA, 1996; 

GUIMARÃES & SANTOS, 2011; SILVA & PORTE-
LA, 2013). Independentemente da técnica escolhi-
da, o uso dos modelos Box & Jenkins possui eficiên-
cia comprovada na modelagem de vazões mensais 
(CASTELLANO-MÉNDEZ et al., 2004). 

O procedimento iterativo identificação-
estimação-validação proposto por Box & Jenkins 
(BOX et al., 1994) para ajuste de modelos ARIMA é 

amplamente difundido na literatura especializada. 
Entretanto, particularidades de cada estudo, princi-
palmente em relação às suas dimensões, podem 
fazer com que esse procedimento se torne moroso 
(embora não menos eficiente). Cita-se como exem-
plo o Sistema Interligado Nacional (SIN), no qual 
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em torno de 85% da energia provém de usinas hi-
drelétricas. Pode-se dizer que a geração de energia 
brasileira está sujeita às variações sazonais de dife-
rentes regiões hidrológicas, agregando elevado grau 
de incerteza ao planejamento do sistema e, conse-
quentemente, justificando seu estudo. 

Na intenção de contornar o problema da 
dimensão e complexidade do SIN, o planejamento 
de médio-longo prazo (horizonte de 60 meses) é 
feito através de uma técnica de agregação de reser-
vatórios (ARVANITIDIS & ROSING, 1970; CRUZ JR. 
& SOARES, 1996), na qual usinas instaladas em uma 
mesma região hidrológica são representadas por um 
reservatório equivalente de energia (CEPEL, 1999; 
SOUZA, et al., 2012). Dessa forma, considera-se o 

SIN constituído por quatro subsistemas: Sudes-
te/Centro Oeste, Sul, Nordeste e Norte. As vazões 
mensais às usinas são também agregadas e tratadas 
como energias naturais afluentes através de um mo-
delo do tipo PAR (SOUZA et al., 2012). 

Entende-se que a agregação em sistemas 
equivalentes é uma simplificação necessária a certos 
sistemas para tornar viável seu planejamento, con-
tudo omite características individuais das usinas e 
peculiaridades hidrológicas das bacias nas quais elas 
operam. Como solução alternativa, propõe-se neste 
artigo a modelagem individual das vazões mensais 
afluentes às usinas do SIN através da formulação 
CARMA, ou autorregressiva com médias móveis 
contemporânea (SALAS et al., 1980; CAMACHO et 

al., 1987b; HIPEL & MCLEOD, 1994). Para manter 

a parcimônia do modelo, a sazonalidade e estacio-
nariedade estatística das séries são tratadas à parte.  

Adicionalmente, propõe-se um método para 
amostragem de séries hidrológicas sintéticas geradas 
através do modelo estocástico, na intenção de redu-
zir o número total de cenários em estudos que exi-
jam grande processamento computacional. Esta 
amostragem é realizada em duas etapas: (i) classifi-
cação das matrizes de séries sintéticas de acordo 
com um critério de similaridade com a matriz de 
séries históricas e (ii) seleção das séries de forma 
que a amostra final contenha elementos de diferen-
tes probabilidades de ocorrência na população, 
garantindo assim representatividade de eventos 
hidrológicos diversos. 

O restante do artigo está organizado da se-
guinte forma: o próximo item e seus subitens des-
crevem o modelo utilizado para gerar as séries, bem 
como a técnica de amostragem proposta. Na se-
quencia é apresentada uma descrição sucinta do 
sistema utilizado e suas características hidrológicas, 
seguido dos resultados e da conclusão do artigo. 
 

MATERIAIS E MÉTODOS 
 
 
Descrição do modelo de geração 

 
A geração dos cenários sintéticos mensais de 

vazão se deu através de um modelo estocástico line-
ar, não periódico, multivariado do tipo CARMA, ou 
autorregressivo com médias móveis contemporâneo. 

Sejam os vetores , , … , ′ e 

, , … , ′, definidos para  séries temporais 

no tempo . O modelo CARMA(p,q) é dado, generi-
camente, pela equação (1): 
 

B B , 1,2, … ,  (1) 
 

onde  é o i-ésimo operador AR de ordem  

( max	 , … , ): 
 

1 ⋯  

 

Da mesma forma,  é o i-ésimo operador MA de 

ordem  ( max	 , … , ): 

 

1 ⋯  

 

 é o operador de defasagem do modelo. Para res-
peitar as condições de invertibilidade e estacionari-

edade da formulação (Box et al., 1994), 0 e 

0 devem permanecer fora do círculo unitá-
rio. Por fim, assume-se o vetor de resíduos indepen-

dentes e normalmente distribuídos ~ , ∆ , 

sendo ∆ a matriz de variância-covariância de . 
A principal diferença da formulação CARMA para 
um modelo ARMA multivariado tradicional reside 
no fato de que as matrizes de parâmetros do modelo 
contemporâneo são diagonais. Assim, ele respeita, 
além das estatísticas básicas, as autocorrelações indi-
viduais de cada série histórica. A correlação espacial 
é preservada sucintamente (lag zero) através do 

vetor de resíduos, modelado a partir da equação (2): 
 

(2) 
 

onde  é um vetor de variáveis aleatórias indepen-

dentes e identicamente distribuídas ~ ,  e 	  

é uma matriz-parâmetro de tamanho  x .  
Camacho et al. (1987a) oferecem detalha-

mento teórico do modelo CARMA para o caso biva-
riado. Os mesmos autores estendem o estudo para o 
caso geral CARMA(p,q), descrevendo de forma 
minuciosa suas propriedades estatísticas (CAMA-
CHO et al., 1987b). O modelo contemporâneo é 



RBRH – Revista Brasileira de Recursos Hídricos Volume 19 n.1 –Jan/Mar 2014, 17-28 

  19 

tratado também em Hipel & McLeod (1994) e Salas 
et al. (1980). Aplicações práticas em hidrologia po-

dem ser conferidas nos trabalhos de Haltiner & 
Salas (1988), Rasmussen et al. (1996), Wang (2008) 
e Stedinger et al. (1985). Neste último, em particu-

lar, os autores comparam o modelo CARMA com 
uma tradicional formulação multivariada ARMA, 
ambos de primeira ordem, concluindo que a per-
formance dos dois não apresentou diferenças signi-
ficativas. 

Para o ajuste do modelo, aplicou-se trans-
formação logarítmica às séries de vazões, suficientes 
para estabilizar suas variâncias e aproximá-las de 
uma distribuição gaussiana (KELMAN et al., 1987). 

Ademais, a sazonalidade das séries foi removida 
através de padronização individual por média e 
desvio padrão (HIPEL & MCLEOD, 1994). Como 
mencionado anteriormente, esse procedimento foi 
empregado em detrimento do uso de um modelo 
periódico na intenção de manter o modelo final 
parcimonioso.  
 
Identificação do modelo 

 
A técnica mais tradicional de se identificar 

um modelo estocástico linear é através da compara-
ção gráfica entre as funções de autocorrelação 
(FAC) e de autocorrelação parcial (FACP). É sabido, 
entretanto, que esse método pode se tornar subjeti-
vo quando a série apresenta indícios das porções AR 
e MA conjuntas em sua estrutura. Ademais, Souza et 
al. (2012) mostram que imprecisões na determina-

ção de intervalos de confiança das FAC e FACP po-
dem levar à superestimação da ordem do modelo. 

Para contornar esses problemas, podem ser 
empregados os chamados Critérios de Informação, 
que são funções matemáticas estruturadas de forma 
a confrontar o ajuste oferecido pelo modelo com o 
número de parâmetros utilizado por ele. Os Crité-
rios de Informação de Akaike (AIC — AKAIKE, 1974) 
e Bayesiano (BIC — SCHWARTZ, 1978) são os mais 
difundidos na literatura especializada. Na compara-
ção entre eles, estudos mostraram que o BIC forne-
ce estimadores consistentes, em detrimento do AIC 
(HANNAN, 1980; BERAN et al., 1998). Outros auto-

res ressaltam, ainda, que o AIC tende a superestimar 
a ordem de modelos predominantemente autorre-
gressivos (SHITTU & ASEMOTA, 2009). Por esse 
motivo, adotou-se o Critério BIC como padrão para 
a decisão. Matematicamente, o BIC é definido atra-
vés da equação (3): 
 

2 ln ln  (3) 

onde  é a função de verossimilhança para  

parâmetros e  é o número de elementos da série. A 
equação (3) é aplicada para todos os modelos can-
didatos e a formulação escolhida é a que apresentar 
o mínimo BIC. Para o presente trabalho, cinco mo-
delos foram testados para cada série: CAR(1), 
CAR(2), CARMA(1,1), CARMA(2,1) e CARMA(2,2). 
A restrição de ordem máxima dois se deu por ela ser 
suficiente para o ajuste de modelos lineares a séries 
estacionárias (BOX et al., 1994). 

 
Estimação dos parâmetros do modelo 

 
Ao utilizar matrizes diagonais de parâmetros 

para as porções AR e MA, o modelo contemporâneo 
permite que sejam estimados parâmetros de forma 
isolada para cada série. Dessa maneira, aplicou-se o 
método da máxima verossimilhança de forma indi-
vidual a cada usina, na forma mostrada pelas equa-
ções (4): 
 

ln , ln σ
,

2σ
 (4) 

s.a. 
 

1 1 (4a) 
 

1 1 (4b) 
 

onde σ  é a variância da série de resíduos e ,  

é a função soma dos quadrados dos resíduos. A e-
quação (4) é a função de log-verossimilhança tal 
qual definida em Box et al. (1994). As restrições (4a) 

e (4b) são impostas aos parâmetros para que sejam 
respeitadas as condições de estacionariedade de 
invertibilidade do modelo. Aplicou-se otimização 
através de Pontos Interiores (BYRD et al., 2000) uti-

lizando estimativas amostrais como valores iniciais 

para  e . 
A geração do campo especial correlaciona-

do é feita através da matriz-parâmetro , mostrada 

na equação (2). Para tanto, pode-se estimá-la bus-
cando solução para a equação (5): 
 

′ (5) 
 

De acordo com Salas et al. (1980) qualquer 

solução que satisfaça a equação (5) é uma solução 
válida. No presente estudo, primeiramente estimou-

se a matriz  substituindo-a pela matriz de correla-
ções cruzadas dos resíduos (MATALAS, 1967). Na 
sequência, aplicou-se a decomposição de Cholesky 

sobre , resultando na matriz triangular . Ressalta-
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se que este procedimento é válido somente para 

matrizes  positivo-definidas. Caso essa condição 

não seja atendida, recomenda-se consulta ao estudo 
de Kuczera (1987). 
 
Validação do modelo 

 
Seguindo recomendações de Haltiner & Sa-

las (1988), o modelo foi validado em três etapas: (i) 
validação teórica, (ii) validação de estatísticas de 
curto termo e (iii) validação de estatísticas de longo 
termo. A primeira etapa se refere às propriedades 
dos resíduos obtidos com o modelo ajustado. Foram 
feitas inferências acerca dos pressupostos adotados 
para os resíduos na teoria de Box & Jenkins: inde-
pendência temporal e espacial, homocedasticidade 
e distribuição aproximadamente normal.  

A segunda e terceira etapas tratam de verifi-
cações comparativas entre as séries históricas e sinté-
ticas geradas. Na segunda, a intenção é somente 
validar a implementação computacional do método, 
pois estes valores foram utilizados na construção e 
estimação do modelo. Determinaram-se médias, 
variâncias, coeficientes de assimetria, autocorrela-
ções de lags 1 e 2 e a matriz de correlações espaciais. 

Para a terceira etapa, os indicadores esco-
lhidos estão fortemente relacionados com as épocas 
de estiagens e acumulação de água em reservatórios. 
Para avaliar os períodos secos, a análise se baseou na 
teoria das corridas (Haltiner & Salas, 1988), na qual 
são contados quantos elementos em sequência estão 
abaixo de um valor de corte. Cada conjunto de ele-
mentos com essa característica é chamado de corri-

da. Sendo  o total de corridas observado em uma 
determinada série, os seguintes dados (equações         
(6) a       (9)) podem ser calculados: 
 

̅ 1
 

        (6) 
 

 

, , … ,  
      (7) 

 

1
 

        (8) 

 

, , … ,  
      (9) 

 

onde  ̅é a média da duração das corridas,  é a du-

ração da i-ésima corrida da série,  é a máxima 

duração de uma corrida,  é a afluência média por 

corrida e  é a afluência máxima acumulada de 

uma corrida. Considerou-se a média de longo termo 
de cada usina como valor de corte. 

No caso dos períodos de cheia, utilizou-se o 
conceito de máximo déficit acumulado para um 

dado nível de regularização . A determinação dos 

déficits é feita de acordo com a equação      (10): 
 

0
̅      (10) 

 

onde  é o déficit acumulado no tempo 	 
( 1, 2, … , ),  é a afluência no tempo  e ̅ é a 
média de longo termo da série. O máximo déficit 

acumulado é calculado através de . 
O nível de regularização utilizado foi de 80%. 
 
Amostragem das séries sintéticas 

 
A utilização de técnicas de amostragem esta-

tística encontra aplicação em estudos nos quais se 
necessitam informações de uma população, mas não 
se dispõe de recursos suficientes para realizar infe-
rências sobre todos os dados. No contexto do pre-
sente trabalho, os recursos são associados ao tempo 
computacional gasto por modelos que farão uso das 
séries sintéticas.  

Para a diminuição do número dos cenários 
sintéticos gerados, duas considerações foram feitas: 
(i) o modelo de geração é multivariado, fazendo 
com que a amostragem individual prejudique a cor-
relação espacial entre as usinas e (ii) entende-se que 
existem diversos eventos hidrológicos, com diferen-
tes probabilidades de ocorrência, estimulando o 
emprego de técnicas de amostragem não equiprová-
vel. 

Dessa maneira, optou-se, numa primeira e-
tapa, por trabalhar com as similaridades entre as 
matrizes de séries sintéticas e a matriz de séries his-
tóricas a partir da determinação de distâncias de 
Mahalanobis (DE MAESSCHALCK et al., 2000). Sua 

formulação é mostrada na equação (11): 
 

,  (11) 

 

onde  é a inversa da matriz de covariâncias,  e  

são os vetores de médias das séries histórica e sinté-
tica, respectivamente. Por considerar a matriz de 
covariâncias, a distância de Mahalanobis garante 
que as relações entre usinas sejam preservadas.  

Em hidrologia, poucos foram os estudos que 
fizeram uso dessa métrica, podendo-se citar o traba-
lho de Corduas (2011), no qual foi utilizada a dis-
tância de Mahalanobis entre os  coeficientes  harmô- 
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Figura 1 - Usinas utilizadas no estudo e histogramas de vazões médias mensais para algumas regiões 

 
 
nicos da regressão que definiu a sazonalidade de 
séries de vazões de rios americanos, na intenção de 
classificá-las. No presente estudo, a lógica envolvida 
no método foi obter um ranque das séries sintéticas 
de acordo com sua semelhança com a série históri-
ca. Quanto menor o valor da distância de Mahala-
nobis, mais próxima da série histórica é a série sinté-
tica. 

Na sequência, aplicou-se a técnica de amos-
tragem estratificada tradicional, adotando cinco 
estratos como padrão. Para determinar o tamanho 
global da amostra (equivalente à soma do número 
de elementos em cada estrato), aplicou-se a equação 
(12), deduzida para calcular o tamanho da amostra 
na intenção de estimar a média de uma população 
finita (COCHRAN, 1977): 
 

Z
1 Z

 (12) 

 

onde  é a abcissa normal padrão para nível de 

significância ,  é a variância populacional,  é o 

tamanho da população (número de séries geradas) 

e  é o erro amostral esperado. Adotou-se como 

nível de significância 95%, enquanto que para o 
erro amostral foi considerado 2% do valor médio 
populacional, equivalente à média das médias das 
séries sintéticas de cada usina. 
 
 

DESCRIÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 
 
 

O modelo CARMA foi aplicado a um con-
junto de 146 séries de afluências às usinas hidrelétri-
cas pertinentes ao SIN (referência: dez./2007). A 
Figura 1 exibe a distribuição das usinas sobre o terri-
tório brasileiro, juntamente com os histogramas de 
vazões médias mensais para oito regiões distintas. As 
divisões no mapa se referem aos subsistemas que 
constituem o SIN: as regiões 1 e 2 se localizam no 
subsistema Norte, a região 3 no subsistema Nordes-
te, as áreas 4 a 6 representam o subsistema Sudes-
te/Centro-Oeste e as regiões 7 e 8 se localizam no 
subsistema Sul. 
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Uma simples análise nos histogramas permi-
te notar a diversidade do comportamento hidrológi-
co existente do território brasileiro. Séries com sa-
zonalidade bem definida no norte do país contras-
tam com distribuições mais regulares na região sul. 
As variações são percebidas também em regiões 
localizadas dentro de um mesmo subsistema, como 
no caso do primeiro quarto do ano nas áreas 4 a 6. 
Ao utilizar técnicas de geração que consideram a-
gregação de reservatórios, por exemplo, essas dife-
renças são ignoradas. É justamente nesse ponto que 
a modelagem individual se torna atrativa. 

As séries históricas de vazões mensais foram 
coletadas do Operador Nacional do Sistema Elétrico 
(ONS), limitando-se ao período entre jan./1931 e 
dez./2007 (total de 924 meses) para todas as usinas. 
Os registros se referem às afluências naturalizadas e 
se encontram todos consistidos e sem falhas. A única 
análise realizada sobre as séries foi no tocante à sua 
condição de estacionariedade estatística. Em con-
cordância com o propósito de utilizar um modelo 
parcimonioso para a geração dos cenários, optou-se 
por não utilizar formulações com séries diferencia-
das (modelos ARIMA), por acarretar a necessidade 
de estimação de uma carga extra de parâmetros.  

Todo o conjunto de séries foi submetido a 
cinco testes estatísticos (t-Student, Cox-Stuart, Wil-
coxon, Spearman e Mann-Kendall) para a detecção 
de variações na média e tendências. Como resulta-
do, 75 das 146 séries apresentaram indícios de não 
estacionariedade e foram submetidas a um proce-
dimento de correção. Os detalhes sobre a execução 
dos testes e correção das séries não estacionárias 
podem ser conferidos no estudo de Detzel et al. 

(2011). 
 
 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

Resultados do modelo CARMA 

 
Para validar o método utilizado, foram ge-

radas 2000 séries sintéticas para cada usina, todas 
com o mesmo comprimento da série histórica. A 
primeira fase de verificações foi referente aos resí-
duos do modelo, obtendo-se resultados positivos 
para a grande maioria dos testes. 

A Tabela1 exibe resultados comparativos das 
estatísticas de curto termo entre as séries históricas e 
as médias das séries sintéticas para oito usinas do 
estudo. Os números na primeira coluna coincidem 
com as regiões apontadas na Figura 1. Nota-se que, 
de um modo geral, as estatísticas foram muito bem 
reproduzidas pelo modelo estocástico. Imprecisões 

são observadas justamente nas usinas que operam 
em regiões nas quais a hidrologia não possui épocas 
sazonais bem definidas. 

A fim de se investigar o diferente desempe-
nho do modelo nestas regiões de hidrologia distinta, 
montaram-se os gráficos da Figura 2. Devido à limi-
tação de espaço, foram detalhadas as médias men-
sais somente para as usinas de Tucuruí, na região 
Norte e Machadinho, na região Sul. 

Percebe-se que, apesar de ter as médias 
mensais bem reproduzidas, a usina de Machadinho 
apresentou alguns desvios sutis, não observados na 
usina de Tucuruí. Os resultados para as demais usi-
nas do estudo foram semelhantes nesse aspecto, 
mostrando-se mais precisos em usinas que operam 
em regiões com sazonalidade anual bem definida. 

A Figura 3 representa de forma esquemática 
as matrizes de correlações espaciais históricas e sin-
téticas geradas pelo modelo contemporâneo. Ado-
tou-se uma escala cinza, na qual quanto mais escuro 
mais o coeficiente se aproxima da correlação perfei-
ta. A escala tem seu mínimo em -0,40, correlação 
histórica mais baixa encontrada entre as usinas do 
estudo.  

Nota-se que, mesmo com o tamanho e com-
plexidade do sistema modelado, as correlações es-
peciais foram respeitadas apropriadamente. As pe-
quenas “ilhas” de correlações elevadas, se referem às 
usinas que operam em cascata num mesmo rio. Por 
outro lado, a grande faixa de correlações negativas 
aponta o comportamento hidrológico contrário 
entre usinas localizadas no subsistema Sul e as usinas 
que operam nos demais subsistemas. Para um siste-
ma interligado como o SIN, esse comportamento é 
positivo, visto que épocas de seca com baixa capaci-
dade de geração hídrica em um subsistema podem 
ser complementadas pela geração de usinas locali-
zadas em outro subsistema. Por esse motivo, a re-
produção desta característica pelo modelo estocásti-
co é de grande importância. 

A análise das estatísticas de longo termo 
complementa a validação do modelo aqui utilizado. 
A Tabela 2 mostra estes índices para as mesmas oito 
usinas selecionadas anteriormente. Da mesma forma 
que as estatísticas de curto termo, os resultados fo-
ram bem reproduzidos pelo modelo, exceto pelo 
máximo déficit acumulado que apresentou alguns 
resultados regulares, principalmente para usinas 
com afluências de grande volume. Ainda assim, a 
análise dessas estatísticas permite diferenciar o 
comportamento hidrológico das usinas: no caso das 
corridas, por exemplo, a duração média é semelhan-
te em todas as usinas, contudo a duração máxima é 
muito maior para usinas do Sul. 
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Tabela 1 — Estatísticas de curto termo para oito usinas 

 

Região — Usina 

[Modelo] 

Tipo MLT 

(m³/s) 

D. Padrão 

(m³/s) 

Assim. Autocorr. 

lag1 

Autocorr. 

lag2 

Mínimo 

(m³/s) 

Máximo 

(m³/s) 

1 — Tucuruí 

[AR(1)] 

SH 11.003 9.241 1,10 0,81 0,44 1.269 51.539 

SS 11.019 9.276 1,13 0,82 0,45 1.200 51.891 

2 — Samuel 

[AR(1)] 

SH 352 293 0,79 0,80 0,41 16 1.339 

SS 352 294 0,78 0,81 0,41 20 1.299 

3 — Sobradinho 

[AR(1)] 

SH 2.687 1.976 1,64 0,76 0,41 506 15.676 

SS 2.693 1.998 1,68 0,79 0,46 484 14.518 

4 - Serra da Meas 

[ARMA(1,1)] 

SH 778 697 2,14 0,69 0,36 97 6.163 

SS 777 689 2,11 0,75 0,43 81 5.614 

5 - Ilha Solteira 

[ARMA(2,1)] 

SH 5.588 3.278 1,23 0,77 0,43 1.387 20.314 

SS 5.596 3.345 1,50 0,78 0,45 1.405 23.725 

6 — Camargos 

[ARMA(2,1)] 

SH 132 84 1,63 0,70 0,39 34 576 

SS 132 83 1,72 0,74 0,42 29 622 

7 - Salto Osório 

[AR(1)] 

SH 1.188 888 2,39 0,49 0,20 126 8.473 

SS 1.191 926 3,00 0,50 0,24 101 9.504 

8 — Machadinho 

[AR(2)] 

SH 814 654 2,02 0,48 0,22 57 5.925 

SS 826 749 3,28 0,48 0,24 48 7.888 

SH — Série Histórica; SS — Série Sintética. 

 

 
 

Figura 2 - Vazões históricas (SH) e sintéticas (SS) médias mensais para Tucuruí (esquerda) e Machadinho (direita) 

 

 
 

Figura 3 - Matrizes de correlações espaciais históricas (esquerda) e sintéticas (direita) 
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Tabela 2 — Estatísticas de longo termo para oito usinas 

 

Região — Usina 

[Modelo] 
Tipo 

Corridas Déficits Acumulados 

Nº Duração 

Média 

Duração 

Máxima 

Vazão Média 

(m³/s) 

Vazão Máxima 

(m³/s) 

Máximo 

(m³/s) 

Médio 

(m³/s) 

1 — Tucuruí 

[AR(1)] 

SH 77 7 10 34.113 50.593 155.984 23.243 

SS 77 7 11 33.168 56.063 88.401 19.247 

2 — Samuel 

[AR(1)] 

SH 77 7 8 963 1.350 1.642 454 

SS 77 7 9 957 1.520 1.659 459 

3 — Sobradinho 

[AR(1)] 

SH 79 7 11 10.433 16.040 30.631 4.554 

SS 76 8 19 10.849 26.733 23.939 4.364 

4 - Serra da Meas 

[ARMA(1,1)] 

SH 79 7 18 2.720 7.150 10.565 1.608 

SS 76 8 20 2.860 7.487 8.857 1.772 

5 - Ilha Solteira 

[ARMA(2,1)] 

SH 75 7 20 25.768 55.294 39.572 5.221 

SS 76 7 18 25.944 61.580 32.745 5.058 

6 — Camargos 

[ARMA(2,1)] 

SH 76 8 20 613 1.313 820 125 

SS 76 8 19 611 1.473 936 146 

7 - Salto Osório 

[AR(1)] 

SH 99 5 21 3.554 15.269 10.764 1.976 

SS 97 6 24 3.931 15.141 13.182 2.379 

8 — Machadinho 

[AR(2)] 

SH 94 6 27 2.433 7.964 10.432 2.075 

SS 96 6 23 2.563 9.422 10.585 2.064 

SH — Série Histórica; SS — Série Sintética. 

 
 
Amostragem das séries sintéticas 

 
Na aplicação da técnica de amostragem 

proposta, foram encontrados problemas relativos ao 
alto grau de colinearidade nos dados. Esta ocorrên-
cia impossibilita a determinação da inversa da matriz 
de covariâncias e, consequentemente, das distâncias 
de Mahalanobis. O problema da colinearidade na 
métrica de Mahalanobis não é novo, sendo reporta-
do por Jouan-Rimbaud et al. (1998) e De Maess-
chalck et al. (2000), que ligam essa condição à in-

consistências presentes na obtenção dos dados. Para 
os registros de vazão aqui utilizados, a colinearidade 
é consequência dos métodos de regressão aplicados 
entre os diferentes postos de medição, na intenção 
de corrigir falhas ou estender séries de menor dura-
ção. Para contornar este impasse, a recomendação é 
reduzir o tamanho do problema até que seja possí-
vel a determinação da inversa da matriz de covariân-
cias. No presente estudo, o critério utilizado foi 
selecionar as usinas cuja capacidade instalada fosse 
superior a 1 GW e todas as usinas localizadas nas 
cabeceiras de suas respectivas bacias hidrográficas. 
Dessa forma, o sistema utilizado para amostragem 
reduziu de 146 para 62 usinas. 

Na primeira etapa do estudo, as distâncias 
de Mahalanobis foram determinadas entre a série 
histórica e cada matriz de séries sintéticas, resultan-
do em 2000 distâncias. Na sequência, calculou-se o 
tamanho global da amostra, chegando-se ao valor 

médio de	n=300 séries sintéticas por usina. 
A amostragem estratificada foi feita sobre o 

total de N=2000 distâncias, distribuindo-as em cinco 

estratos  ( 1,… ,5). Deste conjunto foram de-

terminados os pesos dos estratos ⁄ , a par-
tir dos quais a amostra de n=300 foi obtida. Os pa-
râmetros da amostragem são expressos na Tabela 3. 
 
 

Tabela 3 — Parâmetros da amostragem estratificada 

 

#  

1 118 0,06 18 0,08 

2 368 0,19 55 0,04 

3 682 0,34 102 0,07 

4 566 0,28 85 0,10 

5 266 0,13 40 0,42 

Total 2000 1,00 300 3,8x10-4 
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Figura 4 - Distribuições de probabilidades empíricas acumuladas para Sobradinho (esquerda) e Salto Osório (direita) 

 
 

Analisando as variâncias individuais , nota-

se que o quinto estrato apresentou um valor discre-
pante em relação aos demais. Isso ocorreu por ser 
neste estrato que se encontram as distâncias com 
maior valor absoluto. Em outras palavras, o estrato 
cinco reuniu o conjunto de séries mais dissimilares 
em relação à série histórica. Ainda assim, a variância 
total da amostra estratificada resultou em um valor 
muito baixo, validando o método de estratificação 
utilizado. 

Uma vez compostas as amostras, elas foram 
submetidas às análises de distribuição empírica de 
probabilidades. A Figura 4 mostra a comparação 
entre as funções de distribuição de probabilidades 
empíricas acumuladas (FDA) da série histórica, sé-
ries sintéticas sem amostragem (N=2000) e séries 
sintéticas com amostragem (n=300) para duas usi-
nas: Sobradinho e Salto Osório. Percebe-se que a 
amostragem não afetou significativamente as fun-
ções empíricas em nenhum dos casos. As maiores 
diferenças foram observadas na porção superior, 
relativas ao intervalo entre 0,8 e 1,0, no qual as sé-
ries amostradas ligeiramente subestimaram as vazões 
de maior intensidade. Estes resultados foram tam-
bém verificados para as demais usinas do estudo.  

Desta maneira, mostra-se ser possível a re-
dução do número de cenários sintéticos sem perdas 
significativas na representatividade hidrológica local, 
alternativa que pode se mostrar interessante em 
estudos relativos a sistemas complexos e de grande 
porte. Adicionalmente, esse método torna possível a 
seleção de séries sintéticas com características parti-
culares de períodos de estiagem ou cheias para se-
rem usados em estudos específicos. 
 

CONCLUSÕES 
 
 

A modelagem de grandes sistemas mostra-se 
desafiadora à medida que se aumentam a complexi-
dade e o número de variáveis envolvidas. O caminho 
comumente encontrado é simplificá-las para tornar 
viável a solução do problema. No entanto, estas sim-
plificações podem omitir características importantes 
do sistema, colocando em risco a confiabilidade dos 
resultados. 

No caso de grandes sistemas hídricos, a a-
gregação de reservatórios é uma solução empregada 
frequentemente, principalmente em análises esto-
cásticas. No presente artigo, apresentou-se um mé-
todo alternativo para modelagem de séries de va-
zões, baseado em formulação autorregressiva con-
temporânea. Essa classe de modelos foi elaborada 
com princípios parcimoniosos, tornando-se atrativa 
para casos de maior complexidade. Ainda assim, a 
aplicação destes modelos em hidrologia é limitada. 

Neste trabalho, as vazões de 146 usinas hi-
drelétricas integrantes do SIN foram modeladas com 
sucesso pela formulação CARMA. O modelo foi 
capaz de preservar estatísticas de curto e longo ter-
mos, além de reproduzir com precisão a matriz de 
correlações espaciais.  

A modelagem individual de usinas permite a 
incorporação de elementos específicos, como desvi-
os, bombeamentos e transposição de rios, comuns a 
diversos sistemas hídricos. Outra grande vantagem é 
a possibilidade de deplecionamento diferencial 
entre reservatórios, consideração impossibilitada 
quando se trabalha com sistemas agregados. 
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Além da modelagem mostrada, propôs-se a 
redução do número de séries sintéticas geradas pelo 
modelo estocástico aplicando-se uma técnica híbrida 
de classificação de séries e amostragem não equi-
provável. Mostrou-se, a partir de distribuições empí-
ricas de probabilidades, que a técnica não distorce 
as características obtidas com o modelo estocástico. 
No entanto, problemas com a colinearidade dos 
dados forçaram a redução do sistema para tornar 
possível a classificação das séries. Dessa forma, suge-
re-se o refinamento dessa técnica como assunto a ser 
abordado em estudos futuros. 
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Synthetic Flows Scenarios for Large Water Systems 
Through Contemporary Models and Sampling 
 
ABSTRACT 
 

Modeling large water systems proves to be chal-

lenging as the complexity and the number of variables 

involved increase. It is common to employ simplifications 

as, for example, aggregation of reservoirs that operate in the 

same region. However, these simplifications may omit im-

portant system features, making them inflexible and jeop-

ardizing the reliability of results. In this paper, an alterna-

tive method is presented for modeling streamflow series 

based on the CARMA formulation. The model is successful-

ly applied to monthly streamflow from 146 hydroelectric 

plants that comprise the Brazilian Electric System, and is 

able to reproduce short and long term statistics and preserve 

the spatial correlations among the plants. Furthermore, a 

hybrid technique of classification and non-equiprobable 

stratification is proposed in order to reduce the number of 

synthetic series generated by the stochastic model. The inten-

tion is to make it possible to apply the generated series in 

studies requiring greater computer processing. It is shown 

that it is possible to reduce the number of scenarios without 

distorting the probability distribution obtained with the 

stochastic model. 

Key-words: contemporary model, monthly synthetic series, 

large water systems, sampling. 
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SUMMARY 
 
 Encompassing 9 countries in South America the Amazon region has the largest hydric potential in the world. The 

region is vitally important for the global climate, as well as having rich biodiversity, and relevant  economic, social and 

environmental aspects.  It covers an area of approximately 7.5 million square kilometers, which corresponds to around 7% 

of the planet’s solid surface. This study performs a quantitative and spatial assessment of precipitation occurring in the 

Brazilian Amazon over a period of 30 years (1978 to 2007). The treatment was based on a non-parametric Mann-Kendall 

test, considering data consistency, density of spatial distribution for the stations, the historical series and climatic phenome-

na. The results show that in terms of precipitation in the Brazilian Amazon, over the 30-year period there was a  trend to-

wards the decreasing rainfall  in the southwest quadrants of the region where the arc of deforestation is found, while in the 

northern quadrants there was a slight increase that was not significant.   

 

Keywords: Precipitation, Brazilian Amazon, Rainfall data, Climate Trends, El Niño/ La Niña, Isohyets.   

 

INTRODUCTION 
 

 

 At a global level the climate change issue is 
noticeably becoming increasingly perceptible in 
society (UNFCCC, 1992; CORFEE MORLOT and 
HÖHNE, 2003; TOL et al., 2003;). In this regard, 
there has been intensified study by the scientific 
community and by society in general, at both the 
public/governmental and private level in a search 
for solutions to those problems.  
 In this scenario, the rainfall regime is one of 
the major elements of climate, which is essential for 
the existence of life on Earth and related to eco-
nomic, social and environmental issues; since water 
obtained from rainfall feeds a multitude of activities, 
such as agriculture, ranching hydroelectricity and 
others. Additionally, rainfall and air humidity con-
tribute in transferring heat from one region of the 
planet to another (MOLION, 1987), a very im-
portant natural process, given that the rise in Earth 
temperatures is the best-known and most sensitive 
climate change. 
 

1 — Universidade Federal do Pará/UFPA/PPGEC 
2 — Universidade Federal do Pará/UFPA/Fac. Química 
3 - Universidade Federal do Oeste do Pará/UFOPA 

 The region known as the Greater Amazon 
or continental Amazon has an area of approximately 
7,584,421 Km² (ARAGÓN, 2002), which corre-
sponds to about 7% of the solid surface on the plan-
et and includes territory from eight countries (Boliv-
ia, Brazil, Colombia, Ecuador, Guyana, Peru, Suri-
name and Venezuela) and from French Guyana (an 
overseas Department of France located inside the 
Amazon environment). Brazil accounts for around 5 
million Km2 (FISCH et al., 1998; FEARNSIDE, 
2003), approximately 66% of the Amazon region 
area, which is known as the Brazilian Amazon, Legal 
Amazon or Amazon Region, and corresponds to the 
States of Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, 
Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins and part of the 
State of Maranhão.  
 The region has abundant water resources. 
Its network of rivers includes the world’s largest, the 
Amazon River, which arises in the Andes Mountains 
in Peru and empties into the Atlantic Ocean on the 
coast of Brazil, for a total extension of 6,000 Km 
(PNRH, 2006). Including participation of discharges 
from its tributaries it has an average final flow rate 
estimated at 209,000 m³/s (MOLINIER et al., 1995). 
In it are the world’s largest contiguous river basins, 
the Amazon, Xingu, Tocantins and Madeira, besides 
the potential of underground reservoirs and some of 
the world’s highest rainfall rates.  
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 In this context, it is worth noting that the 
water volume precipitated per year on the planet is 
577,000 Km³, of which only 20% is precipitated on 
the continents and the remainder into the oceans 
(SHIKLOMANOV, 1998; ABREU et al., 2005; 
REBOUÇAS et al. 2006). That being the case, it is 
presumed that a large share of the volume that falls 
on the continents occurs in the Amazon, given that, 
besides having an enormous territorial extension, it 
has one of the highest rainfall rates on earth, on 
average 2,300 mm/year (FISCH et al., 1998; 
REBOUÇAS, et al. 2006; CORREIA et al. 2007).  
 In this regard, our research sought to study 
the spatial variability of rainfall occurring over the 
last 30 (thirty) years (1978 to 2007) in the Brazilian 
Amazon, correlating that variability with the years in 
which El Niño and La Niña occurred, since these are 
climate phenomena that influence precipitation in 
this region (ACEITUNO, 1988; RAO and HADA, 
1990; MARENGO et al., 1998; POVEDA and MESA, 
1997; BRAGA et al., 2011). 
 The study on the spatial and temporal vari-
ability of rainfall has intensified in different regions 
of the world, as presented in the research of some 
authors, Rao and Hada (1990), Liebmann and Ma-
rengo (2001), Marengo (2004), Archer and Fowler 
(2004), Zhang et al. (2009), Augustine (2010), 
Hartmann et al., (2012), which contribute towards 
the management and planning of water resources. 
 In the study region there is an accessible 
network of pluviometers whose data can be treated 
and systematized, which made the study possible. 
The spatial variability of rainfall over the 30 year 
period was studied in terms of its volumetric distri-
bution, according to the characteristics found in the 
isohyet maps, which were followed according to the 
data obtained, in other words, describing the rainfall 
hydrological phenomenon and establishing quanti-
tative grandeurs within a defined geographical 
space. 
 These results will be of great importance for 
informing and expanding the data base and ena-
bling an understanding of  subsequent studies of 
rainfall patterns, as well as for policy decision-
making regarding water resources in the region. 
 
 

METHODOLOGY 
 

Collection and treatment of rainfall data. 

 

 Data were systematized based on infor-
mation recorded at the official pluviometric moni-
toring posts located in the Legal Amazon, made 

available by the Agência Nacional de Águas - ANA 
(HidroWeb base), through spreadsheets in which 
the monthly and annual rainfall values for each 
pluviometric station were tabulated. 
 Of the total of 1490 pluviometric stations in 
the study area, 234 were selected that presented a 
30-year series (1978-2007), the value recommended 
for reliability in a climate characterization for a re-
gion (WMO, 1994; TUCCI, 2003). 
 In analyzing data from the pluviometric 
stations it was noted that some stations had incon-
sistent data in their series, either through mistakes, 
errors in reading or in transcription. These were 
corrected through regional weighting and regional 
weighting with linear regression, taking into account 
the region’s homogeneity through the Köppen clas-
sification. Data consistency validation was performed 
through the double mass method, which compares 
the annual accumulated values for the season that 
was corrected with the values from the closest 
neighbor and with the largest data series. It should 
be noted that both of these usual methods are con-
solidated in the literature (TUCCI, 2003; OLIVEIRA 
et al., 2010);  
 

Preparation of the isohyet maps 

 

 The isolines or isohyets (curves that define 
parts of the space with the same height of  water 
depth) were prepared according to the values of the 
rainfall heights found in the monitoring posts 
(TUCCI, 2003).  
 Based on the disposition of these curves, 
associated with the heights of the water depths, spa-
tial and quantitative distribution of rainfall was veri-
fied for the region using SURFER software and the 
cubing method (by extreme areas or sections; prism 
and prismoidal formulas, heights of points, con-
tours) for volumetric quantification of those data 
(UREN and PRICE, 1978; BORGES, 1992). 
 The methods utilized for interpolating rain-
fall include Inverse Distance Weighted (IDW), Poly-
nomial Global and Local Interpolation, Radial Base 
Functions or Kriging (Simples; Ordinary linear; 
Universal and Cokriging). In this work we used Or-
dinary Linear Kriging, since it is one of the most 
recommended procedures for situations with re-
gionalized tendencies, as is the case in the Amazon, 
according to Isaaks & Srivastava (1989). This meth-
od is associated with B.L.U.E. (Best Linear Unbiased 
Estimator). 
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Mann—Kendall Test 

 

 The Mann—Kendall test, recommended by 
World Meteorological Organization-WMO 
(MITCHELL et al., 1966) is a non-parametric test 
for assessing trends in time series data (MANN, 
1945). This test compares each value of a time series 
with the other remaining values in sequential order. 
This test is based on the statistic“ ” defined per Yue, 
et al. (2002), Liu et al. (2009); Silva, et al. (2010) as: 
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where 'xj' are the sequential data values, 'n' is the 
length of the data set, and 'sgn(xi-xj)' is -1 for 
'sgn(xi-xj)<0', 'sgn(xi-xj)' is 0 for 'sgn (xi-xj)=0' and 1 
for 'sgn(xi-xj)>0'. The mean 'E(S)' and variance 
'Var(S)' of statistic 'S' may be given as: 
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where 'q' is the number of tied groups and 'tp' is the 
number of  data points  in the 'pth' group. Consider-
ing the null hypothesis and absence of 'q'  the vari-
ance 'Var(S)' may be given as: 
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 The standardized test statistic 

MKZ    is given 

as: 
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 A time series has a clear trend, defined as a 

level of significance of 5%, if 96.12/  ZZMK
. A 

positive 
MKZ  indicates an increasing trend in the 

time series, while a negative 
MKZ  indicates a decreas-

ing trend (Yu, et al., 2002). 

Spearman Test 

 
 According to Detzel et al. (2011, Yue et al. 
(2002), is a non-parametric test. In study, Müller et 
al. (1998) highlighted the consistency of Spearman 
test in comparison with other methods. In the spe-
arman test the hypothesis tested: 
 

 H0 - The series is homogeneous (no 

trends); 

 H1 - The series is not homogeneous 

(trends) 
 
where the statistical test of Spearman is given by 
Siegel and Castellan Jr. (2006): 
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 Where 
di= Xi− Y i  the difference in the 

point of the two variables, and N is the number of 
elements in the sample. 
 For large samples, verifying the null hypoth-
esis, the distribution is calculated in t, Detzel et al. 
(2011), as: 
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 Where the value calculated in (7) is com-
pared with the tabulated value, in relation to a level 
of significance, allowing the conclusion about the 
null hypothesis. 
 

 

Calculation of volume of rainwater precipitated in 

the Legal Amazon over the 30 years.  

 

 The volume of rainwater precipitated in the 
study region was calculated through isoline tracing, 
applying the method of cubic footing by contours. 
To do this the isohyet maps prepared with help from 
SURFER were exported. 
 Considering the enormous dimensions of 
the study area and in order  to better understand 
and visualize the dynamics of volumes at macro and 
meso-rainfall scales, the region was divided into four 
quadrants, in an attempt to maintain equity among 
the areas or surfaces of each quadrant.  The follow-
ing coordinates were used as references: Latitude 
06ºS and Longitude 57ºW. The quadrants were 



Quantitative and Spatial Assessment of Precipitation in the Brazilian Amazon (Legal Amazon) – (1978 to 2007) 

 32 

named Northeast (NE), Southeast (SE), Northwest 
(NW) and Southwest (SW), Figure 1. 
 
 

 
 
Figure 1 - Proposed subdivision for more detailed study of 
precipitation in areas of the Amazon Region, with identifi-

cation of the arc of deforestation. 

 

 

 With the rainfall volumes calculated, one 
may assess the dynamics of precipitation spatiality in 
the study area for the period (1978 to 2007), by 
observing the average precipitation values in each 
one of the quadrants. One can also correlate them 
with climate phenomena, specifically El Niño and La 
Niña, phenomena caused by warming or cooling in 
the Pacific (MARENGO 2004), which significantly 
interfere in precipitation in the Amazon; and also 
with human activities such as the arc of deforesta-
tion that began in the 1980s. Simulation studies on 
deforested areas in the Amazon have confirmed 
microclimatic and hydrological modifications in the 
region (FISCH et al., 1998; COSTA et al., 2007; 
SAMPAIO et al.,  2007; COE et al., 2009).  
 The dry and rainy periods over the 30 years 
are presented using an order 3 moving average and 
its correlation with a strong intensity El Niño (1982, 
1983, 1990, 1993, 1997 and 1998) and La Niña 
(1988, 1989 and 2007) , which may directly interfere 
in rainfall  dynamics in the region (INPE/CPTEC, 
2009 and NOAA/CPC, 2010). 
 

 

RESULTS  
 
Collection and treatment of rainfall data. 

 
 Of the total of 1490 pluviometric stations 
registered in the region, after analysis of the series, 

234 were collected that contained data from the 30-
year period (1978 to 2007) defined for this study. 
 It should be noted that of the 234 stations, 
177 had to be submitted to correction or filling in of 
missing data that varied from months to years. For 
stations that presented only monthly corrections of 
up to 6 months, the regional weighting with linear 
regression method was used, and for periods longer 
than that regional weighting was adopted; in both, 
three neighboring stations with data consistent with 
the correction period were used as references. 
 Based on isotropic or anisotropic variogram 
omnidirectional, chosen by the utility Model, the 
theoretical models: exponential, spherical, Gaussian 
and power (linear and quadratic) being selected to 
adjust the data set, the power (linear). The maps 
selected, it was found type geometric anisotropy, 
which was more evident direction 45o, as (2). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 2 - Variograma para as direções de 45º. 

 

Preparation of the isohyet maps 

 
 Before plotting the isohyets using the Ordi-
nary Linear Kriging method, variographic analyses 
were made for each one of the years, so that the 
variograms with the models best adjusted to the 
rainfall data presented were selected. 
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 With the variograms obtained the isohyets 
may be traced with the Ordinary Linear Kriging 
Method. Figures 3, 4 and 5 present the isohyet maps 
for the Legal Amazon with rainfall from 1978, annu-
al averages for the 30 years and for 2007, respective-
ly. 
 

 
 

Figure 3 - Precipitation map for 1978 in the 

Legal Amazon. 

 
 

 
 

Figure 4 - Average annual precipitation map 

(1978-2007) for the Legal Amazon. 

 
 
 One may observe from the map that the 
highest rainfall rates occurred in the far north of the 
region, mainly in the State of Amapá, with more 
than 4000 mm per year, with noteworthy precipita-
tion also falling on the coast of the State of Pará and 
in the Northwest of the State of Amazonas in the 
region known as the “dog’s head.” Additionally, in 
comparison with isohyet maps from other studies 
(SALATI, 1978; HIEZ et al., 1992; MARENGO, 1995; 

MOLINIER et al. 1995), one may perceive that these 
regions have the areas with highest and lowest rain-
fall in common, with similarities in the values for 
water depths in the same areas being observable. 
 

 
 

Figure 5 - Precipitation map for 2007 in the 

Legal Amazon. 

 
 
 As for the regions with rates below 1800 mm 
per year, the northern part of Roraima and the east-
ern and extreme southern part of the Legal Amazon 
that includes a major part of the States of Maranhão, 
Tocantins and Mato Grosso are noteworthy. 
 In these areas, the low rainfall rates may be 
related to characteristics of the vegetation (cerrado-
type savanna), as well as the current scenario of the 
arc of deforestation.  According to data from INPE 
(2008), the Legal Amazon had already had 713,000 
Km² of forests devastated by 2008, corresponding to 
around 13.7% in relation to the total area, twice the 
size of Japan. 
 
Calculation of the volume of rain falling in the Legal 

Amazon over the 30 years. 

 
 After preparation of the isohyet maps one 
may calculate the annual volume precipitation over 
the Legal Amazon area during the last 30 years. 
SURFER was used for this calculation. 
 The average depth is obtained by dividing 
the volume precipitated over the area respective to 
that volume, and one can compare the quadrants 
with the most and least rainfall in the Legal Amazon, 
as well as the annual variations in the respective 
areas (Table 01). Evaluating the time series of annu-
al precipitation totals for the different quadrants, 
Northeast (NE), Southeast (SE), Northwest (NW) 
and Southwest (SW), it was verified that the maxi-
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mum of minimum values of of  rainfall and the vari-
ability in relation the average largely occurred dur-
ing periods of El Niño and La Niña, respectively, as 
verified in 1983 and 1989  (Table 02).  
 

Table 01 - Average annual depth (mm) per quadrants. 

 

 
 

Table 02 - The values assigned for minimum and 

maximum rainfall per quadrants and relation with 

average of annual precipitation. 

 

 
 
 
 The results demonstrate that the northern 
quadrants have higher precipitation rates, notably 
the Northwest region with its  average annual rain-
fall on the order of 2387.28 mm, whereas in the 
Southeast region is considerably smaller, at 1773.28 
mm. This makes it the only quadrant presenting 
average annual precipitation below 2000 mm; that 
may be associated with the fact that this region is 
part of the Cerrado Biome and also next to the 

Northeastern portion of the country, known as the 
driest region of Brazil, as well as being in the zone 
known as the arc of deforestation, which has a 
strong interference with precipitation. 
 Figure 6 presents the average behavior of 
the annual precipitation volume in the Legal Ama-
zon over the last 30 years. One should note that in 
this historical series there were some significant 
variations in the annual average, mainly during the 
El Niño and La Niña years. 
 

 
 

Figure 6 - Behavior of average of the volume annual of 

precipitation in the Legal Amazon. 

 
 
 Figure 7 presents the behavior of volume 
annual of precipitation in each quadrant of the 
Legal Amazon over the last 30 years. 
 

 
 

Figure 7 - Behavior of the volume annual of precipitation 

per quadrant in the Legal Amazon. 

 
 
 Utilizing annual precipitation averages oc-
curring in the Brazilian Amazon through an order 3 
moving average, we observe the dry and rainy peri-
ods over the last 30 years. In the graph we see that 
the dry periods coincide with the strong El Niño 

Years/ Average 
depth (mm) NE NW SW SE MÉDIA 

1978 2265.8 2562.4 2270.2 1953.8 2269.4 
1979 2092.4 2340.1 2134.2 1873.8 2115.6 
1980 2036.4 2184.6 2062.5 2015.3 2078.2 
1981 1742.4 2372.8 2153.0 1651.7 1996.3 
1982 2141.9 2467.5 2257.1 1795.8 2173.4 
1983 1483.3 2113.7 1888.0 1706.4 1814.3 
1984 2534.4 2587.7 2198.7 1634.5 2237.6 
1985 2696.2 2294.8 2227.8 2062.7 2308.4 
1986 2317.1 2535.8 2200.2 1715.2 2196.0 
1987 1825.3 2187.8 2044.9 1656.5 1937.7 
1988 2585.9 2635.3 2219.9 1878.2 2328.6 
1989 2678.1 2558.4 2216.4 2006.9 2359.3 
1990 2103.4 2387.7 2117.7 1574.8 2051.9 
1991 2142.7 2192.3 2072.8 1756.0 2041.4 
1992 1626.0 2051.6 1980.0 1826.7 1882.6 
1993 2083.9 2745.2 2060.9 1629.8 2144.7 
1994 2451.2 2373.0 2077.1 1874.0 2189.8 
1995 2260.7 2132.1 1984.1 1901.0 2064.9 
1996 2415.3 2473.5 2072.6 1727.2 2171.3 
1997 1885.9 2035.6 2036.8 1776.1 1937.6 
1998 2018.1 2228.4 1910.7 1591.4 1941.0 
1999 2410.5 2601.0 1958.7 1697.9 2168.6 
2000 2614.0 2460.7 1960.0 1885.3 2222.9 
2001 2262.8 2424.2 2200.6 1751.3 2162.6 
2002 2142.0 2437.0 1995.5 1650.9 2062.0 
2003 2127.4 2288.4 2079.8 1729.3 2059.2 
2004 2263.1 2409.8 2031.7 1867.6 2145.0 
2005 2305.4 2459.1 1827.9 1711.6 2076.8 
2006 2355.8 2615.2 2001.2 1795.5 2195.8 
2007 2182.5 2463.0 1963.5 1501.1 2032.3 

AVERAGE 2201.7 2387.3 2073.5 1773.3 2112.2
STANDARD DEVIATION 295,19 184,32 115,91 138,26 131,87 
COEFFICIENT OF 

VARIATION 
0,13 0,08 0,06 0,08 0,06 

RANGE 1212,89 709,62 442,26 487,93 545,03 
RANGE/AVERAGE 55% 30% 21% 28% 26% 

 

Quadrants 
Precipitation 

 Variability/ave
rage (%) 

Maximum 
(mm) Year 

Minimum 
(mm) Year 

 
(+) (-) 

NE 2696.2 1985 1483.3 1983  22.46 32.63
NW 2745.2 1993 2035.6 1997  14.99 14.73
SE 2062.7 1985 1501.1 2007  16.32 15.35
SW 2270.2 1978 1827.9 2005  9.49 11.84

Total 
Area 2359.3 1989 1814.3 1983  11.70 14.10
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years, whereas the rainy periods coincide with the 
occurrence of La Niña, showing that these climate 
phenomena have a direct influence on precipitation 
in the Brazilian Amazon (Figure 8).  
 
 

 
 

Figure 8 - Dry and rainy period utilizing an order 3 

moving average. 

 
 
 Archer and Fowler (2004) identified similar 
links analyzing precipitation in the Upper Indus 
Basin, but the connections for that period were with 
NAO phenomena (North Atlantic Oscillation). 
 Observing the behavior of the precipitation 
and calculating the amount precipitation per re-
gion, we applied the Mann-Kendall test to  the  pre-
cipitation series to assess the behavior of the trend 
per region, as presented in  Table 03. 
 
 

Table 03 - Results of the Mann-Kendall for the 

significance level (± 1.96) range and spearman 

for the significance level (5%), with occurrences 

of El Nino and La Nina. 

 

Precipitation 

per Region  

(1978-2007) 

Regi-

on 

Test  

Mann 

Kendall 

(ZMK) 

Spear-

man 
Trend 

Precipitation (NE) 0.874 0.181 
no 

tendency 

Precipitation (SE) -1.338 -0.270 
no 

tendency 

Precipitation (NW) 0.089 0.109 
no 

tendency 

Precipitation (SW) -3.229 -0.580 
negative 

tendency 

Total Precipitation in 

the  Legal Amazon 
-0.696 -0.143 

no 

tendency 

 
 

 When analyzing behavior of rainfall  in the 
previously established quadrants one may observe 
that it in the Northeast and Northwest it has not 
significantly increased, while in the quadrants to the 
Southeast and Southwest one may observe a marked 
decrease in precipitation; however, it is only signifi-
cant in the  southwest. It is highly likely that this 
reduction can be correlated to the existence of the 
arc of deforestation and an intense alteration in 
land use and occupation in those regions. Studies 
such as those by  Fisch et al. (1998), Costa et al. 
(2003), D'Almeida et al. (2006), Costa et al. (2007), 
Sampaio et al. (2007), Coe et al. (2009), have con-
cluded, using simulations and modeling, that the 
intense deforestation in the Amazon rainforest di-
rectly influences environmental imbalance, princi-
pally in the hydrological cycle, producing a signifi-
cant decrease in evapotranspiration and precipita-
tion.  
 

Table 04 - Present research on rainfall trends in 

the Amazon basin 

 

 
 
 The average precipitation in Brazilian Ama-
zon, defined in Table 02 was 2,112.17 mm, corre-
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Authors Publication
year 

 Main results and conclusions about the 
precipitation in Amazonia  

Marengo & 
Valverde 

2007 

In Amazonia, yet that deforestation has 
in the last years significant tendency 
were not detected in the rainfalls or 
streamflow in this region. 
In the regional scale, the rainfall in 
Amazonia presents a weak negative 
tendency while the rain in Amazonia of 
the South presents a pronounced 
positive tendency. 
In the Amazonia, though the various 
models can present trends of increasing 
or decreasing, the consensus would be 
reduced rainfall, particularly in the 
eastern Amazon.  
 

Marengo 2004 

Negative precipitation trends were 
identified for the entire Amazon basin, 
while the regional level, there is a 
negative trends in northern Amazonia 
and positive trends in the southern 
Amazon in the Climate Research Unit 
(CRU), raingauge-based dataset, while 
the CMAP dataset shows negative trends. 
The drier period after 1975 is 
consistent with the presence of 
stronger and more frequent El Niño, 
which occurred during the years 1983, 
1987, 1991-93, and 1998, which tend to 
produce less rainfall in northern 
Amazon. 
Shown a systematic increase in 
convection about the northern Amazonia 
after 1975, that could indicate an 
increase of rainfall in the region. 
 

Chu et al. 1994 

A small increase was consistently 
observed in most of the convection in 
the Amazon Basin (1974-90), with 
changes that were statistically more 
significant in the Western Amazon, 
along the slope of the Andes. 
 

Liebmann 
and 

Marengo 
2001 

The annual mean precipitation in the 
Brazilian Amazon. Ranging from less 
than 2000 mm in the south, east, and 
extreme north, to more than 3000 mm in 
the northwest, period 1976 - 97. 
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sponding to 5.9 mm/day-1. Other research obtained 
the values presented in Table 05. 

 

Table 05 - Daily precipitation average  in the Amazon 

Basin (Marengo, 2004) 

 

 
    Source: adapted from Marengo, 2004 

 
 
 The trends presented in this paper partially 
converge with previous studies, especially regarding 
the small reduction in rainfall in the Amazon as a 
whole. However, it appears that there are divergenc-
es concerning the distribution of spatial variability, 
and an increase to the north (in the two quadrants), 
even if not very significant, and reduction to the 
south (two quadrants), strongly significant in the 
southwest. 
 The average precipitation calculated in this 
paper shows itself to be absolutely compatible with 
the 10 studies surveyed (Table 05), which range 
from 5.0 to 8.1 mm day-1 with an average of 6.2 mm 
day-1, i.e. only a 5% variation. 
 However, most studies employed a  different 
approach in their analyses, dealing with the entire  
Amazon basin, while the present paper is limited to 
the Brazilian Amazon. 
 
 

DISCUSSION AND CONCLUSIONS 
 
 
 The total volume precipitated over the Bra-
zilian Amazon over a period of 30 years was 
310,834.9 Km³ or 310,834,900,000,000,000 liters, 
with an annual average of 10,361.16 Km³, a volume 
that has remained approximately constant, account-
ing for around 2% of all global precipitation 
(577,000 Km³) and 9% of precipitation on the solid 
surface of the planet (119,000 Km³). 
 The results of the non parametric Mann-
Kendall and Spearman test indicate that only in the 
southwest region is there a significant and decreas-
ing trend in changes in the behavior of precipita-
tion, which is to some degree  attenuated by the 
constant behavior  constant of the other quadrants. 

Therefore one cannot affirm that there has been a 
significant reduction of precipitation in Legal Ama-
zon over the  30-year study period. This can is asso-
ciated with the natural variability of the phenomena.  
 This work focuses on the quantitative study 
for description and characterization on the precipi-
tation in the Brazilian Amazon over a period of 30 
years, based on real and measured data ,  using nei-
ther simulations, modeling or predictions and hypo-
thetical scenarios, and not seeking  to identify a 
cause-effect relationship for the phenomenon, but 
the paper may contribute to or inform  other re-
search  needed for  understanding of this phenom-
enon in the region, which is so vital to the entire 
planet.   
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Avaliação Quantitativa e Espacial da Precipitação 
na Amazônia Brasileira (Amazônia Legal) — (1978-
2007) 
 
RESUMO 
 
 Abrangendo 9 países da América do Sul, a 
Amazonia tem o maior potencial hídrico do mundo. A 
região é de importância vital para o clima global, 
tendo uma rica biodiversidade e aspectos econômicos, 
sociais e ambientais relevantes. Cobre uma área de 
aproximadamente 7,6  milhões de quilômetros qua-
drados, que corresponde a cerca de 7% da superfície 
sólida do planeta. Este estudo realiza uma avaliação 
quantitativa e espacial da precipitação que ocorre na 
Amazonia Brasileira num período de 30 anos (1978 
a 2007). O tratamento foi baseado no teste não-
paramétrico de Mann-Kendall, considerando a con-
sistência de dados, densidade da distribuição espacial 
dos postos, séries históricas e fenômenos climáticos. Os 
resultados mostram que, em termos de precipitação na 
Amazonia Brasileira, durante o período de 30 anos, 
houve uma tendência no sentido da diminuição da 
chuva nos quadrantes de sudoeste da região, onde é 
encontrado o arco de desmatamento, enquanto que, 
nos quadrantes norte houve um pequeno aumento 
que não foi significativo.  

Palavras chave: Precipitação, Amazônia Brasileira, 
Dados de Chuva, Tendências climáticas, El Niño/ 
La Niña, isoietas. 
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RESUMO 
 

Esse trabalho investiga a correlação entre o uso e a ocupação do solo e a qualidade da água empregando geotecnolo-

gias de Sensoriamento Remoto e Sistema de Informações Geográficas via modelo estatístico de correlações canônicas. Para 

aplicação do método considerou treze sub-bacias tributárias da bacia hidrográfica do Rio Itapemirim no Estado do Espírito 

Santo durante o período de seca. Os resultados indicam que as sub-bacias com um índice mais elevado de atividade humana 

sobre o solo estão associadas com um índice mais elevado de degradação da qualidade da água. Além disso, as atividades 

humanas nessas sub-bacias estão relacionadas com atividade de pastagem e solo exposto enquanto que a degradação da 

qualidade da água está associada com a alta concentração de Nitratos e baixa concentração do Oxigênio Dissolvido prova-

velmente associada ao material orgânico lançado difusamente devido à pecuária bovina sem um manejo adequado.  

 

Palavras chave: Geotecnologias, Qualidade da água, Estatística Multivariada, Análise de Correlações Canônicas. 

 

INTRODUÇÃO 
 

 

Temas ligados ao meio ambiente e recursos 
naturais, sobretudo a respeito de possíveis mudanças 
climáticas, têm sido debatidos em todo o mundo, 
relatório do World Resources Institute (1996). Um 
tema em particular de grande importância e objeto 
de intensa investigação científica é a “água e os re-
cursos hídricos”. Isso porque a água é um recurso 
natural necessário em vários processos de produção 
e recebe a descarga de efluentes domésticos e indus-
triais e descargas difusas associadas à atividade agro-
pecuária, além de ser um recurso essencial a todas as 
formas de vida na Terra.  

No Brasil, a Lei Federal nº 9.433 de janeiro 
de 1997 institui a Política Nacional dos Recursos 
Hídricos, estabelece dispositivos legais sobre a ges-
tão dos recursos hídricos, institui a bacia hidrográfi-
ca como unidade de gestão em todo o território 
nacional. Já a Resolução CONAMA 357, de 17 de 
março de 2005, dispõe sobre a classificação dos cor-
pos de água em classes de 1 a 4 de acordo com os 
seus usos preponderantes, as diretrizes ambientais 
para o seu enquadramento de acordo com parâme-
tros de qualidade da água definidos e seus limites 
máximos toleráveis para cada classe. Estabelece,  
 
 

*Universidade Federal do Espírito Santo UFES 

 

ainda, condições e padrões de lançamento de eflu-
entes de acordo com a resolução CONAMA 430, 13 
de maio de 2011. Uma bacia não classificada é con-
siderada de classe 2 para água doce e deve ser apro-
priada para o consumo humano após tratamento 
convencional, a prática de esportes aquáticos, pesca 
dentre outros usos previstos.  No Estado do Espírito 
Santo, a Lei Estadual n° 5.818 de 29 de dezembro de 
1998, dispõe sobre a Política Estadual dos Recursos 
Hídricos e segue os moldes da Lei Federal. 

Sabe-se também que a ocorrência de um fe-
nômeno natural ou qualquer atividade humana nos 
limites de uma bacia hidrográfica pode afetar tanto 
a quantidade quanto a qualidade das águas dessa 
bacia. 

Alguns trabalhos recentemente publicados 
tratam da relação entre o uso e a ocupação dos solos 
e a qualidade da água. Fonseca (2006) estudou fato-
res que mais afetam a qualidade da água do rio Te-
les Pires/MT. Usou um modelo de Regressão Múlti-
pla com as variáveis: pedologia, vegetação, área da 
sub-bacia, índice de desmatamento e concluiu que a 
pedologia e a vegetação são as principais variáveis. 
Zeilhofer et al (2006) usaram a Análise de Corres-
pondência para estudar a poluição difusa em dez 
estações de monitoramento ao longo do rio Cuia-
bá/MT.Foi identificado um aumento na concentra-
ção de coliformes fecais próximo às áreas urbaniza-
das e um aumento na concentração de Nitrogênio 
próximo às áreas de intensa atividade de pesca.  
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Com o objetivo de identificar as principais 
fontes de poluição e entender a variação espacial e 
temporal da qualidade das águas do rio Fuji/Japão, 
Shrestha e Kazama (2007) exploraram uma signifi-
cativa base de dados utilizando várias ferramentas de 
análise estatísticas tais como: Análise de Componen-
tes Principais, Análise Fatorial, Análise de Discrimi-
nantes e Clusters Analysis e Análise de Séries Tem-
porais. Maillard e Santos (2008) usaram ferramentas 
de Sistema de Informações Geográficas (SIG) e 
Sensoriamento Remoto para estabelecer o percen-
tual de cada classe de uso e ocupação do solo em 
dezesseis sub-bacias do rio das Velhas/MG. Estas 
informações foram relacionadas por meio de Análi-
se de Regressão com dados do Índice de Qualidade 
da Água (IQA) resultando na identificação das prin-
cipais fontes de alteração da qualidade da água. 
Coskun e Alparslan (2008) investigaram como o 
avanço da urbanização afeta a qualidade da água da 
bacia do rio Ormuli/Stambul/Turkia utilizando 
mapas de ocupação via Sensoriamento Remoto e 
SIG. 

Os trabalhos mencionados nos parágrafos 
anteriores, em geral, buscam identificar fontes de 
poluição da água e pontos da bacia investigada em 
que há alteração da qualidade das águas, muitas 
vezes de forma qualitativa. A contribuição desse 
trabalho está em investigar a principal influência do 
uso e ocupação do solo (empregando geotecnologi-
as) na alteração de alguns parâmetros de qualidade 
da água. O estudo realizado utilizou dados referen-
tes a amostras aleatórias de água de treze (13) sub-
bacias contribuintes da bacia hidrográfica do Rio 
Itapemirim no Estado do Espírito Santo coletadas 
no período de seca. Para descrever a correlação 
entre os dois grupos de variáveis, foi empregada a 
técnica de Correlações Canônicas uma vez que os 
dados amostrais são realizações casuais independen-
tes, em escala contínua, de vetores cujas componen-
tes são variáveis aleatórias correlacionadas. Essa 
técnica permite identificar de forma sistemática e 
quantitativamente qual a combinação de atividades 
e ocupação da bacia que mais afeta a qualidade das 
águas e de que modo a qualidade das águas é afeta-
da.  
 

ANÁLISE DAS CORRRELAÇÕES 
CANÔNICAS TEÓRICAS 
 
 A análise das correlações canônicas foi pro-
posta por Hotelling (1936), e o objetivo central é 
descrever as relações lineares existentes entre dois 
conjuntos de variáveis aleatórias.  

Sejam X e Y dois vetores aleatórios definidos 
no mesmo espaço de probabilidade com dimensões 

px1 e qx1, respectivamente, com 0 < p  q. Conside-

re ainda os respectivos vetores de Médias e matrizes 

de Variâncias-Covariâncias: μX = E(X) e μY = E(Y); X 

= V(X) e Y = V(Y); e, XY = Cov(X,Y) com  XY = 

YX
T, onde E(.) é o operador estatístico de Valor 

Esperado, V(.) é o operador estatístico de Variância 
e Cov(.) é o operador estatístico de Covariâncias no 
contexto matricial. 

O par de variáveis canônicas de ordem k, 
(Uk,Vk), é dado por: Uk = ak

TX e Vk = bk
TY, onde ak e 

bk são vetores de constantes, chamados de vetores de 
coeficientes canônicos,  de dimensão px1 e qx1, 
respectivamente. O par (Uk,Vk) de variáveis canôni-
cas é definido de tal forma que V(Uk) = V(Vk) = 1 
para uma definição única dos vetores e Corr(Uk,Vk) 

= k onde Corr(.) é o operador estatístico de Corre-

lação. A correlação k é chamada de correlação ca-

nônica do par (Uk,Vk) e é tal que k é máximo den-
tretodas as possíveis combinações lineares ak

TX e  
bk

TY, k = 1, 2, ..., min(p,q). Além disso, o par (Uk,Vk) 
é não correlacionado com todos os pares (Uj,Vj), j = 
1, 2, ..., k — 1.  

Os vetores de coeficientes canônicos, con-
forme Jonhson e Witchern (2002), são as soluções 
do sistema de equações lineares: 
 

(XYY
-1YX- kX)ak = 0 

 

(YXX
-1XY- kY)bk = 0. 

 

Nesse caso, k é o auto-valor k da matriz 

 

X
-1XYY

-1YX 

 

ou, equivalentemente, k é o auto-valor k da matriz 

 

Y
-1YXX

-1XY. 

 
Os vetores de coeficientes canônicos ak e bk 

são os auto-vetores associados ao auto-valor k. 

A correlação canônica do par (Uk,Vk) é dada 

pela raiz quadrada de k. 
Cabe observar que, caso os vetores X e Y a-

presentarem escalas discrepantes para algumas vari-

áveis aleatórias componentes, ak e bk e k podem ser 

obtidos das equações anteriores substituindo as ma-
trizes de Variâncias-Covariâncias de X e Y pelas suas 
respectivas matrizes de Correlação, isso é equivalen-
te a obter os auto-valores e auto-vetores dos vetores 
aleatórios X e Y padronizados, Mingote (2005). 
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As correlações entre as variáveis canônicas e 
os vetores aleatórios, chamadas de “Canonical Loa-
dings”, são calculadas por: 
 

(Uk,X) = Xak e  (Vk,Y) = Ybk 

 

ondeX  =  Corr(X) e Y = Corr(Y). 

 
A importância das “Canonical loadings” está 

no fato delas auxiliarem na tarefa de interpretação 
do significado prático das variáveis canônicas. 

Após a observação e exploração dos dados, 
os auto-valores e auto-vetores calculados formam os 
pares de variáveis canônicas e a correlação canônica 
amostrais, além disso, os cálculos utilizam as equa-
ções apresentadas anteriormente substituindo as 

matrizes teóricas X, Y, XY (ou X, Y e XY) pelas 

respectivas matrizes amostrais SXY, SY e SXY (ou RX, 
RY e RXY), pois, elas são estimadores não viciados e 
consistentes de suas matrizes teóricas, segundo An-
derson (2003). 
 

 

CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA ESTUDADA 
 

 

A bacia do rio Itapemirim (Figura 01) está 
localizada ao Sul do Estado do Espírito Santo entre 
as latitudes 20º 10’ e 21º 15’ Sul e as longitudes 40º 
48’ e 41º 52’ Oeste, com área de, aproximadamente, 
6870 km2. Ela abrange os municípios de Alegre, 
Atílio Vivácqua, Castelo, Conceição de Castelo, Ca-
choeiro do Itapemirim, Itapemirim, Iúna, Irupi, 
Ibatiba, Jerônimo Monteiro, Marataízes, Muqui, 
Presidente Kennedy, Vargem Alta e Venda Nova do 
Imigrante no Estado do Espírito Santo, e o municí-
pio de Lajinha no Estado de Minas Gerais. 

Apresenta clima temperado e úmido com 
temperatura média anual de 24°C na foz e 17°C na 
serra e regime de chuvas de 900 a 1600 mm anuais 
com estação chuvosa entre os meses de setembro e 
abril com pico em dezembro. O regime fluvial coin-
cide com o regime pluvial. Esta área conta com uma 
rede hidrométrica relativamente densa. 

A escolha dessa bacia é devido à grande 
quantidade de informações pré-existentes e pela sua 
importância econômica no cenário estadual. A mai-
oria dos municípios cultiva café e há atividades in-
dustriais no setor de mármore e granitos em alguns 
deles. Entretanto, a principal atividade é a bovino-
cultura de corte e leite que é praticada em quase 
todos os municípios das sub-bacias estudadas. Mais 
informações podem ser obtidas no Diagnóstico e 

Caracterização Ambiental da Bacia do Rio Itapemi-
rim, GEADES (2004).  

 

Figura 01 - Mapa de localização da bacia hidrográfica do 

rio Itapemirim, Espírito Santo. 

 
 

AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS E 
LEVANTAMENTO DOS DADOS 
 
 

Foram cedidas pelo Comitê de bacia do Ita-
pemirim informações sobre a caracterização ambi-
ental e usos e ocupação das sub-bacias, GEADES 
(2004). As Informações georreferenciadas sobre 
municípios, localidades, hidrografia, curvas de nível 
e bacias hidrográficas foram obtidas no Sistema 
Integrado de Bases Georreferenciadas do Estado do 
Espírito Santo - GEOBASES e as aerofotos forneci-
das pelo Instituto Estadual de Meio Ambiente e 
Recursos Hídricos do Espírito Santo — IEMA. 

Os ortofotomosaicos cedidos pelo IEMA na 
escala de 1:15.000 originadas de vôos aerofotogra-
métricos na escala 1:35.000 de junho de 2007 servi-
ram de base de apoio ao planejamento amostral, 
para a localização dos pontos de coleta de água, 
para definição das sub-bacias de contribuição e, 
sobretudo, para geração dos mapas de uso e ocupa-
ção do solo. 

As coordenadas dos pontos de coleta de á-
gua foram obtidas utilizando GPS Garmin 12XL 
configurado pelo Sistema Geodésico de Referência 
SAD69 (South American Datum 1969) e o Sistema 
de Projeção Universal Transversa de Mercador — 
UTM. 

As amostras de água foram coletadas nos 
pontos pré-selecionados entre os dias 01 e 03 de 
julho de 2008 e analisadas pelo laboratório LAFAR-
SOL  -  Laboratório  de  Análises  de  Fertilizantes , 
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Figura 02 - Mapa de localização das 13 (treze) sub-bacias hidrográficas, Espírito Santo. 

 

Tabela 01 — Percentual de área ocupada das classes para cada sub-bacia. 

 

 

Sub-bacia 

Classe 1 

(Área 

edificada) 

Classe 2 

(Área 

agrícola) 

Classe 3 

(Pastagem) 

Classe 4 

(Vegetação 

intermediária) 

Classe 5 

(Fragmento 

florestal) 

Classe 6 

(solo 

exposto) 

Classe 7 

(Fragmento 

rochoso) 

1-Córrego 

Independência 
2,2 1,7 47,2 23,9 13,6 11,0 0,4 

2-Córrego Poço 

D'Anta 
2,2 8,3 36,6 14,9 23,5 8,4 6,1 

3-Córrego Salgado 5,1 2,7 46,5 20,4 18,5 3,6 3,2 

4-Córrego Itaoca 4,0 1,5 52,5 18,6 7,8 12,7 2,9 

5-Ribeirão Estrela 

do Norte 
0,8 12,4 33,1 12,9 28,2 1,9 10,7 

6-Ribeirão Floresta 1,1 16,1 29,5 11,2 32,2 2,6 7,3 

7-Ribeirão São 

João da Mata 
0,6 9,4 60,9 12,7 10,7 3,8 1,9 

8-Ribeirão Vala 

do Souza 
2,2 11,4 50,0 13,8 15,7 4,8 2,1 

9-Ribeirão 

Monte Cristo 
0,9 14,1 29,1 11,4 29,9 3,7 10,9 

10-Córrego 

Santa Angélica 
0,8 4,7 48,6 16,0 18,5 4,6 6,8 

11-Córrego 

Horizonte 
4,0 1,6 47,3 17,1 26,3 3,7 0,0 

12-Córrego 

Bosque 
0,5 3,1 54,7 11,0 20,0 1,7 9,0 

13-Córrego 

Biquinha 
1,1 5,6 66,0 6,9 15,4 3,6 1,3 

Média 2,0 7,1 46,4 14,7 20,0 5,1 4,8 

Mediana 1,1 5,6 47,3 13,8 18,5 3,7 3,2 
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Figura 03 - Mapa de uso do solo da sub-bacia do Córrego Itaoca, Espírito Santo. 

 
 
Águas, Minérios, Resíduos, Solos e Plantas perten-
cente ao NEDTEC - Núcleo de Estudos e de Difusão 
de Tecnologia em Floresta, Recursos Hídricos e 
Agricultura Sustentável, campus da Universidade 
Federal do Espírito Santo, seguindo o padrão esta-
belecido pela AMERICAN PUBLIC HEATH ASSO-
CIATION — APHA - Standard methods for the exa-
mination of water and waster water , 1995. 
 

 

GERAÇÃO DAS SUB-BACIAS E DOS MAPAS 
DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 
 
 

As sub-bacias foram delimitadas a partir de 
seus divisores topográficos, considerando os pontos 
de coleta de análise de água pré-estabelecidos. A 
Figura 02 em anexo apresenta a localização e o pon-
to de coleta de água das 13 sub-bacias hidrográficas 
amostradas. 

As classes de uso e ocupação do solo para a 
composição dos mapas foram definidas por fotoin-
terpretação das ortofotos cedidas pelo IEMA e por 
inspeção de campo seguindo os fatores de fotoin-
terpretação sugeridos por Loch (1993) e Temba 
(2000). As classes são: área edificada, área agrícola, 
pastagem, vegetação intermediária, fragmento flo-
restal, solo exposto e fragmento rochoso. 

A Tabela 01 em anexo apresenta o percen-
tual de área ocupada de cada classe para as 13 sub-
bacias. Pode-se observar que a pastagem apresenta o 
maior percentual em todas as sub-bacias, exceto a 

sub-bacia 06 — Ribeirão Floresta cuja maior área 
ocupada é de fragmentos florestais (ela é a sub-bacia 
de maior área relativa de fragmentos florestais e a 
maior área relativa de agricultura dentre todas as 
sub-bacias investigadas). Já a sub-bacia 04 — Córrego 
Itaoca, ao contrário do Ribeirão Floresta, possui a 
menor área ocupada de agricultura e a maior área 
ocupada de pastagem dentre todas as sub-bacias. 

Como exemplo, a Figura 03 em anexo apre-
senta o mapa de uso e ocupação da sub-bacia Córre-
go Itaoca. 
 

ANÁLISE DOS DADOS E DAS 
CORRELAÇÕES CANÔNICAS AMOSTRAIS 
 

Todas as análises dos dados e das correla-
ções canônicas amostrais foram realizadas utilizando 
o pacote padrão do aplicativo computacional estatís-
tico de livre distribuição R 2.7.1. Para mais detalhes 
sobre o aplicativo e suas funções e pacotes, consultar 
Dalgaard (2002). 

Os parâmetros de qualidade da água utiliza-
dos foram organizados em um vetor aleatório 5x1 X 
= [X1 X2 X3 X4 X5]

T e os parâmetros de uso e ocupa-
ção do solo foram organizados em um vetor 4x1 Y = 
[Y1 Y2 Y3 Y4]

T, onde: 
 

 X1: Coliformes Termotolerantes (unida-
des/100ml); 

 X2: Oxigênio Dissolvido (mg/l); 

 X3: Fósforo (mg/l); 

 X4: Nitratos (mg/l); 
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 X5: Amônia (mg/l); 

 Y1: Percentual de áreas edificadas; 

 Y2: Percentual de áreas agrícolas; 

 Y3: Percentual de áreas de pastagem; e, 

 Y4: Percentual de áreas de solo exposto. 

 
O que justifica a escolha das variáveis rela-

cionadas à qualidade das águas é a relação dos pa-
râmetros de qualidade da água com as principais 
atividades praticadas na região. Já a escolha de 4 das 
7 classes de ocupações é justifica pela presença de 
multicolinearidade na matriz de correlações “com-
pleta” (7x7), isto é, alguns pares de classes eram 
variáveis com correlação, em módulo, próxima de 1 
(neste caso, uma variável do par pode ser escrita 
como combinação linear da outra variável do mes-
mo par), portanto, a matriz 7x7 de correlações é 
singular e não possui inversa impossibilitando o 
cálculo das variáveis e correlações canônicas. A solu-
ção adotada foi retirar uma das variáveis de cada par 
(essa escolha foi orientada pelo menor percentual 
de ocupação da classe nas sub-bacias). 

Após uma análise exploratória dos dados 
optou-se por trabalhar com as matrizes de Correla-
ções RX, RY e RXY devido às grandes diferenças de 
escala dos vetores observados. 

As Tabelas 02, 03 e 04 mostram, respectiva-
mente, as matrizes de auto-vetores normalizados de 
RX

-1RXYRY
-1RYX e RY

-1RYXRX
-1RXY e o vetor dos auto-

valores correspondentes. 
 

Tabela 02 - Resultado da matriz de auto-vetores de 

RX
-1RXYRY

-1RYX 

 

Matriz de auto-vetores de RX
-1RXYRY

-1RYX 

a1 a2 a3 a4 a5 

- 0.081 - 0.793 - 0.685 - 0.035 0.227 

- 0.851 - 0.194 0.232 0.109 0.128 

- 0.351 - 0.518 0.606 - 0.726 0.502 

0.346 - 0.247 0.175 0.469 0.278 

- 0.163 0.059 0.279 0.489 - 0.775 

 

Tabela 03 - Resultado da matriz de auto-vetores de 

RY
-1RYXRX

-1RXY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 04 - Resultado do vetor de auto-valores. 

 
 
 
 
 
 
 
 

O primeiro par de variáveis canônicas é: 
 
U1 = a1

TX* = 
= -0,081X1* - 0,851 X2* - 0,351 X3* +0,346 X4* - 0,163 
X5*; e,   
V1 = b1

TY* = 
= -0,008Y1* + 0,340 Y2* + 0,408 Y3* + 0,847 Y4*, 
 
onde X* e Y* são os respectivos vetores X e Y pa-
dronizados.  

A correlação canônica amostral do par 

(U1,V1) é, em módulo, igual a 0,87 uma vez que 1 = 

0,756. 
As “Canonical Loadings” amostrais são apre-

sentadas na Tabela 05 e, de acordo com ela, U1 pode 
ser interpretada como um contraste entre os níveis 
de Nitrato e Oxigênio Dissolvido (um valor alto de 
U1 indica, basicamente, uma alta concentração de 
Nitratos e baixa de Oxigênio Dissolvido na sub-bacia 
analisada); Já V1 pode ser interpretada como um 
índice que agrega as atividades de pastagem e à 
exposição do solo (valores altos de V1 representam, 
basicamente, uma grande área ocupada por pasta-
gem e/ou de solo exposto). Portanto, as variáveis 
canônicas amostrais serão denominadas de “Índice 
de Degradação da Água” (IDA) para U1 e de “Índice 
de Atividade Humana do Solo” (IAHS) para V1. 
 

Tabela 05 - Resultado das correlações entre as variáveis 

canônicas e os vetores X e Y. 

 

Canonical loadings 

R(U1,X) R(V1,Y) 

-0.005 0.188 

-0.567 -0.263 

0.113 0.294 

0.240 0.739 

0.063 - 

 

 
A Tabela 06 lista os valores dos índices (U1, 

V1) de cada sub-bacia e o Gráfico 01 mostra a disper-
são dos dados. 

Matriz de auto-vetores de RY
-1RYXRX

-1RXY 

 

b1 b2 b3 b4 

- 0.008 0.656 - 0.663 0.296 

0.340 0.383 - 0.165 - 0.906 

0.408 0.593 0.727 0.265 

0.847 -0.267 -0.061 0.141 

Vetor de auto-valores 

λ1 0.756 

λ2 0.407 

λ3 0.280 

λ4 0.158 
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Tabela 06 — Valores dos pares de variáveis canônicas (scores) para cada sub-bacia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gráfico 01 — Dispersão das variáveis canônicas: índice de degradação da água versus índice de uso do solo. 

 
 

Após uma exploração dos dados da Tabela 
06 e uma análise do Gráfico 01 pode-se concluir: 
 

 A correlação entre as variáveis canônicas é 

positiva, isto é, um valor alto de um dos ín-
dices, em média, é acompanhado de um va-
lor alto do outro índice (um valor alto de 

IAHS, em média, implica em um valor alto 
de IDA); 

 As sub-bacias mais degradadas, de acordo 

com IDA, são: córrego Itaoca (sub-bacia 
número 04) e córrego Independência (sub-
bacia número 01). São essas sub-bacias que, 
também, apresentam um alto IAHS; 

Sub-bacias (U1,V1) 

Córrego da Biquinha (Pto 13) (0.39, 0.25) 

Córrego do Bosque (Pto 12) (- 0.49, 0.80) 

Córrego Horizonte (Pto 11) (- 0.35, - 0.68) 

Córrego Santa Angélica (Pto 10) (-1.00, - 0.20) 

Ribeirão Monte Cristo (Pto 9) (- 0.17, - 0.49) 

Ribeirão Vala de Souza (Pto 8) (- 0.03, 0.33) 

Ribeirão São João da Mata (Pto 7) (0.36, 0.35) 

Ribeirão Floresta (Pto 6) (- 0.57, - 0.62) 

Ribeirão Estrela do Norte (Pto 5) (- 0.19, - 0.91) 

Córrego Itaoca (Pto 4) (1.54, 1.70) 

Ribeirão Salgado (Pto 3) (- 0.69, - 0.67) 

Ribeirão Poço do Anta (Pto 2) (0.10, 0.62) 

Córrego Independência (Pto 1) (1.11, 1.10) 

13-Sub-bacia córrego da Biquinha
12-Sub-bacia córrego do Bosque 
11-Sub-bacia córrego Horizonte 
10-Sub-bacia córrego Santa Angélica 
09-Sub-bacia ribeirão Monte Cristo 
08-Sub-bacia ribeirão Vala de Souza 
07-Sub-bacia ribeirão São João da 
Mata 
06-Sub-bacia ribeirão Floresta 
05-Sub-bacia ribeirão Estrela do 
Norte 
04-Sub-bacia córrego Itaoca 
03-Sub-bacia ribeirão Salgado 
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 As sub-bacias com menor IDA são: córrego 

Santa Angélica (sub-bacia número 10), ri-
beirão Salgado (sub-bacia número 03) e ri-
beirão Floresta (sub-bacia número 06). São 
essas sub-bacias que, também, apresentam 
os menores IAHS. 

 
Os resultados apontam que quanto maior é 

a atividade humana na sub-bacia maior é a degrada-
ção da qualidade da água. Em particular, dentre as 
sub-bacias investigadas (no período de seca), a ocu-
pação com pastagem e solo exposto são as que mais 
impactam a qualidade das águas das sub-bacias mais 
degradadas. Além disso, o impacto dessas atividades 
afeta a qualidade da água diminuindo a concentra-
ção de Oxigênio Dissolvido e aumentando a concen-
tração de Nitratos. Isso está de acordo com as in-
formações pré-existentes uma vez que a sub-bacia 
mais degradada, a sub-bacia 04-Córrego Itaoca, é 
aquela com maior atividade de bovinocultura. 

 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

Há uma correlação positiva de 0,87 entre o 
Índice de Degradação da Água (associada a pouco 
oxigênio dissolvido e alta concentração de nitratos) 
e o Índice de Atividade Humana do Solo (associado 
à exposição do solo e à pastagem). 

Pode-se concluir que a principal relação so-
bre a atividade humana do solo nas sub-bacias inves-
tigadas da bacia do rio Itapemirim no período de 
seca está associada com a o solo exposto e com a 
atividade de pastagem que, juntas, correspondem, 
em média, mais de 50% das áreas ocupadas. Isso está 
de acordo com as informações pré-existentes, pois, a 
pecuária bovina está entre as principais atividades 
nessas localidades. 

A qualidade das águas nas sub-bacias com 
maiores Índices de Atividade Humana do Solo, em 
média, apresenta pouco oxigênio dissolvido e alta 
concentração de nitratos, provavelmente associada 
ao material orgânico lançado difusamente devido à 
pecuária bovina sem um manejo adequado. 

As sub-bacias em piores condições de quali-
dade da água são: córrego Itaoca e córrego Inde-
pendência. São essas sub-bacias que possuem o mai-
or percentual de área ocupada com pastagem gran-
de percentual de áreas com solo exposto conforme a 
Tabela 01 em anexo. 

Pesquisas futuras poderão ser feitas com o 
objetivo de estabelecer os limites desses índices para 

melhorar a classificação das atividades humanas e do 
grau de degradação da qualidade da água. Um nú-
mero maior de sub-bacias tanto no período de seca 
quanto no período de chuvas devem ser investigadas 
aumentando a abrangência espacial e temporal dos 
resultados. É desejável aumentar o número de pa-
râmetros de qualidade de água para refinar os resul-
tados. Além disso, com um número maior de sub-
bacias investigadas, pode-se ajustar um modelo de 
regressão com objetivo de prever a qualidade da 
água monitorando as atividades humanas do solo via 
geotecnologias.  
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Analysis Of The Correlation Between Land Use And 
Occupancy And Water Quality 
 
ABSTRACT 
 

This paper studies the correlation between land 

use and occupancy and water quality, using Remote Sens-

ing and Geographic Information System geotechnologies 

via a statistical model of canonical correlations. In order to 

apply the method, it looked at thirteen tributary sub-basins 

of the Itapemirim River Basin in the State of Espírito Santo 

during the drought period. The results indicate that the 

sub-basins with the highest index of human activity on the 

soil are associated with a higher index of water quality 

degradation. Besides, human activities in these sub-basins 

are related to grazing activities and exposed soil, while the 

degradation of water quality is associated with the high 

concentration of Nitrates and low concentration of Dis-

solved Oxygen, probably associated with the organic mate-

rial that is diffusely released due to beef cattle raised with-

out appropriate management. 

Key-words: Geotechnologies, Water quality, Multivarite 

Statistics, Canonical Correlation analysis  
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RESUMO  
 

A disponibilidade de séries contínuas de chuva pode viabilizar a execução de muitos estudos que não seriam possí-

veis com séries falhadas, porém estas normalmente fazem parte da realidade dos dados disponíveis, devido a dificuldades 

técnicas, operacionais e orçamentários. O objetivo desta pesquisa é testar uma metodologia com redes neurais artificiais 

(RNAs) para o preenchimento de falhas em séries horárias de dados de precipitação. Utilizou-se uma série de dados pluviomé-

tricos horários de nove estações, em uma bacia de 78 km², localizada na região noroeste do Rio Grande do Sul, a qual possui 

clima temperado com quatro estações climáticas anuais bem definidas.  Foram experimentadas três diferentes alternativas, 

com respeito à extensão e disposição das séries horárias utilizadas: 1. Séries longas de treinamento e verificação, com aproxi-

madamente 365 dias; 2. Séries curtas de treinamento com aproximadamente 12 a 30 dias, e várias séries também curtas de 

verificação, independentes da estação climática; 3. Séries curtas (também de 12 a 30 dias), semelhantemente à alternativa 

anterior, porém com verificação do preenchimento somente em períodos próximos ao treinamento (menos de 30 dias de dife-

rença). Obteve-se os melhores resultados com a terceira alternativa, cujos coeficientes de Nash-Sutcliffe (NS) foram superiores 

a 0,9, tanto no treinamento quanto na verificação, em todos os postos analisados, reproduzindo bem os picos de verão. Isto 

demonstra que, mesmo em bacias onde as precipitações são consideradas homogêneas, as relações entre postos pluviométricos 

não são constantes, requerendo treinamento para cada processo atmosférico específico, para preenchimento de falhas em 

períodos curtos e sucessivos ao treinamento. 

 

Palavras chave: serie temporal contínua, dados horários de chuva, treinamento sazonal. 

 

INTRODUÇÃO 
 
 

O conhecimento do regime hídrico em uma 
bacia hidrográfica é fundamental nos estudos hidro-
lógicos que servem como base para projetos de dife-
rentes usos de água, sendo indispensável à gestão 
sustentável dos recursos hídricos (SANTOS et al., 

2009). Os dados pluviométricos constituem elemen-
to importante para o planejamento estratégico e a 
gestão dos recursos hídricos. A disponibilidade de 
séries temporais de precipitação em uma bacia é 
determinante na estimativa, entre outros, da capaci-
dade de um manancial utilizado para abastecimento 
público de água potável e industrial (CARVALHO, 
2007). 
 
 
 

1 — Instituto de Pesquisas Hidráulicas/UFRGS 
2 - Fundação Universidade Regional de Blumenau/FURB 

 

A caracterização da variabilidade temporal e 
espacial das precipitações é imprescindível para 
quantificar adequadamente os efeitos ocasionados, 
de modo especial, ao controle do escoamento su-
perficial em áreas urbanas e rurais (CRUCIANI et 

al., 2002).  

A Agência Nacional de Águas disponibiliza 
os dados hidrológicos, através do Portal SNIRH 
(www.ana.gov.br/portalsnrh), para a escala de tem-
po diário. Em geral, os dados de chuva e vazão são 
medidos em bacias com áreas de drenagem superio-
res a 100 km2.  

Em geral, os métodos estatísticos e os mode-
los hidrológicos requerem séries longas e contínuas 
de dados, tanto de chuva quanto de vazão. Além 
disso, para pequenas bacias, que têm tempo de con-
centração menor que um dia, os modelos hidrológi-
cos, quando utilizam dados diários, não apresentam 
boa eficiência (SOARES et al., 2010; SILVA, 2011), 

requerendo frequência horária.  
Dados com frequência horária, coletados 

para estudos em bacias pequenas, quando disponí-
veis, geralmente não constituem séries contínuas 
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longas. O padrão mais frequentemente encontrado 
para séries de dados horários, além da pequena 
extensão, é a ocorrência de períodos de falhas oca-
sionados por problemas de falta de precisão do e-
quipamento, deficiências de aferição e de calibração 
de instrumentos, indisponibilidade de pessoal quali-
ficado, falta de recursos para manutenção continua-
da, controle de qualidade insuficiente, entre outros. 

Muitas vezes, as falhas nos dados são prove-
nientes de erros nas medições, que foram identifi-
cados durante o processo de consistência, não sendo 
passíveis de correção, resultando em lacunas. Se-
gundo Castro et al. (2000), os erros mais frequentes 

são relacionados a falhas no sensor, de defasagem 
do relógio e de erros no processamento dos dados. 
Além desses erros, outros fatores podem comprome-
ter o monitoramento contínuo através de pluviógra-
fo, como, por exemplo, aparelhos sem manutenção 
adequada, vandalismos, e problemas de entupimen-
to do coletor, ocasionado por restos de vegetais, 
sedimentos ou excrementos de pássaros. 

Nesse contexto, quando se dispõe de um 
conjunto de postos pluviométricos com frequência 
horária, é desejável que se possam transferir infor-
mações dos demais postos para um posto que con-
tenha falhas. A precisão do procedimento depende-
rá da qualidade dos modelos utilizados para o pre-
enchimento de falhas e também da distribuição 
espacial dos postos na bacia e da dinâmica dos fe-
nômenos climatológicos da região. Porém, apesar 
das incertezas geradas pelo preenchimento de fa-
lhas, a disponibilidade da série contínua pode viabi-
lizar a execução de muitos estudos que não seriam 
possíveis com séries falhadas. 

A aplicação de modelagem no preenchi-
mento de falhas, além de ser uma ferramenta útil 
nos estudos de gestão de recursos hídricos, facilita o 
conhecimento do comportamento hidrológico da 
bacia (BARNETCHE & KOBIYAMA, 2006).  

Dentre os métodos disponíveis para preen-
chimento de falhas de dados hidrometeorológicos 
pode-se destacar a utilização de médias de dados 
observados ou de dados sintéticos obtidos com ge-
radores de dados (CHIBANA et al., 2005), o método 

da ponderação regional e da regressão linear 
( BERTONI & TUCCI, 2007), regressão linear múl-
tipla, com utilização de ferramentas SIG (SANTANA 
et al., 2003; SILVA, 2011), aplicação de redes neurais 

artificiais (GARDNER & DORLING, 1998; MAIER & 
DANDY, 2001;  MAIER & DANDY, 2000; LUCIO et 

al., 2006).  
Carvalho et al. (1989) consideram que o uso 

de equações de regressão utilizando dados climáti-

cos constitui uma boa alternativa para o preenchi-
mento das falhas em séries históricas.  

Bertoni e Tucci (2007) analisaram duas me-
todologias empregadas no preenchimento de falhas 
(regressão linear e ponderação regional), concluin-
do que nenhuma destas foi satisfatória ao preen-
chimento de falhas diárias e horárias, embora sejam 
aplicáveis ao preenchimento de falhas mensais ou 
anuais. A complexidade física dos processos de pre-
cipitação e as escalas de tempo-espaço envolvidas em 
tais processos, ainda não podem ser resolvidas satis-
fatoriamente pelos modelos numéricos. Mesmo os 
modelos mais sofisticados (alta resolução) de previ-
são numérica de tempo (PNT) não conseguem, por 
meio de suas parametrizações, estimar satisfatoria-
mente o campo de chuva horário (CUO et al., 2011). 

Em uma escala de tempo horária, os padrões espaço-
temporais do processo de chuva são complexos, não 
lineares e altamente variáveis, o que dificulta a apli-
cação de métodos clássicos. Mesmo quando se con-
segue coincidência de precipitação diária em dife-
rentes postos, existem diferenças de horas de ocor-
rência, devido ao deslocamento das massas de ar, o 
que dificulta a reconstrução do campo horário de 
chuvas. 

A utilização de redes neurais vem sendo 
proposta por vários autores, para a modelagem chu-
va-vazão (OLIVEIRA et al. 2013, DORNELES et al. 
2013; BRAVO et al. 2009; BRAVO et al. 2008); previ-
são (WEIGEND et al., 1990; CONTRELL et al., 1995; 

LACHTERMARCHER & FULLER, 1995; ELSHOR-
BAGY et al., 2000; SOUSA & SOUSA, 2010; SILVA et 
al., 2006) e preenchimento de falhas de séries tem-
porais (LUCIO et al., 2006; CARVALHO, 2007), 

mostrando a viabilidade da utilização destes mode-
los.  

A RNA pode ser definida como uma ferra-
menta estatística, que, por meio do processamento 
de informações, gera uma saída a partir de uma ou 
mais entradas. Através de sucessivas apresentações 
dos dados de entrada e saída previamente conheci-
das, a RNA aprende a relação entre estes, através de 
um algoritmo de minimização de erros, procurando 
reduzir o erro quadrático médio em cada iteração 
do treinamento. Assim, esta relação pode ser aplica-
da para novos valores de entrada, os quais produzi-
rão um valor de saída associado a uma nova previ-
são. 

As Redes Neurais Artificiais (RNAs) têm a 
capacidade de extrair dependências implícitas entre 
os dados, mesmo quando não existe entendimento 
da natureza dessas dependências (NEVES & COR-
TEZ, 1997). Além disso, as RNAs possuem a capaci-
dade de generalizar uma resposta mesmo ao receber  
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Figura 1 — Localização da Bacia do arroio Taboão e da rede pluviográfica 

 
 

Tabela 1 — Número total de registros durante período de funcionamento de cada pluviógrafo 

no período de 01/01/2000 a 05/06/2011. 

 

Registros 
Pluviógrafos 

P13 P23 P34 P37 P40 P41 P42 P43 P51 

 Total  45.184 53.901 81.929 83.082 53.408 21.526 53.365 53.371 60.228 

Com dados 26.263 49.628 71.434 71.101 34.610 8.209 27.750 30.302 20.889 

Sem dados 18.921 4.273 10.495 11.981 18.798 13.317 25.615 23.069 39.339 

Falhas (%) 42 8 13 14 35 62 48 43 65 

 
 
uma entrada incompleta ou com erro, a capacidade 
de adaptação diante de uma situação nova, e a ca-
pacidade de previsão de dados com base em infor-
mações anteriores. 

O objetivo desta pesquisa é testar uma me-
todologia com redes neurais artificiais (RNAs) para 
o preenchimento de falhas em séries horárias de 
dados de precipitação. A pesquisa será aplicada 
para o preenchimento de séries históricas de dados 
pluviométricos horários monitorados na bacia do 
arroio Taboão — RS, no período de janeiro de 2000 
a junho de 2011.  Isto permitirá o fornecimento de 
subsídios que viabilizarão diversas pesquisas que 

dependem da utilização de dados mais completos, 
bem como a avaliação de disponibilidade hídrica 
para o planejamento agrícola e a defesa ambiental, 
por exemplo. 
 
 

MATERIAL E MÉTODOS 
 
Área de estudo 

 

A área objeto deste estudo é a bacia do ar-
roio Taboão, o qual é um afluente do rio Potiribu 
(CASTRO et al., 2000). A bacia do rio Potiribu,  
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Figura 2 — Período de funcionamento de cada pluviógrafo durante janeiro de 2000 a junho de 2011. 

 
 
situada no nordeste do Estado do Rio Grande do 
Sul, abrangendo uma área total de 664 km², ocu-
pando parte dos municípios de Ijuí, Cruz Alta e 
Pejuçara, é formada por várias sub-bacias embuti-
das, que vem sendo monitoradas desde 1989 (CAS-
TRO et al., 1999). Na Figura 1 é apresentada a loca-

lização bacia do arroio Taboão, com área de drena-
gem de 78 km2 bem como as estações pluviográfi-
cas. 

As precipitações médias anuais na região 
são da ordem de 1.800 mm, bem distribuídas entre 
todos os meses do ano, não sendo possível identifi-
car um período de estiagem (CHEVALLIER & 
CASTRO, 1991). O clima é classificado como meso-
térmico brando superúmido, do tipo temperado 
(Cfa) (CASTRO et al., 1993).  Esta região possui 

quatro estações climáticas bem definidas. A tempe-
ratura média anual do ar oscila entre 18 e 19 °C, 
sendo julho o mês mais frio (13 a 14 °C) e janeiro o 
mais quente (24 °C). A média das temperaturas 
máximas é 32 °C e a média das mínimas fica em 
torno de 8 °C (BELTRAME, 2000). 
 
Dados de Precipitação 

 

Para a realização do estudo foram obtidos 
dados de precipitação de estações pluviográficas 
existentes na bacia, no período compreendido ente 
01/01/2000 e 05/06/2011. 

A bacia possui dezesseis estações equipadas 
com pluviógrafos automáticos de báscula. Porém, 
durante o período estudado, apenas nove estavam 

em funcionamento, P13, P23, P34, P37, P40, P41, 
P42, P43 e P51, conforme Tabela 1. 

O período que cada aparelho esteve em 
funcionamento está ilustrado na Figura 2.  De ja-
neiro a julho de 2006 somente a estação meteoro-
lógica (P23) esteve em funcionamento. No período 
de julho de 2006 a junho de 2007 nenhum apare-
lho permaneceu em funcionamento, por falta de 
recursos financeiros. A estação pluviométrica que 
mais apresentou períodos com falhas foi a P43 (112 
períodos). A P51, apesar de não ser a estação com 
maior número de períodos com falhas, é a que 
apresenta o maior número de dados faltantes 
(65%), pois o período de funcionamento da esta-
ção foi menor que o dos outros postos (ver Figura 
2).  

O pluviógrafo automático de báscula con-
siste de um funil que coleta a chuva e a transporta 
para um sistema constituído de uma haste apoiada 
em seu centro com dois recipientes de armazena-
mento de água em suas extremidades. Quando a 
quantidade de chuva acumulada em uma das báscu-
las atinge 0,2 mm, o peso desta quantidade de lí-
quido aciona o mecanismo, que automaticamente 
descarta a água e prepara a outra báscula para re-
ceber mais uma quantidade de chuva (BRAGA & 
FERNANDES, 2006). Quando esse mecanismo é 
acionado fecha-se um relé magnético, produzindo 
um pulso que é encaminhado a uma entrada con-
tadora de pulsos em um datalogger. A precipitação 
é registrada em loggers, que totalizam os dados 
acumulados da altura de precipitação em milíme-
tros, em um intervalo de tempo programado. Na 
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bacia em estudo, este intervalo de tempo é de dez 
minutos. 
 

Redes Neurais Artificiais 

 
As redes neurais artificiais são modelos ma-

temáticos, estruturados de forma a reproduzir o 
funcionamento esquemático dos sistemas nervosos 
biológicos, sendo capazes de aprendizado, quando 
submetidos a treinamento, para produzir resposta a 
estímulos. 

O elemento fundamental destes modelos é 
o neurônio artificial, o qual é uma evolução do 
modelo de McCullosh e Pitts (1943), formulado a 
partir de observações do neurônio natural. Sua 
composição básica é uma função de soma pondera-
da das entradas (estímulos) e uma função de ativa-
ção que atua sobre esta, resultando um sinal cor-
respondente à resposta desejada, à medida que os 
parâmetros (chamados pesos sinápticos, em analo-
gia aos neurônios biológicos) sejam adequadamen-
te treinados. 

A estruturação da rede neural artificial 
constitui-se de camadas sucessivas de neurônios 
artificiais, sendo a primeira correspondente aos nós 
de entrada, uma ou mais camadas intermediárias e 
uma camada de saída. Na figura 3 apresenta-se o 
esquema de uma rede neural artificial com i entra-
das, j neurônios na camada intermediária (h), e k 
neurônios na camada de saída (s). Os parâmetros 
whij e wsjk são os pesos sinápticos, respectivamente, 
das camadas, intermediária e de saída, enquanto 
que os parâmetros bhj e bsk são os respectivos ter-
mos de tendência.  

Diversos autores enunciaram simultanea-
mente teoremas da aproximação universal com 
redes neurais, para relações de interesse prático, 
entre os quais o de Hornik et. al. (1989), o qual 
estabelece que qualquer relação mensurável 

r: R → R  pode ser aproximada uma única camada 

interna, desde que adequadamente treinada e com 
um número compatível de neurônios artificiais 
nesta camada. 

O número de neurônios na camada inter-
na, na prática, depende da aplicação e da quanti-
dade de amostras a ser utilizada no treinamento. O 
método mais utilizado para a sua determinação é a 
experimentação. 

O método de treinamento retropropagativo 
consiste em um método de procura dos pesos si-
nápticos (a partir de valores iniciais, sorteados alea-
toriamente) o qual minimiza, em ciclos sucessivos 
de aplicação à série de registros de treinamento, a 
soma do quadrado dos erros, com o uso da chama-

da regra delta (WIDROW & HOFF, 1960), após a 
determinação dos erros na(s) camada(s) interme-
diária(s), pela retropropagação destes a partir da 
camada de saída (RUMELHART et al., 1986). 

 
 

 
 

Figura 3 — Esquema de uma rede neural artificial 

 
 

Para a aplicação deste método, as funções 
de ativação devem ser contínuas e deriváveis em 
todo o seu domínio. Outra limitação deste método 
de treinamento é a dependência das condições 
iniciais, a partir das quais o treinamento corre o 
risco de estacionar em mínimos locais. Este fenô-
meno é tanto mais frequente quanto mais comple-
xa é a superfície de desempenho, a qual depende 
das complexidades da rede e das relações que se 
pretende aproximar com esta. 

As condições das funções de ativação foram 
atendidas, neste estudo, pelo uso da função sigmoi-
de bipolar na camada intermediária e da função 
linear na camada de saída.  

A limitação relativa à aleatoriedade das 
condições iniciais foi contornada com o uso de 
diversas inicializações dos pesos sinápticos, constitu-
indo iterações sucessivas, e com a adoção do mode-
lo de melhor desempenho no treinamento.  

O número de neurônios nas camadas in-
ternas foi obtido através de um processo de tentati-
va e erro, no qual foram analisados os índices de 
desempenho da RNA, escolhendo-se a arquitetura 
com o melhor desempenho no treinamento. 

Foram treinadas, com o método retropro-
pagativo, e de forma sistemática, redes neurais com 
duas variáveis de entrada, correspondentes às séries 
de precipitação mais próximas da série de saída, 
que continham dados para o treinamento e a verifi-
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cação. O número de entradas escolhido resultou da 
necessidade de sistematização e da observação de 
que a restrição a períodos com ocorrência simultâ-
nea de mais de três séries de dados horários sem 
falhas, para o treinamento e a verificação, seria uma 
limitação importante. 

Os testes para a escolha do número de ci-
clos e de iterações, bem como do número de neu-
rônios na camada intermediária, foram efetuados 
com séries de dados de 2010 e de 2011, mantendo-
se as definições obtidas para o restante do estudo. 
Uma vez que os resultados foram semelhantes com 
uso de duas e de trinta iterações, e que o número 
de 20.000 ciclos não promoveu melhoramentos na 
qualidade dos resultados em relação aos obtidos 
com 10.000 ciclos, embora tenha consumido tempo 
adicional considerável de processamento, adota-
ram-se para o restante do estudo, sistematicamente, 
duas iterações e 10.000 ciclos.  

Porém, o aumento do número de neurô-
nios na camada intermediária, de quatro para oito, 
proporcionou melhoria nos resultados de coeficien-
te de NS, aumentando a proporção da variância 
explicada, da ordem de 5,4%, e sem aumento signi-
ficativo do tempo de processamento, o que justifi-
cou a escolha deste número de oito neurônios na 
camada intermediária.  

Foram utilizadas séries de dados variáveis, 
mas nunca sequências com menos de trezentos 
valores, os quais foram separados em partes para 
treinamento e verificação da rede, correspondentes 
a 70% e 30% respectivamente. A adoção destas 
proporções visa proporcionar uma quantidade de 
amostras abrangentes para o treinamento, para que 
este produza redes neurais com suficiente capaci-
dade de generalização (ANMALA et al., 2000). 

Para efeito deste trabalho, considera-se ca-
da RNA treinada um novo modelo, mesmo que 
tenham a mesma arquitetura. Cada novo treina-
mento constitui a modelagem de um processo at-
mosférico diferente, o que se reflete nos parâme-
tros resultantes.  

O processo de criação, treinamento e simu-
lação da RNA, foi desenvolvido no software MA-
TLAB® 7.12.0, R2010a. 
 
Séries de treinamento e de verificação 

 

Foram avaliadas três alternativas de treina-
mento e verificação para as RNAs, em crescente 
ordem de dificuldade e complexidade, sendo elas: 
 

I. modelos com séries longas de treinamento 
e verificação compostas de 8.760 registros, 

que representam aproximadamente 365 di-
as, sendo os primeiros 70% dos registros 
horários para o treinamento e os seguintes 
30% para a verificação.  

II. modelos com séries curtas de treinamento 
e verificação compostas por 300 a 800 regis-
tros, que representam 12 a 30 dias, sendo a 
verificação realizada em diferentes perío-
dos ao longo do mesmo ano independente 
da estação sazonal na qual o modelo foi 
treinado; 

III. modelos com séries curtas de treinamento 
e verificação compostas por 300 a 800 regis-
tros, que representam 12 a 30 dias, sendo a 
verificação realizada sempre na sequência 
imediata da série de treinamento, ou seja, 
considerando o mesmo período sazonal do 
mesmo ano em que foi realizado o treina-
mento.  

 
 

Em todas as três alternativa foi selecionado 
um período sem falhas com pelo menos três pluvi-
ógrafos, sendo dois deles utilizados como entradas e 
um como saída da rede, para o treinamento. Diver-
sas arquiteturas de modelo no que diz respeito à 
quantidade de neurônios da camada intermediária 
foram experimentadas, sendo selecionado o mode-
lo que resultou no melhor desempenho. A verifica-
ção para identificar se o modelo escolhido pode ser 
utilizado para o preenchimento, foi feita com o 
restante da série de precipitação que possuía dados 
tanto de entrada quanto de saída. A comparação, 
para cada série pluviográfica de saída, dos dados 
calculados com os observados, permitiu avaliar a 
capacidade do modelo para ser posteriormente 
utilizado para o preenchimento das falhas desta 
série, utilizando para isso índices de desempenho. 
Cada série pluviográfica funcionou como série de 
saída em pelo menos um modelo que utilizou ou-
tras duas séries como entradas, assim como funcio-
nou como série de entrada para os modelos das 
demais. 

Nas três alternativas, para cada ano foi feito 
uma sequência de treinamento e verificação dife-
rentes, ou seja, não foi utilizado o treinamento de 
um ano para outros anos da série histórica. As séries 
de entrada e de saída foram inseridas completas, e 
não por eventos de chuva, ou seja, em dias nos 
quais não choveu, há um registro de chuva zero a 
cada hora. Para esta pesquisa foram utilizados dez 
anos de dados horários, ou seja, 87.672 registros 
para cada um dos nove pluviógrafos, sendo que 
parte destes registros são lacunas (+ de 20%). 
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Índices de desempenho 

 
Para se avaliar o desempenho das RNAs, fo-

ram utilizadas duas estatísticas: o coeficiente de 
Nash-Sutcliffe (NS), como usado, por exemplo, em 
Zhang et al. (1998) e Silva et al. (2008), e o quantil 
95% dos erros (E95), como em Dornelles et al. 

(2013). 
O coeficiente de Nash-Sutcliffe (NS) é uma 

medida da proporção dos dados de saída que é 
explicada pelo modelo. O coeficiente NS representa 
a capacidade de ajuste da RNA, sendo também a 
proporção com que o modelo explica os dados 
melhor do que estes o seriam adotando-se sistema-
ticamente a média da série como previsão. O NS 
pode variar de negativo infinito (-∞) a um, sendo 
que valores altos indicam que a rede apresenta 
elevada capacidade preditiva, sendo calculado pela 
equação 1: 
 

		 1
∑ 	

∑ 	
	   (1) 

 

Onde:		   é a precipitação registrada pela esta-

ção pluviométrica no intervalo de tempo t (mm h-1); 

 é a precipitação calculada no intervalo de 

tempo t (mm h-1);  e 	  é a precipitação média 

registrada pela estação pluviométrica em todo o 
período simulado (mm h-1).  

Foram considerados com bom desempe-
nho, para efeito desta pesquisa, os modelos que 
resultaram valores de NS superiores ou iguais a 0,90 
no treinamento e na verificação da sua aplicação. 

O uso de um quantil associado a uma fre-
quência, como estatística de desempenho, é mais 
robusto do que seria a do erro máximo, para avaliar 
os erros nas piores condições, o qual poderia estar 
sendo afetado por erros nos dados ou valores atípi-
cos. Portanto, neste trabalho, foi utilizado o E95, o 
qual representa o valor com que o erro não é ultra-
passado em 95% das amostras preenchidas, ou seja, 
apenas 5% dos erros dos valores calculados serão 
superiores ao E95.  
 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 

Como primeira alternativa, adotou-se um 
modelo geral, com séries longas de treinamento e 
verificação (com 8.760 dados, que representam 
aproximadamente 365 dias) sem que os períodos 
de treinamento e verificação pertencessem ao 

mesmo período sazonal. No entanto, dificuldades 
foram encontradas. Observou-se que a verificação 
não teve a eficiência adequada (O NS foi inferior a 
0,85). Na Figura 4 são apresentados os dados diá-
rios dos postos 34, 37, 40 e os valores calculados 
para as lacunas do posto 40 no intervalo de 09 a 19 
de janeiro de 2011. Foram utilizados os dados dos 
postos 34 e 37 para análise da coerência do valor 
calculado do posto 40. No período em que se dis-
punha de dados nos três postos, de 09 à 13/01, os 
valores observados foram bastante semelhantes. O 
resultado calculado pelo modelo foi compatível 
com os valores observados nos postos vizinhos, con-
forme ocorrido no dia 19/01. Porém, em outros 
três momentos, o resultado calculado pelo modelo 
foi muito diferente dos valores observados nos pos-
tos vizinhos, pois ora o valor de precipitação simu-
lado era muito além do observado (16/01), ora 
ficava muito abaixo (14/01 e 17/01). 

Na segunda alternativa, os modelos foram 
treinados por séries curtas (variando de 12 a 30 dias 
de dados horários que constituem de 300 a 800 
valores), independente de a estação climatológica 
verificada ter sido a mesma do treinamento. Para os 
testes desta segunda alternativa, foram usados os 
mesmos postos do treinamento e verificação da 
alternativa anterior. Observou-se uma melhora nos 
índices de desempenho da verificação em relação à 
primeira alternativa (NS superior a 0,9), portanto 
suficiente, em termos gerais, para os padrões dese-
jados.  

Porém, ao analisar-se a Figura 5, na qual 
são apresentados os resultados de um pequeno 
período simulado no verão (de 16 a 19/01/2010), 
observa-se que ocorrem diferenças muito grandes 
entre os valores calculados para o posto 51 e os 
valores observados dos postos vizinhos 37 e 42, que 
foram usados como entrada na RNA para o cálculo 
das chuvas horárias do posto 51 (Figura 5A). Para o 
treinamento deste modelo, foram utilizados dados 
do período compreendido entre 20 de setembro e 
09 de outubro de 2009, não sendo o treinamento e 
a verificação na mesma estação climatológica. Ob-
serva-se que os valores calculados do posto 51, do 
dia 17/01 são muito inferiores aos observados nos 
postos 37 e 42. 

Na terceira alternativa, além de séries mais 
curtas, levou-se em consideração, para elaboração 
do modelo, as estações do ano em que se encontra-
vam a série de treinamento e a de verificação, tendo 
por objetivo minimizar possíveis efeitos dos diferen-
tes períodos sazonais. Observou-se uma melhora 
nos índices de desempenho da verificação em rela-
ção à primeira alternativa e desempenho igualmen 
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Figura 4 — Preenchimento do P40, a partir dos dados das estações P34 e P37, no período de 2010 e 2011. 

 
 
 
te satisfatório, como na segunda alternativa (NS 
superior a 0,9). 
 A Figura 5B apresenta os dados observados 
e calculados dos mesmos postos e no mesmo perío-
do (16 a 19/01/2010) da alternativa anterior, po-
rém com o modelo treinado usando séries de dados 
de dezembro de 2009 e janeiro de 2010. Nota-se 
que o modelo utilizado com as séries treinadas em 
períodos que possuem as mesmas características 
climatológicas do período preenchido conseguiu 
produzir picos de precipitação muito próximos aos 
observados nos postos vizinhos. Estes resultados 
corroboram com os obtidos por Gomes et al. 

(2010), que trabalharam com redes neurais artifici-
ais para previsão de vazões naturais médias diárias 
em uma sub bacia do Rio São Francisco, e observa-
ram melhores resultados quando as redes neurais 
foram ajustadas considerando os diferentes perío-
dos sazonais. 

Essas diferenças sazonais que influenciam a 
precipitação em determinados períodos estão for-
temente relacionadas com fenômenos meteorológi-
cos regionais. Minuzzi et al. (2005), descrevem que 

durante eventos do El Niño há uma ocorrência de 
irregularidades na distribuição de chuvas no Rio 
Grande do Sul (região em que se localiza a bacia 
em estudo). Segundo os autores, o El Niño produz 
precipitação acima da média climatológica em qua-
se todos os meses do ano, mas o período de maior 
influência é na primavera e no início de verão. Por-
tanto, modelos treinados com séries de verão, 
quando, por exemplo, ocorreu o fenômeno El 
Niño, podem não reproduzir bem as chuvas de 
inverno. 

 

Figura 5 — Preenchimento do P51, a partir das séries P37 

e P42, utilizando modelo de treinamento de setembro e 

outubro (A) e dezembro e janeiro (B). 
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Tabela 2 — Pluviógrafos preenchidos e usados no preenchimento e estatísticas médias do treinamento e da verificação. 

 

 
Er95% - Erro não ultrapassado em 95% das amostras (mínimo e máximo), por aparelho (mm) e NS - coeficiente de Nash-Sutcliffe (mínimo 

e máximo) no treinamento e na verificação dos modelos. 

 
 

 

Figura 6 — Frequência de ocorrência do coeficiente de 

Nash-Suitcliffe, no treinamento (A) e na verificação (B) 

dos modelos. 

 

As estatísticas resultantes do treinamento e 
da verificação da terceira alternativa, o número de 
modelos feitos para preencher todas as falhas de 
cada posto, e os postos utilizados como entradas em 
cada modelo são apresentadas na Tabela 2.  

Analisando-se os treinamentos da RNA, ob-
serva-se que o erro não ultrapassado com 95% de 
frequência para cada série de dados variou de 
0,000004 e 1,5 mm, sendo que o erro máximo ocor-
reu com o modelo para o posto P40. Enquanto que, 
para a verificação, o erro não ultrapassado com 
95% de frequência para cada série de dados variou 
de 0,002 mm a 1,42 mm.  

De maneira geral, o coeficiente de Nash-

Sutcliffe (NS) mínimo encontrado no treinamento e 

na verificação dos modelos foi de 0,91 e de 0,90, 
respectivamente, e o máximo foi de 0,99. 

As frequências com que, no treinamento 
(Figura 6A), os coeficientes NS pelo menos iguala-
ram o valor de 0,99 foram, para cada pluviógrafo 
(13, 23, 34, 37, 40, 41, 42, 43 e 51), de, respectiva-
mente, 68%, 83%, 23%, 16%, 22%, 68%, 27%, 12% 
e 90%. Os NS que igualaram ou ultrapassaram o 
valor de 0,97, por sua vez, ocorreram, respectiva-
mente, com frequências 100%, 100%, 88%, 84%, 
40%, 100%, 92%, 69% e 100%. As frequências com 
que, na verificação (Figura 6B), os coeficientes NS 
pelo menos igualaram o valor de 0,99 foram, para 
cada pluviógrafo (13, 23, 34, 37, 40, 41, 42, 43 e 51), 

Mín Máx Mín Máx Mín Máx Mín Máx

13 23,34,37,40,42 41 0,709 1,261 0,97 0,99 0,765 1,004 0,92 0,97

23 13, 34, 37, 40 12 0,591 0,785 0,99 0,98 0,432 1,083 0,96 0,98

34
13, 23, 37,40, 
41, 42, 43,51

48 0,007 1,076 0,94 0,99 0,002 1,170 0,9 0,99

37
13, 23, 34, 40, 

41, 42, 43
51 0,03 1,430 0,91 0,99 0,005 1,420 0,9 0,99

40
23, 34, 37, 41, 

42, 43, 51
55 0,003 1,500 0,93 0,99 0,005 1,260 0,9 0,97

41
23, 34, 37, 40, 

43, 51
37 0,012 0,582 0,98 0,99 0,094 0,547 0,9 0,99

42
23, 34, 37, 40, 

41, 43, 51
93 0 0,990 0,91 0,99 0,002 1,070 0,91 0,99

43
23, 34, 37, 40, 

41, 42, 51
112 0,014 0,908 0,94 0,99 0,030 1,130 0,9 0,96

51
13, 23, 34, 37, 
40, 41, 42, 43

106 0 0,652 0,97 0,99 0,015 0,840 0,91 0,98

Pluviógrafo 
preenchido

Pluviógrafos 
utilizados

Número 
de 

modelos

Estatística de treinamento Estatística de verificação

 Er95% (mm)                     NS Er95% (mm) NS
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de, respectivamente, 0%, 0%, 2%, 4%, 0%, 41%, 
5%, 0% e 0%. Os NS que igualaram ou ultrapassa-
ram o valor de 0,97, por sua vez, ocorreram, respec-
tivamente, com frequências 24%, 100%, 21%, 20%, 
36%, 46%, 63%, 14% e 92%. 
 
 

CONCLUSÃO 
 
 

Este trabalho apresentou três alternativas 
de modelos para o preenchimento de falhas das 
séries pluviométricas horárias da bacia do arroio 
Taboão — RS utilizando Redes Neurais Artificias 
(RNAs). A primeira proposição, com utilização de 
modelos com séries longas (mais de 850 valores), 
apresentou no período de verificação coeficiente de 
Nash-Sutcliffe menor que 0,85. A segunda proposi-
ção, utilizando séries curtas para treinamento da 
RNA (de 300 a 850 valores) com a série de treina-
mento e de verificação realizadas em diferentes 
períodos sazonais, apresentou um coeficiente de 
Nash-Sutcliffe melhor que o da primeira alternativa 
(NS > 0,9), porém nem sempre conseguiu reprodu-
zir as chuvas de verão (alta intensidade e curta du-
ração), considerando-se a correspondência espacial 
esperada. A terceira proposição, com séries curtas e 
considerando a mesmo período sazonal para a série 
de treinamento e de verificação, apresentou, assim 
como a segunda, resultados satisfatórios (NS > 0,9). 
Além disso, observou-se visualmente a capacidade 
de reprodução dos picos de verão, demonstrando a 
capacidade do método em produzir soluções regu-
lares e consistentes, com 100% dos testes apresen-
tando coeficientes de Nash-Sutcliffe entre 0,91 e 
0,99 para o treinamento dos modelos e 0,90 e 0,99 
para a verificação.  

Desta forma, consideramos mais prudente, 
para o preenchimento de falhas de dados horários 
nesta bacia, a utilização de modelos que tenham 
sido treinados com dados do mesmo período sazo-
nal, na sequência anterior ou posterior ao período 
a ser preenchido, evitando assim os possíveis efeitos 
da variação temporal do processo representado 
pelo modelo. 

Os resultados demonstram que a escolha da 
série de treinamento na mesma estação climática 
que os dados a serem preenchidos foram o fator 
mais importante para a reprodução adequada das 
chuvas horárias, inclusive dos picos de verão. 
Quando o modelo foi treinado no verão, com série 
curta (12 a 30 dias), o preenchimento de falhas 
deve ser realizado nesta mesma estação climatológi-
ca, no mesmo ano, na sequência imediata, anterior 

ou posterior ao treinamento. Se o modelo foi trei-
nado com uma série no verão, as séries não pode-
rão ser preenchidas no inverno, por exemplo. 
Quando o modelo é treinado com uma série curta 
para aplicação na mesma estação climática, tendo 
captado e incorporado as variações específicas da-
quela estação, consegue reproduzir bem esta chuva 
em uma frequência horária. 

Os resultados obtidos nesta pesquisa foram 
promissores, e podem ser muito úteis, na medida 
em que permitirão a reconstrução de uma série 
histórica, na escala horária. Porém, deve-se ressaltar 
que a eficiência das redes neurais artificiais para 
preenchimento de falhas de dados horários é de-
pendente das condições locais de cada região (ta-
manho da bacia, distribuição espacial de chuva na 
bacia), qualidade dos dados de entrada e da escolha 
e da configuração da rede a ser utilizada.  
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Filling Hourly Data Gaps In Rainfall Time Series 
Using Artificial Neural Networks 
 
ABSTRACT 
 

The availability of continuous rainfall time series can 

enable the execution of many studies that were not possible 

using series with gaps, but these are usually part of the 

reality of the data available due to technical, operational 

and budget difficulties. The objective of this research is to 

test a methodology with artificial neural networks (ANN) 

to fill gaps in hourly series of rainfall data. We used a 

series of rainfall data from nine stations in a 78 km²  

basin, located in the northwestern region of Rio Grande do 

Sul, which has a temperate climate with four clearly de-

fined annual seasons. Three different alternatives have 

been tried with regard to the length and the arrangement of 

the time series used: 1. Long series, with approximately 

365 days, for training and verification; 2. Short training 

series, with approximately 12 to 30 days, and also several 

verification series, each one independent of the weather 

station; 3. Short series (also 12-30 days), similarly to the 

previous alternative, except that the verification is done 

only in periods close to training. The best results were 

obtained with the third alternative, whose Nash-Sutcliffe 

(NS) coefficients were higher than 0.9, with both the train-

ing and verification series. This demonstrates that even in 

basins where rainfall is considered homogeneous, relations 

between rain gauges are not constant, requiring training 

for each specific atmospheric process to fill the gaps in 

short, successive periods.  

Key-words: continuous time series; rain hourly data; 

neural network,  seasonal training. 
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RESUMO 
 

O conhecimento dos valores de pressões médias mínimas junto às comportas tipo segmento invertida é de extrema 

importância visto que esses dispositivos são usualmente utilizados em eclusas de navegação. As eclusas são estruturas hi-

dráulicas utilizadas por embarcações para a transposição de desníveis, que podem ser de origem natural ou oriundos de 

intervenções humanas. Durante os procedimentos de enchimento e esvaziamento de câmaras de eclusas, quando se dá a 

passagem de água pelas comportas de controle de vazão, verifica-se uma velocidade bastante alta, principalmente para pe-

quenas aberturas da comporta, proporcionando a redução das pressões locais, podendo atingir valores críticos para a incipi-

ência de processos de cavitação. O presente trabalho tem por objetivo apresentar o comportamento das pressões médias míni-

mas em função de vazões e aberturas de comportas pré-definidas. Por fim, são sugeridos números adimensionais que possibi-

litem inferir a ocorrência das pressões médias mínimas que poderiam ser responsáveis pelo início de processos de cavitação, 

causando danos às estruturas. 

 
Palavras-chave: comporta segmento invertida, eclusa, pressões médias mínimas. 

 

INTRODUÇÃO 
 
 

Uma comporta pode ser entendida como 
um mecanismo que permite o controle da vazão de 
água em reservatórios, condutos e represas. Sua 
aplicação atinge diversos campos da Engenharia 
Hidráulica, tais como: proteção e manutenção de 
equipamentos, controle de nível, regularização de 
vazões em barragens, instalação em tomadas d’água 
para usinas hidrelétricas, dentre outros. 

Santos (1998) afirma que vários tipos de vál-
vulas foram utilizados em eclusas, sendo que até 
1950, nas eclusas predominava a aplicação de com-
portas planas. Contudo já a partir de 1930, devido 
ao grande sucesso técnico e econômico que estava 
sendo obtido com a aplicação de comportas seg-
mento (Tainter gates) em descarregadores de super-
fície, essas comportas passaram a ser aplicadas nos 
sistemas de enchimento e esvaziamento das eclusas. 
Investigações efetuadas no modelo reduzido da 
Eclusa de Pickwick demonstraram que grandes 
quantidades de ar eram arrastadas para o interior da  
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câmara, causando perturbações na superfície da 
água e colocando em risco as embarcações. Esse 
problema foi resolvido invertendo-se a posição da 
comporta, colocando o eixo de giro para montante 
(USSAMI, 1980). As comportas tipo segmento inver-
tida são atualmente as mais utilizadas em condutos 
de eclusas. Segundo Davis (1989), todas as eclusas 
construídas nos Estados Unidos após 1940 foram 
equipadas com comportas do tipo segmento inverti-
da. 

A comporta segmento invertida é formada, 
geralmente, por uma chapa metálica curva (segmen-
to de um cilindro) e braços radiais que funcionam à 
tração. O escoamento nesta região de montante é 
mais tranquilo, e, portanto, os braços da comporta 
não influenciam o escoamento a jusante (Figura 1). 

Os principais problemas hidráulicos em 
sistemas de enchimento e esvaziamento de eclusas 
de navegação são os fenômenos de cavitação e 
erosão. Segundo Brighetti e Dourado (1988) a 
cavitação a jusante das comportas tem sido a maior 
limitação para o aumento da altura de queda nos 
projetos de eclusas de navegação. 

A cavitação é o processo de formação de 
bolhas de ar dentro do escoamento por meio de 
pressões extremamente baixas que atingem a 
pressão de vapor da água. Dourado(1987) define a 
cavitação como um fenômeno dinâmico que 
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consiste na formação e no colapso subsequente de 
cavidades ou bolhas de vapor, num líquido em 
escoamento sob pressão. 
 
 

 
 

Figura 1 - Comporta tipo segmento invertida — onde os 

braços radiais funcionam tracionados. (adaptada de UNI-

TED STATES OF AMERICA, 1975). 

 
 
 

Cabe salientar que a cavitação e a erosão 
não ocorrem apenas a jusante das comportas nas 
eclusas, mas que as consequências são mais graves 
nessa região (Gontijo e Campos, 2005). Ussa-
mi(1980) destaca que a situação operacional que 
apresenta as maiores complicações hidráulicas é a 
do início do enchimento, quando a lâmina de água 
dentro da câmara é mínima, e verificando-se as mai-
ores perturbações do plano de água, as maiores 
acelerações, as maiores instabilidades no escoamen-
to nos aquedutos e os maiores riscos de ocorrência 
de cavitação. Sendo assim, neste estudo serão abor-
dados apenas valores obtidos a jusante da comporta 
simulando a situação de enchimento da câmara. 

Atrelado ao fenômeno de cavitação está à 
erosão da superfície do conduto. A erosão é a 
extração de finos do concreto diminuindo assim a 
resistência da superfície e ocasionando maior 
rugosidade a mesma. 

Alguns autores procuram associar o 
escoamento a jusante de comportas ao escoamento 
de um ressalto hidráulico confinado em um 
conduto podendo-se citar Rajaratnam, (1978), Mees 
et al, (2008), Battiston et al, (2009(a)). Entretanto, 

este enfoque não será utilizado neste trabalho. Neste 
trabalho será dada ênfase às pressões médias 
mínimas e as pressões extremas mínimas 
representadas pelas pressões com probabilidade 

ocorrência inferiores a 1% e 0,1%, que ocorrem a 
jusante da comporta para diferentes condições de 
escoamento (aberturas e vazões ou cargas a 
montante). A análise destas pressões mínimas pode 
vir a indicar o grau de risco de erosão e/ou de 
cavitação na estrutura. Ainda pode-se ressaltar que 
tanto a erosão quanto a cavitação são processos 
progressivos e cumulativos que podem ocorrer 
simultaneamente, sendo de extrema complexidade 
reconhecer precisamente qual processo iniciou o 
dano nas paredes do conduto. 
 
 

METODOLOGIA 
 
 

Os ensaios que subsidiaram o estudo foram 
realizados no Laboratório de Obras Hidráulicas 
localizado no Instituto de Pesquisas Hidráulicas da 
UFRGS. A bancada de ensaios é composta por um 
conduto principal de seção quadrada com 0,25m de 
lado e 8,9m de comprimento, onde está instalada a 
comporta tipo segmento invertida com raio de cur-
vatura de 0,38m.(Figura 2) 

As medições de pressão foram efetuadas no 
trecho logo a jusante da comporta como pode ser 
visualizado nas Figuras 3 e 4. Faz parte do sistema, 
ainda, uma chaminé de equilíbrio com altura de 
2,50m e um reservatório de jusante com volume 
total de 7,2m³, que tem como função manter a sub-
mergência mínima do escoamento, que é definida 
pela profundidade mínima da câmera para as em-
barcações. 
 
 

 
 

Figura 2 - Desenho esquemático da bancada de ensaios. 
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Figura 3 - Detalhe da região de interesse das medições de 

pressão e variáveis relevantes ao estudo. 

 
 

 
 

Figura 4 - Bancada de ensaios. 

 
 

Foram ensaiadas sete vazões e onze diferen-
tes aberturas da comporta, sendo que todos os en-
saios foram realizados com escoamento em regime 
permanente. A Figura 5 apresenta a visualização da 
“vena contracta” durante a realização de um dos 
ensaios, onde foi ejetado em duas tomadas do teto 
um traçador (tinta nanquim diluída em água, que 
permitiu identificar a região inferior de escoamento 
principal e uma região superior (azul) de recircula-
ção. Este tipo de visualização foi feito para todos os 
ensaios. Em cada uma das imagens foi medida a 
vena contracta e comparada com os resultados obti-
dos por Battiston et al, (2009) e USACE (1975), a-

presentando uma boa correlação. Assim optou-se 
em utilizar os dados da curva de Battistom et al, 

(2009(b)) que foi desenvolvida na mesma estrutura 
do presente trabalho. 

A Tabela 1 apresenta a composição dos en-
saios realizados. As pressões foram medidas por 
meio de transdutores de pressão da marca Sitron 
com faixa de operação de -1,5 a 1,5 mca, e precisão 
de 0,25% de fundo de escala, estes foram localizados 
no eixo central do conduto no teto e na base do 
mesmo, logo a jusante da comporta (Figura 6), a 
distância entre as tomadas de pressão variou de 5cm 

a 15cm, sendo mais próximas logo a jusante da 
comporta e mais espaçadas conforme se afasta da 
comporta. Os dados foram adquiridos durante 10 
minutos a uma frequência de 512 Hz. Este tempo e 
frequência são superiores aos recomendados por 
Lopardo (1986), ou seja, 1 minuto e 50 Hz e tam-
bém aos sugeridos por Teixeira (2008) para analise 
de pressões extremas, ou seja 10 minutos e 50 Hz. 
 
 

 
 

Figura 5 - Visualização da “vena contracta”, para uma 

abertura de comporta de 50% e vazão de 32l/s. 

 
 

Tabela 1 — Resumo dos ensaios realizados. 

 

Vazão (l/s)

18 22 28 32 40 60 80

A
b

e
rt

u
ra

 (
%

) 

10% X X X X   

15% X X X X X 

20% X X X X X X

25% X X X X X X X

30% X X X X X X X

40% X X X X X X

50% X X X X X X

60% X X X X X X

70% X X X X X X

80% X X X X X X

100% X X X X X X

 
 

Para a análise dos dados, determinou-se a 
média dos dados obtidos em cada uma das posições 
ao longo do conduto. Posteriormente, determinou-
se em quais posições foram verificadas as menores 
pressões. Após isso se utilizou a média das menores 
pressões registradas ao longo do conduto para cada 
ensaio, ou seja, considerou-se uma região onde o-
correm as pressões médias mínimas. A Figura 7 mos-
tra como foi considerada esta região para cada con-
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dição de ensaio. Assim obteve-se um único valor de 
pressão para cada uma das condições de ensaio. 
 
 

 
 

Figura 6 - Posicionamento dos transdutores de pressão 

utilizados nas medições. 
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Figura 7 - Pressões médias e escolha dos valores para 

região de pressões médias mínimas. 

 
 

Os ensaios foram efetuados para uma rela-
ção de carga (relação entre a carga cinética do esco-
amento e a altura do conduto) entre 0,025 e 10,310, 
de acordo com a equação 1. 
 

 

                                  (1) 

 
Onde: 
 
Rc — relação de carga; 
Vc - velocidade média do escoamento na vena con-

tracta da comporta em (m/s); 

D - altura do conduto no caso de conduto de seção 
quadrada (m); 
g — aceleração da gravidade (m/s²) 

RESULTADOS 
 
 

Para demonstrar o comportamento das 
pressões médias a jusante da comporta, apresenta-se 
nas Figuras 8 e 9 a distribuição de pressões médias 
ao longo da base e do teto do conduto. 

Pelas Figuras 8 e 9 pode-se perceber que as 
pressões aumentam a medida que a abertura da 
comporta torna-se maior. Embora o comportamento 
da pressão para teto e base seja semelhante, as pres-
sões no teto se mostram menores. É possível verifi-
car também que as menores pressões médias ocor-
rem numa região menor que 2D (2 vezes a altura do 
conduto), para todas as aberturas e vazões. 
 
 

 
 

Figura 8 - Distribuição das pressões médias ao longo da 

base do conduto para uma vazão de 32l/s. 

 
 

 
 

Figura 9 - Distribuição das pressões médias ao longo do 

teto do conduto para uma vazão de 32l/s. 

 
 

As Figuras 10 e 11 apresentam as pressões 
médias mínimas determinadas analiticamente 
conforme descrito na metodologia em função da 
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vazão, para as diferentes aberturas da comporta. A 
partir da sua análise pode-se concluir que: 
 
 

a) para aberturas inferiores a 60% as vazões 
comportam-se inversamente proporcional a 
abertura da comporta, ou seja, vazões 
maiores geram pressões médias mínimas 
menores, sendo os piores casos para 
aberturas entre 20% e 30%; 

b) a partir da abertura de 70% as pressões a 
jusante da comporta aumentam com o 
aumento da vazão e apresentam menores 
variações para diferentes vazões; 

c) quanto menor for a abertura da comporta e 
a medida que crescem as vazões, mais 
rapidamente as pressões médias mínimas 
decrescem; 

 
 

 
 

Figura 10 - Pressões médias mínimas na base em função 

da vazão. 

 
 

 
 

Figura 11 - Pressões médias mínimas no teto em função da 

vazão. 

 
 

Quando as pressões médias mínimas são a-
presentadas em função da abertura da comporta 
para as diferentes vazões, verifica-se, que, para todos 
os casos, existe uma abertura na qual a pressão é 
igual. Este valor é da ordem de 70%, e ocorre tanto 
na base quanto no teto. (Figuras 12 e 13). Observa-
se ainda que as maiores vazões originam menores 
pressões médias mínimas, porém estas crescem mais 
rapidamente a medida que aumenta a abertura da 
comporta. 
 

 
 

Figura 12 - Distribuição da pressão média mínima em 

função da abertura da comporta, na base. 

 
 

 
 

Figura 13 - Distribuição da pressão média mínima em 

função da abertura da comporta, no teto. 

 
Através da análise dos dados obtidos nos en-

saios foi possível generalizar os resultados de manei-
ra a permitir uma estimativa dos valores das pressões 
médias mínimas que podem ocorrer à jusante da 
comporta para as diferentes condições de contorno. 

A Equação 2 apresenta o coeficiente de pressão (, 
conforme descrito por Dourado, (1987) e Santos 
(1998). 
 



Distribuição das Pressões a Jusante de Comportas tipo Segmento Invertida em Modelo Físico de Eclusa de Navegação 

 70 

 

                                   (2) 

 
Onde: 
 
P - pressão medida no ponto; 
Patm - pressão atmosférica local; 
PV - pressão de vapor do líquido; 
V - a velocidade em termos médios do escoamento. 
No presente trabalho optou-se por utilizar o coefici-
ente de pressão (CP) de forma simplificada, con-
forme Equação 3. 
 

 

                                   (3) 

 
Onde: 
 
Pm - pressão média mínima. 
Vc - velocidade média do escoamento na vena con-

tracta da comporta em (m/s); 

 

Pelas análises dimensionais efetuadas se ve-
rificou que a relação entre a velocidade na vena 
contracta (Vc), a abertura da comporta (a) e a rela-
ção da dimensão do conduto (D) permitiam a carac-
terização do escoamento. A celeridade (C) foi inclu-
ída como parâmetro de adimensionalização uma vez 
que a abertura da comporta se dá em regime transi-
ente e as pressões dependem das características da 
tubulação e do tempo de abertura ou fechamento 
da comporta. O parâmetro adimensional resultante 
destas análises é o parâmetro Am, conforme a Equa-
ção 4. 
 

 

                                   (4) 

 
Onde: 
 
a - abertura da comporta (m); 
C — celeridade (m/s). 
 

Para a celeridade (C) foi adotado um valor 
de 1265m/s valor este recomendado para tubos de 
parede rígida, segundo Hwang (1984). 

Inicialmente foram analisados os valores de 
pressão médias mínimas em função do adimensional 
Am. Na Figura 14, verifica-se que a tendência das 
distribuições no teto e na base segue o mesmo pa-

drão, porém, apresentam valores distintos. Também 
pode-se verificar que para Am > 480 as pressões, 
tanto na base como no teto, começam a se estabili-
zar, indicando que a partir desta condição a abertu-
ra a comporta influencia pouco na pressão. 
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Figura 14 - Pressões médias mínimas em função do adi-

mensional Am. 

 
A Figura 15 apresenta resultado de Am em 

relação a abertura da comporta. Essa Figura mostra 
que valores de Am > 480 ocorrem para aberturas 
maiores que 70%, e nestes casos as pressões médias 
já apresentam valores estáveis. Isso permite estimar 
que para aberturas maiores que 70% a comporta 
não exerce influência no comportamento das pres-
sões mínimas. Abaixo de 70% as condições de con-
torno do escoamento influenciam nas pressões. 
 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

A
b
e
rt
u
ra

Am

10%

15%

20%

25%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

100%

 
 

Figura 15 - Porcentagem de abertura da comporta em 

função do adimensional Am. 

 
 

Nas Figuras 16 e 17 são apresentadas as ten-
dências obtidas dos parâmetros adimensionais (Cp = 
f(Am)) para a base e para o teto do conduto, res-
pectivamente, sendo possível ajustar equações para a 
estimativa das pressões médias mínimas que podem 
ocorrer na base e no teto do conduto. 
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Figura 16 - Coeficiente de pressão em função do 

parâmetro Am para a base do conduto. 

 

 
 

Figura 17 - Coeficiente de pressão em função do 

parâmetro Am, para o teto do conduto. 

 
As equações 5 e 6 apresentam as equações 

ajustadas para os dados utilizados no presente traba-
lho, para a base e teto do conduto respectivamente. 
 
CPbase = 4E-06Am2+0,0038Am—0,2788                  (5) 
  
CPteto = 2E-06Am2+0,0012Am-0,2529                  (6) 
 
 

Nas Figuras 18 e 19 apresenta-se a ampliação 
da região demarcada pelas elipses com o ajuste feito 
a partir dos dados. Observa-se que pelo ajuste feito 
para a base, começam a ocorrer valores negativos de 
CP para valores de Am < 84, e para o teto começam 
a ocorrer para Am < 185. Entretanto, em função da 
dispersão dos dados se observa que a possibilidade 
de ocorrer valores negativos para Am < 170 (base) e 
Am < 350 (teto) e que para valores de Am < 70 (ba-
se) e Am < 90 (teto) ocorrem certamente pressões 
negativas. As Tabelas 2 e 3 ilustram a respeito. Re-
força-se esta observação tendo em vista que pressões 
negativas significam esforços de tração nas paredes 
do conduto, e, portanto, requerem maior cuidado 
na etapa de projeto destas estruturas hidráulicas. 

 
 

Figura 18 - Coeficiente de pressão em função do 

parâmetro Am, para a base - detalhe dos coeficientes 

 

de pressão com menores valores. 

 

 
 

Figura 19 - Coeficiente de pressão em função do 

parâmetro Am, para o teto - detalhe dos coeficientes 

de pressão com menores valores. 

 

Tabela 2- Valores de Am para que ocorram valores de 

CP < 0 na base. 

 

CP < 0 Base 

Não ocorre  Am > 170 

Possibilidade de ocorrência 84 < Am < 170 

Há ocorrência  70 < Am < 84 

Certamente ocorrem  Am < 70 

 

Tabela 3- Valores de Am para que ocorram valores de 

CP < 0 no teto. 

 

CP < 0 Teto 

Não ocorre  Am > 350 

Possibilidade de ocorrência 185 < Am < 350 

Há ocorrência  90 < Am < 185  

Certamente ocorrem  Am < 90 

 
Em função do exposto observa-se que os 

valores de Am para a base são mais críticos que para 
o teto, ou seja, os valores de Am são menores para 
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que ocorram pressões negativas. Assim classificou-se 
a condição do escoamento em função do parâmetro 
Am e ocorrência ou não de pressões negativas que 
possam vir a danificar a estrutura, conforme 
apresentado na Tabela 4. 
 

Tabela 4 — Classificação das condições do escoamento 

em função do parâmetro Am em função da ocorrência 

ou não de pressões negativas que possam vir a danificar 

a estrutura. 

 

Classificação  Condição 

Nula  Am > 170 

Incipiente 84 < Am < 170 

Intermitente 70 < Am <84 

Crítica  Am < 70 

 
 
CONCLUSÕES 
 

Este trabalho propõe a identificação do 
comportamento das pressões mínimas à jusante de 
comportas tipo segmento invertida, em função dos 
adimensionais: Coeficiente de pressão (CP) e Am. 

Pela análise efetuada a partir de dados obti-
dos em um modelo hidráulico de laboratório, foi 
possível concluir: 
 

a) quanto ao comportamento das pressões em 
função da vazão e da abertura da comporta: 

 as pressões médias mínimas no teto do con-

duto são sempre menores que na base do 
conduto. 

 até a abertura de 60% as pressões médias 

mínimas diminuem com o aumento da va-
zão, já para as aberturas superiores a 70% as 
pressões aumentam com o aumento da va-
zão, porém este aumento se dá menos in-
tenso que no caso da diminuição das pres-
sões; 

 as menores pressões médias mínimas médias 
ocorrem para aberturas entre 20% e 30%. 

 
b) quanto ao comportamento dos coeficientes 

de pressão em função do adimensional Am: 

 As condições do escoamento em função da 

possibilidade de ocorrência  de pressões 
negativas foram classificadas em: 

 

Nula Am > 170 

Incipiente 84 < Am < 170 

Intermitente 70 < Am < 84 

Critica Am < 70 

Este estudo buscou contribuir para a com-
preensão do comportamento do escoamento a ju-
sante das comportas tipo segmento invertida obten-
do assim projetos e estruturas mais seguras. 

Procurou-se estabelecer aqui, também, al-
guma contribuição na definição das leis de abertura 
das comportas, uma vez que identificado as situações 
em que ocorrem as menores pressões, é possível 
conceber e utilizar leis de abertura que minimizem 
os tempos em que a estrutura estará funcionando 
em situações mais desfavoráveis no que diz respeito 
a pressões mínimas e ao risco de cavitação. 

Salienta-se, contudo que há muito ainda a 
ser esclarecido de forma a ampliar as conclusões 
aqui apresentadas. Desta forma, em continuação à 
pesquisa estão sendo realizadas análises da pressão 
com baixas probabilidades de ocorrência (P1% e 
P0,1%), com isso será possível uma maior compreen-
são do comportamento das pressões, agora extre-
mas, a jusante de comportas tipo segmento inverti-
da. 
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Distribution Of Pressures Downstream From Re-
verse Tainter Gates In A Physical Model Of A Navi-
gation Lock 
 
ABSTRACT 
 

It is extremely important to known minimum 

mean pressure values at reverse Tainter Gates because such 

devices are commonly used in navigation locks. Locks are 

hydraulic structures used by vessels to cross different water 

levels. The levels can be natural or due to human interven-

tion. During the filling and emptying procedures of lock 

chambers, when the water passes through the flow control 

gates, there is a very high velocity, mainly for small gate 

openings, reducing local pressures and reaching critical 

values for the incipience of cavitation processes. This work 

aims to present the minimum mean pressure behavior in 

terms of flow and predefined gate openings. Finally, dimen-

sionless numbers are suggested that allow inferring the 

ocurrence of minimum mean pressures that may be respon-

sible for the begnning of cavitation processes, damaging the 

structures. 

Key words: reverse tainter gate, lock, minimum mean 

pressures 
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RESUMO 
 

As precipitações intensas são responsáveis pelo transporte de espécies químicas aos corpos de águas superficiais e 

subterrâneos. A magnitude dos efeitos destes eventos climáticos depende dos atributos físicos e químicos do solo e do manejo 

agrícola desenvolvido pelos produtores. Na região sul do Brasil, poucos estudos têm sido desenvolvidos no sentido de quanti-

ficar o transporte de compostos de carbono, nitrogênio e fósforo pelo escoamento da água, após a ocorrência de precipitações 

intensas, em áreas agrícolas. Assim, este estudo tem por objetivo determinar as concentrações e as cargas de carbono, nitrogê-

nio e fósforo transportadas pelos escoamentos superficiais e de drenagem em diferentes solos, quando submetidos a condições 

extremas de precipitação. Foram utilizados 7 lisímetros de drenagem, instalados em quatro bacias hidrográficas dos estados 

do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, tendo sido efetuadas simulações de chuvas, com intensidades variando 

entre 29,6 e 176,9 mm h-1. O nitrogênio na forma de nitrato apresentou as maiores concentrações tanto no escoamento su-

perficial quanto no escoamento de drenagem. O nitrogênio na forma de amônio e de nitrito, o fosfato e o carbono orgânico 

total apresentaram maiores concentrações nas águas do escoamento superficial. As concentrações de carbono foram influen-

ciadas pela estação do ano. As concentrações de nitrato foram influenciadas pela intensidade da precipitação e pelo grau de 

mobilização do solo. As cargas transportadas pelo escoamento superficial e de drenagem não seguiram o mesmo comporta-

mento das concentrações.  

 

Palavras chave: Chuvas intensas, transporte de poluentes, manejo agrícola, qualidade das águas, lisímetros. 

 

INTRODUÇÃO 
 

 

As precipitações intensas que provocam es-
coamentos superficiais são responsáveis pelo trans-
porte de espécies químicas aos corpos de águas su-
perficiais.  A água que infiltra no perfil do solo, pro-
veniente da precipitação, promove a lixiviação de 
espécies químicas no perfil do solo, podendo degra-
dar as águas subterrâneas. A magnitude dos efeitos 
destes eventos climáticos depende de vários fatores 
naturais, podendo ser alterados pelas intervenções 
antrópicas. Em áreas rurais, os principais fatores 
atuantes são os atributos físicos e químicos do solo e 
o manejo agrícola desenvolvido pelos produtores.  

Entre as espécies químicas de interesse na 
conservação dos solos e na qualidade dos recursos 
hídricos têm-se os compostos de carbono, nitrogê-
nio e fósforo, os quais se apresentam de diferentes  
 

1 — Instituto de Pesquisas Hidráulicas/UFRGS 
2 - Fundação Universidade Regional de Blumenau/FURB 

 

formas devido a seus ciclos biogeoquímicos. Os 
compostos de carbono, nitrogênio e fósforo são 
importantes componentes do ecossistema, forman-
do os íons necessários ao desenvolvimento vegetal e 
de microrganismo. Estes compostos químicos po-
dem estar disponíveis no soluto ou adsorvidos às 
partículas do solo (PIGUET et al., 2008;  PÉDROT 
et al., 2008; ORIOLI et al., 2008; PROBST et al., 
1995; CHEN et al., 2007). O equilíbrio dinâmico dos 
elementos está associado às características regionais 
e acompanham as mudanças ambientais (STADLER 
et al., 2010; GERMER et al., 2009) e as oscilações 
climáticas (PARK et al., 2010). As alterações de uso 
da superfície do solo, manejo agrícola e fertilização 
podem afetar o equilíbrio químico e promover sua 
movimentação (GERMER et al., 2009; DE FRIES; 
ESHLEMAN, 2004). 

O tipo de cultura e o manejo do solo influ-
enciam o transporte de espécies químicas pelo esco-
amento da água em áreas agrícolas. Schick et al. 
(2000) determinaram que a concentração de fósforo 
e de carbono orgânico no sedimento transportado 
pelo escoamento superficial foi maior no preparo 
convencional do que no conservacionista. Bertol et 
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al. (2005), em estudo sobre o transporte de carbono 
orgânico pelo escoamento superficial, demonstra-
ram que a quantidade na camada superficial do solo 
e a concentração de carbono orgânico adsorvido ao 
sedimento variaram com o manejo do solo, sendo 
mais elevado o teor em sistema de plantio direto e 
menor em solo nu. Gilles et al. (2009), com simula-
ção de chuva, em Argissolo Vermelho distrófico com 
cultivo de milho, demonstraram que as quantidades 
transportadas de carbono e de nutrientes, em parce-
las de plantio direto, foi superior do que em parce-
las com escarificação. Gebler et al. (2012), utilizan-
do simulação de chuva, determinaram a carga média 
anual transportada de fósforo total reativo em parce-
las cobertas por diferentes culturas, tendo os valores 
sido avaliados na escala da bacia hidrográfica. Eles 
determinaram uma carga de 191,3 kg ha-1 ano-1 em 
área de cobertura herbácea e de 3879,4 kg ha-1 ano-1 
em cultura arbórea. Sorribas et al. (2012) simularam 
o transporte de carbono orgânico e inorgânico em 
duas seções fluviométricas na bacia do Potiribu, no 
noroeste do Rio Grande do Sul, obtendo cargas 
totais anuais de 32,94 e 48,59 kg ha-1ano-1. 

Na região sul do Brasil, poucos estudos têm 
sido desenvolvidos no sentido de quantificar o 
transporte de compostos de carbono, nitrogênio e 
fósforo pelo escoamento da água, após a ocorrência 
de precipitações intensas em áreas agrícolas. Os 
trabalhos, acima citados, estão inseridos entre estes 
poucos estudos realizados. A quantificação do trans-
porte destes compostos constitui importante infor-
mação às práticas de conservação dos solos e à ges-
tão sustentável dos recursos hídricos.  

Deste modo, este estudo tem por objetivo 
determinar as concentrações e as cargas transporta-
das pelos escoamentos superficiais e de drenagem 
dos compostos de carbono, nitrogênio e fósforo, em 
diferentes solos do sul do Brasil, quando submetidos 
a condições extremas de precipitação. 
 
 

MATERIAIS E MÉTODOS 
 
Área de estudo 

 
Os dispositivos experimentais foram instala-

dos em quatro bacias hidrográficas, localizadas nos 
estados do Rio Grande do Sul (RS), Santa Catarina 
(SC) e Paraná (PR), no sul do Brasil, distribuídas 
entre as latitudes 25°26'53,6"S e 28°50'11,4"S e lon-
gitudes 49° 13' 52,6"W e 53° 41' 23,1"W. Utilizaram-
se 7 lisímetros, dois na bacia hidrográfica do rio 
Potiribú, no município de Pejuçara, RS, um na bacia 
do rio Guaporé, no município de Arvorezinha, RS, 

três na bacia do ribeirão Concórdia, no município 
de Lontras, SC, e um na bacia do rio Barigui, no 
município de Curitiba, PR (Figura 1). 
 

 
 

Figura 1 - Localização dos lisímetros 

 
Estes locais foram escolhidos por pertencer 

ao bioma mata atlântica, composto por um mosaico 
diversificado de ecossistemas, apresentando estrutu-
ras e composições florísticas diferenciadas em fun-
ção de diferenças de solo, relevo e características 
climáticas existentes. Eles estão situados em áreas 
agrícolas, representando a diversidade de solo, de 
cultura, de uso e manejo do solo encontrada na 
região Sul do Brasil.  

Os tipos de solos e culturas cultivadas no in-
terior dos lisímetros são os mesmos da área em seu 
entorno, sendo representativas dos usos agrícolas da 
região onde foram instalados. Estão presentes nos 
lisímetros cultivo de cereais (Zea mays e Glycine max, 

L.), pastagem perene (Paspalum notatum), pastagem 
de inverno (Lolium multiflorum e Avena strigosa Sc-
hreb), cultivo de tabaco (Nicotiana tabacum cv.) e 
cultivo de hortaliças (Allium cepa e Brassica oleracea). 

Os sistemas são divididos em cultivo com pouca e 
com muita mobilização do solo, sendo o primeiro 
representativo de plantio direto e de cultivo mínimo 
e, o segundo, do plantio convencional. O sistema 
plantio direto envolve o não revolvimento do solo e 
o sistema de cultivo mínimo apresenta reduzidas 
operações agrícolas do preparo do solo na semeadu-
ra; já o sistema de cultivo convencional utiliza-se do 
preparo primário, caracterizado por ser uma opera-
ção de intenso revolvimento do solo, atingindo pro-
fundidade superior a 15 cm. Uma descrição deta-
lhada do manejo dos solos em cada lisímetro, no 
período das simulações, é apresentada na tabela 1. 
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Tabela 1 - Manejo do solo nos lisímetros, indicando sistema de cultivo, época de plantio, cultura implantada 

e aplicação de adubos químicos e sua forma de adição. 

 

Lisímetro Descrição do manejo do solo durante as simulações 

LPC 

Cultivo de Glycine max, L. na safra e Avena strigosa Schreb na entressafra no sistema convencional 

com revolvimento do solo após as duas simulações de cada série de ensaios e adubação de STP (su-

perfosfato triplo). 

LPD 

Cultivo de Glycine max, L. na safra e Avena strigosa Schreb na entressafra no sistema plantio direto 

(mantido a mais de 10 anos), com abertura de sulco e adubação de STP (superfosfato triplo). 

LGT 

Cultivo de Nicotiana tabacum cv. sob sistema mínimo, com plantio de Avena strigosa Schreb para co-

bertura verde, revolvimento do solo no verão, com adubação de STP e nitrato de sódio. 

LCM 

Cultivo de Zea mays com sistema convencional, com revolvimento no plantio do Zea mays e aplicação 

de adubação básica STP (superfosfato triplo), adubação de cobertura com uréia no período desen-

volvimento da cultura e pousio durante o inverno. 

LCR 

Cultivo de hortaliças no inverno e Zea mays no verão em sistema convencional, com revolvimento do 

solo e adubação de cobertura com uréia e nitrato de sódio e pousio durante o inverno. 

LCP Pastagem perene (Paspalum notatum) sem adubação. 

LBP Pastagem perene com revolvimento de solo no inverno sem adubação. 

LPC — lisímetro bacia do Potiribu sistema de cultivo convencional; LPD — lisímetro bacia Potiribu sistema de cultivo direto; 

LGT — lisímetro bacia Guaporé Tabaco; LCM — lisímetro bacia Concórdia Milho; LCR — lisímetro bacia Concórdia rotação de cultura; 

LCP — lisímetros bacia Concórdia pastagem; LBP — lisímetro bacia Barigui pastagem. 

 
 

Os solos onde os lisímetros foram instalados 
são dos grupos dos Latossolos, Cambissolos, Argisso-
los e Gelissolos. A descrição da textura do solo, den-
sidade, porosidade, declividade e tipo do solo de 
cada lisímetro são apresentados na Tabela 2. 
 

Dispositivo experimental 

 
Os lisímetros de drenagem possuem forma-

to cúbico, com área de 1 m2 e comprimentos laterais 
de 1 m. Na instalação, o solo dentro dos lisímetros 
permaneceu indeformado, sendo possível assim, 
manter as condições físicas do solo (densidade, po-
rosidade e estrutura). As paredes laterais foram 
construídas com chapas de acrílico de 8 mm de 
espessura. Os lisímetros foram confeccionados com 
o uso de duas caixas de acrílico, a primeira vazada, 
que foi utilizada na coleta da amostra do solo e a 
segunda para a confecção da base do lisímetro, con-
forme é descrito por Oliveira et al. (2010). Na parte 
inferior da amostra de solo, é colocada uma camada 
de 5 cm de brita n. 2, envolta por uma membrana 
de geotêxtil, evitando a perda de material fino para 
esta camada drenante. Próximos à superfície e a 
base do solo, foram instaladas tubulações de coleta 
do escoamento superficial e da drenagem. As águas 
dos escoamentos foram conduzidas a sistemas de 
medição de vazão e a coleta de amostras. Os lisíme-
tros foram preenchidos com solo em seu redor, para 

manter a mesma condição de temperatura do solo 
em torno dele, bem como a superfície do solo foi 
mantida no mesmo alinhamento da área de seu 
entorno. Ressalta-se que os lisímetros tiveram o 
mesmo método construtivo e de instalação.  

As vazões de escoamento superficial e de 
drenagem foram medidas pelo método volumétrico, 
utilizando-se um recipiente de 920 mL para armaze-
namento da água durante um intervalo de tempo, 
medido por meio de um cronômetro com precisão 
de milissegundos. O monitoramento da vazão foi 
realizado para intervalos de tempo de 5 min.  

As amostras de água foram coletadas com 
um frasco de polietileno incolor com capacidade de 
100 mL, com tampa de fechamento hermético. As 
coletas foram realizadas sempre que houve escoa-
mento superficial e de drenagem. Após o início do 
escoamento, as amostras de água foram coletadas 
com intervalos de tempo de 10 min. As amostras 
foram acondicionadas em um sistema isolado, refri-
gerado a 4 °C. 
 
Simulação de chuvas 

 
As chuvas simuladas foram obtidas utilizan-

do-se um simulador, semelhante ao descrito por 
Meyer e Harmon (1979), suspenso por quatro hastes 
reguláveis para uma altura de 2,45 m acima da su-
perfície do solo.  
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Tabela 2 — Características dos lisímetros: Composição granulométrica, porosidade, massa específica, 

descrição tipo de solo e manejo. 

 

Lisímetro 
Areia 

% 

Silte 

% 

Argila 

% 

Densidade 

g/cm3 
Porosidade 

Declividade 

% 
Tipo de solo 

LPC 24,59 22,91 52,49 1,09 0,57 2,0 Latossolo Vermelho distroférrico 

LPD 32,21 11,60 56,19 1,57 0,53 2,0 Latossolo Vermelho distroférrico 

LGT 13,15 32,75 54,10 1,20 0,56 7,0 Argissolo Crômico Abrúptico 

LCM 35,16 49,96 14,89 1,39 0,45 4,0 Cambissolo háplico alumínico típico 

LCR 15,55 59,65 24,89 1,55 0,46 9,0 Cambissolo háplico alumínico típico 

LCP 9,13 32,73 57,92 1,45 0,44 2,5 Cambissolo háplico alumínico típico 

LBP 31,00 38,00 31,00 1,35 0,49 3,0 Gleissolo háplico 

 
 
 
No simulador foi instalado um bico aspersor tipo 
S.S.CO.3/8KSS-45 para precipitações inferiores a 60 
mm h-1 e Veejet 80-100 para precipitações superiores 
a 80 mm h-1. Esses bicos são comumente utilizados 
para pulverização agrícola a altas pressões. A oscila-
ção do bico aspersor molha uma área de aproxima-
damente 2,0 m2, no interior da qual se encontrava o 
lisímetro.  

A altura da precipitação aplicada nas simu-
lações foi determinada com uso de pluviógrafo Da-
vis® com datalogger registrador Novus®, instalado 
junto à parede do lisímetro, pelo lado externo. Os 
dados de precipitação foram registrados no intervalo 
de tempo de 1 min. Além desse registro, a altura da 
precipitação também foi medida com um tanque de 
alumínio, posicionado sobre o lisímetro, ao final do 
tempo de duração do ensaio. A coleta da precipita-
ção ocorreu durante uma duração de 5 min. O tan-
que possui formato quadrado, com 1,10 m de lado, 
altura de 0,10 m e espessura da parede de 0,001 m. 
As intensidades medidas com o pluviógrafo e com o 
tanque foram comparadas visando identificar even-
tuais erros de medidas. Ressalta-se que as intensida-
des da precipitação variam em função do tipo dos 
bicos do aspersor adotados e da pressão do sistema. 
No entanto, as condições climáticas reinantes, como 
precipitação natural e/ou ocorrência de ventos, 
também proporcionaram alterações nas intensida-
des simuladas. No total foram realizados 69 ensaios, 
sendo 24 na bacia do Potiribu (LPC e LPD), 7 na 
bacia de Guaporé (LGT), 34 na bacia de Ribeirão 
Concórdia (LCM, LCH, LCP) e 4 na bacia do Bari-
gui (LBP). O número de ensaios em cada lisímetro 
foi variável devido a problemas operacionais, associ-
ados principalmente às grandes distâncias entre eles 
(de 200 a 1.000 km). 

Manejo do solo 

 
Os ensaios de simulação foram realizados 

em séries de 1 a 4 dias consecutivos. Em cada série 
de ensaios adotou-se a sequência seguinte: primeiro 
e segundo ensaios, com as condições iniciais da 
superfície do solo, no final do segundo ensaio, a 
superfície do lisímetro com plantio convencional 
(LCM, LCR, LGT e LPC) ou plantio de pastagem 
perene (LBP) foi revolvida com uma pá de corte, até 
a profundidade de 20 cm, sendo realizado um bom 
destorroamento e regularização da superfície. No 
lisímetro com plantio direto, após a segunda simula-
ção de chuvas foi criado um sulco, na direção da 
curva de nível, com 0,03 m de largura, profundidade 
de 0,02 m, sendo o solo revolvido até a profundida-
de de 0,07 m. Essas condições de superfícies foram 
mantidas para o terceiro e quarto ensaio. No solo 
com pastagem perene (LCP), no cultivo mínimo no 
período de inverno (LGT) e no cultivo de milho no 
período de desenvolvimento da cultura (LCR e 
LCP), não houve revolvimento do solo. 

Ao final do primeiro ensaio, foi aplicado o 
fertilizante superfosfato triplo (STP), em solução na 
superfície do solo, com dosagem de 350 kg/ha. O 
STP é constituído de 5 N, 20 P e 10 K. 
 

Análise química das amostras de água 

 
Nas amostras de água foram determinadas 

as concentrações dos nutrientes, amônio (NH4
+), 

nitrito (NO2
-), nitrato (NO3

-), fosfato (PO4
-3), carbo-

no total dividido em carbono orgânico total (TOC) 
e carbono inorgânico (IC). 

Para a determinação das concentrações dos 
nutrientes foi utilizado um cromatógrafo de troca 
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iônica, marca DIONEX AG4A. Foi utilizada uma 
coluna de separação aniônica juntamente com su-
pressora e um detector de condutividade. As condi-
ções de injeção da amostra foram: Injeção da amos-

tra: 10 L; Temperatura: 30 ºC; Taxa de fluxo: 1,2 

mL min.-1; Eluente: Na2CO3 4,5mM/NaHCO3 1,4 
mM; Condutividade esperada: 19 - 23μS Supressor: 
aniônico auto regenerante; Solução estoque: NaH-
CO3 100mM; Corrente aplicada: 31 mA. As curvas de 
calibração foram realizadas com padrões certifica-
dos, utilizando-se 5 pontos na faixa de 1 a 10 mg L-1 
com leitura em quintuplicata. As leituras das amos-
tras foram realizadas em triplicatas.  

Para a análise do carbono orgânico total 
(TOC) e carbono inorgânico (IC), as amostras fo-
ram analisadas diretamente no Analisador de Car-
bono, modelo TOC VCPH, marca SHIMADZU, com 
curva de calibração inserida através da leitura em 
quintuplicata de 6 pontos. 
 
Cargas transportadas 

 
As cargas transportadas pelo escoamento 

superficial e de drenagem representam a massa 
exportada para o exterior da amostra indeformada 
do solo. A carga foi determinada para cada ensaio 
de simulação, cuja duração foi de 75 min. Ela foi 
calculada pela expressão: 
 

 
    

             (1) 
 

 
 
onde F é o fluxo de massa da espécie química consi-
derado no ensaio de simulação de chuva realizado, 
Ci é a concentração do composto na amostra i, Qi é 
a vazão do escoamento de água durante a coleta da 
amostra i e Δt é o intervalo de tempo entre as amos-
tras e n é o número de amostras coletadas.  
 
 
Teste estatístico 

 
 

Foi aplicado o teste de Tukey (p ≤ 0,05) pa-
ra comparação das concentrações médias das espé-
cies químicas transportadas pelo escoamento super-
ficial e de drenagem e, também, comparadas as 
concentrações de cada espécie química entre os 
lisímetros, para as condições de baixa e alta intensi-
dade da chuva e pouca e muita mobilização do solo. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 

Na tabela 3 são apresentados os valores das 
intensidades da chuva, taxas de escoamento superfi-
cial e de drenagem, registrados nas séries de eventos 
de simulação de chuva. Nota-se que os valores cons-
tantes na tabela estão associados às lâminas de águas 
medidas durante a realização do ensaio, de modo 
que a variação do teor de água armazenada no lisí-
metro pode interferir no fechamento do balanço de 
massa. O maior efeito é sobre o escoamento de dre-
nagem que pode ser reduzido ou aumento em de-
terminado ensaio, da série de simulação de chuva.  

A intensidade da chuva variou entre 29,6 e 
176,9 mm h-1, as taxas de escoamentos superficiais 
entre 0 e 98,6 mm h-1 e de drenagem entre 0,2 e 
107,8 mm h-1. As chuvas aplicadas são representati-
vas daquelas registradas nos estados do sul do Brasil, 
com baixa e elevada intensidade, conforme pode ser 
verificado com as equações de IDF estabelecidas por 
Fendrich (1998), Back (2002), Bazzano et al. (2010) 
para estações pluviométricas instaladas em locais 
próximos dos lisímetros. As precipitações de baixa 
intensidade apresentam períodos de retorno da 
ordem de 1 ano e as de alta intensidade, da ordem 
de 1000 anos.  

O escoamento superficial não foi gerado em 
15 ensaios, onde a intensidade foram inferiores a 
124,0 mm h-1. Este limite máximo foi registrado no 
lisímetro LCM, em 01/2010, quando o milho en-
contrava-se em seu estádio máximo de desenvolvi-
mento máximo (75 dias após o plantio e com 1,65 m 
de altura). A não geração de escoamento superficial 
em ensaio de simulação com elevada intensidade de 
precipitação pode ser justificada pelo aumento da 
capacidade de infiltração da água no solo, devido à 
presença de raízes do milho na camada superior do 
solo. Todavia, intensidade de precipitação similar 
aplicada no ensaio de 11/2009, período no qual o 
milho encontrava-se no estádio de desenvolvimento 
inicial (14 dias após o plantio e com 12 cm de altu-
ra), gerou uma taxa de escoamento superficial de 
41,6 mm h-1.  

Na Tabela 4 são apresentadas as concentra-
ções médias para as espécies químicas transportadas 
pelo escoamento superficial e de drenagem. Tam-
bém são apresentados os resultados do teste de Tu-
key (p ≤ 0,05) para comparação das concentrações 
médias das espécies químicas transportadas pelo 
escoamento superficial e de drenagem e, compara-
das às concentrações de cada espécie química obti-
das em cada lisímetro. O nitrogênio na forma de 
nitrato (NO3

-) apresentou as menores concentrações  

tQCF
n

i
ii  

1
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Tabela 3 - Intensidades da chuva (P) e taxas de escoamento superficial (Qr) e de drenagem (Qd) 

nos ensaios de simulação de chuva (mm h-1) 

 

Lisímetro Data 
Primeiro dia Segundo dia Terceiro dia Quarto dia 

P Qr Qd P Qr Qd P Qr Qd P Qr Qd 

LPC 

8/09 111,7 25,7 97,0 101,8 58,6 20,6 110,2 65,9 14,3 133,9 98,6 16,9 

1/10 37,8 0,0 27,8 90,2 44,2 29,6 35,4 0,2 26,8 109,3 52,7 71,0 

7/10 38,8 0,0 13,3 43,7 0,0 26,8 36,3 0,0 16,7 30,2 0,0 20,2 

LPD 

8/09 127,5 27,1 107,8 106,6 55,1 73,2 108,9 46,9 81,4 122,5 75,1 58,9 

1/10 41,1 0,1 44,4 92,0 11,9 86,6 34,2 0,2 25,1 116,5 29,6 93,8 

7/10 39,0 1,4 23,0 41,4 1,2 35,2 35,2 1,0 26,2 29,6 3,1 34,0 

LGT 
2/10 32,8 0,3 0,2 85,9 30,7 18,3 32,0 0,5 4,5 83,6 52,9 20,5 

7/10 43,0 0,7 24,9 44,0 1,2 33,8 43,0 3,0 31,2      

LCM 

1/09 140,5 4,1 38,6 124,3 5,2 76,4 101,1 4,9 96,7 119,5 27,0 81,0 

11/09 131,1 59,9 82,9 124,1 41,6 84,7         
12/09 35,4 1,1 15,0            
1/10 36,5 0,0 46,9 124,0  0,0 89,1         
7/10 53,7 0,9 33,6 47,4 14,5 26,3 45,4  0,0 33,1 48,7  0,0 50,7 

1/11 74,8 7,4 34,4 63,7 2,1 61,9 75,8 4,7 67,9 69,3 3,6 79,4 

LCR 

1/10 37,9 0,6 23,1 95,2 7,0 47,2         
7/10 41,3 22,9 11,2 44,6 27,2 13,8 49,6  0,0 38,5 55,5 0,0  63,1 

1/11 44,6 0,0 37,8 44,6 0,0  39,5 55,8 1,0 51,8 55,8 0,9 43,6 

LCP 

12/09 45,0 1,4 20,0            
1/10 36,0 11,1 35,5 86,4 65,0 18,2         
7/10 50,3 38,3 14,8 53,0 39,3 32,3         
1/11 37,5 0,0 28,3 54,6  0,0 61,6         

LBP 
7/09 111,5 13,4 85,9 40,9 9,5 41,2       

7/10 47,5 0,6 43,8 54,4 1,2 53,4       

 

 

Tabela 4 — Concentração (mg L-1) média das espécies químicas no escoamento de água nos lisímetros. 

 

Lisí- 

metro 

Escoamento superficial Escoamento de drenagem 

NH4
+ NO2

- NO3
- PO4

-2 TOC IC NH4
+ NO2

- NO3
- PO4

-2 TOC IC 

LPC 3.13a b 0.04a c 1,35b c 2.18* a c 2,79c 5.86* a 0,39c 0,03a b 3,08c 0,23b 2,42a 1,4c 

LPD 4.8a d 0.13a c 1,3b c 10.02* a c 3.08* c 5.72* a 0,19b 0,03b c 2,39c 0,39b 1,81a 1,64c

LGT 1.13b 0.02a  10.83* b c 0.54 a c 8.32* b 2,84 b 4,44a 0,09a b 368,85a 0,38b 11,4a d 7,64a

LCM 4.73a c 0.1a c 20.11* a 2.72 b c 8.11* c 2.83* b 1,29a 0,09a 50,02b 1,05a 5,43c 1,47c

LCR 4.86a 0.16a c 48.32* a c 19.29* a 12.50* b 2,77 b 0,44b 0,02b c 64,06a b 0,44a b 2,58a 2,69a

LCP 0.51b d 0.01b c 1,4b c 0.04a c 6.30* c 2.29* b 0,25b 0b c 1,14c 0,03b 4,43c d 6,23b

LBP 0.3a b c 0.01a c 15.85* a c 0.41a c 14.77* a 1,09 b 0,17b 0,03a b 0,65c 0,26a b 7,09b 1,81c

Média 2,78 0,067 14,17 5,03 7,98 3,34 1,02 0,04 70,03 0,40 5,02 3,27 

NH4
+ - amônio, NO2

- - nitrito, NO3
- - nitrato, PO4

-2 - fosfato, TOC - carbono orgânico total, IC - carbono inorgânico, * diferença 

estatísticas (p ≤ 0,05) entre o escoamento superficial e de drenagem. Letras iguais, na coluna, representam que as séries pos-

suem semelhança estatística (p ≤ 0,05) 

 
 
no escoamento superficial comparado ao escoamen-
to de drenagem, exceto no LCP e LBP. Nesses solos 
não há revolvimento de solo durante a série de si-
mulação de chuva, evidenciando que a perturbação 

da superfície promove a liberação do NO3
-
 para a 

drenagem.   
As concentrações de nitrato no escoamento 

superficial variaram entre 1,30 (lisímetro LPD) e 
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48,32 mg L-1 (lisímetro LCR), com média de 14,17 
mg L-1 e, no escoamento de drenagem entre 0,65 
(lisímetro LBP) e 368,85 mg L-1 (LGT), com média 
de 70,03 mg L-1. As maiores concentrações ocorre-
ram na água de drenagem nos solos onde é realiza-
da fertilização mineral periódica, nos cultivos de 
tabaco, milho e na rotação de cultura, tendo o últi-
mo as maiores concentrações para o escoamento 
superficial. Os lisímetros LGT, LCR e LBP apresen-
taram diferença estatística nas concentrações de 
nitrato no escoamento superficial e no escoamento 
de drenagem. Estes valores podem ser comparados 
com aqueles estabelecidos pela legislação brasileira 
para classificação dos corpos de águas superficiais 
(Resolução CONAMA n. 357/2005) e subterrâneos 
(Resolução CONAMA n. 420/2009), cujo padrão de 
nitrato é de 10 mg/L, indicando que a contribuição 
do escoamento de água no solo, na escala estudada 
(1 m3), pode ser superior ao limite máximo estabe-
lecido.  

As espécies químicas de amônio (NH4
+) e de 

nitrito (NO2
-) apresentaram comportamento distin-

to do nitrato. Neste caso, as concentrações médias 
no escoamento superficial foram superiores aquelas 
do escoamento de drenagem. No entanto, a análise 
estatística não demonstrou a existência de diferença 
das concentrações nos dois tipos de escoamentos. A 
concentração média do amônio no escoamento 
superficial foi de 2,78 mg L-1 e no escoamento de 
drenagem foi de 1,02 mg L-1, sendo portanto cerca 
de 2,7 maior nas amostras de águas do escoamento 
superficial. Para o nitrogênio da forma de nitrito, a 
relação entre as concentrações médias nas amostras 
de água do escoamento superficial e de drenagem 
foi da ordem de 1,6. Comparando-se estes duas for-
mas de nitrogênio com aqueles do nitrato, constata-
se que este último apresenta maior mobilidade no 
perfil do solo. Deste modo, o enriquecimento de 
águas subterrâneas por nitrato pode ser mais signifi-
cativa do que nas formas de amônio e nitrito. 

Concentrações mais elevadas no escoamen-
to superficial também foram obtidas para o fósforo 
na forma de fosfato (PO4

-2) e carbono na forma de 
carbono orgânico total (TOC). A relação entre as 
concentrações médias de fosfato entre os escoamen-
tos superficial e de drenagem foi de 12,7 e, do car-
bono orgânico total da mesma ordem de grandeza 
do nitrito, o qual foi de 1,6. O teste estatístico apre-
sentou resultados distintos para as duas espécies 
químicas. O PO4

-2 apresentou diferença estatística 
entre o escoamento superficial e o escoamento de 
drenagem em três lisímetros, enquanto o TOC apre-
sentou semelhança em apenas dois lisímetros. O 
fósforo possui elevada capacidade de adsorção aos 

coloides do solo, de modo que a sua mobilidade no 
perfil do solo depende fortemente da constituição 
deste, implicando em variabilidade nas concentra-
ções de PO4

-2, as quais influenciaram na aplicação 
do teste estatístico. Para o carbono na forma inor-
gânica, as concentrações médias foram similares, 
sendo da ordem de 3,3 mg L-1. Observa-se variação 
nos valores médios dos lisímetros. Em dois, as con-
centrações de IC foram maiores no escoamento de 
drenagem e nos demais, foi no escoamento superfi-
cial.  

O lisímetro LCR, com Cambissolo e rotação 
de culturas, apresentou maiores concentrações no 
escoamento superficial, exceto para as formas de 
carbono, enquanto que o LGT, com Argissolo e 
cultivo mínimo de tabaco, resultou em concentra-
ções mais elevadas no escoamento de drenagem, 
exceto para o fosfato. Este cultivo prioriza a forma-
ção e manutenção de massa verde no solo. A aduba-
ção empregada nesses cultivos disponibiliza elevada 
quantidade de nutrientes como nitrato e amônio, 
com concentrações superiores a outros manejos, 
empregada para aumentar sua produtividade. 

Em relação às concentrações mínimas, elas 
foram variáveis entre os lisímetros e entre as espé-
cies químicas. Os lisímetros LCP e LBP, com uso do 
solo por pastagens, apresentaram as menores con-
centrações de amônio, nitrito, fosfato e carbono 
inorgânico no escoamento superficial e de amônio e 
nitrato no escoamento de drenagem. Isto demonstra 
que as pastagens apresentam baixas contribuições 
de concentrações nitrogênio e de fósforo aos corpos 
de água superficiais e subterrâneos. Nas pastagens 
não são realizadas fertilizações, o que reduz o po-
tencial de transporte de espécies químicas para os 
corpos de água.  

A aplicação do teste Tukey (p ≤ 0,05) para 
comparação das concentrações medidas no escoa-
mento superficial e no de drenagem, em cada lisí-
metro, resultou em comportamento variável para as 
espécies químicas. Na maioria dos casos, obteve-se 
semelhança estatística das concentrações, entre os 
lisímetros, tanto no escoamento superficial quanto 
no de drenagem.   

Isto implica em considerar que o tipo e o 
manejo do solo não influenciam nas concentrações 
medidas. Tendo-se por base os lisímetros instalados 
na bacia do rio Potiribu, com pouca mobilização 
(LPD) e muita mobilização (LPC) do solo, nota-se 
que o manejo do solo não resultou em diferença 
estatística significativa das concentrações médias, 
exceto para o amônio (NH4

+) e nitrito (NO2
-) no 

escoamento de drenagem. Em termos de concentra-
ções médias, os resultados são  similares  aqueles  ob- 
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Tabela 5 — Concentrações médias (mg L-1) de carbono orgânico e inorgânico no escoamento superficial e de drenagem. 

 

Estação 

Escoamento 

superficial 

Escoamento 

de drenagem 

TOC IC TOC IC 

Inverno (n = 10) 6,68a* 4,23a* 3,39a 2,01a 

Verão (n = 9) 7,57a* 3,48b* 5,32b 4,45b 

* diferença estatística (p ≤ 0,05) entre o escoamento superficial e de drenagem. Letras iguais, na 

coluna, representam que as séries possuem semelhança estatística (p ≤ 0,05). 

 
 

Tabela 6 - Intensidade de precipitação (P — mm h-1), concentrações de carbono total (CT — mg L-1), nitrato (NO3
- — mg L-1) e 

fosfato (PO4
-2

 — mg L-1) no escoamento superficial e de drenagem. 

 

Especificação 

Primeiro ensaio Segundo ensaio Terceiro ensaio Quarto ensaio 

P CT NO3
- PO4

-2 P CT NO3
- PO4

-2 P CT NO3
- PO4

-2 P CT NO3
- PO4

-2 

Escoamento Superficial 

Média (n = 23) 60,7 13,0 26,7 0,5 74,4 10,1 8,4 20,0 58,7 9,1 13,5 1,2 81,2 10,0 5,0 3,3 

Máxima (n = 23) 140,5 27,2 349,6 1,9 124,3 22,4 66,9 179,6 110,2 20,8 97,3 4,7 133,9 21,0 14,6 15,6 

Alta Intensidade  

(n = 5) 117,1 9,1 16,2 0,3 104,6 8,3 3,8* 0,3* 99,0 9,2 8,6* 0,8 117,6 7,1 7,2 3,7 

Baixa intensidade  

(n = 18) 42,6 13,4 8,5 0,4 49,1 11,1 20,1 48,0 42,6 10,3 23,9 1,6 48,2 12,7 6,7 1,4 

Muita mobilização  

(n = 12) 63,9 13,0 11,4 0,4 88,8 8,8 10,9* 14,7 59,4 10,3 23,9* 1,1 78,4 8,7 9,4* 3,8 

Pouca mobilização  

(n = 11) 49,7 11,4 4,7 0,3 69,6 9,9 3,8 17,4 56,8 8,6 1,4 1,1 101,7 6,1 2,3 2,7 

Escoamento de drenagem 

Média 60,7 5,8 29,6 0,1 74,4 5,6 33,3 0,6 58,7 5,7 47,3 0,5 81,2 5,3 36,3 0,5 

Máxima 140,5 14,0 116,3 0,3 124,3 16,2 181,1 4,1 110,2 19,2 159,5 5,6 133,9 14,5 120,8 1,9 

Alta intensidade 117,1 3,8 42,9 0,2 104,6 4,8 17,7 15,1* 99,0 5,6 48,4 17,3* 117,6 5,3 15,3* 15,7* 

Baixa intensidade 42,6 6,3 28,0 2,9 49,1 6,0 40,4 1,1 42,6 6,8 42,3 0,1 48,2 7,2 58,7 0,2 

Muita mobilização 63,9 4,4 49,8* 0,1 88,8 4,7 40,6* 12,5* 59,4 6,7 67,1* 1,2 78,4 6,2 59,7* 0,6 

Pouca mobilização 49,7 7,9 1,6 0,1 69,6 7,0 1,7 0,2 56,8 5,8 1,8 0,2 101,7 5,9 1,9 0,5 

* diferença estatísticas (p ≤ 0,05) entre alta e baixa intensidade e entre muita e pouca mobilização  

 
 
tidos por Bertol et al. (2007) em parcelas com culti-
vo de soja, para diferentes manejos do solo. Eles 
obtiveram concentrações de fósforo na água de 
escoamento superficial das parcelas com plantio 
direto superiores aquelas do plantio convencional. 
O fosfato é imobilizado na superfície e/ou utilizado 
pela planta para seu crescimento, sendo re-
disponibilizado na superfície pelos restos culturais. 
No entanto, em termos de semelhança estatística, os 
resultados são divergentes.  

Nos lisímetros da bacia do ribeirão Concór-
dia, o uso do solo com plantio de milho (LCM) 
gerou concentrações médias superiores ao uso com 
pastagem (LCP), estatisticamente diferentes, exceto 
para as formas de carbono no escoamento de dre-
nagem. A concentração média do carbono inorgâ-
nico no escoamento de drenagem no lisímetro de 
pastagem (LCP) foi superior aquela dos lisímetros 
com milho (LCM) e com rotação de culturas (LCR), 
estatisticamente diferentes.  
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O período sazonal influenciou nas concen-
trações médias das formas de carbono, tanto do 
escoamento superficial quanto do escoamento de 
drenagem. Na tabela 5 são apresentadas as concen-
trações médias do carbono orgânico total e do car-
bono inorgânico. No escoamento de drenagem, as 
concentrações médias do TOC e IC são maiores no 
verão. Já no escoamento superficial, somente a con-
centração do TOC é maior no verão, ocorrendo o 
inverso para o IC. Este resultado pode ser proveni-
ente dos resíduos gerados pelas culturas durante o 
seu desenvolvimento e imediatamente após a sua 
colheita. No verão, correspondendo ao período 
final do desenvolvimento da planta e realização da 
colheita, o estoque de carbono orgânico na superfí-
cie é maior, e o seu transporte, no perfil do solo, 
proporciona concentrações mais elevadas tanto no 
escoamento superficial quanto no escoamento de 
drenagem. Por sua vez, o carbono inorgânico é pro-
veniente das transformações bioquímicas que ocor-
rem no solo. Este processo é mais lento, de modo 
que, na superfície, o carbono inorgânico apresenta 
maior estoque no inverno. No entanto, no verão, no 
escoamento de drenagem, têm-se as contribuições 
do carbono inorgânico transportado pela percola-
ção e das transformações bioquímica do carbono 
orgânico, de modo que a sua concentração seja mais 
elevada neste período sazonal.  

Na tabela 6 são apresentadas as concentra-
ções médias e máximas de carbono total (orgânico e 
inorgânico), de nitrato e de fosfato determinadas 
nas amostras de escoamento superficial e de drena-
gem. Também são apresentados os valores médios 
para as intensidades classificadas como alta (superi-
ores a 100 mm h-1) e baixa (inferiores a 75 mm h-1) 
e, com pouca e muita mobilização do solo. A con-
centração do carbono total apresentou pouca varia-
ção nos valores médios e máximos para o escoamen-
to superficial e de drenagem. No escoamento super-
ficial, as concentrações de carbono total para todas 
as alternativas analisadas (média, máxima, alta e 
baixa intensidade de chuva, solo com muita e pouca 
mobilização) foram cerca de 1,8 vezes superiores 
aquelas do escoamento de drenagem. Comporta-
mento semelhante foi obtido para o fosfato (PO4

-2), 
com concentrações mais elevadas no escoamento 
superficial. No entanto, neste caso, as relações foram 
variáveis, sempre superiores a 2 vezes. Isto demons-
tra que o fosfato é menos móvel do que o carbono 
do perfil do solo. O fósforo apresentam elevado 
potencial de adsorção aos constituintes do solo 
(GONÇALVES et al., 2011), o que reduz a sua mo-
vimentação no perfil do solo. 

O teste estatístico demonstrou que as con-
centrações médias de nitrato (NO3

-) foram influen-
ciadas pela intensidade da precipitação e pelo grau 
de mobilização do solo, tanto no escoamento super-
ficial quanto no escoamento de drenagem. Para o 
fosfato (PO4

-2), diferenças estatísticas significativas 
foram obtidas nas concentrações do escoamento de 
drenagem, devido a intensidade da chuva e, na se-
gunda série de ensaios, devido ao grau de mobiliza-
ção do solo. Por sua vez, as concentrações de carbo-
no total não apresentaram diferença estatística em 
função da intensidade da chuva e do grau de mobi-
lização do solo. 

Na tabela 7 são apresentadas as cargas de 
amônio, nitrito, nitrato, fosfato, carbono orgânico 
total e carbono inorgânico, transportadas pelos 
escoamentos nos primeiros ensaios de simulação de 
chuva. O escoamento de drenagem transportam 
cargas superiores àquelas dos escoamentos superfi-
ciais em todas as comparações (concentração média, 
máxima, alta e baixa intensidade de chuva, solos 
com muita ou pouca mobilização). A relação entre 
as cargas transportadas pelos dois escoamentos vari-
ou entre 1,7 para o nitrito e 16,9 para o nitrato. O 
nitrito constitui um elemento de transformação 
rápida, de modo que durante o seu transporte no 
perfil do solo ele pode ser transformado em nitrato 
ou em amônio, dependendo das condições químicas 
do meio, justificando deste modo a menor relação 
entre as cargas transportadas pelos escoamentos de 
drenagem e os escoamentos superficiais.  

Estes valores de cargas transportadas mos-
tram o potencial de contribuição dos escoamentos 
aos corpos de águas superficiais e subterrâneos. É 
importante notar que o escoamento de drenagem 
alimenta os corpos de águas subterrâneos, os quais 
alimentam os cursos de água em períodos com au-
sência de precipitação. Desta forma, nota-se que as 
contribuições de espécies químicas dos escoamentos 
subterrâneos aos corpos de água podem ser signifi-
cativas.  

As cargas foram influenciadas pela intensi-
dade da precipitação simulada. No entanto, o efeito 
foi contrário daquele observado na análise da con-
centração, exceto para o nitrato no escoamento de 
drenagem. A carga incorpora a vazão do escoamen-
to e a concentração da espécie química contida na 
água escoada. As vazões dos escoamentos superfici-
ais e de drenagem são influenciadas pela intensida-
de da precipitação, conforme foi apresentado na 
tabela 3. Nas  simulações  com  alta  intensidade,  as 
vazões dos escoamentos superficiais e de drenagem 
são superiores aquelas com baixa intensidade. Deste 
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Tabela 7 - Cargas (kg ha-1) transportadas pelos escoamentos na primeira série de ensaios. 

 

Condição 
Escoamento superficial Escoamento de drenagem 

NH4
+ NO2

- NO3
- PO4

-2 TOC IC NH4
+ NO2

- NO3
- PO4

-2 TOC IC 

Média 0,028 0,003 0,600 0,016 0,442 0,302 0,074 0,005 10,135 0,038 1,044 0,863 

Máximo 0,129 0,019 11,390 0,177 3,271 2,174 0,626 0,038 78,238 0,232 3,464 4,694 

Alta intensidade - 0,009 2,358 0,061 0,844 0,905 - 0,009 5,394 0,064 1,577 0,977 

Baixa intensidade 0,036 0,001 0,137 0,004 0,337 0,143 0,094 0,004 11,383 0,031 0,904 0,833 

Pouca mobilização 0,023 0,002 0,106 0,018 0,327 0,324 0,050 0,008 7,692 0,045 0,951 1,199 

Muita mobilização 0,033 0,003 1,018 0,015 0,540 0,283 0,094 0,003 12,202 0,032 1,123 0,578 

NH4 - amônio, NO2 - nitrito, NO3 - nitrato, PO4 - fosfato, TOC - carbono orgânico total, IC - carbono inorgânico 

 
 
modo, a sua influência na carga é superior ao das 
concentrações, proporcionando inversão do efeito 
das intensidades da precipitação simulada. No caso 
do nitrato, a concentração média no escoamento de 
drenagem nas simulações de baixa intensidade foi 
cerca de 4 vezes superior aquela da alta intensidade. 
A análise das condições de pouca e muita mobiliza-
ção do solo, não demonstrou padrão de influência 
nas cargas transportadas pelos escoamentos superfi-
ciais e de drenagem. No escoamento superficial, 
para a maioria das espécies químicas, tem-se que as 
cargas nos lisímetros com muita mobilização são 
superiores aquelas dos lisímetros com pouca mobili-
zação.  

As cargas transportadas de carbono orgâni-
co, de nitrogênio e de fósforo pelos escoamentos 
superficiais e de drenagem no solo do lisímetro 
instalado no sul do Brasil, se convertidos para a esca-
la anual, são superiores aos valores obtidos em esca-
las de bacias hidrográficas, em períodos anuais. 
Pinheiro e Deschamps (2008) determinaram cargas 
de ortofosfato e de nitrato, na bacia do ribeirão 
Fortuna, em SC,inferiores a 62,79 e 4,97 kg ha-1ano-1, 
respectivamente. Starr et al. (2008) calcularam a 
cargas anuais transportadas de carbono orgânico em 
uma bacia em Ohio, EUA, com cultivo de milho e 
soja, inferiores a 61 kg ha-1ano-1. Silva et al. (2005) 
determinaram as cargas transportadas pelos sedi-
mentos erodidos de carbono orgânico total e fósfo-
ro, em parcelas experimentais, em condições natu-
rais. As cargas anuais de fósforo foram inferiores a 
1,87 kg ha-1ano-1 e carbono orgânico total inferior a 
5,98 Mg ha-1 ano-1.  

As cargas medidas em bacias hidrográficas 
correspondem às contribuições dos escoamentos 
superficiais e de drenagem ao longo do ano. Neste 
trabalho, as duas componentes foram avaliadas se-
paradamente. Além disto, o total transportado refle-
te a contribuição de eventos de precipitações inten-
sas isoladas. Nestas condições têm-se os máximos 

valores de concentrações e de cargas que podem ser 
geradas nos ambientes simulados. Estes valores po-
dem ser utilizados com referências nos processos de 
conservação dos solos e na gestão de recursos hídri-
cos superficiais e subterrâneos. 
 
 

CONCLUSÕES 
 
 

As simulações de chuvas intensas efetuadas 
em lisímetros de drenagem, contendo amostras 
indeformadas de solos do sul do Brasil, mostraram 
que as concentrações de nitrato nas águas de esco-
amento superficial e de drenagem são mais elevadas 
do que aquelas de amônio, nitrito, fosfato, carbono 
orgânico total e carbono inorgânico. As concentra-
ções das espécies químicas nos lisímetros apresenta-
ram valores diferentes.  

Os testes estatísticos resultaram em valores 
semelhantes para alguns solos e manejos e, diferen-
tes para outros, de modo a dificultar o estabeleci-
mento de resposta padrão entre eles.   

As concentrações de nitrato apresentaram 
diferenças estatísticas tanto entre os escoamentos, 
como em relação às intensidades da chuva e do grau 
de mobilização do solo. O carbono apresentou dife-
rença entre os escoamentos e semelhanças com 
relação a intensidade da chuva e a mobilização do 
solo. Por outro lado, o carbono orgânico total e o 
carbono inorgânico apresentaram diferenças estatís-
ticas para o período sazonal verão e inverno.   

É importante ressaltar as magnitudes das 
concentrações e das cargas transportadas pelos es-
coamentos superficiais e de drenagem nos solos do 
sul do Brasil. Os valores podem ser considerados 
como referência na adoção de medidas de conserva-
ção dos solos e para a gestão da qualidade dos recur-
sos hídricos, em termos de valores máximos que 
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podem ser gerados na fonte. Quando extrapolados 
para a escala da bacia hidrográfica, valores de con-
centrações e cargas específicas serão mais baixas.  
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Transport Of Carbon, Nitrogen And Phosphorus 
Compounds By Water Runoff In Agricultural Soils 
In The South Region Of Brazil 
 
ABSTRACT 
 

Intense rainfall is responsible for  the transport of 

chemical species to surface water bodies and groundwater. 

The magnitude of effects of these climatic events depends on 

the physical and chemical properties of soil and crop man-

agement developed by farmers. In southern Brazil, few 

studies have been developed to quantify the transport of 

carbon, nitrogen and phosphorus compounds by water 

flow, after intense rainfall in agricultural areas. Thus, this 

study aims to determine the concentrations and loads of 

carbon, nitrogen and phosphorus transported by runoff 

and drainage flow in different soils, when subjected to 

extreme rainfall. We used seven drainage lysimeters, in-

stalled in four watersheds in the states of Rio Grande do 

Sul, Santa Catarina and Paraná, Rainfall simulations 

were performed with intensities ranging between 29.6 and 

176.9 mm h-1. The nitrate concentrations were the highest 

both in runoff and drainage flow. Nitrogen in the form of 

ammonia and nitrite, phosphate and total organic carbon 

showed higher concentrations in runoff water. The carbon 

concentrations were affected by season. Nitrate concentra-

tions were influenced by rainfall intensity and tillage degree 

of soil. The loads carried by runoff and drainage flow did 

not follow the same pattern of concentrations. 

Key-words: intense rainfall, pollutant transport, agricul-

tural management, water quality, lysimeters. 
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RESUMO 
 

Neste trabalho foi avaliado o efeito do controle de montante em sub-bacias embutidas na previsão hidrológica de 

curto prazo, com a investigação conjunta de dois aspectos: variação da área controlada e a variação da frequência de aqui-

sição das vazões de entrada do modelo. O local escolhido para essa pesquisa foi a porção da bacia do rio Ijuí com exutório no 

posto fluviométrico da Ponte Mística e as suas sub-bacias embutidas de Santo Ângelo, Ponte Nova do Potiribu, Colônia 

Mousquer, Passo do Faxinal e Turcato. Os dados de vazão utilizados foram obtidos da Agência Nacional de Águas (ANA) e 

do projeto de monitoramento da bacia do Potiribu, enquanto que os dados de precipitação foram obtidos por uma série histó-

rica de precipitações médias de uma grade de chuvas interpoladas a partir dos dados de 65 postos pluviométricos da região. 

Para este estudo foram utilizados dados de 22/08/1989 à 01/06/1994 (1.408 dias). Esse período foi selecionado por ser o 

maior período com dados concomitantes em todos os postos fluviométricos. Os modelos escolhidos para esse estudo foram as 

redes neurais artificiais de múltiplas camadas, com utilização do algoritmo retropropagativo. As entradas nos modelos foram 

os dados de precipitação média e as vazões médias diárias da bacia de Ponte Mística e de suas sub-bacias, e as saídas foram 

as vazões médias diárias de Ponte Mística um dia à frente. Foram apresentadas nove alternativas de controle físico de mon-

tante. Também foram aplicadas, para cada uma das alternativas, valores defasados das variáveis, com a utilização dos 

dados de vazão com antecedência de 24h e 48h. A utilização de vazões horárias do Turcato foi comparada com uma alterna-

tiva que contempla o mesmo posto, mas com dados diários, para investigar se a utilização de dados com um maior detalha-

mento temporal pode produzir melhores resultados. Para a análise do desempenho da rede foi aplicado como estatística de 

qualidade o coeficiente de Nash-Sutcliffe (NS). A avaliação estatística apresentou bons resultados na previsão de vazão para 

todas as alternativas de controle, sendo o menor NS de 0,91 e o maior de 0,97. A utilização de um maior detalhamento 

temporal, com aplicação de vazões horárias, provocou uma redução no desempenho do modelo, com o NS caindo de 0,91 

para 0,89. Observou-se também que, quanto maior a área controlada das bacias, melhores são os resultados para a previsão 

de vazão. 

 

Palavras-chave: Previsão hidrológica de curto prazo; Redes Meurais. 

 

INTRODUÇÃO 
 
 

As previsões de curto prazo são baseadas em 
dados de variáveis de estado, que são atualizados 
continuamente no tempo. Para cada “tempo atual”, 
uma previsão é emitida para o futuro próximo. Esta 
previsão costuma ser feita para intervalos pequenos, 
desde minutos até alguns dias (LETTENMAIER e 
WOOD, 1993), pois o intervalo entre a previsão e a 
realização é uma região temporal desconhecida, não  
 

*Instituto de Pesquisas Hidráulicas/Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul 

controlada, e quanto maior for esse intervalo, maio-
res serão as incertezas da previsão. No caso específi-
co das previsões hidrológicas, as informações desco-
nhecidas são as ocorrências hídricas neste intervalo, 
cujo limite é o horizonte de previsão. 

A previsão hidrológica de curto prazo é co-
mumente utilizada na operação de sistemas hidráu-
licos e no sistema de alerta para ocorrências de de-
sastres naturais. Na operação de sistemas hidráulicos 
ela é aplicada para a previsão de vazões afluentes a 
um reservatório, de modo a permitir melhores deci-
sões quanto à operação do mesmo, visando à manu-
tenção de um volume necessário, tanto para o pleno 
funcionamento do reservatório, no atendimento às 
condições de aproveitamento hídrico (CASTA-
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NHARO e MINE, 2001; COLLISCHON et al. 2005; 
BRAVO et al., 2008a;  SATARRI et al., 2012), quanto 

para a manutenção de um volume de espera, para o 
controle de cheias (BRAVO et al., 2008b). As previ-

sões também podem ser usadas nos sistemas de pro-
teção contra inundação (KOUSSIS et al., 2003; RA-
BUFFETTI e BARBERO, 2005; NAPOLITANO et al., 
2010; ALFIERI et al., 2012), onde as previsões de 

níveis fluviais são utilizadas para identificação de 
áreas que serão, consequentemente, inundadas 
(TODINI, 1999), possibilitando que posteriormente, 
se necessário, sejam tomadas providências, como o 
fechamento de comportas, alerta de enchentes e 
mobilização da defesa civil. Além desses usos, a pre-
visão de curto prazo também já foi utilizada para 
controle da irrigação (TUCCI et al., 1987). 

As sub-bacias que compõe uma bacia hidro-
gráfica convergem para esta nos respectivos exutó-
rios, os quais, se devidamente monitorados para a 
quantificação das afluências, constituem-se, para um 
modelo matemático de previsão que contemple 
propagação de vazões, em seções de controle destas 
afluências ao rio principal, no sentido de que todos 
os volumes gerados pela respectiva sub-bacia passam 
por esta seção. Portanto, a existência de monitora-
mento em uma seção fluvial estabelece uma sub-
bacia controlada, a montante desta, e uma região 
não controlada a jusante, entre esta seção e o exutó-
rio da bacia principal. Esta região não controlada 
constitui, então, uma bacia de contribuição incre-
mental às vazões propagadas a partir da referida 
seção de controle. 

Uma vez que as vazões resultantes da bacia 
de contribuição incremental são de determinação 
mais incerta (dependendo, principalmente, das 
relações entre chuva e vazão), é importante reduzir 
esta área, estabelecendo seções que controlem mai-
ores áreas de sub-bacias. Porém, com a redução da 
bacia de contribuição incremental, o horizonte de 
previsão também diminui, pois o tempo de propa-
gação das vazões entre as seções de controle e o 
exutório principal também será menor. Portanto, 
uma solução de compromisso é necessária para a 
localização da seção de controle de afluências. 

Sub-bacias sucessivamente incluídas, da me-
nor para a maior até a bacia principal, constituem as 
bacias embutidas, segundo denominação adotada 
em Castro et al. (2000), Girardi et al. (2011) e Cardo-
so et al. (2012). 

Vários tipos de modelos podem ser usados 
para se fazer previsão de vazões, entre eles, tradicio-
nalmente, os modelos estocásticos (BENEDITO et 

al., 2007) e os modelos de base física (BRUN e 

TUCCI, 2001). 

As bacias hidrográficas são sistemas comple-
xos, cujo funcionamento depende principalmente 
das condições de armazenamento de água, em suas 
diversas formas (retenção superficial, umidade do 
solo, volumes restantes nos canais e bermas fluviais), 
da distribuição, frequentemente desigual, das preci-
pitações, e da evaporação. Dada esta complexidade, 
os modelos de redes neurais artificiais (RNA) apre-
sentam-se como candidatos naturais para o uso em 
previsões hidrológicas, pois estes são definidos como 
aproximadores universais de relações (HORNIK et 

al., 1989).   
No trabalho de Oliveira et al. (2013), são a-

presentados resultados de simulações hidrológicas 
com diferentes proporções de área controlada na 
bacia hidrográfica com uso de RNAs. É uma conse-
quência natural que a análise dos efeitos de sub-
bacias de diferentes dimensões seja efetuada tam-
bém para a previsão de curto prazo com estes mode-
los. 

Alguns exemplos podem ser citados, como 
Dawson e Wilby (2001), Machado (2005) e Sousa e 
Sousa (2010), que utilizaram RNAs como modelos 
chuva-vazão para este fim. Batista (2009) realizou 
um estudo no Rio Grande em Minas Gerais para a 
previsão de vazões utilizando RNAs, produzindo 
resultados que podem ser utilizados em tomadas de 
decisões na operação de reservatórios destinados à 
geração de energia elétrica. Gomes et al. (2010) 

utilizaram uma rede neural de múltiplas camadas 
com treinamento com o algoritmo retropropagativo 
para a previsão de vazão, obtendo bons resultados 
na bacia do rio São Francisco. 

Uma forma de se avaliar a importância das 
entradas em modelos com RNAs é através da com-
paração do desempenho destes com a utilização ou 
não das informações de cada uma delas. Em sub-
bacias embutidas, o modelo para a previsão de va-
zões utilizando RNAs pode ser aplicado sistematica-
mente, da menor para a maior bacia, através da 
utilização, além das precipitações, de dados das 
afluências observadas, exclusivamente, em cada uma 
das respectivas seções de controle. 

As séries temporais podem ter dados regis-
trados com diferentes períodos, em minutos, horas, 
dias, meses, sendo que cada frequência de aquisição 
pode produzir resultados com diferentes desempe-
nhos, quando aplicadas como entradas em modelos 
hidrológicos. 

O objetivo deste trabalho é analisar o efeito 
do controle de montante em sub-bacias embutidas 
na previsão hidrológica de curto prazo, com a inves-
tigação conjunta de dois aspectos: variação da área 
controlada em bacias a montante e variação da fre-
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quência de aquisição das vazões de entrada do mo-
delo (dados diários e horários). O trabalho foi reali-
zado em 3 etapas, sendo que, em todas elas, foi es-
timada a vazão diária em um mesmo posto (Ponte 
Mística), utilizando para isso, além dos dados diários 
de vazão deste posto: a) diferentes alternativas de 
postos de controle a montante, com as respectivas 
áreas de contribuição; b) comparação de dados 
diários e horários de vazão para a bacia de menor 
contribuição; c) investigação do uso, também, de 
dados de 24h e de 48h anteriores ao dia da previsão. 
Na sequência serão apresentados: a) breve descrição 
dos conceitos e as aplicações de Redes Neurais Arti-
ficiais; b) descrição dos materiais e métodos utiliza-
dos, que foi subdivida em três partes: 
b1)apresentação da área de estudo, b2) detalha-
mento dos dados hidrológicos utilizados, b3) crité-
rios adotados para a aplicação dos modelos, descri-
ção das alternativas testadas e estatística de avaliação 
do desempenho; c) discussão dos resultados e d) 
conclusões e recomendações. 
 
 
 

REDES NEURAIS ARTIFICIAIS  
 
 
 

Redes neurais artificiais são modelos mate-
máticos desenvolvidos com inspiração nos neurônios 
biológicos. São, basicamente, compostas por estru-
turas lógico-matemáticas que representam o funcio-
namento destes, chamadas de neurônios artificiais 
(Figura 1). Estes neurônios artificiais executam uma 
soma ponderada das entradas (cujos pesos são re-
presentados graficamente por conexões), a qual é 
submetida a uma função (dita de ativação, geral-
mente não linear). As operações de soma pondera-
da e de submissão à função de ativação ocorrem no 
núcleo do neurônio, que é o ponto de convergência 
das conexões, na representação gráfica. Os neurô-
nios, em uma rede neural artificial, são, geralmente, 
dispostos em camadas, de entrada, intermediária e 
de saída, o que facilita a construção de algoritmos 
de operação e de treinamento.  

Modelos com uso de RNAs necessitam ser 
testados com uma série diferente da série que foi 
usada para o treinamento, chamada de série de 
verificação, para que seja garantida a capacidade de 
generalização. Em geral, adota-se uma proporção de 
60 a 70% dos dados disponíveis para o treinamento 
e o restante para a verificação (HECHT-NIELSEN, 
1990). 
 

 
 

Figura 1 - Rede neural de múltiplas camadas. 

 
 

Uma vez que o treinamento tende a favore-
cer as variáveis de maior grandeza, e que as funções 
de ativação utilizadas possuem domínio de saída 
restrito (neste trabalho, entre 0 e 1), o uso de redes 
neurais para a modelagem hidrológica requer al-
guma forma de escalonamento, tanto das entradas 
(para reduzi-las à mesma magnitude) como das 
saídas. Considerando-se as funções de escalonamen-
to como parte do modelo, e adotando-se o escalo-
namento linear, o modelo completo resultante pode 
ser representado pela equação 1: 

 

                                                (1) 

 
onde: 
xt e yt: Variáveis de entrada e de saída, respectiva-
mente; 
au e bu: Parâmetros de escala e de posição das saídas 
do modelo; 
ae e be: Parâmetros de escala e de posição das entra-
das do modelo; 
RN: Rede neural utilizada. 
 

As redes neurais de múltiplas camadas são 
eficientes para aproximação de funções e possuem a 
capacidade de distinguir padrões complexos. Po-
rém, inicialmente, embora seu potencial fosse sus-
tentado por um teorema de Kolmogorov de 1957, o 
qual foi posteriormente enunciado para redes neu-
rais como o teorema de Kolmogorov-Nielsen (HET-
CH-NIELSEN, 1990), não existia um método para 
seu treinamento. Este teorema estabelece que, para 
qualquer função contínua com n entradas e m saí-
das, existe uma rede neural com apenas uma cama-
da interna de 2n+1 neurônios capaz de aproximá-la.  
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Figura 2 - Bacia da Ponte Mística e as sub-bacias embutidas (Adaptado: Oliveira et al., 2012). 

 
 

O uso de redes neurais disseminou-se a par-
tir do desenvolvimento e apresentação, por Rume-
lhart et al. (1986), do algoritmo retropropagativo. 

Este algoritmo consiste em um método de procura 
dos pesos sinápticos (a partir de valores iniciais, 
sorteados aleatoriamente) o qual minimiza, em ci-
clos sucessivos de aplicação à série de registros de 
treinamento, a soma do quadrado dos erros em cada 
camada, com o uso da chamada regra delta (WI-
DROW e HOFF, 1960), após a determinação dos 
erros na(s) camada(s) intermediária(s), pela retro-
propagação destes a partir da camada de saída. 

O método consiste de duas etapas, sendo 
que, na primeira, as entradas da rede são propaga-
das em um movimento para frente, camada por 
camada, até resultarem as saídas. As saídas calcula-
das são comparadas com as desejadas, gerando um 
erro. Na sequência, este erro é retropropagado, no 
sentido da entrada, e os pesos sinápticos da rede são 
ajustados conforme a regra de treinamento. A repe-
tição deste processo fornece resultados cada vez 
melhores e erros cada vez menores, à medida que 
repetições (ciclos) do procedimento são aplicadas. 
O ponto de parada é pré-determinado, ou pelo nú-
mero de ciclos ou por uma precisão estabelecida. 

O método de treinamento retropropagativo 
inicia com a adoção de pesos sinápticos aleatórios 
iniciais. O processo de busca pode resultar em esta-
cionamento prematuro em um ótimo local da super-
fície de desempenho. Para evitar esta ocorrência, 
pode-se executar o treinamento diversas vezes, ado-
tando-se o conjunto de parâmetros que apresenta 
melhores resultados, de acordo com a recomenda-
ção de Hetch-Nielsen (1990). O número ideal de 
repetições em estudos de modelos hidrológicos, foi 

testado por Dornelles et al. (2013), o qual concluiu 

que com 30 repetições os resultados não se alteram 
significativamente em relação a alternativas de uso 
de maior número de repetições. 

O superajustamento ocorre quando o trei-
namento consegue reproduzir até mesmo o com-
portamento individual, inclusive os erros e a aleato-
riedade, das amostras de treinamento, o que preju-
dica a capacidade de generalização. Em geral, 
quando os resultados da verificação são muito bons, 
para os propósitos desejados, pode-se admitir que o 
superajustamento, ou não houve, ou foi irrelevante. 
Caso contrário, cuidados tornam-se necessários para 
evitá-lo.  

Os métodos para evitar o superajustamento 
são a limitação da complexidade da rede (com graus 
de liberdade suficientemente reduzidos para que 
não permitam a reprodução das oscilações indeseja-
das), e a interrupção antecipada do treinamento 
(uma vez que, observa-se, a forma da reprodução 
proporcionada pela rede evolui a partir de uma 
explicação nula da variância em direção a comple-
xidades crescentes). 
 
 

MATERIAIS E MÉTODOS 
 

Área de Estudo 

 
A pesquisa foi aplicada em 6 bacias hidro-

gráficas, sendo a maior delas a bacia da Ponte Místi-
ca, que está localizada no noroeste do estado do Rio 
Grande do Sul, entre as coordenadas 27°58' e 29°04' 
de latitude Sul e 53°12' e 54°48' de longitude Oeste, 
com o exutório localizado no posto fluviométrico da 
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Ponte Mística no município de São Luiz Gonzaga, 
com uma área de drenagem 9450 Km². As demais 
bacias, que constituem sub-bacias desta, são Santo 
Ângelo (5440 Km²), Colônia Mousquer (2160 Km²), 
Passo do Faxinal (1940 Km²), Ponte Nova do Potiri-
bu (609 Km²) e Turcato (19,5 Km²), apresentadas 
na Figura 2. 
 
 
Dados Hidrológicos 

 
 

Os dados pluviométricos utilizados neste es-
tudo foram extraídos de Silva (2011). O autor utili-
zou o método do vizinho natural como interpolador 
para gerar grades de precipitações com as quais foi 
feito o cálculo das precipitações médias diárias para 
a bacia da Ponte Mística a partir de dados de 65 
postos pluviométricos e pluviográficos localizados na 
região no período de 22/08/1989 a 31/12/2010. Os 
dados observados na bacia foram obtidos por apare-
lhos pertencentes à ANA (Agência Nacional de Á-
guas) e por pluviômetros e pluviógrafos do projeto 
de monitoramento da bacia do Potiribu (CASTRO et 
al., 2010). Nos pluviômetros pertencentes ao proje-

to, as leituras foram feitas diariamente às 8h da ma-
nhã, e esses valores corresponderam à precipitação 
acumulada nas 24h anteriores a esse horário (SIL-
VA, 2011). 

O posto fluviométrico de Ponte Mística foi 
definido, neste estudo, como o exutório da bacia 
considerada e está localizado nas coordenadas Lati-
tude 28°10’53’’ e Longitude 54°44’18’’. Da mesma 
forma, os postos de Santo Ângelo, Colônia Mous-
quer, Ponte Nova do Potiribu, Passo do Faxinal e 
Turcato são os exutórios das respectivas sub-bacias. 
As séries históricas de vazão dos postos foram obti-
das do website Hidroweb da ANA e de linígrafos mo-
nitorados desde 1989 (CASTRO et al., 2000). Os 

dados fornecidos pela ANA consistem em vazões 
médias diárias, resultantes das médias das vazões 
correspondentes aos dados de níveis coletados duas 
vezes ao dia, às 7h e 17h. Para o posto fluviométrico 
da bacia do rio Turcato, foi instalado um linígrafo 
em seu exutório, e as vazões médias diárias foram 
obtidas a partir de níveis resultantes da aquisição 
automática em intervalos de 15 minutos, e da apli-
cação da curva-chave, com a leitura que correspon-
de a 1 dia iniciando-se às 9h do dia t e tendo como 
tempo final as 8h da manhã do dia seguinte. Tam-
bém foram utilizadas vazões horárias para este pos-
to, coincidentes com o mesmo intervalo temporal.   

As médias de vazões, entre 7h e 17h, para 
um dia à frente (dia t+1), no exutório de Ponte 

Mística, foram os objetos das previsões. Como en-
tradas nos modelos de previsão foram utilizados os 
dados de precipitações diárias, acumuladas entre 9h 
(dia t) e 8h (dia t+1); vazões diárias dos postos da 
ANA (dia t); vazões diárias do posto do Turcato; e 
vazões horárias do posto do Turcato. Portanto, o 
horizonte de informações (limite temporal para as 
entradas dos modelos) estende-se, para chuvas mé-
dias na bacia de Ponte Mística e para vazões do Tur-
cato, até às 8 horas do próprio dia da previsão (dia 
t+1). Assim sendo, este horário corresponde, a cada 
dia, ao tempo atual, a partir do qual inicia o hori-
zonte de previsão. A Figura 3 ilustra os limites tem-
porais utilizados na previsão. 
 
 

 
 

Figura 3 - Limites temporais utilizados na previsão. 

 
 

Para este estudo foi escolhido o período 
com maior quantidade de dados concomitantes em 
todos os postos: de 22/08/1989 à 01/06/1994 
(1.408 dias).  
 
Métodos 

 
Foram desenvolvidos modelos com nove al-

ternativas de controle de montante, sendo seis delas 
com controles individuais, duas com controle simul-
tâneo de dois postos e uma com dados horários da 
menor bacia, utilizando dados diários de precipita-
ção média (P) da bacia da Ponte Mística e vazão (Q) 
das sub-bacias, para prever a vazão na Ponte Mística. 
Estas alternativas são descritas abaixo e resumidas na 
Tabela 1: 
 
 

1. Alternativa 1: Utiliza apenas dados de preci-
pitação e da vazão da maior bacia (Ponte 
Mística). Sem contribuições de Vazão das 
bacias de montante; 
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2. Alternativa 2: Utiliza dados de precipitação, 
vazão da Ponte Mística e vazão de Santo Ân-
gelo (Contribuições de montante no posto 
de Santo Ângelo) 

3. Alternativa 3: Utiliza dados de precipitação, 
vazão da Ponte Mística e vazão de Colônia 
Mousquer (contribuições de montante no 
posto de Colônia Mousquer); 

4. Alternativa 4: Utiliza dados de precipitação, 
vazão da Ponte Mística e vazão de Passo do 
Faxinal (contribuições de montante no Pas-
so do Faxinal); 

5. Alternativa 5: Utiliza dados de precipitação, 
vazão da Ponte Mística e vazão do Potiribu 
(contribuições de montante no posto de Po-
tiribu); 

6. Alternativa 6: Utiliza dados de precipitação, 
vazão da Ponte Mística e vazão diária do 
Turcato (contribuições de montante no 
posto de Turcato); 

7. Alternativa 7: Utiliza dados de precipitação, 
vazão da Ponte Mística, vazão da Colônia 
Mousquer e vazão de Santo Ângelo (contri-
buições de montante dos postos de Colônia 
Mousquer e de Santo Ângelo); 

8. Alternativa 8: Utiliza dados de precipitação, 
vazão da Ponte Mística, vazão de Passo do 
Faxinal e vazão do Potiribu (contribuições 
de montante dos postos de Passo do Faxinal 
e do Potiribu); 

9. Alternativa 9: Utiliza dados de precipitação, 
vazão da Ponte Mística, vazão diária do Tur-
cato e vazão horária do Turcato (contribui-
ção de montante do posto do Turcato, con-
siderando dados diários e dados horários). 

 
 
 

Embora tenham sido utilizadas diferentes 
entradas para cada uma das alternativas de controle 
de montante, sempre uma mesma saída, o posto 
fluviométrico de Ponte Mística, foi empregado para 
a previsão de vazão de um dia à frente (dia t+1). As 
entradas são os dados de precipitação média e de 
vazão da bacia da Ponte Mística, além dos dados de 
vazões das sub-bacias, as quais funcionam como 
controle de montante, conforme esquematizado na 
Tabela 1. Não foram consideradas as precipitações 
de dias anteriores, pois uma análise preliminar de-
monstrou que não houve ganho de desempenho 
com o uso de RNAs. 

As alternativas foram escolhidas de modo a 
representar as diferentes proporções de área contro-
lada por bacias de montante (de 0% a 78,63%). 

Desta forma, a alternativa 1 representa uma situação 
sem área de montante controlada. As alternativas 2 a 
6 representam o acréscimo, em cada alternativa, de 
uma bacia de montante controlada, com diferentes 
áreas de contribuição. As alternativas 7 e 8 represen-
tam situações com a combinação de duas bacias de 
montante controladas contíguas (formando uma 
pequena região hidrográfica), sendo a alternativa 7 
com uma área de 78,63% de área controlada, e a 8 
de 27,8% de área controlada.  

A alternativa 9 corresponde a uma variação 
da alternativa 6, com o acréscimo dos dados de va-
zões horárias da sub-bacia do Turcato. Foram inse-
ridas, nessa alternativa, como entradas na rede neu-
ral, 24 dados de vazão correspondentes a cada hora 
das últimas 24 horas antes do horizonte de informa-
ções do dia, além dos dados diários de chuva e va-
zão. A comparação entre as duas alternativas permi-
te investigar se a utilização de vazões com um maior 
detalhamento temporal pode produzir melhores 
resultados. 

Foram aplicadas, para cada uma das alterna-
tivas, entradas constituídas das vazões dos dias ante-
riores, para avaliar sua influência na previsão de 
vazão. A avaliação aproximada de até quantos dias 
anteriores contribuiriam para a melhora do modelo 
foi feita por análise de correlogramas entre as séries 
de vazão do exutório em Ponte Mística e de cada 
uma das alternativas de controle, com defasagem 
máxima de 10 dias. Uma vez que o modelo de redes 
neurais artificiais pode aproximar funções não line-
ares, o uso de correlações lineares pode estar negli-
genciando outras possibilidades de entradas, para o 
modelo. Porém, o uso de correlogramas foi adotado 
como critério, tendo-se em conta os objetivos pro-
postos para a pesquisa. 

As entradas de dias anteriores são inseridas 
como séries de dados de vazão ocorridas um dia 
antes (dia t-1), no caso de ser considerada a influên-
cia de até 24 horas antes, e de um e dois dias antes 
(dias t-1 e t-2), no caso de ser considerada a influên-
cia das 48 horas anteriores, e assim por diante. 

As séries de dados das bacias analisadas a-
presentam alguns períodos com falhas, podendo 
existir, para um mesmo dia, falha em uma série e 
informação em outra. Assim, os dias com falha em 
pelo menos uma das séries de entrada foram elimi-
nados, sendo considerados como registros apenas os 
dias onde existem informações em todas as séries de 
entrada para a alternativa de modelo considerada. 
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Tabela 1 - Alternativas de entradas das redes neurais usadas como controle para estimativa da vazão na Ponte Mística. 

 
Alternativas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Área (km2) % da área controlada 

Q Ponte Mística (t)          9.450 - 

Q Santo Ângelo (t)    5.540 58,6 

Q Colônia Mousquer (t)    2.160 22,9 

Q Passo do Faxinal (t)    1.940 20,5 

Q Potiribu (t)    690 7,3 

Q Turcato diário (t)    19,5 0,2 

Q Turcato horário (t)    19,5 0,2 

P Ponte Mística (t)    9.450 - 

 
 

O tipo de redes neurais utilizado neste estu-
do foi a rede de múltiplas camadas com treinamento 
pelo algoritmo retropropagativo. Foi utilizada ape-
nas uma camada interna na rede neural, composta 
por cinco neurônios. Este número de neurônios foi 
escolhido para atender à recomendação do teorema 
de Kolmogorov-Nielsen para o modelo mais simples 
(somente duas entradas — alternativa 1), porém 
mantendo o mesmo número de neurônios para 
todas as alternativas e um mínimo de complexidade 
para evitar o superajustamento. 

Funções de ativação do tipo sigmoidal (e-
quação 2), foram utilizadas para todos os neurônios, 
tanto internos quanto de saída. Os dados de entrada 
e de saída foram escalonados linearmente para re-
sultarem no intervalo [0 1].  
 

a                                             (2) 

 
onde: 
a: é a saída da função de ativação; 
n: é a entrada líquida, que consiste na soma ponde-
rada das entradas. 
 

O treinamento da rede neural foi realizado 
com a utilização de uma rotina própria para o algo-
ritmo retropropagativo. Com base no trabalho de 
Dornelles et al. (2013) que recomenda pelo menos 

30 repetições de treinamento, optou-se pela execu-
ção de 50 repetições, guardando o melhor resulta-
do, com o objetivo de minimizar os efeitos causados 
pela aleatoriedade das condições iniciais. 

A série de dados foi dividida em duas partes, 
sendo 65% dos registros utilizados no treinamento 
da rede neural e os 35% restantes utilizados na veri-
ficação. Nesse estudo optou-se pela não utilização da 
técnica de validação cruzada, que é usada para evitar 
o superajustamento da rede neural, uma vez que as 
séries de dados não são muito extensas e o seu parti-
cionamento em um conjunto para a validação iria 

reduzir ainda mais a quantidade de dados disponível 
para o treinamento. Assim, para evitar o superajus-
tamento, foi feita a experimentação sistemática com 
número crescente de ciclos de treinamento, bus-
cando-se aquele que apresentasse melhores resulta-
dos, através da avaliação da série de verificação, para 
todas as alternativas de controle de montante. A 
ideia é que se, a partir de um certo número de ci-
clos, a verificação sofresse redução de desempenho, 
este número de ciclos seria o limite para o treina-
mento sem o superajustamento. Foram realizadas 
simulações com variações de 5 mil ciclos, até chegar 
a 120 mil.  

Para a análise do desempenho da rede foi 
aplicado como estatística de qualidade o coeficiente 
de Nash-Sutcliffe (NS), o qual representa a propor-
ção da variância dos dados explicada pelo modelo 
(equação 3).  
 

NS
∑

∑
                               (3) 

 
onde: 
Qoi: é o valor observado; 
Qpi: é o valor estimado pelo modelo; 

Qo: é o valor médio dos valores observados no perí-
odo da verificação; 
N: é o número de valores do conjunto de verifica-
ção. 
 
 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
 

Os resultados dos correlogramas são apre-
sentados na Tabela 2. Foi adotado como critério 
para escolha do número de componentes, a ocor-
rência de correlações maiores que 0,60.  

Os resultados da eficiência dos modelos de 
RNAs são apresentados na Tabela 3, com as nove  
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Tabela 2 - Resultados dos autocorrelogramas (Ponte Mística com Ponte Mística) e dos intercorrelogramas 

(Ponte Mística com postos de controle de montante). 

 
Defasagens 

(dias) 

Ponte 

Mística 

Colônia 

Mousquer 

Santo 

Ângelo 

Passo do 

Faxinal 
Potiribu Turcato 

1 0,90 0,87 0,92 0,87 0,85 0,62 

2 0,71 0,73 0,79 0,81 0,77 0,67 

3 0,51 0,55 0,59 0,59 0,59 0,39 

4 0,35 0,38 0,42 0,45 0,42 0,18 

5 0,26 0,27 0,31 0,32 0,29 0,14 

6 0,21 0,19 0,24 0,24 0,22 0,11 

7 0,18 0,15 0,19 0,19 0,18 0,09 

8 0,15 0,12 0,16 0,15 0,14 0,08 

9 0,13 0,10 0,13 0,13 0,11 0,06 

10 0,12 0,09 0,10 0,10 0,08 0,03 

 
 
 

Tabela 3 - Entradas da rede, proporção de área controlada (%), número de registros e ciclos e estatísticas 

de desempenho da RNA na previsão de vazão. 

 

Alternativas 
% de área 

controlada 

Somente dia atual (t) + dados do dia t-1 + dados dos dias t-1 e t-2 

N° de registros 
No de 

Ciclos 
NS N° de registros 

No de 

Ciclos 
NS N° de registros 

No de 

Ciclos 
NS 

1 - 1.408 10.000 0,93 1.407 15.000 0,94 1.406 15.000 0,94 

2 58,62 1.408 15.000 0,97 1.407 15.000 0,97 1.406 25.000 0,97 

3 22,9 1.408 10.000 0,95 1.407 15.000 0,96 1.406 20.000 0,95 

4 20,5 1.135 20.000 0,94 1.133 15.000 0,95 1.131 20.000 0,94 

5 6,5 1.408 10.000 0,94 1.407 40.000 0,96 1.406 20.000 0,96 

6 0,2 523 80.000 0,91 304 75.000 0,91 304 15.000 0,94 

7 58,6 e 22,9 1.408 15.000 0,97 1.407 10.000 0,97 1.406 35.000 0,97 

8 20,5 e 7,3 1.135 15.000 0,94 1.133 15.000 0,95 1.131 45.000 0,94 

9 0,2 470 15.000 0,89 - - - - - - 

 
 
 
alternativas de modelos, com as respectivas áreas 
controladas, número de registros (número de dias 
com informações completas) e ciclos utilizados, bem 
como as estatísticas correspondentes. O melhor 
modelo foi escolhido em função do coeficiente NS. 

Os melhores resultados para cada alternati-
va de controle de montante foram encontrados com 
diferentes números de ciclos. O número de ciclos 
que proporcionou o melhor ajuste faz parte do pro-
cedimento de treinamento, e não é uma caracterís-
tica estrutural da rede neural, tendo sido esgotados 
os esforços, em termos de número de ciclos, para o 
treinamento de cada modelo. 

Foram encontradas, para todas as alternati-
vas de controle de montante, bons coeficientes Na-
sh-Sutcliffe, tendo-se em conta alguns autores 
(COULIBALY et al., 2000), para os quais são consi-

derados bons os resultados NS acima de 0,70. Os 
melhores resultados foram encontrados com as al-
ternativas 2 e 7, com NS de 0,97, apresentando o 
mesmo resultado com e sem valores defasados  de 
vazão. Portanto, foi selecionado o modelo com me-
nor número de parâmetros, que é o previsto com 
dados de vazão somente no dia t. Estes resultados 
demonstram a eficiência dos modelos apresentados 
para prever vazões de curto prazo, podendo estes 
modelos servirem de base para a elaboração de sis-
temas de alertas de enchentes para a região. 

Os piores resultados foram obtidos para as 
alternativas 6 e 9, com NS de 0,91 e 0,89, respecti-
vamente, onde foram utilizados dados da bacia de 
menor área (Turcato). A quantidade de registros 
válidos disponíveis para cada uma das alternativas de 
modelo foi diferente, pois cada série apresenta um 



RBRH – Revista Brasileira de Recursos Hídricos Volume 19 n.1 –Jan/Mar 2014, 87-99 

 95 

padrão específico de falhas. Assim, as entradas da 
rede neural das alternativas 6 e 9, que apresentaram 
os menores coeficientes NS, contaram com apenas 
523 e 470 registros, respectivamente, menos que a 
metade das demais. Uma vez que os registros válidos 
são em menor quantidade que os das outras alterna-
tivas (as quais possuem número de registros bastante 
semelhantes entre si), a comparação, em termos 
absolutos, entre as alternativas 6 e 9 e as demais, fica 
prejudicada, porque as séries utilizadas podem ter 
magnitude dos dados diferentes. Portanto, as alter-
nativas 6 e 9 devem ser comparadas entre si, mas 
não com as demais. A utilização de dados horários 
(alternativa 9), ao contrário do esperado (devido à 
maior quantidade de informações), produziu um 
resultado pior do coeficiente NS. Uma explicação 
para isso pode ser devido ao fato que ao serem con-
sideradas as vazões horárias, o dado é naquela hora 
discreta, não considerando as flutuações entre as 
leituras, o que pode causar perda de informações 
para bacias da magnitude do Turcato. Ao contrário, 
os dados diários são resultantes da integração das 
vazões em 24 horas com intervalo discreto de regis-
tro a cada 15 minutos, com menor perda de infor-
mações. Possivelmente por este motivo, os dados 
horários não contribuíram para melhoria da efici-
ência do modelo, causando até mesmo uma redução 
nesta.  

Cruz et al. (2010) utilizaram previsão de va-

zão de curto prazo com RNAs, encontrando coefici-
entes NS variando de 0,14 à 0,80 para a bacia do rio 
das Velhas e de 0,23 à 0,78 para a bacia do rio Abae-
té. Kumar et al. (2005) utilizaram RNAs na previsão 

de vazão na bacia do rio Malaprabha (India), encon-
trando coeficientes NS variando entre 0,80 e 0,94. 
Para o sistema hidrológico Chute-du-Diable no nor-
te de Quebec (Canadá), Coulibaly et al. (2000) utili-

zaram diferentes modelos de previsão de vazão, com 
redes neurais apresentando coeficientes NS entre 
0,92 e 0,99 para a previsão de um dia à frente. 

A utilização de componentes com 24h de 
antecedência apresentou melhores resultados em 
cinco das oito alternativas de controle (alternativa 1, 
3, 4, 5 e 8). Já a utilização das componentes com 24h 
e 48h de antecedência apresentou uma melhora 
apenas na alternativa 6 (0,94). Isto confirma a ideia 
de que as vazões dos dias anteriores das bacias con-
tribuintes são, em alguns casos, importantes para a 
previsão das vazões no exutório. É possível que, pela 
maior distância da menor bacia (Turcato) ao exutó-
rio, as vazões demorem mais tempo para completar 
o percurso, fazendo com que as vazões de dois dias 
(dia t-2) atrás constituam, neste caso, contribuição 

adicional às do tempo atual (dia t) e de um dia atrás 
(dia t -1). 

Conforme os resultados apresentados, to-
mando-se como base a alternativa 1, onde o único 
controle seria no próprio exutório (Ponte Mística), 
e comparando-se com as demais alternativas de con-
trole, que contemplam as sub-bacias embutidas no 
seu interior, com áreas controladas entre 0,2% e 
58,6%, as alternativas de utilização de postos de 
montante apresentaram melhores resultados. 

A utilização dos dados de vazão referentes à 
bacia de Passo do Faxinal, juntamente com a bacia 
do Potiribu (alternativa 8), quando comparadas 
com quando se utilizou apenas os dados de vazão da 
bacia do Potiribu (alternativa 5), não produziu uma 
melhora nos resultados. Igualmente, os resultados 
do modelo não melhoraram, quando se comparou o 
uso de dados da bacia de Santo Ângelo (alternativa 
2) com o uso simultâneo, além destes, dos dados da 
bacia de Colônia Mousquer (alternativa 7). Isso 
ocorre porque, às vezes, uma sub-bacia menor, neste 
caso, Potiribu (alternativa 5) e Santo Ângelo (alter-
nativa 2), é bem representativa, possuindo informa-
ções que são proporcionais às da área maior. A pre-
sença de variáveis de estado redundantes pode re-
duzir a eficiência do modelo, pois os pesos sinápti-
cos internos são influenciados por todas as entradas 
e uma variável desnecessária pode dificultar o pro-
cedimento de treinamento, prejudicando a repre-
sentatividade dos fenômenos modelados. 

A Figura 4 apresenta uma relação entre as 
proporções das áreas das sub-bacias embutidas (á-
reas controladas) em relação à área total da bacia de 
Ponte Mística e os coeficientes de eficiência NS en-
contrados nas alternativas de controle de montante. 
Para esta análise não foram considerados os resulta-
dos dos modelos que utilizaram valores defasados 
das entradas, porque as séries de dados utilizadas em 
cada uma delas são diferentes para cada uma das 
alternativas, assim para algumas as informações dos 
dias anteriores são importantes e para outros não. 
Também não foram consideradas as alternativas que 
possuem controle simultâneo de dois postos, pois 
não se podem considerar duas áreas controladas 
diferentes como sendo uma única.  

Verificou-se a tendência de que, quando se 
utiliza, no modelo de previsão para vazões diárias 
para um dia à frente, as vazões de bacias a montante 
além das vazões do próprio posto, como dados de 
entrada, o modelo consegue uma eficiência que 
aumenta com a proporção de área controlada.  
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Figura 4 - Proporção de área controlada das bacias de 

montante e a eficiência do modelo. 

 
 
 A melhora da eficiência do modelo quando 
se considera vazões diárias de bacias de controle a 
montante, deve-se ao fato de que ao considerarmos 
estes dados de vazão a montante, são adicionadas 
informações hidrológicas muito importantes, cujos 
efeitos estão integrados nestas vazões, como precipi-
tação, evapotranspiração e umidade do solo. Quanto 
maior é a proporção de área controlada, menor é a 
área com informação apenas das precipitações, por-
tanto, melhor é a eficiência do modelo.  
 
 

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 
 
 

A aplicação das redes neurais artificiais para 
a previsão de curto prazo, com um dia à frente no 
exutório da bacia da Ponte Mística, permitiu a ela-
boração das seguintes conclusões: 
 

 A utilização das redes neurais artificiais na 
previsão de vazão com uso de bacias embu-
tidas se mostrou bastante eficiente se levar-
mos em conta as estatísticas de desempenho 
da rede, com coeficientes NS variando entre 
0,89 e 0,97; 

 Na aplicação do modelo com a utilização de 

valores defasados das entradas, os resultados 
apresentaram uma melhora em cinco das 
oito alternativas de controle de montante 
(alternativas 1, 3, 4, 5 e 8), com a utilização 
das chuvas com 24 h de antecedência (t-1), 
enquanto que, para as demais, os resultados 

se mantiveram os mesmos. A introdução de 
informações de vazão média diária com 48 h 
de antecedência produziu melhora apenas 
para a alternativa 6 (de 0,91 para 0,94).  

 Os resultados comprovam que, ao contrário 

do esperado, a utilização de dados com um 
maior detalhamento temporal (dados horá-
rios) não melhoraram o modelo, visto que, 
para o modelo no qual foram utilizadas va-
zões horárias do posto fluviométrico do 
Turcato o coeficiente de NS sofreu uma pe-
quena redução, de 0,91 para 0,89, quando 
comparado com a alternativa de controle 
que utiliza apenas dados diários. Isto pode 
ser devido ao fato de que as vazões médias 
diárias, neste caso, sendo resultantes da in-
tegração de vazões com intervalo de 15 mi-
nutos, contém mais informações que as sé-
ries horárias, pois estas últimas são valores 
obtidos a cada hora, sem considerar as flu-
tuações ocorridas no intervalo; 

 Quanto à variação da área controlada, os re-

sultados mostram que, conforme aumenta 
essa área, a eficiência do modelo tende a 
melhorar. Os melhores resultados foram 
encontrado nas alternativas 2 (Santo Ânge-
lo) e 7 (Santo Ângelo e Colônia Mousquer), 
com NS de 0,97; 

 Quando foram adicionadas informações de 

duas sub-bacias, alternativa 7 (Santo Ângelo 
e Colônia Mousquer) e 8 (Potiribu e Passo 
do Faxinal), não houve aumento da eficiên-
cia dos modelos se comparados com os mo-
delos mais simples das alternativas 2 (Santo 
Ângelo) e 5 (Potiribu).  

 Recomenda-se para trabalhos futuros a ado-
ção de outros critérios para a escolha das 
variáveis de entrada, em termos do número 
de defasagens correspondentes, além de 
considerar como entradas e saídas dados 
discretos às 07 e às 17 horas, para previsões 
pois são os horários de leitura dos níveis de 
régua adotados pela ANA. 
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Effect Of Upstream Control Of Entrenched Sub-
Basins In Short-Term Meteorological Forecasting 
With Neural Networks: Application To The Ponte 
Mistica Basin 
 
ABSTRACT 
 

In this study, the effect of upstream control of two 

entrenched sub-basins on the short-term hydrological fore-

cast, with the joint investigation of two aspects: variation 

of the area controlled and variation of the frequency of 

acquision of model inflows. The site chosen for this study 
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was the portion of the Ijuí river basin  with its outflow at 

the rivergaging station of Ponte Mística, and its entrenched 

sub-basins in Santo Angelo, Ponte Nova do Potiribu, 

Colônia Mousquer, Passo do Faxinal and Turcato. The 

flow data used were obtained from the National Water 

Agency (ANA-Agencia Nacional de Águas) and from the 

Potiribu Basin monitoring project, while the data on pre-

cipitation were obtained through a historical series of mean 

precipitations from a grid of interpolated rainfalls based on 

the data from 65 raingaging stations in the region. For this 

study, data from August 22, 1989 to June 1, 1994 (1,408 

days) were used. This period was selected because it is the 

longest period with concomitant data at all rivergaging 

stations. The models chosen for this study were the multiple-

layer artificial  neural networks, using the retropropagation 

algorithm  The inputs to the models were the mean precipi-

tation data and the daily mean flows of the Ponte Mistica 

basin and their sub-basins, and the otuflows were the daily 

mean flows of Ponte Mística one day ahead. Nine alterna-

tives of upstream physical control were presented. Also, for 

each of the alternatives, lagged values of the variables were 

applied using the flow data 24h and 48h in advance. The 

use of  hourly flows from Turcato was compared to an 

alternative that covers the same station, but with daily data 

to investigate whether the use of data with greater details 

regarding time can produce better results. The Nash —

Sutcliffe (NS)coefficient was applied as quality statistics to 

analyze the network performance. Statistical evaluation 

presented good results in the flow forecast for all alterna-

tives of control, and the smallest NS was 0.91 and the 

biggest 0.97. The use of greater time details, applying hour-

ly flows, caused a reduction in model performance, with the 

NS dropping from 0.91 to 0.89. It was also observed that 

the larger the controlled area of the basins, the better the 

flow forecasting results.  

Key-words: Hydrological forecasting , neural networks.  
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RESUMO 
 

O lançamento de resíduos por atividades humanas tem refletido na diminuição da qualidade dos ecossistemas a-

quáticos, principalmente naqueles situados em áreas urbanas. Este estudo teve como objetivo avaliar concentrações e cargas 

de parâmetros físicos e químicos descritores da qualidade das águas do Ribeirão Garcia, no município de Blumenau, Santa 

Catarina. O levantamento de uso e ocupação do solo mostrou que 87% do território da bacia encontra-se preservado por 

fragmentos de Floresta Ombrófila Densa. O monitoramento dos parâmetros da qualidade foi realizado em seis seções fluvio-

métricas ao longo do ribeirão, com uma sonda multiparâmetro e posteriormente complementado com análises laboratoriais. 

Foram analisados os parâmetros: temperatura da água, turbidez, sólidos totais e condutividade elétrica, pH, salinidade, 

oxigênio dissolvido, amônia, nitrato, cloretos, carbono, lítio, sódio, potássio, manganês, cálcio, acetatos e sulfatos, assim 

como presença de hormônios e de antibióticos. Os resultados foram apresentados na forma de concentração e carga transpor-

tada, além da interpretação por análises estatísticas multivariadas. Verificou-se que concentrações dos analitos tendem a 

uma melhora nos trechos afetados pelo sistema de coleta e tratamento de esgoto sanitário, assim como áreas preservadas por 

vegetação natural. Os valores de carga transportada, entretanto, apresentam-se elevados e de forma crescente ao longo de 

todo o curso do ribeirão. Constatou-se também a ocorrência do hormônio Estrona na faixa de concentração de ng/L. Antibió-

ticos não foram observados em nenhuma seção fluviométrica. De forma geral as concentrações apresentam oscilações, porém a 

maioria não superou os padrões estabelecidos pela resolução do CONAMA nº 357/2005 para rios de classe 2.  

 

Palavras-chave: monitoramento, qualidade da água, cobertura florestal, cargas transportadas, análise multivariada.  

 

INTRODUÇÃO 
 
 

Nos últimos anos, o processo de urbaniza-
ção das cidades vem sendo acompanhado por alte-
rações marcantes no uso e na ocupação do solo. Essa 
descaracterização do meio natural proveniente das 
ações antrópicas pode ocasionar impactos ambien-
tais negativos nos recursos hídricos (LUOGON et 
al., 2009), sendo este um dos reflexos mais evidentes 
da crise ambiental da sociedade contemporânea, a 
qual está alicerçada no desenvolvimento socioeco-
nômico (BUENO et al., 2005), mudança dos hábitos 
de consumo (MADRUGA et al., 2008) e na acelera-
da redução qualitativa e quantitativa dos recursos 
naturais (JUNIOR et al., 2011). 

A qualidade da água de um rio consiste do 
efeito combinado de processos antrópicos e naturais 
que ocorrem ao longo do seu curso (PETERS E 
MEYBECK, 2000), como presença de atividades  
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antrópicas, precipitação, vazão mínima, cobertura 
vegetal das margens e magnitude da área florestada 
da bacia. Para Cunha et al. (2004), os recursos hí-
dricos são dinâmicos e seu equilíbrio no ambiente 
hidrológico é estabelecido através de interações 
entre a água, o escoamento e a cobertura vegetal. A 
ocupação do solo por atividades humanas tem, por 
outro lado, alterado sensivelmente o equilíbrio de 
processos biológicos, físicos e químicos dos sistemas 
naturais (ANDRADE et al., 2007), que juntos deter-
minam o padrão de qualidade dos recursos. As alte-
rações antrópicas mais comuns da qualidade em 
recursos hídricos caracterizam-se pela supressão da 
cobertura vegetal e pelo lançamento de águas resi-
duais domésticas e industriais aos corpos hídricos 
(LUOGON et al., 2009). 

As transformações nos corpos hídricos oca-
sionadas pela urbanização podem ser mensuradas e 
diagnosticadas pelo monitoramento da qualidade 
das águas superficiais (MONTEIRO e PINHEIRO, 
2004; SOUZA e MELLO, 2012).  De acordo com De 
Alda e Barceló (2000), observa-se também uma ten-
dência do monitoramento de analitos característicos  
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Figura 1 - Localização das seções fluviométricas de coleta no Ribeirão Garcia 

 
 
de áreas urbanas, como por exemplo, hormônios e 
antibióticos. Estes compostos orgânicos emergentes 
são constituintes de um grande grupo de poluido-
res, denominados disruptores endócrinos. Conside-
rando que 1 ng/L destes compostos, já é suficiente 
para causar distúrbios no sistema endócrino (PE-
TROVIC et al., 2002), baixos níveis não devem ser 
negligenciados devido ao fato de que pouco é co-
nhecido sobre sinérgicos e efeitos a longo prazo.  

O monitoramento da qualidade da água é 
um dos principais instrumentos de planejamento e 
gestão de recursos hídricos, visto que funciona co-
mo ferramenta de controle e acompanhamento do 
processo de uso dos corpos hídricos (GUEDES et al., 
2012). De acordo com Simeonov et al. (2003), um 
programa de monitoramento ambiental inclui, em 
geral, coletas frequentes nas mesmas seções fluvio-
métricas de amostragem, análises em laboratório de 
parâmetros representativos de suas características 
físicas, químicas e biológicas e tratamento das séries 
de dados. As séries de dados geralmente resultam 
em uma ampla matriz de informação, cuja compre-
ensão é dificultada, pois as relações entre variáveis 
são complexas (LIAO et al., 2008). Na maioria dos 
casos, poucas variáveis contêm informações de inte-

resse, enquanto que a maioria delas adiciona pouco 
ou nada à interpretação dos resultados (ANDRADE 
et al., 2007). Deste modo, abordagens multivariadas, 
como Análise Fatorial e Análise de Componentes 
Principais, vêm sendo aplicadas para apoiar a gestão 
dos recursos hídricos e extrair informações significa-
tivas a partir dessas bases de dados (ZENG e RAS-
MUSSEN, 2005; PAPATHEODOROU et al., 2006; 
MELO JÚNIOR et al., 2006; ANDRADE et al., 2007; 
LIAO et al., 2008; ZHANG et al., 2010). 

Neste sentido, o presente trabalho apresen-
ta o levantamento periódico da qualidade das águas 
do Ribeirão Garcia e posteriormente relacionou-os 
com os dados de uso e ocupação do solo. Técnicas 
estatísticas multivariadas auxiliaram no entendimen-
to dos resultados, gerando uma análise sobre a situ-
ação e a qualidade do sistema hídrico. 
 
 

MATERIAS E MÉTODOS 
 

Área de estudo 

 
Este trabalho foi desenvolvido na bacia hi-

drográfica do Ribeirão Garcia, tributário do Rio 
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Itajaí-Açu, no município de Blumenau, Santa Cata-
rina - Brasil. A bacia do Garcia possui uma área de 
158 km² e é sub-bacia integrante da Bacia do Itajaí, a 
maior bacia da vertente atlântica do estado (16,5% 
da área territorial). A região tem uma distribuição 
bastante regular e uniforme de precipitação ao lon-
go do ano, não havendo período de estiagem defi-
nido.  

Inserido na área da bacia, encontra-se a es-
tação de tratamento de água (ETA III), no curso 
superior do Ribeirão Garcia (G1-G2), além da esta-
ção de tratamento de efluentes industriais (G3 — 
indústria têxtil) e esgotos sanitários (G6 - ETE Gar-
cia). A ocupação urbana na bacia se desenvolveu de 
jusante para montante, de forma que atualmente 
está instalada na região uma população de aproxi-
madamente 40.000 habitantes (IBGE, 2010). 
 
Seções fluviométricas de coleta 

 
A fim de estabelecer pontos de controle, fo-

ram escolhidas ao longo do ribeirão seis seções flu-
viométricas (figura 1). A seção fluviométrica G1 é a 
mais próxima da nascente e fica localizada em uma 
região de margens cobertas por Floresta Ombrófila 
Densa preservada, que faz parte do “Parque da Serra 
do Itajaí”, na altitude de 308 m acima do nível do 
mar (a.n.m.) e com 8,70 m de largura. A seção fluvi-
ométrica G2 é a primeira a sofrer influência antró-
pica (inserida na mancha urbana), encontra-se a 
uma altitude de 31 m a.n.m. e possui 16,70 m de 
largura. A seção fluviométrica G3 localiza-se a jusan-
te do lançamento de efluente industrial, na altitude 
de 21 metros a.n.m. e com 16,80 m de largura. As 
seções fluviométricas G4 e G5 são representativas de 
contribuição de esgotos domésticos tratados em 
sistemas individuais (tanque séptico e filtro anaeró-
bio), com 14,80 m e 15,60 m de largura, respectiva-
mente. A seção G4 está a 17 m a.n.m. e a G5 a 15 m 
a.n.m. Parte das seções fluviométricas G4 e G5 en-
contram-se atendidas pelo sistema de coleta de esgo-
to. A seção fluviométrica G6 localiza-se na foz, junto 
ao Rio Itajaí-Açu, e é responsável por receber o eflu-
ente tratado proveniente do sistema de tratamento 
de esgotos sanitários na bacia do Ribeirão Garcia. A 
seção fluviométrica G6 tem 10,20 m de largura e está 
a 14 m a.n.m. 
 
Classificação da ocupação do Solo 

 
O mapa de uso e ocupação do solo da bacia 

foi gerado no Laboratório de Geoprocessamento e 
Sensoriamento Remoto (LABGEO) da FURB (Fun-
dação Universidade Regional de Blumenau). Pri-

meiramente, foram coletados em campo a partir do 
aparelho de GPS (Global Positioning System) Garmin 

GPSMAP 76CSX a posição geográfica de todas as 
seções fluviométricas de amostragem e posicioná-las 
em uma base cartográfica. A base utilizada abrange 
o município de Blumenau e tem uma escala de 
1:10.000. Os dados coletados foram espacializados e 
manuseados em ambiente SIG (Sistemas de Infor-
mação Geográfica), com o software ArcGIS® 10.1. 

A classificação da vegetação foi de forma 
supervisionada, a partir da imagem de satélite 
LANDSAT 5 ETM+, com resolução espacial de 30 m 
e sete bandas espectrais (do azul ao infravermelho 
afastado). Inicialmente a imagem foi segmentada no 
software eCognition® 8. Em seguida, a imagem foi 

classificada em duas classes, área florestada ou área 
não florestada (outros). Apenas para fins de verifi-
cação, os polígonos formados na classificação foram 
conferidos com as imagens do software Google Earth, 
a partir da transformação dos arquivos shape (.shp) 
para formato Keylog Markup Language (.kml). Além 

da classificação, foi gerado o modelo numérico de 
terreno aplicando o algoritmo de interpolação tri-
angular (triangular irregular network — TIN) do Arc-
Map. A malha triangular foi transformada em raster 

com resolução espacial de 10 m e desta forma foi 
possível gerar o mapa de curvas de nível. 
 
Coleta de dados e medições 

 
Foram realizadas três campanhas de medi-

ção de vazão e de concentração, nos dias 8 de agosto 
de 2012, 10 de setembro de 2012 e 5 de outubro de 
2012. Em cada seção do ribeirão foram realizadas 
medições da área da seção, da velocidade do escoa-
mento fluvial, da concentração de parâmetros físicos 
(temperatura da água, turbidez, sólidos totais e con-
dutividade elétrica) e químicos (pH, salinidade e 
oxigênio dissolvido) e coletas de amostras de água 
para determinação das concentrações de amônia, 
nitrito, nitrato, cloretos, carbono, lítio, sódio, potás-
sio, manganês, cálcio, acetatos, sulfatos, hormônios 
e antibióticos, em laboratório. 
 

Medição de vazão  
 

A vazão é entendida como o volume de á-
gua que passa pela seção transversal de um rio em 
um intervalo de tempo. A medição de vazão foi rea-
lizada com dois equipamentos distintos. Para as 
seções fluviométricas G1 ao G5 foi utilizado o moli-
nete fluviométrico C31 da OTT e para a seção fluvi-
ométrica G6 (foz) foi utilizado ADCP S5 da SonTek. 
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Com o molinete, a vazão escoada na seção 
transversal foi determinada a partir da medição da 
velocidade. A velocidade foi determinada em dife-
rentes profundidades na vertical e na horizontal em 
que a seção fluviométrica foi subdividida. Fez-se a 
contagem do número de rotações da hélice, apoiada 
por uma haste que tem a função de fornecer a pro-
fundidade da lâmina de água. As rotações foram 
registradas no contador de giros. As medições de 
velocidade foram feitas para as profundidades de 
20% e 80% da lâmina de água. As medições na hori-
zontal foram feitas com uma fita métrica fixada em 
ambas às margens do ribeirão. 

Na foz, devido à profundidade do canal, foi 
utilizado o equipamento ADCP (Acoustic Doppler 
Current Profiler). O aparelho é composto de uma 
prancha dotada de sensores, que funciona a partir 
do efeito de reflectância doppler. O seu funciona-
mento consiste na emissão e reflexão de ondas (so-

nar) de um objeto em movimento, adaptado para 

medir a velocidade e vazão da seção. O ADCP gera 
também o perfil da seção fluviométrica. 
 
Amostragem e coleta de parâmetros físico-químicos  

 
A coleta dos parâmetros de qualidade do ri-

beirão foi efetuada através de uma amostragem 
composta ao longo da seção de coleta, com o auxílio 
de uma garrafa coletora com orifício de entrada na 
parte superior. Submergiu-se a garrafa coletora por 
30 segundos a cada metro e, pelo menos em duas 
profundidades, uma superficial e uma ao fundo do 
ribeirão quando possível. Em seguida, ao retirar a 
garrafa do ribeirão, as amostras foram 
acondicionadas em frascos de menor tamanho e 
posteriormente colocadas em um recipiente térmico 
a 4ºC, para conservar as amostras. Ao chegar no 
laboratório, as amostras foram imediatamente 
analisadas e, em seguida, a quantidade restante foi 
armazenada em refrigerador para análises 
posteriores. 

A sonda multiparâmetro utilizada para a 
análise de analitos foi a Hydrolab DS5X que fez a 
medição de 13 parâmetros: temperatura, turbidez, 
sólidos totais, condutividade elétrica, pH, salinidade, 
amônia, nitrato, cloreto, oxigênio dissolvido, ORP 
(índice de oxi-redução) e clorofila-a. 

A sonda foi programada para efetuar leitu-
ras simultâneas a cada 30 segundos e foi içada por 
um cabo no meio da seção transversal do ribeirão 
(50% da largura e 50% da profundidade). As pro-
fundidades médias das seções variaram de 40 cm e 
65 cm. A sonda permaneceu por 20 minutos para 
sua estabilização. As leituras registradas neste perío-

do de estabilização são descartadas. Depois de esta-
bilizada a sonda começou a obter valores de concen-
tração da seção. Os dados foram extraídos para uma 
planilha eletrônica e organizados a fim de obter 
valores de concentração de cada parâmetro ao lon-
go da seção do rio. 
 

Cálculo da carga transportada e vazão 

de permanência 

 
Além de avaliar a ocorrência dos analitos, 

em unidade de concentração, realizou-se também o 
cálculo da carga transportada. A carga transportada 
no instante de tempo i do elemento considerado é 
estimada pela equação (1): 
 

 																																																																									 1  
 
onde Fi é carga transportada (kg.d-1), Ci é a con-
centração média (kg.L-1 ) e Qi é a vazão (L.d-1). 

As vazões medidas foram comparadas na 
curva de permanência (Q98). Este método foi ado-
tado por ter sido considerado como referência do 
Plano da Bacia do Rio Itajaí (COMITÊ DO ITAJAÍ, 
2010). Ele foi obtido a partir do Estudo de Regiona-
lização Hidrológica do Estado de Santa Catarina 
(ENGECORPS; TERRAPLAN; LACAZ MARTINS, 
2006) devido ausência de série histórica de vazões 
atualizada para a bacia do Ribeirão Garcia.  
 

Análises cromatográficas 

 
Para verificar a ocorrência dos analitos (não 

identificável pela sonda utilizada ou que não tem 
resposta analítica precisa pela mesma), utilizou-se de 
duas técnicas cromatográficas para complementar as 
análises. Foi utilizada a Cromatografia Líquida de 
Alta Eficiência (CLAE), para determinação de hor-
mônios e antibióticos, e a Cromatografia Iônica (IC) 
para determinação de cátions e ânions. Foi também 
utilizado o Analisador de Carbono Total para as 
formas de carbono total (CT), carbono orgânico 
total (COT) e carbono inorgânico total (CIT).  

As análises dos hormônios seguiram a me-
todologia proposta por Almeida e Nogueira (2006), 
ciclinas foram analisadas a partir do método da Di-
onex #76, Tetracyclines in Pork (DIONEX, 2010a) e 
os antibióticos foram analisados em 2 metodologias 
distintas, sendo uma seguida por Santos et al. (2007) 
para quantificação da Suldimidina e outra por Ver-
binnem et al. (2010) para o Toltrazuri. Todas as 
análises foram realizadas em um CLAE Dionex Ul-
timate 3000 — DAD e um Cromatógrafo de troca 
iônica marca DIONEX AG4A, equipado com uma 
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coluna de separação aniônica ou catiônica, uma 
supressora e um detector de condutividade. 

Os cátions e ânions seguiram metodologias 
propostas pela DIONEX (2010b) para ânions e DI-
ONEX (2010c) para cátions. Nelas determinou-se 
nitrato, nitrito, brometo, fosfato, cloreto, acetato, 
sulfato, lítio, cálcio, magnésio, sódio, amônia e po-
tássio. 

As curvas de calibração das análises foram 
realizadas com padrões obtidos junto a DIONEX, 
utilizando-se 5 soluções na faixa de 1 a 10 mg/L. As 
análises do CLAE foram realizadas com padrões 
Sgima-Aldrich, utilizando-se 6 soluções na faixa de 2 
a 500 ng/L. As leituras dos padrões foram realizadas 
em quintuplicata e das amostras em triplicatas. 

A ocorrência dos analitos foi expressa em 
valores de concentração em todas as seções fluvio-
métricas de medição. Os cromatogramas dos pa-
drões de íons apresentaram adequada resolução e 
limites de detecção e quantificação, conforme é 
apresentado na figura 2. 

Foram utilizados para confecção de eluentes 
e reagentes para análise e curva de calibração, água 
proveniente do sistema Milli-Q com resistividade de 
18 MW, e reagentes Chemis®, Merck, e J.T. Baker. 
 
 

 

Figura 2 - Exemplos de cromatogramas dos padrões de 

cátions (acima) e ânions (abaixo) obtidos por Cromato-

grafia Iônica na identificação de analitos. 

 

Normalização dos dados 

 
Para representar os dados de diversas or-

dens de grandeza e unidades específicas de medida 
em valores compatíveis, passíveis de comparação, 
recorreu-se a uma normalização dos valores, con-
forme equação (2). 
 

é
                                  (2) 

 
onde VN é o Valor Normalizado; Xi é o Valor da 
Análise; média é a média das concentrações do anali-

to por seções fluviométricas de coleta; σ é o desvio 
padrão das seções fluviométricas de coleta por anali-
to. 
 
Dendrograma 

 
A análise de agrupamentos é uma técnica 

exploratória de análise multivariada de dados que 
permite classificar um conjunto de objetos de obser-
vação em classes homogêneas de acordo com seme-
lhanças. Estas classes (clusters) são confeccionadas de 

acordo com um determinado nível de similaridade 
entre os objetos comparados com uma medida de 
distância de similaridade (LOESCH e HOELTGE-
BAUM, 2012). A CA (Cluster Analysis) separa analitos 

em grupos, no qual quanto mais próximos de zero 
no dendrograma mais semelhantes. 

Os dendrogramas foram confeccionados a 
partir dos dados de concentração padronizados. 
Não se utilizou valores de cargas transportadas, pois 
estas são influenciadas pela vazão. Como unidade de 
distância, optou-se por usar o quadrado da distância 
euclidiana, conforme reportado por Moura et al. 
(2010). 
 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Vazão 

 
Na figura 3 são apresentadas as vazões mé-

dias de cada seção fluviométrica, medidas em todas 
as campanhas de campo, além das vazões com 98 % 
de permanência. As vazões de permanência permi-
tem comparar as vazões medidas em relação à con-
dição de escoamento mínimo, para o qual as cargas 
transportadas podem ser transferidas (ZUCCO et 
al., 2012). As vazões medidas foram superiores aos 
valores calculados para a Q98. As medições apresen-
taram permanência de 81% e 45%, para as campa-
nhas 1 e 3, respectivamente. 
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Figura 3 - Vazões medidas e a vazão de permanência de 

98% na bacia do Ribeirão Garcia 

 
A diferença encontrada entre as campanhas 

é explicada pela variação da precipitação na região 
durante o período de medição. Sendo que na ter-
ceira campanha a região passava por um período de 
estiagem e aproximou-se mais da Q98, com 81% de 
permanência. 

A evolução espacial da vazão na figura 3 se 
mostra coerente, aumentando das seções fluviomé-
tricas de montante para as seções de jusante.  
 

Ocupação do Solo 

 
A bacia do Ribeirão Garcia é uma bacia ur-

banizada apenas na região da foz. O restante da área 
é coberto por vegetação nativa (86,5% de área flo-
restada), principalmente nas regiões de nascentes. 
De acordo com Refosco (2000), o município de 
Blumenau possui esta característica de que grande 
parte de sua superfície ainda encontra-se coberta 
por vegetação natural. Segundo o mapa fitogeográ-
fico de Klein (1978) e o mapeamento florestal do 
Inventário Florístico Florestal de Santa Catarina 
(Vibrans et al., 2012), a tipologia florestal da bacia 
caracteriza-se por Floresta Ombrófila Densa.  

Em relação ao estado de conservação da ve-
getação, Reis et al. (1995) colocam que, no estado 
de Santa Catarina, áreas de maior altitude como 
topos de morro e declives (comuns no Estado) por 
terem acesso dificultado caracterizam-se como áreas 
de vegetação em estádio avançado de sucessão (no 
qual os efeitos das ações antrópicas são mínimos). 
Na bacia do Ribeirão Garcia, no Parque Serra do 
Itajaí, pode-se dizer que a vegetação presente é em 
grande parte constituída de florestas em estágio 
avançado devido à alta declividade e a dificuldade 
de acesso. Já nas regiões mais planas e próximas as 
estradas, no entanto, conforme Siminski (2004), 
grande parte das formações florestais encontram-se 

representadas por remanescentes florestais em está-
gio inicial e médio (que sofreram perturbações hu-
mana e/ou natural). Estas formações em décadas 
passadas devido ao baixo valor agregado foram su-
primidas com o intuito de obter espaços cultiváveis 
(SEYFERTH, 1974) e nos locais onde estes remanes-
centes foram parcialmente abandonados surgiram 
formações florestais secundárias.  

Ao longo do curso principal, da nascente 
até o km 28 (abrangendo a seção G1), o ribeirão 
encontra-se em meio a um ecossistema preservado, 
pouco fragmentado e com poucas culturas comerci-
ais ao longo das margens. Após o km 28, entretanto, 
o ribeirão passa a sofrer interferência antrópica, 
passando a fazer parte da mancha urbana do muni-
cípio (da seção G2 a seção G6).  

Verificou-se em campo, que a partir destas 
seções fluviométricas (G2 ao G6), o ribeirão começa 
a receber descargas de esgotos, despejos de efluen-
tes, descarte inadequado de resíduos sólidos, depo-
sição de sedimentos erodidos nas vertentes da bacia, 
entre outros.  

Na Figura 4 é apresentado o mapa temático 
de uso e ocupação do solo da Bacia do Ribeirão 
Garcia. Além do mapa, a partir dos dados de uso e 
ocupação do solo (calculado em ambiente SIG), 
para cada seção fluviométrica de coleta confeccio-
nou-se uma tabela de modo a apresentar a evolução 
da mancha urbana e consequentemente o decrés-
cimo de área florestada (Tabela 1). 
 

 
 

Figura 4 - Mapa de uso e ocupação do solo 

Ribeirão Garcia. 
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Tabela 1 - Uso e ocupação do solo - Ribeirão Garcia. 

 

Seções 
Floresta Outros 

Área (km²) % Área (km²) % 

G1 61,95 99,06 0,59 0,94 

G2 57,81 84,42 10,67 15,57 

G3 5,78 65,36 3,02 34,19 

G4 4,37 67,63 2,21 34,19 

G5 2,37 65,26 1,26 34,71 

G6 4,81 56,85 3,71 43,84 

 
 
Agrupamento e ocorrência dos analitos 

 
Com os valores normalizados, os analitos fo-

ram reunidos através da análise de agrupamento 
(figura 5). Observa-se que a análise resultou em três 
grupos bem distintos, sendo eles Grupo A, Grupo B 
e Grupo C. Vale lembrar que estes grupos resultam 
dos valores médios das três medições realizadas no 
período de agosto a outubro.  

No Grupo A foram agrupados parâmetros 
relacionados com aspectos físico-químicos da água. 
A turbidez, por exemplo, é dada pela quantidade de 
particulado em suspensão (MEDEIROS et al., 2009), 
que por sua vez é composta por matéria orgânica 
(Carbono Orgânico Total — COT e Carbono Total - 
CT) e acetato. Estes dois compostos são transporta-
dos do solo para o corpo hídrico através da decom-
posição de resíduos naturais (galhos, folhas, troncos 
ou de animais mortos) e também por esgotos do-
mésticos lançados sem tratamento no manancial 
(MEDEIROS et al., 2009). 
 

 

 
 

Figura 5 - Dendrograma dos analitos. 

 
De modo geral, é possível relacionar os ana-

litos do Grupo A com processos de erosão do solo e 

transporte de sedimentos. Ressalta-se ainda o agru-
pamento entre o carbono orgânico com o Oxigênio 
Dissolvido (OD), tendo em vista que o elemento OD 
é necessário para oxidar a matéria orgânica (COT). 

No grupo B, a análise agrupou indicadores 
físico-químicos de qualidade água. Nele, estão apre-
sentados os analitos majoritários do esgoto sanitário 
como fosfato e a série nitrogenada (MEDEIROS et 
al., 2009), assim como o Carbono Inorgânico Total 
(CIT).  

O Grupo C agrupou analitos de ordem geo-
lógica da bacia, como cálcio e magnésio que pelo 
escoamento superficial ou pela drenagem alimen-
tam os lençóis freáticos e o ribeirão. Outro fator 
agrupado é a condutividade que é uma forma de 
expressar a quantidade de sais presentes, que por 
sua vez é proveniente de cálcio e magnésio (MOU-
RA et al. 2010), e também tem origem antrópica 
pelo esgoto (cloreto, por exemplo). 

Através da análise de agrupamentos, pode-
se avaliar como cada grupo interfere em parâmetros 
específicos do rio. Os grupos foram separados de 
acordo com suas características: sedimentos (A), 
qualidade (B) e geologia (C). A fim de analisar e 
determinar a qualidade do ribeirão adotou-se avaliar 
a evolução dos parâmetros do Grupo B nas seções 
de monitoramento. 

Na figura 6 são apresentadas as evoluções 
das concentrações dos parâmetros do Grupo B, 
assim como outros parâmetros, além do desvio pa-
drão encontrado em cada seção fluviométrica. 

Nota-se que em alguns casos, o desvio pa-
drão é relativamente elevado. Este fato acontece 
devido às diferenças de concentração encontradas 
entre as campanhas, que podem ser influenciadas 
por outros fatores externos não abordados neste 
artigo, como regime de precipitação, atividades 
antrópicas sazonais da região, sistemas de tratamen-
to utilizado, entre outros. 

De forma geral, os valores de concentração 
dos analitos encontraram-se dentro dos limites esti-
pulados pela resolução do CONAMA nº 357/2005 
para rios classe 2, a não ser o Oxigênio Dissolvido 
(figura 7) que esteve abaixo nas seções G2, G4, G5 e 
G6.  

Segundo Bueno et al. (2005) baixas concen-
trações de OD podem estar associadas à contribui-
ção de esgotos sanitários lançados no ribeirão. Veri-
fica-se pela figura 7 que as concentrações de OD 
decrescem ao longo das seções. Cunico et al. (2006) 
obtiveram resultado similar, no qual a concentração 
de OD apresentava valores mais baixos à medida 
que se aproximava da foz. 
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Figura 6 - Evolução das concentrações ao longo dos pontos de coleta 
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Figura 7 - Concentrações de OD (mg/L) observadas nas 

seções fluviométricas em relação ao limite da legislação 

pertinente. 

 
 

A fim de explicar o comportamento do OD 
inicialmente discutiu-se sobre sua saturação. A satu-
ração de oxigênio é a quantidade máxima de oxigê-
nio que pode ser dissolvida na água em determinada 
pressão e temperatura. A partir da sonda podem-se 
extrair também os valores das campanhas, que se 
apresentaram na faixa de 54 a 65% (campanha 1 e 
3, respectivamente).  Alberto e Ribeiro (2012) cons-
tataram que à medida que a saturação de OD dimi-
nuía, as concentrações de poluentes oriundos de 
esgoto sanitário no corpo hídrico aumentavam. A 
partir dessa premissa, pode-se reforçar novamente 
que esgotos sanitários podem estar causando a re-
dução da concentração de OD no Ribeirão Garcia, 
uma vez que a sua saturação não é alta o suficiente 
para oxidar os poluentes, que seguem sendo trans-
portados. 

Além do OD também se observou que no 
trecho G3 ao G6 a amônia ultrapassou o padrão 
estabelecido pela legislação (3,7 mg/l - pH<7,5) e o 
fósforo (do fosfato) foi superior ao limite (5% de 
significância estatística do teste de Fisher) no trecho 
entre as seções G2 e G6. Segundo Medeiros et al. 
(2009), valores de amônia e fosforo podem ser pro-
venientes da contribuição de efluentes domésticos 
lançados ao manancial 

Em geral, as concentrações dos analitos a-
presentaram um comportamento crescente de mon-
tante para jusante do ribeirão.  

Ressalta-se, entretanto, o comportamento 
dos analitos CIT, COT e Sulfatos. Para Mortatti et al. 
(2006), a relação do CIT com o COT (proveniente 
da oxidação da matéria orgânica) depende da dis-
ponibilidade do Sulfato, para a formação do íon 
Bicarbonato (HCO3- - íon predominante do CIT), 
ou seja, durante a reação o sulfato é consumido para 

a formação do Bicarbonato. No Ribeirão, essa situa-
ção foi observada, o sulfato nas seções G4 e G5 se 
estabiliza possivelmente devido a mineralização da 
matéria orgânica (COT), concordando com Mortat-
ti et al. (2006).  

Com os valores médios de concentração a-
plicou-se também o teste de Fisher a fim de compa-
rar analitos do Grupo B e buscar diferenças signifi-
cativas entre as seções. 

Verificou-se que a 5% de significância, o fos-
fato, como na análise de comportamento das con-
centrações, se difere na G3 e G6. Este fato pode ser 
explicado pela maior densidade populacional en-
contrada nas bacias anteriores a estas seções. Por 
exemplo, na seção fluviométrica de montante de G3 
(a G2), o fosfato pode ter se acumulado, pois na G2 
inicia-se a mancha urbana e inexiste sistema coletivo 
de tratamento. Nas seções fluviométricas a montante 
de G6 (a G4 e a G5), no entanto, existe o atendi-
mento parcial do sistema de coleta e tratamento de 
esgoto, o que nos leva a considerar que o decaimen-
to nestas seções fluviométricas é coerente. Porém, 
com o lançamento do efluente tratado da ETE (a 
montante de G6) provocou o aumento da concen-
tração de fosfato.  

A amônia pela mesma análise estatística di-
fere-se somente na G4. Segundo Moura et al. 
(2010), ocorrências de amônia estão ligadas princi-
palmente a matéria orgânica e nutrientes oriundos 
de lançamento de esgotos/resíduos sólidos direta-
mente no manancial. Ao observar a ocupação do 
solo entre a seção G3 e a G4, nota-se uma proximi-
dade muito grande das residências no leito do ribei-
rão. Uma hipótese, é que como este trecho não é 
atendido pelo sistema de coleta de esgotos sanitá-
rios, residências desse trecho estariam lançando 
efluentes diretamente ao corpo hídrico. Situação 
que é diferente nas seções fluviométricas a jusante 
(G4 - G5- G6), onde residências se encontram com-
preendidas pelo sistema de coleta e tratamento, 
possuem trechos de mata ciliar e estão afastadas em 
relação ao leito do ribeirão.  

O nitrato apresenta valores estatisticamente 
maiores na seção G4 e se difere seguido pelo trecho 
G5-G6 e G1-G2 que são estatisticamente iguais em 
seus respectivos trechos. Essas diferenças podem ser 
ocasionadas pelo lançamento indevido do efluente 
sanitário no ribeirão, como já citado, oxidando a 
amônia presente no nitrato (MEDEIROS et al., 
2009). 

Para o nitrito, os valores de Fisher demons-
tram diferença estatística na seção G4 e G6, onde a 
contribuição pontual do esgoto à jusante (G4) e o 
lançamento da estação de efluentes (G6) podem ser 
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fatores determinantes nessa mudança de compor-
tamento do ribeirão.  

O cálcio e magnésio, presentes no grupo C, 
comportam-se estatisticamente semelhantes à amô-
nia, demonstrando que podem ser oriundos da 
mesma fonte. Estes cátions têm como possível via de 
entrada, a solubilização pela água da chuva sobre a 
formação mineralógica na forma de carbonatos, 
fosfatos ou sulfatos, ou concentrações no esgoto 
sanitário (MOURA et al., 2010). 

O pH, fator importante no indicativo da 
qualidade das águas (LOPES e MAGALHÃES, 
2010), se difere nas seções G5 e G6. A turbidez tem 
diferença estatística somente na G6 (foz). Vale citar 
que nestas seções fluviométricas (G5 e G6), ocorre 
um represamento do rio principal (Itajaí-Açu), que 
possivelmente influencia sobre a turbidez e o pH 
desta seção (maior salinidade).  
 
Hormônios e Antibióticos 

 
Dentre as análises de hormônios e antibióti-

cos somente foi observada a ocorrência de um anali-
to da série dos hormônios femininos, a Estrona, que 
apresentou ocorrência na G2 (figura 8), em uma 
concentração de 6,23 ng/L, que de acordo com 
Baronti et al. (2000) não deveria ultrapassar 5 ng/L 
de águas naturais (figura 8). Para todos os demais 
analitos, tanto hormônios como antibióticos, ne-
nhuma ocorrência foi observada. 
 

 
 

Figura 8 - Concentração observada do Hormônio 

(Legenda: Estrona. E1: Estrona; EE2: 17-α-etinilestradiol; 

E2: estradiol). 

 
As seções fluviométricas caracterizadas por 

lançamentos de esgoto sem tratamento é a montan-
te de G4 e G2. A estrona, entretanto, não ocorreu 
na G4 possivelmente devido ao limite de detecção. 

Na G2, o valor encontrado já havia sido muito pró-
ximo do limite da metodologia aplicada para sua 
análise. Como a vazão na G4 é maior não se atingiu 
o limite necessário para a detecção desta classe de 
analitos na seção fluviométrica.  

Para confirmar a presença do analito, corre-
lacionou-se o seu espectro de UV adquirido pelo 
CLAE com o de um padrão (figura 9). Através desta 
correlação obteve-se um score (pontuação) de 999,98 

em uma escala que vai até 1000 (figura 10).  
A estrona está inserida na classe de disrup-

tores endócrinos como um composto orgânico e-
mergente de contaminação. Existem vários traba-
lhos sobre a sua ocorrência em corpos hídricos 
(YING et al., 2002; BILA e DEZOTTI, 2007). Esse 
hormônio natural é excretado por mulheres tanto 
pela urina por animais fêmeos e em menor quanti-
dade por homens, na forma de conjugados polares 
inativos, assim como pelas fezes (na forma livre), 
apresentando variações com relação à solubilidade 
em água, taxa de excreção e catabolismo biológico. 
Ying et al. (2002) relatam em sua pesquisa que as 
mulheres excretam entre 2,3 e 259 μg/L/dia en-
quanto homens excretam cerca de 1,6 μg/L/dia da 
estrona.  
 

 

Figura 9 - Cromatogramas dos padrões de hormônios 

(acima) e da ocorrência de estrona (abaixo) obtidos por 

Cromatografia Líquida de Alta Eficiência. 



RBRH – Revista Brasileira de Recursos Hídricos Volume 19 n.1 –Jan/Mar 2014, 101-117 

 111 

 
 

Figura 10 - Sobreposição dos Espectros de UV da 

ocorrência de estrona e do padrão do analito. 

 
 

Mesmo que as cidades tenham estações de 
tratamento de esgoto (ETE) estas não são projetadas 
para eliminar essas substâncias, apenas para reduzir 
sólidos, matérias orgânicas e nutrientes. Mesmo 
assim, é possível a remoção de vários micropoluen-
tes emergentes em ETE, seja por meio de sorção nos 
lodos, degradação/transformação biológica, dentre 
outros mecanismos de remoção a depender da tec-
nologia de tratamento empregada (JOSS et al., 
2005). Assim, vários tratamentos vêm sendo investi-
gados, como processos com membranas de nanofil-
tração e osmose reversa, cloração, dentre outros 
(CLARA et al., 2005; SCHAAR et al., 2010; SERRA-
NO et al., 2011). 
 
Carga poluente 

 
A estimativa das cargas transportadas de po-

luentes é geralmente utilizada para identificar a 
evolução da contribuição antrópica no ribeirão e 
possíveis fontes de poluição (QUILBÉ et al., 2006). 
Na maioria dos programas de monitoramento da 
qualidade das águas são avaliadas as concentrações 
dos parâmetros da qualidade, entretanto, não é 
realizado o monitoramento de vazão. Isto dificulta a 
realização de estimativas das cargas transportadas ao 
longo das bacias hidrográficas. Por outro lado, as 
cargas podem ser transferidas para o regime da va-
zão de referência, para serem utilizadas como in-
formação ao processo de gestão de recursos hídricos 
(ZUCCO et al., 2012). Valores de cargas médias são 
apresentados na figura 11.. 

Cargas de nutrientes têm uma tendência 
crescente conforme a proximidade a foz do ribeirão 

(SILVEIRA et al., 2003; MANSOR, et al., 2006), on-
de se concentra a parte mais urbanizada da área de 
estudo. Este fato aconteceu na área em questão 
sendo que grande parte das cargas analisadas se-
guem um fluxo crescente. 

Em relação às cargas de fosfato nota-se que 
ela segue uma tendência crescente até a seção G3. 
Acredita-se que o fosfato deste trecho é proveniente 
de esgotos domésticos e de efluente industrial, já 
que na bacia são raras atividades agropecuárias e, a 
única indústria que se tem conhecimento, de lan-
çamento de efluentes (devido ao relatório do órgão 
ambiental vigente do município) encontra-se antes 
da G3. A partir da G3 até a G5, esta carga é estabili-
zada e diminui. Este fato pode ser explicado, pois a 
partir da G3, a população começa a ser atendida 
pelo sistema de coleta e tratamento de esgotos sani-
tários. Porém, na G6 (lançamento do efluente trata-
do da ETE), a carga de fosfato volta a aumentar, 
seguindo a tendência da G1 e G2.  

A fim de analisar a influência da ocupação 
do solo e a carga de fosfato, utilizaram-se os dados 
de área não florestada (ANF) (tabela 1) e cargas 
transportadas (figura 11). A seção G1, com 0,59% 
de ANF apresentou a menor carga de fosfato (573 
kg.d-1). No trecho G2-G3, devido ao aumento de 
ANF, de 10,67% e 3,02%, respectivamente, houve 
também o aumento de carga de transportada (7.616 
kg.d-1 para 12.554 kg.d-1). No trecho G4-G5, onde 
houve um decréscimo de ANF, de 2,21% e 1,26%, 
respectivamente, ocorreu a estabilização e posterior 
redução da carga transportada de 12.745 kg.d-1 para 
10.772 kg.d-1. Na G6 devido ao novo aumento da 
ANF (3,71%) houve novamente um aumento de 
carga transportada (18.811 kg.d-1).  

Observa-se que as cargas de fósforo estão di-
retamente ligadas a ocupação do solo. Como o sis-
tema de coleta de esgoto ainda não atinge toda a 
população que reside nos bairros há muitos lança-
mentos de esgotos sanitários com baixo nível de 
tratamento ao longo do ribeirão. No entanto, é im-
portante notar que a carga de fosfato na nascente 
(G1) já é elevada, porém, esta se potencializa com a 
ocupação urbana. Entende-se também que se áreas 
próximas à foz (G6) fossem mais florestadas, o fósfo-
ro seria mais facilmente retido e utilizado no meta-
bolismo destas plantas, diminuindo sua carga no 
corpo hídrico. 
 
Estimativa da população contribuinte através 

do efluente sanitário 

 
Através da taxa de excreção diária apresen-

tada em Von Sperling (1996),  realizou-se uma  esti- 
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Figura 11 - Evolução das cargas difusoras ao longo do ribeirão Garcia. 
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mativa da população que lança efluente sanitário 
diretamente no Ribeirão Garcia, sem considerar 
aportes provenientes de outras atividades. Iniciou-se 
convertendo o fosfato a fósforo pela relação de suas 
massas moleculares e atômicas e dividiu-se a carga 
calculada na seção pela taxa de excreção de 3 
g/hab/dia (VON SPERLING, 1996). 

Desconsiderando a seção G1 por ser o nosso 
background e subtraindo à seção fluviométrica ante-

rior construiu-se uma tabela da população contribu-
inte em cada seção (tabela 2). 
 

Tabela 2 - População estimada x incremento de fósforo, 

Ribeirão Garcia. 

 

Seção 
População 

estimada 

Incremento  

de fósforo 

G1 793 - 

G2 10.540 9.747 

G3 17.373 6.834 

G4 17.639 265 

G5 14.907 2.731 

G6 26.032 11.125 

SOMA 87.285 30.702 

 
 

Ao observar os valores da coluna do valor 
correspondente a população, nota-se que na seção 
G2, onde se inicia a ocupação urbana sem tratamen-
to há um aumento considerável de fósforo. Na G3, 
jusante de uma indústria têxtil, ocorre um novo 
aumento de carga de fósforo, condizente os relatos 
de Medeiros et al. (2009). Já nas seções fluviométri-
cas G4 e G5 há coleta de esgoto e por isso ocorre 
uma diminuição e estabilização dos valores. Na se-
ção G6, entretanto, este valor volta a aumentar le-
vando-nos a considerar a possibilidade da relação 
deste valor com o efluente final lançado pela estação 
de tratamento de esgoto (ETE) a montante da seção 
fluviométrica. 
 

 

CONCLUSÃO 
 

 

A bacia do Ribeirão Garcia encontra-se pre-
servada por Floresta Ombrófila Densa (86,5% da 
área total). Grande parte das áreas de vegetação é 
representada por remanescentes em estágio avança-
do (próximas a nascente) e em menor quantidade 
fragmentos secundários iniciais e médios (regiões 
próximas à mancha urbana).  

A primeira seção fluviométrica G1, localiza-
da em uma área totalmente protegida no Parque da 
Serra do Itajaí, apresentou a melhor qualidade (pa-
ra todos os analitos). As outras seções (G2 — G3 — 
G6), entretanto, como fazem parte da mancha ur-
bana e apresentam pouca área de mata ciliar tiveram 
resultados de qualidade baixos para grande parte 
dos analitos. As seções G4 e G5, em relação às outras 
seções (G2 — G3 — G6) tiveram resultamos mais ade-
quados devido a maior quantidade de vegetação 
ciliar nas margens e pelo fato de já estarem atendi-
dos pelo sistema de coleta e tratamento de esgotos. 

As seções fluviométricas analisadas, entre-
tanto, apresentaram grande parte dos valores de 
concentração dentro dos padrões estabelecidos pela 
Resolução CONAMA n°. 357/2005 para rios de clas-
se 2.  

Por outro lado, mesmo com concentrações 
abaixo dos valores estabelecidos pela legislação, as 
cargas se mostraram elevadas e crescentes de mon-
tante (G1) para jusante (G6). 

Não foram observadas ocorrências de anti-
bióticos ao longo do ribeirão. Na seção fluviométri-
ca G2, porém houve a verificação de ocorrência de 
um analito da série dos hormônios femininos (Es-
trona) durante uma das coletas.   

É necessário que novas análises sejam reali-
zadas em outros períodos a fim de caracterizar a 
variabilidade interanual de analitos e de regime 
hidrológico do ribeirão. Novas metodologias de 
detecção de hormônios necessitam ser aprimoradas 
de forma a detectar novos analitos. 
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Water Quality In A Basin Protected By A Dense 
Umbrophile Forest 
 
ABSTRACT 
 

Waste discharges resulting from human activities 

have led to decreased quality of aquatic ecosystems, especial-

ly those located in urban areas. This study aimed to evalu-

ate concentrations and loads of physical and chemical 

parameters of the Garcia River, Blumenau, Santa 

Catarina State - Brazil. The land use survey showed that 

87% of the Garcia watershed is preserved by fragments of 

Rain Forest. The water quality monitoring was carried out 

in six sections along the river using a multiparameter 

sonde and laboratory analysis. The parameters analyzed 

were: water temperature, turbidity, total solids and electri-

cal conductivity, pH, salinity, dissolved oxygen, ammonia, 

nitrate, chloride, carbon, lithium, sodium, potassium, 

manganese, calcium, sulfates, acetates, as  well as the 

presence of hormones and antibiotics. The quality results 
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were presented in the form of concentration and transported 

load, besides interpretation by multivariate statistical anal-

ysis. The analyte concentrations tend to improve in the 

sections affected by the wastewater treatment system, as well 

as areas preserved by natural vegetation. The values of 

transported loads, however, were high and tended to in-

crease throughout the river course. Estrone hormone was 

also found to occur in a concentration range of ng/L. 

Antibiotics were not observed in any monitored section. In 

general the concentrations present oscillations but most did 

not exceed standards established by CONAMA Resolution 

n° 357/2005 for class 2 rivers. 

Key-words: monitoring, water quality, forest cover, pollu-

tion loads, multivariate analysis. 
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RESUMO 
 

O sistema Bambuí é um aquífero com potencial hídrico médio, localizado na região do médio São Francisco em Mi-
nas Gerais, que apresenta relativa limitação de disponibilidade de águas superficiais e subterrâneas, associada a pressões 
crescentes. O objetivo principal deste trabalho foi avaliar as águas subterrâneas deste sistema nas Sub-bacias do rio Verde 
Grande e dos rios Jequitaí e Pacuí, com ênfase na qualidade destas águas. Observou-se que o valor do gradiente hidráulico 
médio foi de 0,34 e a condutividade elétrica (CE) variou entre 10 e 8.774 μS/cm, havendo predominância de águas com 
CE inferior a 1.500 μS/cm. As águas apresentaram, em sua maioria, caráter neutro a levemente alcalino, sendo muito 
duras. A relação entre os principais íons foi Ca2+ > Mg2+ > Na+ > HCO3

- > Cl- > SO4
2 e as concentrações de Cloreto aumen-

taram no decorrer do fluxo subterrâneo. As águas subterrâneas na região estudada foram inadequadas para fins de con-
sumo humano em 82% dos poços monitorados, sendo que 64% dos poços apresentaram-se inadequados exclusivamente 
em função de parâmetros organolépticos. 
 
Palavras-chave: Norte de Minas Gerais, Aquífero Bambuí, Qualidade de Águas Subterrâneas, Sub-bacia rio Verde Grande, 
Sub-bacia dos rios Jequitaí e Pacuí. 

 

INTRODUÇÃO 
 
 

A mesorregião do Norte de Minas, uma das 
doze do estado de Minas Gerais, tem área de 
128.454,108 km2 e população de 1.591.507 habitan-
tes, englobando 89 municípios. As chuvas escassas 
(precipitação acumulada inferior a 900 mm/ano) e 
as altas temperaturas (média anual de 24 0C), típi-
cos do clima semiárido, tornam essa região muito 
suscetível à seca, sendo que 9,84% de seu território 
encontram-se dentro do polígono das secas (BRA-
SIL, 2005; IBGE, 2010). O Norte de Minas caracte-
riza-se por duas estações bem definidas, em termos 
de precipitações: uma chuvosa que vai de outubro a 
abril e outra seca que vai de maio a setembro.  

A região, inserida na bacia do médio São 
Francisco, está compreendida nos domínios do 
Planalto do São Francisco, Depressão Sanfrancisca-
na e Cristas de Unaí. A litologia é embasada pelas 
rochas da Formação Urucuia, Mata da Corda, Are- 
 
 

1 — IGAM/Instituto Mineiro de Gestão das Águas 
2 - Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental/UFMG.  

 

ado e do Grupo Bambuí. A região apresenta o pre-
domínio de uma morfologia plana a suavemente 
ondulada em 69,74% de sua extensão, com peque-
na presença de cadeias montanhosas, com desta-
que para a Serra do Jaíba e a Serra do Cabral. A 
bacia hidrográfica do rio São Francisco drena qua-
se metade da área do Estado (cerca de 236.000 
km2), incluindo as regiões central, oeste, noroeste e 
norte. A cobertura vegetal é típica de cerrado e 
caatinga (CAMPOS & DARDENNE, 1997; ANA & 
IGAM, 2006; SILVA & ROSA, 2009).  

Geologicamente, a região apresenta aflo-
ramentos de gnaisses arqueanos, pertencentes ao 
embasamento cristalino, rochas carbonáticas e 
terrígenas que compõem o Grupo Bambuí, de 
idade neoproterozóica, arenitos do Grupo Urucuia 
(Cretáceo) e coberturas recentes. A deposição das 
formações do Grupo Bambuí é resultado da paleo-
geografia do embasamento e de processos tectôni-
cos, havendo áreas de embasamento em altos estru-
turais (Alto de Januária) e depocentros locais na 
porção sul e leste, onde a espessura do Grupo 
Bambuí é substancialmente maior. A Formação 
Sete Lagoas, representada por sucessão plataformal 
rasa, constituída por calcários e dolomitos, aflora, 
exclusivamente, na margem esquerda do rio São  
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Figura 1 — Mapa de localização da área de estudo 

Fonte: Adaptado de CBH JEQUITAÍ E PACUÍ, 2010 e de ANA, 2011. 

 

 
 
Francisco. As unidades médias do Grupo Bambuí, 
formações Serra de Santa Helena (siltitos, folhe-
lhos e lentes de calcário escuro) e Lagoa do Jacaré 
(calcários oolíticos/intraclásticos, siltitos e margas), 
apresentam uma ampla distribuição em toda a 
região. Estudo petrográfico dos carbonatos da 
Formação Lagoa do Jacaré na região de Lontra (sul 
da área) evidencia importante variação faciológica 
para esta unidade. Já as formações Serra da Sauda-
de (siltitos e folhelhos) e Três Marias (arenitos, 
arcósios e siltitos) afloram apenas nos extremos 
leste e sul da área, apresentando depocentros lo-
cais, diferenciados das formações inferiores (PES-
SOTI et al., 1989; IGLESIAS & UHLEIN, 2009). 

O sistema aquífero Bambuí apresenta es-
pessura média estimada de 2.500 m e produtivida-
de muito variável, em função da heterogeneidade 
dos terrenos regionais, compreendendo os metas-
sedimentos, em sua maioria, de natureza carboná-
tica de idade neoproterozóica (850 a 650 Ma.). A 
extensão do aquífero Bambuí é estimada em 
182.000 km2 de área de recarga total, abrangendo 
Minas Gerais, Bahia, Goiás e Distrito Federal. Em 

função da presença de rochas calcárias, o aquífero 
pode ser dividido, em: fraturado, fraturado-cárstico 
e cárstico, sendo que, de forma geral, as áreas de 
maior produtividade dos poços correspondem às 
áreas cársticas, em que predominam rochas calcá-
rias. O carste representa 32% da área total do 
Bambuí e 19% desta área apresenta comportamen-
to de aquífero tipicamente fraturado. (ZOBY et al., 
2004; ANA, 2005). A área de estudo, no Norte de 
Minas Gerais, corresponde a uma área de, aproxi-
madamente 39.000 km2.  

A escassez de água na região associada à e-
levada demanda por recursos hídricos subterrâneos 
torna necessário conhecer as potencialidades do 
aquífero Bambuí, suas propriedades e sua qualida-
de físico-química. O potencial hídrico subterrâneo 
na região é classificado como médio, com reservas 
explotáveis de apenas 47 m3/s, no domínio fratu-
rado-cárstico. A faixa mais comum de vazões dos 
poços é de 5 a 60 m3/h para profundidades, geral-
mente, entre 50 e 150 m (ANA, 2006). A transmis-
sividade está compreendida entre 20 m2/dia a 
1.000 m2/dia, de acordo com Silva e colaboradores 
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(1982). Faixa diferente e ainda mais ampla da 
transmissividade no Bambuí foi reportada pelo 
Cetec (1984), com valores entre 233 m2/dia e 7700 
m2/dia. A capacidade específica é, em média, 3,6 
m3/h/m (ZOBY et al., 2004). O uso da água subter-
rânea concentra-se, em Minas Gerais, na bacia do 
rio Verde Grande e na bacia do rio Riachão (aflu-
ente do Pacuí) e em alguns municípios das micror-
regiões administrativas de Unaí e Montes Claros, e 
é utilizada principalmente para consumo humano, 
irrigação e dessedentação animal (CPRM, 2009). O 
principal objetivo deste estudo é avaliar a qualidade 
do aquífero Bambuí nas sub-bacias do rio Verde 
Grande (SF10) e dos rios Jequitaí e Pacuí (SF6), 
cuja localização é mostrada na Figura 1, corres-
pondente a 35,5% do sistema aquífero Bambuí. 
Esta avaliação incluiu aspectos relacionados à qua-
lidade das águas subterrâneas, ao fluxo e a níveis 
estáticos. Também foram analisados os prováveis 
processos responsáveis pelas variações qualitativas 
nas águas e adequabilidade destas águas para dife-
rentes usos. 
 
 

METODOLOGIA 
 
 

Os métodos usados neste estudo incluíram 
levantamentos de campo e análises laboratoriais. 
Os ensaios de campo contemplaram medições de 
níveis de água estáticos quando possível, medidas 
da taxa de descarga usando dados de cada poço, 
amostragem de água subterrânea para análise de 
parâmetros físico-químicos e análises de campo — 
temperatura, Eh, pH, STD e condutividade elétrica 
— CE. 

As amostragens foram feitas em poços de 
abastecimento distribuídos na área de estudo, a-
brangendo a SF6 e a SF10, tendo sido executadas 
em 13 campanhas semestrais, de 2005 a 2011. O 
número de poços e a configuração da rede de mo-
nitoramento variaram no decorrer do monitora-
mento, sendo atualmente 58 poços, com 19 pontos 
na SF6 e 39 na SF10. Considerando as 13 campa-
nhas, os poços de monitoramento totalizaram 124 e 
foram executadas 9.884 medições. Foram selecio-
nados 28 dos parâmetros analisados, a saber: tem-
peratura, pH, CE, STD, Eh, dureza total, turbidez, 
Ca2+, Mg2+, Na+, K+, HCO3

-, SO4
2-, Cl-, NO3

-, P, Si, Al, 
As, Fe, F-, Cu, fenóis, Mn, Ni, Pb, Se e Zn. As análi-
ses físico-químicas foram executadas pela Fundação 
Centro Tecnológico de Minas Gerais — Cetec, de 
acordo com o Standard Methods for the Examina-
tion of Water and Wastewater (APHA, 2005), com 

exceção de Cloretos totais (USGS, 1985); sólidos 
totais dissolvidos - STD (ABNT, 1989-a); e fenóis 
(ABNT, 1989-b). As medições de níveis estáticos 
foram realizadas nas campanhas de 2010 a 2012, 
em 33 poços em que houve condições apropriadas. 
O tratamento dos dados foi feito utilizando os soft-
wares AquaChem, Golden Surfer 9 e Statistica 8.0. 
O gradiente hidráulico médio da área de estudo foi 
estimado de acordo com Coelho e Damázio (2006), 
com base em medições de nível estático executadas 
em períodos chuvosos em 33 poços. 

Para fins de verificação da adequação das 
águas para os diferentes usos, foram considerados 
tanto os limites de concentração estabelecidos pela 
Resolução Conama nº 396/2008, quanto pela Por-
taria MS Nº 2914/2011, sendo esta última no caso 
de consumo humano. Buscou-se verificar os per-
centuais de atendimento aos padrões tanto em 
relação ao número total de medições, que incluem 
resultados de diferentes campanhas em um mesmo 
poço, quanto em relação ao número total de poços. 

Para avaliar a adequação das águas subter-
râneas do aquífero Bambuí para fins de irrigação 
foi utilizada a RAS — Razão de Adsorção de Sódio, 
de acordo com a equação: RAS = Na+/[(Ca2+ + 
Mg2+)/2]1/2. As concentrações de Mg2+, Ca2+ e Na+ 
foram previamente substituídas por miliequivalen-
te/L (meq/L) para aplicação da equação. 
 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
O aquífero na área de estudo  
 

As águas subterrâneas ocorrem no calcário 
Bambuí em zonas caracterizadas com porosidade 
secundária, criadas devido a falhas, cavidades e 
fraturas, sendo que as características hidráulicas 
exibem ampla variabilidade refletindo a heteroge-
neidade de comportamento dos aquíferos carboná-
ticos.  

Em algumas áreas os rendimentos são ele-
vados, especialmente quando as cavidades estão 
conectadas. A elevação do lençol freático, tomando 
como referência o nível do mar, variou de 436 a 
928 m. O gradiente hidráulico médio é de 0,34. A 
Figura 2 mostra o mapa potenciométrico obtido a 
partir dos níveis estatísticos do lençol freático na 
área de estudo e os sentidos dos fluxos de águas 
subterrâneas. É possível observar que o fluxo sub-
terrâneo predominante tem sentido de sudoeste 
para nordeste. Regionalmente, os sentidos dos 
fluxos variam em função de variações localizadas 
nos gradientes hidráulicos.  
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Figura 2 - Mapa potenciométrico obtido a partir dos níveis estatísticos do lençol freático na área de estudo e os sentidos 

dos fluxos de águas subterrâneas — as setas na figura indicam as direções do escoamento. 

 
 

Tabela 1 — Estatística descritiva da composição físico-química das águas subterrâneas na área de estudo. 

 

Variável Amplitude* Média ± DP** Variável Amplitude Média ± DP 

Temperatura (C)  22,6 a 32,7 26,6 ± 1,5 HCO3
- (mg/L)  7,4 a 438,1 265,6 ± 91,3 

pH 5,1 a 8,6 7,1 ± 0,5 K+ (mg/L)  0,5 a 28,2 2,5 ± 3,0 

CE (μS/cm) 10,1 a 8774 773 ± 594 Mg2+ (mg/L)  0,5 a 62,2 12,5 ± 11,7 

STD (mg/L) 6,7 a 2169 520,1 ± 360 Mn (mg/L)  0 a 5,5 0,1 ± 0,3 

Eh (mV) -155 a 736 89,7 ± 112,7 Na+ (mg/L)  0,6 a 322 32,5 ± 40,2 

Dureza total (mg/L)  8,0 a 1261 292,4 ± 207,9 Ni (mg/L)  0,002 a 0,021 0,002 ± 0,001 

Turbidez (NTU) 0,1 a 477 8,6 ± 34,1 SO4
2-

 total (mg/L)  0,5 a 796 31,3 ± 71,5 

Al (mg/L) 0,1 a 19,8 0,26 ± 1,12 Cl- (mg/L)  0,2 a 801 61,9 ± 116,1 

As (mg/L) 0 a 2,029 0,0003 ± 0,0017 NO3
- (mg/L)  0 a 41,9 1,6 ± 3,2 

Ca2+ (mg/L)  0,4 a 373,6 109,5 ± 67,4 Pb (mg/L) 0,002 a 0,481 0,005 ± 0,024 

Cu (mg/L) 0,002 a 0,2 0,004 ± 0,013 P total (mg/L) 0 a 2,3 0 ± 0,1 

Fenóis (mg/L) 0,0005 a 0,01 0,001 ± 0,0009 Se (mg/L) 0,0003 a 0,0131 0,0006 ± 0,0014 

Fe (mg/L)  0 a 2,3 0,1 ± 0,2 Si (mg/L)  0,5 a 31,5 11,4 ± 4,6 

F- (mg/L) 0,1 a 6,3 0,4 ± 0,7 Zn (mg/L)  0,01 a 7,24 0,2 ± 0,5 

Obs.: *Amplitude = valor mínimo ao valor máximo; ** Média ± desvio-padrão. 
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A qualidade das águas subterrâneas 
 

A estatística descritiva da composição físico-
química das águas subterrâneas na área de estudo é 
resumida na Tabela 1. A elevada ordem de ampli-
tude encontrada para a CE foi observada também 
para a dureza total e para STD, cujas amplitudes 
foram de 8764 mg/L, 1.253 mg/L e 2.162 mg/L, 
respectivamente. Também houve grandes variações 
nos valores de outros parâmetros medidos, a e-
xemplo da turbidez com amplitude de 476,9 NTU 
e dos íons predominantes. O Cloreto, por exemplo, 
variou em 800,8 mg/L e o Cálcio, em 341,1 mg/L. 
Tais variações, em geral, ocorrem em função das 
diferentes interações água-rocha ao longo do per-
curso das águas decorrente de diferenças no gradi-
ente hidráulico, na natureza das rochas e nos pro-
cessos químicos envolvidos. 

A qualidade das águas subterrâneas na área 
de estudo se altera espacialmente, a exemplo da 
CE, cujos valores variaram amplamente, de 10 a 
8.774 μS/cm. A Figura 3 mostra a distribuição es-
pacial da CE para períodos chuvosos e secos nos 
anos de 2010/2011. Observa-se uma tendência de 
concentrações maiores na porção leste da área de 
estudo e nos períodos secos, embora as diferenças 
entre os dois períodos sejam relativamente peque-
nas. Já na porção oeste — com menores concentra-
ções em ambos os períodos — o comportamento foi 
oposto, com tendência de redução dos níveis da CE 
nos períodos secos. Esta variação na CE pode ser 
explicada por dois fenômenos de efeitos contrários. 

O primeiro é o da diluição das águas sub-
terrâneas pelas águas pluviais no período chuvoso, 
que parece ser predominante na porção leste da 
área de estudo. O segundo fenômeno seria relacio-
nado à ação, pelas chuvas, de arraste e concentra-
ção de sais da zona não saturada, predominante na 
porção oeste da área de estudo. De modo geral, 
nesta porção, houve aumento da CE no período 
chuvoso. Os valores da CE indicam que a maioria 
delas (93% dos poços monitorados) situa-se abaixo 
do valor de 1.500 μS/cm, que corresponde a uma 
salinidade considerada tolerável para consumo 
humano. 

No aquífero Bambuí, embora as águas a-
presentem considerável variação em relação à du-
reza — classificadas desde macias (concentrações 
entre 0 e 75 mg/L de CaCO3) a muito duras (con-
centrações maiores de 300 mg/L de CaCO3), há 
uma predominância de águas muito duras, incrus-
tantes (37% dos poços, correspondente a 39% das 
medições) e duras (26% dos poços, corresponden-
te a 34% das medições), como mostrado na Figura 
4. 

Apenas 6,3% dos poços corresponderam a 
águas classificadas como macias, mais especifica-
mente os pontos identificados como FD001, JB003, 
MC002, MTC002 e JB021, com medianas de 9,4; 28; 
48,1; 56,5; e 51,2 mg/L, respectivamente. Estes 
pontos estão distribuídos espacialmente na região 
sul (2 poços) e na região norte (4 poços) da área 
estudada.  

Os valores de pH medidos no campo osci-
laram de 5,1 a 8,6, isto é, as águas do aquífero vari-
am de ácidas a alcalinas, havendo predominância 
de águas com caráter neutro a levemente alcalino, 
pH entre 6,5 e 7,5 (45% dos poços, correspondente 
a 39% das amostras), seguidas de águas com caráter 
alcalino, ou seja com pH acima de 7,5 (34% dos 
poços, correspondente a 51% das amostras). Ape-
nas 0,9% das medições correspondentes a medi-
ções em um único poço, codificado como FD001, 
estiveram abaixo do limite inferior de pH de 6 para 
consumo humano, estabelecido pela Portaria nº 
2914/2011 do Ministério da Saúde.  

Foram identificados cinco tipos de classes, 
sendo que 85,5% são águas bicarbonatadas cálcicas, 
7,3% cloretadas sódicas e 5,6% bicarbonatadas 
sódicas. As relações iônicas predominantes, utili-
zando as unidades de miliequivante-grama por litro 
(meq / L), no carste fraturado do Bambuí caracte-
rizam-se pela sequência: Ca2+ > Mg2+ > Na+ > HCO3

- 
> Cl- > SO4

2-. 
Para compreender melhor as variações 

químicas no sistema de águas subterrâneas no inte-
rior da área de estudo, foram tomadas seis seções 
hidroquímicas ao longo do caminho de fluxo pre-
dominante - sudoeste em direção ao nordeste. Uma 
comparação entre o comportamento dos ânions 
mostrada na Figura 5 (b) indica tendência de au-
mento gradual nas concentrações do Cloreto com a 
linha de fluxo. Já o Sulfato e o Bicarbonato não 
apresentam nenhuma tendência de variação com o 
fluxo, havendo predomínio do bicarbonato em 
relação ao Sulfato em todos os pontos de monito-
ramento. Quanto à evolução dos cátions analisados 
mostrada na Figura 5 (a), nenhum deles apresenta 
tendência de elevação com o fluxo subterrâneo 
predominante no Bambuí, ao longo de toda a área 
estudada, o que se evidencia pela redução no pon-
to 5 do gráfico. Em toda a área de estudo, as con-
centrações de Cálcio em meq/L apresentam-se 
maiores que os dois outros cátions analisados, Só-
dio e Magnésio. Provavelmente, o aumento da con-
centração de Cloreto no decorrer do fluxo ocorre 
em função da dissolução deste íon do meio rocho-
so. Por outro lado, provável explicação para o 
comportamento dos demais íons no aquífero, seria 
o clima semiárido da região, caracterizado por  
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Figura 3 - Plumas de isoteores da condutividade elétrica - CE (μS/cm) — (a) períodos chuvosos e (b) períodos secos. 

 

 
 

Figura 4 - Plumas de isoteores da dureza total (mg/L) — (a) períodos chuvosos e (b) períodos secos. 
 
 

(b) Períodos secos(a) Períodos chuvosos
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Figura 5 — Seções hidroquímicas — linhas tracejadas no mapa — e respectivos gráficos mostrando a evolução dos íons 
principais nas águas subterrâneas ao longo da linha de escoamento (baseado nas medianas de cada seção). 

 
 
baixas taxas de precipitações, associado à ocorrên-
cia de reações de dissolução em equilíbrio com 
reações de precipitação no decorrer do fluxo desta 
região. 
 
A classificação hidroquímica das águas 
subterrâneas 
 

Fácies hidroquímicas são corpos de água, 
no aquífero, com composições químicas diferentes, 
sendo que cada fácie hidroquímica define um gru-
po de águas subterrâneas com composição seme-
lhante e tem, tipicamente, uma origem ou padrão 
de evolução único. As fácies são função da litologia, 
cinética da solução, e padrão do fluxo do aquífero 
e fornecem indicações sobre os processos ambien-
tais que atuam continuamente. Elas são classifica-
das com base nos íons dominantes, podendo ser 
mais facilmente expressas por meio do diagrama 
trilinear de Piper (MELO et al., 2008). Para defini-
ção das fácies hidroquímicas presentes na porção 
do aquífero em estudo foi elaborado o Diagrama 
de Piper para as amostras analisadas, conforme 
mostrado na Figura 6. O balanço iônico realizado 

indicou erro médio de 2,69%, com 75% das análi-
ses com erro inferior a 10%. Do total de amostras 
de águas, 51% delas águas pertencem às fácies hi-
droquímicas Ca2+-Mg2+-Na+-HCO3

--Cl-; e 30% per-
tencem às fácies hidroquímicas: Ca2+-Na+-Mg2+-
HCO3

--Cl-. As fácies hidroquímicas Na+-Ca2+-Mg2+-Cl—

-HCO3
- e Mg2+-Ca2+- Na+-HCO3

--Cl- representam cada 
uma, apenas 0,8% das águas dos poços analisados. 
As relações entre os íons dissolvidos na água sub-
terrânea podem indicar certa relação com o litoti-
po do qual a água se origina. A predominância das 
águas bicarbonatadas cálcicas é característica de 
aquíferos associados ao carste e indica a presença 
dos minerais calcita e dolomita nas rochas.  

Com relação ao total de medições, 90% de-
las são adequadas para fins de consumo humano; e 
dos 10% que se apresentaram inadequadas, 5,7% o 
foram por excederem limites relacionados a ques-
tões organolépticas e o restante, 4,3% referem-se a 
padrões associados a riscos à saúde. Ainda para o 
consumo humano, verificou-se que 23% dos poços 
monitorados no período de 2005 a 2011 apresenta-
ram águas inadequadas para este fim em função de 
excederem padrões relacionados a riscos à saúde. 

2+ + 2+

(a) Concentrações de cátions

(b) Concentrações de ânions

-- 2-

(c) Seções hidroquímicas na área de estudo
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Figura 6 - Diagrama trilinear de Piper para as amostras analisadas — 124 poços no período de 2005-2011. 
 
 

Dentre os poços que excederam limites 
somente para um parâmetro, quatro deles foram 
para nitrato (EP004, LP001, MA001 e VD022), 
quatro deles excederam limites de fluoreto (JB003, 
JB007, MTC002 e VZ006), cinco poços excederam 
limites de chumbo (BC001, JB008, SL001, VD001, 
VZ001), e um poço para arsênio (FD001). Outros 
poços excederam limites para mais de um parâme-
tro  conjuntamente, caso do poço MA003 que ex-
cedeu limites de nitrato e de chumbo, do poço 
EP001 que excedeu limites de nitrato e de fluoreto 
e do poço PP001 para bário e nitrato. Estes resulta-
dos demonstram a necessidade de algumas restri-
ções de uso por parte dos órgãos responsáveis. 

Considerando também os parâmetros or-
ganolépticos, o percentual total de poços inade-
quados aumenta consideravelmente, para 82% do 
total, sendo que os parâmetros de caráter organo-
léptico que mais excederam os limites legais foram: 
Ferro (56% dos poços), Alumínio (47,6%) e Man-
ganês (23%). A turbidez, a cor e a dureza ultrapas-
saram os limites em 42%, 40% e 16% dos poços, 
respectivamente. As elevadas concentrações de 
ferro, alumínio e manganês, não são resultados 
esperados para águas subterrâneas em ambientes 
cársticos, e associados a níveis elevados de turbidez 
como ocorreu, podem indicar possíveis interferên-
cias do bombeamento e dos próprios poços de 
extração, o que deverá ser mais bem avaliado futu-
ramente. 

Quanto ao uso para dessedentação animal, 
99,2% do total de medições no período de 2005 a 
2011 resultaram em águas adequadas para este fim, 
com base nos padrões preconizados pela Resolução 
Conama nº 396/2008. Em relação ao total de 124 
poços monitorados no período de 2005 a 2011, 
verificou-se que 38% deles apresentaram águas 
inadequadas para a dessedentação. Dentre estes, 
18,5% dos poços excederam o limite para Manga-
nês; 7,3% dos poços excederam limite para Fenóis; 
6,5% dos poços excederam limite para Fenóis e 
Manganês. Outros poços (4% do total) excederam, 
individualmente, limites de mais de um parâmetro, 
a saber: Chumbo e Manganês; Chumbo, Manganês 
e Fenóis; Fenóis e Fluoreto; Alumínio e Manganês; 
e Fluoreto, Alumínio e Manganês.  

Para fins de recreação e de acordo com a 
Resolução Conama nº 396/2008, 97,9% do total de 
medições feitas no período de 2005 a 2011 resulta-
ram em águas que são adequadas. Em relação ao 
total de 124 poços monitorados no período de 
2005 a 2011, verificou-se que 24% deles apresenta-
ram águas inadequadas para recreação. Dentre 
estes, 17 poços excederam limites para Fenóis, 10 
poços ultrapassaram padrão para Nitrato, um poço 
excedeu limite de Selênio, um poço excedeu limi-
tes de Nitrato e de Chumbo, e um poço excedeu 
limites de Fenóis e de Chumbo. 

Em climas semiáridos, as altas taxas de eva-
poração da água tendem a enriquecer o solo com  
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Figura 7 - Diagrama de Wilcox para as amostras analisadas — 124 poços no período de 2005-2011. 
 
 
os solutos, ao longo do tempo, potencializando o 
risco de salinização. Dois parâmetros são usados 
para avaliar a adequação da água na irrigação: a 
razão de adsorção de sódio — RAS (ou SAR em 
inglês) e a salinidade, medida indiretamente pela 
CE. A RAS indica a porcentagem de sódio contida 
na água que pode ser adsorvido pelo solo, sendo 
sua análise de grande importância uma vez que 
concentrações excessivas deste elemento podem 
causar o endurecimento e a impermeabilização do 
solo. A salinidade também é um fator limitante ao 
uso na agricultura, impactando os solos e o desen-
volvimento das plantas (LIMA et al., 2010; HUSSE-
IN et al., 2012).  

Para avaliar a adequação das águas subter-
râneas do Bambuí para fins de irrigação, além da 
verificação do atendimento aos padrões legais (Re-
solução Conama nº 396/2008), foi feita classifica-
ção da água subterrânea para irrigação, baseada na 
razão de adsorção de sódio (RAS) e na condutivi-
dade elétrica medidas da água.  

Com relação ao total das medições realiza-
das em 124 poços no período de 2005 a 2011, 
99,2% delas são adequadas para fins de irrigação, 
de acordo com a Legislação mencionada anterior-
mente. Para a irrigação, verificou-se que 31% dos 
poços monitorados no mesmo período (124 poços) 
apresentaram águas inadequadas para este fim. 

Dentre estes, os percentuais de poços que excede-
ram limite legal para parâmetro individual foram, 
respectivamente: 10,5% para Manganês; 5,6% para 
Fluoreto; 3,2% para Ferro; 1,6% para Zinco. Cinco 
poços (4% deles) excederam padrões de Ferro e 
Manganês, conjuntamente; dois poços excederam 
concentrações de Cloreto e Alumínio; e dois de 
Cloreto e Manganês. Outros poços excederam, 
individualmente, limites de mais de um parâmetro, 
a saber: Cobre e Manganês; Fluoreto e Cobre; Flu-
oreto e Zinco; e Cloreto, Fluoreto, Cobre e Ferro. 

A RAS variou de zero a 10,1 (meq/L)1/2, 
com mediana de 0,48 (meq/L)1/2. A classificação 
das amostras de água, de acordo com o Diagrama 
de Wilcox, é apresentada na Figura 7. 

A maioria das amostras concentrou-se nos 
campos C2-S1 e C3-S1 do diagrama de Wilcox, ou 
seja, com risco de salinidade baixo e risco de sódio 
moderado; seguido de risco de salinidade baixo e 
risco de sódio alto, respectivamente. Um único 
poço (MTC002) apresentou águas com risco de 
salinidade alto e risco de sódio moderado — campo 
C3-S2 — e dois poços (EP001 e VD004) tiveram suas 
águas no campo C4-S2, com risco de salinidade 
muito alto e risco de sódio moderado. Estes pontos 
concentram-se mais ao norte da área estudada (Fi-
gura 2). 
 

0

5

10

15

20

25

30

100 1000250 750 2250 5000
C1 C2 C3 C4

Risco de Sódio
S1:baixo; S2: médio;     
S3: alto; S4: muito alto.

Risco de Salinidade 
C1:baixo; C2: médio;    
C3: alto; C4: muito alto.

Razão de Adsorção 
de Sódio – RAS
(meq/L)1/2

S4

S3

S2

S1

Condutividade Elétrica  ‐ µS/cm (Log)

DIAGRAMA DE WILCOX



Aspectos Hidrodinâmicos e Qualidade das Águas Subterrâneas do Aquífero Bambuí no Norte de Minas Gerais 

 128 

CONCLUSÕES 
 
 

De modo geral e em relação ao total de 124 
poços monitorados no período de 2005 a 2011, 
verificou-se que as águas subterrâneas na região 
podem ser consideradas inadequadas para fins de 
consumo humano, ao se considerar que 82% dos 
poços de monitoramento da área estudada apre-
sentaram violação de padrões legais. Todavia, 64% 
dos poços apresentaram-se inadequados exclusiva-
mente em função de parâmetros organolépticos, a 
maioria em função de concentrações elevadas de 
Ferro, Alumínio e Manganês. Quanto à desseden-
tação animal, 38% dos poços apresentaram águas 
inadequadas para este fim. Já para a irrigação fo-
ram 31% dos poços considerados inadequados, 
sendo que o risco por sódio não constitui fator 
critico, mas a condutividade elétrica é fator limitan-
te, localizadamente. 

A grande variabilidade na hidroquímica na 
área estudada do sistema Bambuí é característica 
de ambientes carstificados e pode ser explicada 
pelas variações no comportamento hidráulico e 
pelas diferenças nas interações com os litotipos 
advindas de formas de dissolução cárstica (dolinas, 
sumidouros, cavernas) associadas às fraturas com 
feições bem localizadas, que conferem elevada 
anisotropia ao sistema. 

As elevadas concentrações de Ferro, Alu-
mínio e Manganês não são resultados esperados 
para águas subterrâneas em ambientes cársticos e 
suspeita-se que o próprio poço de extração possa 
estar contribuindo para estes valores. Conclui-se, 
portanto, pela necessidade de avaliações mais deta-
lhadas, em cada poço, para verificar o excesso des-
tes constituintes que tornam parcela considerável 
dos poços inapropriada, inclusive para consumo 
humano. 
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Hydrodynamic Aspects And Groundwater Quality 
Of The Bambuí Aquifer In The North Of Minas 
Gerais 
 
ABSTRACT 
 

The Bambuí system is a medium potential aqui-

fer, located in the basin of San Francisco river in Minas 

Gerais. This aquifer presents limitations on the availability 

of surface and groundwater, combined with increasing 

pressures. The main objective of this study was to evaluate 

the groundwater of this system in the sub-basin of the Verde 

Grande river and sub-basin of the rivers Jequitaí-Pacuí, 

with emphasis on the quality of these waters. It was ob-

served that the average value of the hydraulic gradient was 

0.34 and the electrical conductivity (EC) ranged between 

10 and 8774 S/cm, and there was a predominance of 

water with EC lower than 1500 S/cm. The waters were 

mostly neutral to slightly alkaline, and presented elevated 

hardness. The relationship between the major ions was Ca2+ 

> Mg2+ > Na+ > HCO3
- > Cl- > SO4

2 and chloride concen-

trations increased during the groundwater flow. The 

groundwater in the study area was unsuitable for human 

consumption in 82% of monitored wells, also, 64% of the 

wells were inadequate solely because of organoleptic aspects. 

Key-words: North of Minas Gerais, Bambuí Aquifer, 

Groundwater Quality, Verde Grande river sub-basin, Riv-

ers Jequitaí-Pacuí sub-basin. 
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RESUMO 
 

A construção de empreendimentos hidráulicos interfere profundamente nas propriedades físicas, químicas e biológi-

cas da água. O presente trabalho teve por objetivo analisar espacial e temporalmente as características físicas e químicas das 

águas dos afluentes do reservatório da Usina Hidrelétrica (UHE) Barra dos Coqueiros, no estado de Goiás, a fim de identifi-

car fatores que interferem na qualidade da água. As coletas das águas nos afluentes foram realizadas em intervalos de apro-

ximadamente 30 dias no período de um ano. Os parâmetros avaliados foram: temperatura da água, potencial hidrogeniôni-

co, total de sólidos dissolvido, condutividade elétrica, salinidade, resistividade elétrica, e turbidez. Os resultados mostram que 

alguns dos afluentes apresentam inadequabilidade dos parâmetros físicos e químicos da água de acordo com a Resolução 

CONAMA Nº 357/2005.  

 

Palavras-chave: Meio ambiente, Recurso hídrico, Bacia hidrográfica 

 

INTRODUÇÃO 
 

Os ecossistemas aquáticos se inter-
relacionam com as propriedades físico-geográficas 
(bacia hidrográfica, geologia, geomorfologia, uso e 
ocupação e rede drenagem), que conferem caracte-
rísticas próprias a cada ecossistema.  

O monitoramento ambiental das águas em 
sistemas lóticos e lênticos é de grande importância, 
pois  as medidas dos parâmetros físicos, químicos e 
biológicos permitem detectar tendências ou altera-
ções na qualidade das águas. 
 A água, devido às suas propriedades de sol-
vente e à sua capacidade de transportar partículas, 
incorpora a si diversas impurezas, as quais definem 
sua qualidade. Dessa forma, pode-se dizer que a 
qualidade da água é determinada em função do uso 
e da ocupação do solo na bacia hidrográfica. 
 A água é essencial para a garantia da quali-
dade de vida, para a produção agropecuária e indus-
trial, para a prestação de serviços e para todas as 
atividades humanas. Nos diferentes ambientes, a 
água é o principal elo entre os componentes, sendo, 
por isso, identificadora da qualidade ambiental de 
um ecossistema, de uma região ou bacia hidrográfi-
ca (HERMES & SILVA, 2004). 
 

1 - Universidade Federal de Goiás 
2 - Instituto Federal de Goiás 

 O monitoramento dos parâmetros físico-
químicos tais como pH, temperatura, condutividade 
elétrica, turbidez,  entre outros parâmetros em á-
guas doces, são necessários para determinar padrões 
de qualidade e, a partir das análises, são sugeridos 
ou não outros tipos de investigação para se desco-
brir o nível de degradação de uma bacia. 

Diante desses pressupostos, este trabalho 
traz resultados das análises, de forma espaço-
temporal, da qualidade da água dos afluentes do 
reservatório da Usina Hidrelétrica (UHE) Barra dos 
Coqueiros, para identificar os fatores que interferem 
na qualidade da água.  
 
 

MATERIAL E MÉTODOS 
 

Caracterização da área de estudo 

 

A bacia hidrográfica da UHE Barra dos Co-
queiros está localizada no baixo curso do rio Claro, 
ao Sudoeste do Estado de Goiás, entre os municípios 
de Caçu e Cachoeira Alta, delimitada entre as coor-
denadas UTM E=479338m, E=509087m e 
N=7923981m, N=7956739m, mapeados pelas folhas 
SE-22-Y-B e SE-22-Z-A (IBGE, 1978) (Figura 1). 

De acordo com o estudo apresentado por 
Rocha (2011), a área desmatada para o uso antrópi-
co (Pastagem, cultura, centro urbano e áreas de 
plantio) na bacia da UHE Barra dos Coqueiros é de 
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77,2%, enquanto a vegetação destinada à reserva 
legal e proteção dos cursos d’água (Mata e Cerrado) 
é de aproximadamente 18,3%, e 4,5% de corpo 
d’água. 
 

 
 

Figura 1- Localização dos pontos de amostragem nos 

afluentes da UHE Barra dos Coqueiros/Caçu-GO. 

 

Para o monitoramento ambiental da água 
foram estabelecidos pontos de coleta nos principais 
afluentes da bacia hidrográfica da UHE Barra dos 
Coqueiros (Figura 1). As leituras das variáveis físico-
químicas foram feitas em campo, em horários fixos 
para que a flutuação da temperatura influenciasse o 
mínimo possível nos resultados. As visitas de campo 
seguiram o intervalo de aproximadamente 30 dias, 
fazendo uma coleta por ponto em cada mês, no 
período de setembro de 2010 a agosto de 2011. Os 
afluentes estudados da UHE Barra dos Coqueiros 
estão apresentados no Quadro 1. 
 

Quadro 1 — Descrição dos afluentes da UHE Barra dos 

Coqueiros. 

 

Ponto Tributário 

Largura 

média 

(m) 

Profundidade 

média (m) 

Vazão 

média 

(m3/s) 

1 
Ponte 

Branca 
6,0 0,41 0,82 

2 Piratininga 3,0 0,15 0,59 

3 Pontezinha 3,5 0,62 0,40 

4 Matriz 7,1 0,30 1,29 

5 
C. Esquer-

do 
5,0 0,47 0,49 

6 Guariroba 1,5 0,38 0,22 

7 C.Direito 1,0 0,25 0,30 

8 Sucuri 3,6 0,70 0,99 

9 Vau 1,5 0,25 0,19 

Os parâmetros físicos e químicos das águas 
avaliados foram: temperatura da água (ºC), potenci-
al hidrogeniônico (pH), total de sólidos dissolvido 
(TDS), condutividade elétrica (CE), salinidade 
(NaCl), resistividade elétrica (RE), e turbidez 
(TURB). Para as leituras das amostras de água utili-
zou-se dos equipamentos multiparâmentro, marca 
Oakton, modelo PCD650, e do Turbidímetro Portá-
til, modelo HI 93703 (Hanna). Os procedimentos 
de análise de água seguiram a descrição do Standard 
Methods for the Examination of Water and Waste-
water (APHA-1998). 
 
Análise de regressão linear 

 
Os resultados das análises das águas foram 

planificados e submetidos a tratamento estatístico 
computacional que permitiu a elaboração de tabelas 
e gráficos. 

A análise de regressão linear foi aplicada pa-
ra indicar o grau de associação entre as variáveis 
físicas e químicas da água, com dados nas escalas de 
“intervalos ou de razões”, podendo a correlação 
variar de +1 a —1.  

Visando discutir as medidas de coeficiente 
de correlação linear foram estabelecidos intervalos 
de correlação (variando de +1 a —1) (Quadro 2), 
adaptado do trabalho de Santos (2007). 

 

Quadro 2 - Intervalos do coeficiente de correlação linear. 

 

Coeficiente de correlação Correlação 

r = 1 Perfeita positiva 

0,7 ≤ r < 1 Forte positiva 

0,4 ≤ r < 0,7 Moderada positiva 

0,1 ≤ r < 0,4 Fraca positiva 

0 < r < 0,1 Ínfima positiva 

0 Nula 

- 0,1 < r < 0 Ínfima negativa 

- 0,4 < r ≤ - 0,1 Fraca negativa 

- 0,7 < r ≤ - 0,4 Moderada negativa 

- 1 < r ≤  - 0,7 Forte negativa 

r = - 1 Perfeita negativa 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Avaliação qualitativa dos dados de água 

 

A distribuição temporal dos valores da qua-
lidade de água, com base nas datas de coleta de 
setembro de 2010 a agosto de 2011, demonstrou 
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variações significativas de valores dos parâmetros 
físico-químicos de água entre os tributários. 

No Gráfico 1 são apresentados os dados de 
temperatura da água, sendo a menor de 19,7°C, 

detectada no afluente Piratininga, e a maior de 
28,5°C no afluente Vau. Verificou-se, ainda, que as 

leituras amostradas no período de estiagem (maio a 
setembro) tiveram os menores valores em relação 
aos dados do período úmido (outubro a abril). 
 
 

 
 

Gráfico 1 - Análise da temperatura (ºC) da água dos 

afluentes da UHE Barra dos Coqueiros. 

 
 

As flutuações diárias de temperatura da á-
gua (Gráfico 1), em até 2,8°C, percebidas entre os 
tributários da Ponte Branca e Piratininga, em rela-
ção ao Vau, pode ser explicada em função do horá-
rio do dia em que foram feitas as leituras de água. 
Sabe-se que, durante o dia, há uma menor incidên-
cia de radiação solar pela manhã do que no período 
da tarde. 

Outro fator a ser levado em consideração é 
a proteção das margens, já que a preservação da 
mata ciliar proporciona o sombreamento do curso 
d’água, amenizando a temperatura. 

Sabara (1999) encontrou valores de tempe-
ratura da água variando de 14,2 a 25,8ºC em áreas 
de plantios florestais e eucalipto e, entre 17,1 a 
26,6ºC para as áreas de pastagens e agricultura, no 
trecho médio do rio Doce - MG. O autor conclui 
que o comportamento da temperatura da água é 
afetado pelo uso do solo, com tendência a apresen-
tar menores valores nas áreas florestais (eucalipto) 
provavelmente pela condição de cobertura dos cór-
regos, enfatizando o papel significativo da vegetação 
ciliar. 

No Gráfico 2, observa-se que o valor menor 
de pH (5,7) foi detectado no ponto de amostragem 
do afluente Piratininga, e o maior valor de pH (7,5) 
foram registrados nos afluentes Guariroba e Coquei-
ro da margem direita. Os valores de pH não de-

monstram estar muito afastados da neutralidade 
que, segundo Paula (2011), para as águas naturais 
do Cerrado, se caracterizam como um aspecto posi-
tivo à qualidade da água. 

No entanto, as medidas de pH do afluente 
Vau estão abaixo do valor de pH de referência esta-
belecido pela Resolução CONAMA n� 357/2005, 
para as águas destinadas ao consumo humano. Em 
sua localidade, existe o afloramento de rochas sedi-
mentares da Formação Vale do Rio do Peixe, e solos 
pertencentes à classe de Argissolos e Neossolos, rico 
em quartzo, com alto teor de sílica e alumínio. Se-
gundo Esteves (1998), estes solos, devido à solubili-
dade do alumínio na forma Al3+ reage com íons OH-

, aumentando a acidez da água. 
 
 

 
 

Gráfico 2 - Análise do potencial hidrogeniônico da água 

dos afluentes da UHE Barra dos Coqueiros. 

 
 

De acordo com o Gráfico 3, o menor valor 
da CE foi de 10,5 μS/cm, registrada no afluente do 
Vau, e o maior valor da CE de 135,8 μS/cm foi de-
tectado no ponto de amostragem do afluente Co-
queiro da margem esquerda, sendo alto e inade-
quado para as águas naturais. Apesar de a legislação 
em vigor não apresentar limites para a CE, Couto et 
al. (2006) destacam que, nos ambientes aquáticos, a 

CE até 100 μS/cm são consideradas águas de boa 
qualidade, e acima desse valor são águas caracteri-
zadas como impróprias ao consumo humano.  

Segundo Tundisi e Tundisi-Matsumura 
(2008), o alto valor da CE sugere grande concentra-
ção de íons dissolvidos na água, onde, dependendo 
do tipo de íons e sua concentração, pode estar rela-
cionado com a ocorrência de metais pesados, que 
são nocivos à saúde humana. 
 Em termos gerais, a CE da água apresentou 
valores que podem ser considerados baixos e mé-
dios, uma vez que Coluna (2007) define como bai-
xos os valores inferiores a 50 μS/cm, e médio entre 

50 e 100 μS/cm, sendo um indicativo de que a regi-
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ão é formada por rochas fracas e não resistentes ao 
intemperismo. No caso da bacia em estudo, os bai-
xos valores de CE podem estar relacionados aos 
fatores litológicos, já que a mesma possui rochas 
basálticas da Formação Serra Geral, o que poderia 
resultar em água rica em carbonatos, principalmen-
te carbonatos de cálcio (CaCO3) ou carbonato de 
magnésio (MgCO3). Já os médios e altos valores, 
estão associados às rochas da formação Vale do Rio 
Peixe e Marília, que são ricas em material carbonáti-
co, aumentando a condutividade após a dissolução. 
 

 
 

Gráfico 3 - Análise da condutividade elétrica (μS/cm) da 

água dos afluentes da UHE Barra dos Coqueiros. 

 
 

Os resultados das medidas de TDS e NaCl 
são apresentados nos Gráficos 4 e 5, e estão em con-
cordância com os resultados obtidos de CE, que se 
relacionam diretamente com a concentração de íons 
dissolvidos em solução aquosa.  

Segundo a Resolução n° 357/2005 do CO-

NAMA (BRASIL, 2005), destina-se ao consumo hu-
mano a água doce com até 250 mg/L de NaCl e 500 
mg/L de TDS. Mesmo considerando o limite máxi-
mo desses parâmetros, a água do ponto de amostra-
gem do afluente do Coqueiro da margem esquerda 
obteve os maiores valores, mas que são inferiores ao 
estipulado pela resolução em vigor, demonstrando 
que as medidas dos afluentes estão em consonância 
com a Resolução CONAMA nº 375/2005. 

A RE é uma medida oposta à média da CE, 
ou seja, está ligada diretamente com a presença de 
íons na água. Quanto maior a concentração de Na-
Cl, mais baixa a RE, e mais facilmente o material é 
carregado eletricamente. No Gráfico 6, o valor de 
RE menor foi de 6,8 cm.MΩ-1, no afluente Ponte 
Branca, e o máximo valor de RE foi de 107,3 
cm.MΩ-1 no afluente Vau.  

Conforme a Resolução CONAMA n° 

357/2005, a RE classificada como tipo I, deve apre-
sentar o valor acima de 10 cm.MΩ-1 a 25°C. Diante 

disso, verifica-se, no Gráfico 6, que os valores do 

afluente do Coqueiro esquerdo nas datas de 
23/10/2010; 20/11/2010; 11/02/2011; 
18/03/2011; 25/04/2011 e 12/08/2011, estão abai-
xo do estabelecido pela legislação em vigor.  
 

 
 

Gráfico 4 - Análise do total de sólido dissolvido (mg/L) da 

água dos afluentes da UHE Barra dos Coqueiros. 

 
 

 
 

Gráfico 5 - Análise cloreto de sódio (mg/L) da água dos 

afluentes da UHE Barra dos Coqueiros. 

 
 

 
 

Gráfico 6 - Análise da resistividade elétrica (cm.MΩ-1) da 

água dos afluentes da UHE Barra dos Coqueiros. 

 
 

Nota-se, no Gráfico 7, que o menor valor de 
turbidez encontrado foi de 0,2 NTU no afluente 
Vau, e o maior valor de 51,3 NTU ocorreu no aflu-
ente Coqueiro esquerdo. O pico de turbidez do 
Coqueiro esquerdo deve estar associado às fortes  
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Tabela 1 - Correlações de Pearson entre as variáveis físicas e químicas dos afluentes da UHE Barra dos Coqueiros 

no Município de Caçu - Goiás. Período de estudo de setembro de 2010 a agosto de 2011. 

 

2010 2011 

CORRELAÇÃO 

S
E

T
 

O
U

T
 

N
O

V
 

D
E

Z
 

JA
N

 

F
E

V
 

M
A

R
 

A
B

R
 

M
A

I 

JU
N

 

JU
L

 

A
G

O
 

T (ºC) & pH -0,03 -0,77 -0,66 -0,86 -0,62 -0,55 0,40 -0,68 -0,32 -0,33 -0,06 0,15 

T (ºC) & CE 0,64 -0,48 -0,56 -0,61 -0,42 -0,32 -0,16 -0,56 -0,46 -0,26 -0,56 -0,55 

T (ºC) & TDS 0,69 -0,45 -0,54 -0,59 -0,38 -0,29 -0,10 -0,51 -0,42 -0,26 -0,54 -0,53 

T (ºC) & NaCl 0,67 -0,45 -0,52 -0,57 -0,40 -0,26 -0,13 -0,46 -0,42 0,01 -0,53 -0,54 

T (ºC) & RE -0,64 0,63 0,83 0,79 0,40 0,72 0,19 0,59 0,32 0,08 0,71 0,69 

T (ºC) & Turbidez 0,46 -0,56 -0,29 -0,35 -0,45 -0,61 -0,05 -0,29 0,33 -0,12 -0,58 0,03 

pH & CE 0,47 0,41 0,74 0,63 0,86 0,95 0,66 0,88 0,82 0,81 0,44 0,06 

pH &TDS 0,45 0,39 0,73 0,62 0,84 0,95 0,69 0,85 0,82 0,80 0,45 0,08 

pH & NaCl 0,47 0,39 0,71 0,60 0,84 0,94 0,66 0,87 0,79 0,83 0,43 0,05 

pH & RE -0,52 -0,51 -0,82 -0,75 -0,81 -0,89 -0,68 -0,85 -0,88 -0,90 -0,51 -0,41 

pH & Turbidez 0,25 0,34 0,49 0,29 0,66 0,84 0,87 0,75 0,54 0,66 0,51 0,39 

CE & TDS 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,97 0,99 0,99 0,99 0,99 

CE & NaCl 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,98 0,99 0,93 0,99 0,99 

CE & RE -0,70 -0,78 -0,77 -0,76 -0,81 -0,75 -0,72 -0,80 -0,71 -0,69 -0,73 -0,74 

TDS & NaCl 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,98 0,99 0,92 0,99 0,99 

TDS & RE -0,73 -0,78 -0,76 -0,75 -0,82 -0,75 -0,73 -0,87 -0,71 -0,66 -0,73 -0,74 

NaCl & RE -0,74 -0,76 -0,74 -0,73 -0,78 -0,71 -0,69 -0,81 -0,65 -0,85 -0,69 -0,72 

CE & Turbidez 0,75 0,84 0,42 0,76 0,89 0,69 0,84 0,77 0,47 0,53 0,65 0,52 

TDS & Turbidez 0,73 0,83 0,42 0,77 0,88 0,69 0,85 0,86 0,49 0,52 0,65 0,54 

NaCl & Turbidez 0,74 0,82 0,39 0,76 0,91 0,67 0,83 0,85 0,43 0,66 0,64 0,51 

RE & Turbidez -0,39 -0,78 -0,61 -0,77 -0,58 -0,85 -0,77 -0,83 -0,61 -0,58 -0,59 -0,61 

Legenda: T (oC) — Temperatura da água; pH - Potencial Hidrogeniônico; CE — Condutividade Elétrica; TDS — Total de sólidos dissolvido; 

RE — Resistividade Elétrica . Valor crítico do coeficiente de correlação de 0,666 significância para o limite de confiança de 0,05.   

 

 

 

chuvas e maiores quantidades de sedimentos carre-
ados para a rede de drenagens pela enxurrada e, 
consequentemente, o aumento de material em sus-
pensão no curso. 
 
 

 
 

Gráfico 7 - Análise da turbidez (NTU) da água dos 

afluentes da UHE Barra dos Coqueiros. 

 

Análise da Correlação de Pearson 

 
A utilização da análise de Correlação de Pe-

arson permitiu identificar a relação entre os parâ-
metros de qualidade de água e estabelecer as me-
lhores variáveis de correlação. Na análise apresenta-
da abaixo, foram discutidos somente os gráficos de 
maior coeficiente de determinação (r2) das variáveis 
físico-químicas da água. 

Na Tabela 1, observou-se uma correlação 
forte e negativa entre o pH e a temperatura da água 
nos meses de outubro a dezembro, com valores de r 
= -0,77 e -0,86, respectivamente. O coeficiente de 
determinação (r2) no mês de dezembro (Gráfico 8) 
indicou a melhor resposta entre as variáveis pH e 
temperatura da água. Cerca de 75% dos dados estão 
ajustados à linha de tendência, sendo que o afluente 
Pontezinha teve a medida mais dispersa da linha de 
tendência. Verifica-se também, que as variáveis pos-
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suem uma relação inversa, o que demonstra que, 
quanto menor a temperatura da água maior os valo-
res de pH.  
 

 
 

Gráfico 8 - Análise de correlação de Pearson do 

parâmetro pH e temperatura (°C) da água do mês 

de dezembro de 2010. 

 
 

Conforme a Tabela 1, as correlações encon-
tradas entre os parâmetros de CE e temperatura da 
água, foram classificadas de fraca negativa nos meses 
de fevereiro (r=-0,32) e março (-0,16) de 2011; de 
moderada negativa nos meses de dezembro de 2010 
(r= -0,61) e janeiro de 2011 (-0,42); e de moderada 
positiva no mês de setembro de 2010 (r=0,64). As 
correlações fracas negativas ocorridas nos meses de 
fevereiro, março e junho de 2011, podem estar rela-
cionadas à região, que é caracterizada por tempera-
turas muito quentes ou muito frias e com alto valor 
pluviométrico. 

Percebe-se, no Gráfico 9, que o coeficiente 
que melhor se ajustou ao diagrama de dispersão foi 
o do mês de setembro de 2010, com 41% dos dados 
ajustado linearmente. Os afluentes do Coqueiro da 
margem esquerda e da margem direita (P5 e P7) 
obtiveram as medidas mais dispersas da linha cen-
tral, o que indica uma relação de afinidade média. 
 
 

 
 

Gráfico 9 - Análise de correlação de Pearson do 

parâmetro condutividade elétrica (μS/cm) e temperatura 

(°C) da água do mês de setembro de 2010. 

 

As correlações entre a temperatura da água 
e o TDS (Tabela 1) foram classificadas de: fraca 
negativa, com o valor de r= -0,38 a -0,10, nos meses 
de outubro a dezembro de 2010 e abril a agosto de 
2011; moderada negativa, com os valores de r= -0,59 
a -0,42, nos meses de janeiro a março de 2011; mo-
derada positiva, com o valor de r=0,69, em setembro 
de 2010. Já as correlações entre a temperatura da 
água e o NaCl foram classificadas como: ínfima posi-
tiva (r= 0,01 ), fraca negativa (r= -0,26 a -0,13), mo-
derada negativa (r= -0,57 a -0,40 ) e moderada posi-
tiva (r=0,67).  

Verifica-se que o coeficiente linear entre a 
temperatura da água e o TDS obteve o maior valor, 
de 0,48 em setembro de 2010, demonstrando que 
quanto maior a temperatura da água maior é a 
quantidade de TDS (Gráfico 10). Entre a tempera-
tura da água e o NaCl da água, o coeficiente linear 
foi de 0,45 no mês de setembro (Gráfico 11).  

A correlação entre a variável de temperatura 
da água e TDS e, temperatura da água e NaCl, apre-
sentam valores semelhantes ao que foi obtido na 
correlação com a CE. Como destacado por Feitosa e 
Manoel Filho (2000), o aumento na concentração 
de íons em solução aquosa reflete diretamente no 
aumento desses parâmetros.  
 
 

 
 

Gráfico 10 - Análise de correlação de Pearson do 

parâmetro total de sólido dissolvido (mg/L) e 

temperatura (°C) da água do mês de setembro de 2010. 

 
 

Encontramos correlação forte positiva entre 
a temperatura da água e a RE nos meses de novem-
bro/2010, dezembro/2010, fevereiro/2011 e ju-
lho/2011, com valores de r = 0,83; 0,80; 0,72; 0,71, 
respectivamente (Tabela 1). No mês de junho houve 
correlação ínfima positiva com o valor de r= 0,08. O 
maior coeficiente linear entre os parâmetros de 
temperatura da água e a RE da água foi no mês de 
novembro, com 69% dos dados ajustados à linha de 
dispersão. O afluente Piratininga teve os dados mais 
distantes da reta (Gráfico 12), uma vez que, em 
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temperaturas baixas, teria que ocorrer uma menor 
RE. A sua dispersão pode ser atribuída ao horário 
em que foram realizadas as leituras de água, na qual 
se tem uma menor incidência de radiação solar 
sobre o corpo d’água no período matutino. 
 

 
 

Gráfico 11 - Análise de correlação de Pearson do 

parâmetro Cloreto de sódio (mg/L) e temperatura 

(°C) da água do mês de setembro de 2010. 

 

 
 

Gráfico 12 - Análise de correlação de Pearson do 

parâmetro resistividade elétrica (cm.MΩ -1)  

 temperatura (oC) da água do mês de novembro de 2010. 

 
As variáveis de temperatura da água e de 

turbidez da água nos meses março/2011 (-0,05) e 
agosto de 2011 (0,03) tiveram correlações não signi-
ficativas. A correlação moderada positiva ocorreu no 
mês de fevereiro de 2011 (Tabela 1). Os valores dos 
coeficientes lineares se mostraram ajustados na or-
dem de 0 a 38%, com uma tendência de decresci-
mento gradual (Gráfico 13). Os dados demonstram 
que não houve uma relação direta entre os parâme-
tros. 

Observou-se entre os parâmetros de pH e a 
CE, correlações ínfima positiva (r = -0,02) no mês 
agosto 2011, e moderada positiva nos meses de se-
tembro, outubro e dezembro de 2010, março e julho 
de 2011 (r= 0,41 a 0,66). Houve também correlações 
forte positiva para os demais meses (r= 0,73 a 0,95). 
O coeficiente de determinação linear no mês de 
fevereiro de 2011 indicou 90% dos dados ajustados à 
linha do diagrama de dispersão (Tabela 1 e Gráfico 
14). 

 

 
 

Gráfico 13 - Análise de correlação de Pearson do 

parâmetro turbidez (NTU) e temperatura (°C) da água 

do mês de fevereiro de 2011. 

 

 
 

Gráfico 14 - Análise de correlação de Pearson do 

parâmetro condutividade elétrica (μS/cm) e pH da água 

do mês de fevereiro de 2011. 

 
 

Verificou-se que os valores de pH, em rela-
ção aos parâmetros de TDS e NaCl, apresentaram 
respostas semelhante aos obtidos com a CE. O au-
mento na concentração de íons em solução aquosa 
reflete diretamente nos teores de pH e no aumento 
da CE. Observa-se nos Gráficos 15 e 16 que o coefi-
ciente de determinação linear que melhor se ajustou 
ao gráfico de dispersão ocorreu no mês de fevereiro 
de 2011, ambos, com mais de 80% dos dados rela-
cionados. 
 

 
 

Gráfico 15 - Análise de correlação de Pearson do 

parâmetro total de sólido dissolvido (mg/L) e pH da água 

do mês de  fevereiro de 2011. 
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Gráfico 16 - Análise de correlação de Pearson do  

parâmetro cloreto de sódio (mg/L) e pH da água 

do mês de fevereiro de 2011. 

 
 

As correlações obtidas entre pH e a RE fo-
ram classificadas de moderada negativa, acontecen-
do nos meses de setembro, outubro, março, julho e 
agosto com valores variando entre de r=-0,69 a 0,41. 
As correlações fortes negativas com valores variando 
entre r= -0,90 a 0,75 para os restantes dos meses 
(Tabela 1). O maior coeficiente de determinação 
linear entre os parâmetros pH e RE ocorreu no mês 
de fevereiro/2011, com 79% dos dados ajustados 
linearmente. É possível verificar que os valores mais 
dispersos da linha de tendência entre o pH e a RE 
ocorreram nos afluentes Coqueiro da margem es-
querda e o Vau. Significa que, quanto menor o valor 
de pH, maior é o valor de RE em conduzir corrente 
elétrica (Gráfico 17). 
 
 

 
 

Gráfico 17 - Análise de correlação de Pearson do 

parâmetro resistividade elétrica (cm.MΩ -1) e pH da água 

do mês de fevereiro de 2011. 

 
 

Entre a turbidez e o pH da água, observa-
ram-se valores de correlações de fraca, moderada e 
forte positivo com os valores variando de r= 0,25 
(setembro) a r = 0,87 (março). Os dados mais ajus-
tados linearmente foram no mês de março de 2011, 
coincidindo com o maior volume pluviométrico da 
área de estudo. Os dados acompanharam 75% da 

linha de dispersão. Houve, assim, boas correlações 
entre a turbidez e o pH, pois o aumento ou diminu-
ição do pH se relaciona com a quantidade e o tipo 
de material presente na água (Gráfico 18). 
 
 

 
 

Gráfico 18 - Análise de correlação de Pearson do 

parâmetro turbidez (NTU) e pH da água do mês 

de março de 2011. 

 
 

Encontramos correlações perfeitas positivas 
entre os parâmetros de CE e o TDS; CE e o NaCl; 
TDS e o NaCl (Tabela 1). O coeficiente de determi-
nação linear (r2) entre a CE e o TDS indicaram re-
sultados ajustados de 95 a 100% (setembro/2010 a 
agosto/2011) (Gráfico 19). Entre a CE e NaCl, o 
coeficiente determinação linear (r2) variou de 87 a 
100% (setembro/2010 a agosto/2011)  (Gráfico 
20), já entre o TDS e o NaCl, variou de 84 a 100% 
(setembro/2010 a agosto/2011) (Gráfico 21). A 
variabilidade desses parâmetros está associada dire-
tamente à quantidade de sal na água, sendo que a 
intensificação dos valores desses parâmetros é ocasi-
onada no período seco, devido à cristalização dos 
minerais, aumentando a concentração de íons no 
meio aquático (Carneiro, 2002). 
 
 

 
 

Gráfico 19 - Análise de correlação de Pearson do 

parâmetro total de sólido dissolvido (mg/L) e 

condutividade elétrica (μS/cm) da água do 

mês de novembro de 2010. 
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Gráfico 20 - Análise de correlação de Pearson do 

parâmetro cloreto de sódio (mg/L) e condutividad 

 elétrica (μS/cm) da água do mês de agosto de 2011. 

 

 
 

Gráfico 21 - Análise de correlação de Pearson do 

parâmetro cloreto de sódio (mg/L) e total de sólido 

dissolvido (mag/L) da água do mês de outubro de 2010. 

 

 
 

Gráfico 22 - Análise de correlação de Pearson do 

parâmetro resistividade elétrica (cm.MΩ -1) e 

Condutividade elétrica (μS/cm) da água do 

mês de janeiro de 2011. 

 
 

Ocorreram correlações moderadas negativas 
a fortes positivas entre a CE e a RE (r = -0,69 a -
0,81), o TDS e a RE (r = -0,66 a -0,87) e o NaCl e a 
RE (r = -0,65 a -0,85) (Tabela 1). Os coeficientes de 
determinação linear (r2) entre a CE e a RE variaram 
de 47 a 65%, a correlação entre TDS e a RE tiveram 
uma variação de 44 a 75%, o NaCl e a RE com o 
coeficiente variando de 43 a 72%. Percebe-se, assim, 
que mais de 43% dos dados têm relação direta com 
os eixos ‘x’ e ‘y’, em relação à reta de tendência 

(Gráficos 22, 23 e 24). Os valores negativos ocorrem 
devido à variável ‘x’, que toma valores menores que 
os apresentados na variável ‘y’, sendo inversamente 
correlacionadas às variáveis. 
 

 
 

Gráfico 23 - Análise de correlação de Pearson d 

 parâmetro resistividade elétrica (cm.MΩ -1)  e total de 

sólido dissolvido (mg/L) da água do mês de abril de 2011. 

 

 

 
 

Gráfico 24 - Análise de correlação de Pearson do 

parâmetro resistividade elétrica (cm.MΩ -1) e cloreto 

de sódio (mg/L) da água do mês de junho de 2011. 

 
 

A turbidez se correlacionou moderada e for-
temente com a CE com o menor valor de r=0,42 em 
novembro/2010 e o maior valor de r = 0,90 em ja-
neiro/2011. Houve correlações na escala de mode-
rada a forte positiva entre a turbidez e o TDS com 
valores variando de r=0,43 a r=0,88, ocorrendo o 
menor valor no mês de novembro/2010 e o maior 
valor no mês de janeiro/2011. Entre a turbidez e o 
NaCl, obtiveram-se as correlações classificadas de 
fraca positiva com o valor de r=0,40 em novembro 
de 2010, e moderada positiva com valores de r=0,43 
a 0,67, ocorrendo de maio a agosto de 2011, coinci-
dindo com o período seco na área de estudo (Tabe-
la 1). 

Nos Gráficos 25 a 27, foram observados os 
coeficientes de determinação da quantidade de 
partículas em suspensão em relação à presença de 
sal na água. O menor coeficiente de determinação 
(r2) entre a turbidez e a CE foi de 17% no mês de 

P 1

P 2 P 3
P 4

P 5

P 6

P 7
P 8

P 9

y = 0,44x + 8,37
R² = 0,99

0

25

50

75

100

0 25 50 75 100 125 150 175

C
lo

re
to

 d
e 

só
d

io
 (

m
g

/L
) 

Condutividade elétrica (µS/cm)

P 1

P 2 P 3
P 4

P 5

P 6

P 7

P 8

P 9

y = 0,83x + 8,05
R² = 0,99

0

25

50

75

0 25 50 75

C
lo

re
to

 d
e 

só
d

io
 (

m
g

/L
) 

Total de sólido dissolvido (mg/L)

P 1

P 2

P 3
P 4

P 5P 6P 7
P 8

P 9 y = -0,79x + 69,36
R² = 0,65

0

25

50

75

100

0 25 50 75 100

R
e

s
is

ti
vi

d
a

d
e

 (
c

m
.M
Ω

 -
1

)

Condutividade elétrica (µS/cm)

P 1

P 2

P 3

P 4 P 5
P 6

P 7

P 8

P 9
y = -1,83x + 76,10

R² = 0,75

0

25

50

75

100

0 15 30 45

R
e

s
is

ti
vi

d
a

d
e

 (
c

m
.M
Ω

 -
1

)

Total de sólido dissolvido (mg/L)

P 1
P 2

P 3

P 4
P 5P 6

P 7
P 8

P 9
y = -2,93x + 102,84

R² = 0,60

0

25

50

75

100

10 15 20 25 30 35

R
e

s
is

ti
vi

d
a

d
e

 (
c

m
.M
Ω

 -
1

)

Cloreto de sódio (mg/L) 



Avaliação Espaço-Temporal das Águas dos Afluentes do Reservatório da UHE Barra dos Coqueiros/Goiás 

 140 

novembro de 2010 e o maior 81% no mês de janeiro 
de 2011. Para os parâmetros de turbidez e o TDS, o 
maior coeficiente de determinação linear (r2) foi de 
78% no mês de janeiro de 2011. Entre a turbidez e o 
NaCl no mês de novembro de 2010, cerca de 83% 
dos dados  ajustados à linha de dispersão. 
 

 
 

Gráfico 25 - Análise de correlação de Pearson do 

parâmetro turbidez (NTU) e condutividade elétrica 

(μS/cm) da água do mês de janeiro de 2011. 

 
 

 
 

Gráfico 26 - Análise de correlação de Pearson do 

parâmetro turbidez (NTU) e total de sólido dissolvido 

(mg/L) da água do mês de janeiro de 2011. 

 
 

 
 

Gráfico 27 - Análise de correlação de Pearson do 

parâmetro turbidez (NTU) e cloreto de sódio (mg/L) 

da água do mês de janeiro de 2011. 

 
 

As correlações obtidas entre os parâmetros 
de turbidez e a RE foram classificadas de fraca nega-
tiva, acontecendo no mês de setembro de 2010 (r=-

0,39), correlações moderada negativa com os valores 
variando de r=-0,63 a 0,58 e correlações forte negati-
va com os valores variando de r= -0,85 a 0,76. A tur-
bidez se correlaciona com esses parâmetros por ser 
uma medida da quantidade de partículas suspensas 
na água, onde as reações químicas e biológicas são 
responsáveis por suas alterações (Tabela 1 e Gráfico 
28). 
 
 

 
 

Gráfico 28 - Análise de correlação de Pearson do 

parâmetro turbidez (NTU) e resistividade elétrica 

(cm.MΩ -1) da água do mês de fevereiro de 2011. 

 
 

CONCLUSÕES 
 

 

Neste trabalho, avaliaram-se alguns dos pa-
râmetros físico-químicos de qualidade da água, de 
maneira espacial e temporal, e estudou-se a relação 
entre as variáveis utilizando a correlação de Pearson 
para verificação de padrões indicadores da integri-
dade ambiental dos afluentes do reservatório da 
UHE Barra dos Coqueiros. 

Os afluentes que apresentam inadequabili-
dade em relação aos parâmetros de pH e CE foram 
o Coqueiro da margem esquerda, que fornece mate-
rial a partir da alteração e erosão das rochas da 
Formação Marília, e o Vau, que fornece material 
proveniente da alteração de rochas da Formação 
Vale do Rio do Peixe. Os parâmetros encontrados 
nesses dois afluentes estão fora do padrão aceito 
pela Resolução CONAMA n� 357/2005, todavia, as 
demais amostras encontram-se em consonância com 
a legislação.  

As melhores correlações das medidas limno-
lógicas foram encontradas para os parâmetros que 
se relacionam diretamente com a quantidade de 
íons presentes na água. Os maiores valores de corre-
lação verificados para pH e TDS; pH e NaCl, ocorre-
ram nos meses de janeiro e fevereiro, período de 
maior intensidade de chuva na bacia, o que aumen-
ta da concentração de íons nos rios. Já os maiores 
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valores de correlação entre CE e TDS; CE e NaCl; 
TDS e NaCl, estão relacionados à maior concentra-
ção de íons na água, possivelmente devido a precipi-
tação na bacia; dissolução ou intemperização das 
rochas e solos da região e, agravadas pelas atividades 
antrópicas no entorno. 

De acordo com análise espacial e temporal 
dos dados, é possível destacar que as variações estão 
relacionadas ao tipo do uso da terra da bacia, e aos 
fatores litológicos, principalmente àqueles influen-
ciados pela Formação Vale do Rio do Peixe, que é 
rico em material carbonático em relação às outras 
formações; e a distribuição da precipitação nos 12 
meses do ano. 

Como perspectiva, espera-se realizar novas 
pesquisas no sentido de confirmar as tendências 
encontradas. 
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Spatial-Temporal Assessment Of The Waters Of 
Barra Dos Coqueiros HPP Reservoir Tributaries In 
Brazil 
 
ABSTRACT 
 

The building of hydraulic ventures interferes deep-

ly in the physical, chemical and biological properties of 

water. The objective of the present article was a spatial and 

temporal analysis of the physical and chemical characteris-

tics of the waters of the Barra dos Coqueiros Hydropower 

Plant (HPP) reservoir tributaries in the state of Goiás, in 

order to identify factors that interfere in the water quality. 

The samples of water in the tributaries were collected at 

approximately 30-day intervals during a one-year period.  

The parameters evaluated were: water temperature, hydro-

gen potential, total dissolved solids, conductivity, salinity, 

resistivity, and turbidity. The results show that the waters 

of some of the tributaries present inadequate physical and 

chemical parameters according to CONAMA Resolution N° 

357/2005. 

Key word: Environment, water resource, Watershed 
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RESUMO 
 

Este estudo teve como objetivo avaliar os níveis de compostos organoclorados em sedimentos de 35 cursos de água 

pertencentes às bacias hidrográficas Uberabinha, Araguari e Tijuco. Foram analisadas amostras de invertebrados bentônicos 

coletados em córregos que apresentaram maiores concentrações de organoclorados. Dos 19 compostos analisados, 10 foram 

detectados em cursos de água. Não foi evidenciada bioacumulação de organoclorados na fauna. No entanto, isso não exclui 

outros possíveis impactos destes compostos sobre a fauna. Medidas de controle devem ser encorajadas uma vez que o sedimen-

to é um dos compartimentos mais importantes no contexto da ciclagem da matéria e fluxo de energia. 

 
Palavras-chave: bioacumulação, predadores e poluição. 

 

INTRODUÇÃO 
 

 

 A utilização de agrotóxicos constitui uma 
das características fundamentais do padrão tecnoló-
gico introduzido na agricultura brasileira desde os 
anos sessenta (CARRARO, 1997). Dos compostos 
usados em grande escala, destacam-se, inicialmente, 
os organoclorados, depois os organofosforados, 
carbamatos, piretróides e uma série de derivados de 
triazinas, dentre outros (LARA & BATISTA, 1992). 
 Os pesticidas organoclorados são substân-
cias orgânicas tóxicas de origem antrópica que po-
dem ser encontrados em vários compartimentos 
ambientais: água, solo, ar, sedimento, fauna e flora. 
Caracterizam-se por apresentar natureza lipofílica, o 
que os torna passíveis de serem bioacumulados na 
cadeia alimentar (BAIRD, 2002). Uma vez que são 
resistentes à degradação microbiana, fotoquímica e 
térmica (JONES & VOOGT, 1999; VIVES et al., 

2005), possuem grande estabilidade físico-química, 
podendo permanecer no ambiente por décadas. 

Os efeitos adversos dos compostos organo-
clorados na  biota   são  diversos,   destacando-se   os 

1 - Ecologia e Conservação de Recursos Naturais — UFU, Campus 

Umuarama, Uberlândia — MG 
2 - Universidade de São Paulo — USP 
3 - Instituto de Biologia — UFU  - Campus Umuarama, Uberlândia — 

MG 

mutagênicos, teratogênicos e carcinogênicos 
(MONTEIRO & NOGUEIRA, 1983). Em relação à 
saúde humana, é relatado que estes compostos po-
dem ter efeitos na reprodução, interrupção endó-
crina (KELSE et al., 1995; KAVLOCK et al., 1996) 
além de efeitos neurotóxicos (SUÑOL et al., 1998; 

BLOOMQUIST, 1992). Por esses motivos, em 1995 a 
utilização de tais compostos para o controle de pra-
gas em pastagens foi proibida em território nacional 
por meio da Portaria 357/1971, sendo permitido o 
uso apenas em campanhas de saúde pública no 
combate a vetores de agentes etiológicos da Malária 
e Leishmaniose e também para uso emergencial na 
agricultura (a critério do Ministério da Agricultura). 
Além disso, há permissão também para o uso de 
iscas formicidas à base de Aldrin e dodecacloro e do 
uso de cupinicidas à base de Aldrin para refloresta-
mento (D'AMATO et al., 2002; PORTARIA 

329/1985). 
 Considerando a importância dos danos de 
resíduos de pesticidas organoclorados aos ecossis-
temas terrestres e aquáticos, o monitoramento des-
ses compostos em sedimentos, solos, fauna, cursos 
de água e lençóis freáticos torna-se muito importan-
te. Os sedimentos, particularmente, são considera-
dos bons indicativos da contaminação por agrotóxi-
cos (FLORES et al., 2004). É nesse compartimento 

que vários organismos aquáticos habitam realizando 
processos vitais como alimentação e reprodução. De 
acordo com Esteves (1998), o sedimento integra 
todos os processos que ocorrem nos ecossistemas 



Diagnóstico Ambiental de organoclorados em Sedimentos e Invertebrados Bentônicos de Bacias Hidrográficas do 
Triangulo Mineiro, Minas Gerais, Brasil 

  144 

aquáticos (biológicos, físicos e químicos) e pode ser 
considerado um dos compartimentos mais impor-
tantes desses ecossistemas no contexto da ciclagem 
de matéria e fluxo de energia. Não se sabe ao certo 
o quanto a presença desses contaminantes no ambi-
ente pode alterar ciclos de vida, relações tróficas, 
serviços ecológicos e a biodiversidade. 

Sabe-se que o Cerrado é considerado um 
Hotspot, ou seja, uma área prioritária para conser-
vação, considerando a alta biodiversidade encontra-
da e a grande ameaça a que vem sendo submetido. 
Minas Gerais, o segundo estado brasileiro que com-
porta maior área de Cerrado, foi um dos estados em 
que a agricultura teve grande expansão desde o 
século XIX com o cultivo do café. Neste estado, 
apenas dois estudos foram desenvolvidos com a 
finalidade de detecção e quantificação de organo-
clorados em sedimentos.  Flores et al. (2004) indica-

ram a presença de organoclorados no Ribeirão São 
Bartolomeu. No Triângulo Mineiro, Schneider 
(1996) avaliou a presença de organoclorados em 
matrizes de solo e de água em seis pontos de um 
trecho da Bacia do Rio Uberabinha, indicando a 
presença de tais compostos muito próximos a áreas 
de captação de água para abastecimento público. 
 Em relação à fauna aquática, quando associ-
ada a sedimentos contaminados por organoclora-
dos, um dos possíveis desdobramentos é a bioacu-
mulação, um processo pelo qual ocorre a concen-
tração de poluentes nos tecidos de seres vivos, que 
pode se dar passivamente, por adsorção dos poluen-
tes da coluna de água, ou ativamente através da 
ingestão de partículas tóxicas (LIBES, 1992). A par-
tir da bioacumulação pode ocorrer a biomagnifica-
ção, que consiste no aumento da concentração dos 
poluentes em níveis tróficos superiores, em decor-
rência das relações que ocorrem na cadeia alimentar 
(neste caso as maiores concentrações são encontra-
das nos predadores) . Diversos estudos já relataram 
bioacumulação em peixes, dentre eles Miranda 
(2006), Guo et al. (2008), Volta et al. (2009), tam-
bém em mexilhões (OZKOC et al., 2007) e caran-
guejos (MENONE et al., 2000).  Na comunidade de 

macroinvertebrados bentônicos, representada prin-
cipalmente por insetos aquáticos, não há informa-
ções na literatura sobre o processo de bioacumula-
ção de pesticidas organoclorados, sendo uma impor-
tante questão considerando os efeitos tóxicos desses 
compostos. 
 A Bacia do Rio Uberabinha até o final da 
década de 60 foi marcada pela pecuária extensiva 
(SCHNEIDER, 1996); no final dos anos 70 a área de 
chapada do Rio Uberabinha passou pelo chamado 
“Processo de Modernização da Agricultura Brasilei-

ra” sendo alvo de plantio de soja. A topografia plana 
e a facilidade de acesso a jazidas de calcário na regi-
ão foram fatores que favoreceram a expansão agrí-
cola e, com ela, o intenso uso de agrotóxicos. Desta-
ca-se também a prática da silvicultura de Pinus e 

Eucalipto que, com incentivos fiscais, expandiu-se 
nas áreas de Cerrado (SCHNEIDER, 1996). 

 Sendo as águas da Bacia do Rio Uberabinha 
de fundamental importância para o abastecimento 
de água da cidade de Uberlândia, entende-se que o 
diagnóstico e monitoramento da contaminação 
desse manancial deve ser uma medida prioritária, 
considerando que diversos poluentes como pestici-
das e metais pesados não são eliminados quando da 
realização do tratamento convencional de água para 
abastecimento público. 
 Nesse contexto, este estudo teve por objeti-
vo avaliar os níveis de pesticidas organoclorados em 
sedimentos de cursos de água pertencentes às bacias 
do Rio Uberabinha, Rio Araguari e Tijuco. Também 
foi avaliada a ocorrência da bioacumulação de com-
postos organoclorados em larvas de insetos aquáti-
cos predadores coletadas em sedimentos de cursos 
de água contaminados por pesticidas clorados. 
 

 

MATERIAL E MÉTODOS 
 

Área Estudada 

 

 A bacia do Rio Uberabinha integra a região 
denominada Triângulo Mineiro e abrange parte dos 
municípios de Uberlândia, Uberaba, Martinésia e 
Tupaciguara, drenando uma área aproximada de 
2.188,3 km2 (FELTRAN FILHO & LIMA, 2007). Ela 
integra a bacia do rio Paraná, representada pelas 
litologias de idade Mesozóica: arenitos da Formação 
Botucatu, basaltos da Formação Serra Geral e rochas 
do Grupo Bauru (NISHIYAMA, 1989). O clima da 
região é o tropical e, segundo a classificação climáti-
ca de Köppen, é tipo Aw, megatérmico, com chuvas 
no verão e seca de inverno (EMBRAPA, 1982) 
 
 
Sedimento 

 
 
Amostragem  
 Foram amostrados 35 pontos de coleta, 
perfazendo 12 pontos no rio Uberabinha e 18 pon-
tos em afluentes. Três pontos em riachos integrantes 
da Bacia do Rio Araguari e dois da Bacia do Rio 
Tijuco (Figura 1, Tabela 1). 
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Figura 1 — Localização dos pontos de coleta de sedimentos para análise de organoclorados. 2011 

 
 
 
 
 As amostras de sedimento foram coletadas 
manualmente entre os meses de julho e outubro de 
2011 em duplicata em cada ponto de coleta. As a-
mostras foram acondicionadas em frascos de vidro 
estéreis com tampa de teflon, revestidos externa-
mente com papel alumínio e com capacidade para 
200 g. Estes foram colocados em caixa isotérmica 
com gelo até a chegada ao laboratório, onde foram 
armazenados em refrigerador a 4 ºC. 
 
Extração e análise 

 

 Para extração de organoclorados no sedi-
mento foi utilizada a técnica de Ultra-Som (EPA - 
Método 3550C - ULTRASONIC EXTRACTION 
3550C). Foram adicionados a 10 g de sedimento in 

natura 25 mL de hexano. A extração ocorreu em 
banho de ultra-som por 15 minutos e, em seguida, 
foi feita a filtração em papel Whatman nº 45. Ao 
extrato foi adicionado sulfato de sódio anidro para 
eliminar traços de umidade. Os extratos foram eva-
porados em um rotaevaporador até redução do 
volume para 1 mL e as análises foram determinadas 
em duplicata por cromatografia gasosa acoplada à 
detecção por espectrometria de massa (GCMS). 
Foram analisados 19 organoclorados (os mais co-
mumente encontrados no território nacional), a 
saber: Aldrin, Alfa-BHC, Beta-BHC, Delta-BHC, 
Gama-BHC, Clordano, 4,4-DDD, 4,4-DDE, 4,4-DDT, 
Dieldrin, Endosulfan I, Endosulfan II, Endosulfan 
Sulfato, Endrin, Endrin Aldeído, Heptacloro, Hep-
tacloro Epoxi, Metoxiclor, Metolaclor. 
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Tabela 1 — Localização dos ambientes amostrados. 

 

Código Curso d’água Localização Coordenadas Geográficas 

P1 Rio Uberabinha Alto Curso 19°17’37”S  47°54’19”O 

P2 Rio Uberabinha Alto Curso 19°16’6”S  47°55’44”O 

P3 Rio Uberabinha Alto Curso 18°59’53”S  48°05’53”O 

P4 Rio Uberabinha - Foz Ribeirão Beija-Flor Alto Curso 19°6’45”S  48°2’16”O 

P5 Rio Uberabinha — Ponte de Arame Alto Curso 18°59’53”S  48°14’89’’O 

P6 Rio Uberabinha — Captação de água Alto Curso 18° 59’ 11.54”S 48 09 56.17"O 

P7 Rio Uberabinha — Clube Caça e Pesca Alto Curso 18°58'34''S  48°17'18'' O 

P8 Córrego Machado Alto Curso 19°18’7”S  47°59’21”O 

P9 Ribeirão Beija Flor Alto Curso 19°6’43”S  48°2’18”O 

P10 Ribeirão Bom Jardim Alto Curso 19°6’27”S  48°15’38”O 

P11 Córrego Rancharia Alto Curso 19°5’5”S  48°3’9”O 

P12 Córrego do Meio Alto Curso 19°7’15”S  48°10’31”O 

P13 Córrego da Enxada Alto Curso 19°1’27”S  48°15’55”O 

P14 Córrego Estiva Alto Curso 18°59’33”S  48°10’29”O 

P15 Córrego na Fazenda Cabeceira do Lobo Alto Curso 18°59’28”S  48°6’46”O 

P16 Córrego da Arregaçada Alto Curso 18°59’16”S  48°6’58”O 

P17 Córrego da Fortaleza Alto Curso 18°59’50”S  48°8’17”O 

P18 Rio Uberabinha- captação de água Alto Curso 18°59’22”S  48°9’23”O 

P19 Rio Uberabinha Alto Curso 19°14’15”S  47°56’45”O 

P20 Ribeirão do Panga Bacia do Rio Tijuco 19°10’51,3”S  48º23’42,6”O 

P21 Córrego da Areia Bacia do Rio Tijuco 19°05’39,3”S  48º21’49,0”O 

P22 Córrego Marimbondo Bacia do Rio Araguari 18º49’49,3”S  48º09’51,6”O 

P23 Córrego Terra Branca Bacia do Rio Araguari 18º50’21”S  48º11’39”O 

P24 Córrego São José Bacia do Rio Araguari 18º51’26,4”S  48º13’50,2”O 

P25 Córrego Bernardo/Capim Branco Médio Curso 18°52’32,7”S  48º20’35,6”O 

P26 Córrego do Óleo Médio Curso 18°54’53,5”S  48º18’35,7”O 

P27 Córrego das Guaribas Médio Curso 18°58’16”S  48°18’27”O 

P28 Rio Uberabinha -Confluência com Córrego Liso Médio Curso 18°53'33''S  48°18'57'' O 

P29 Rio Uberabinha - Fazenda Capim Branco Médio Curso 18°52'35''S  48°20'12''O 

P30 Rio Uberabinha — Ponte do Carrapato Baixo Curso 18°46’11”S  48°26’16”O 

P31 Rio Uberabinha — Usina dos Martins Baixo Curso 18°48’24”S  48°23’22”O 

P32 Rio das Pedras Baixo Curso 18°41’16”S  48°30’43”O 

P33 Córrego Gordura Baixo Curso 18°47’36”S  48°23’51”O 

P34 Córrego Boa Vista Baixo Curso 18°51’53”S  48°20’13”O 

P35 Córrego dos Machados Baixo Curso 18°47’51”S  48°24’42”O 

 
 
Fauna 

 

Amostragem 
 A fauna foi coletada utilizando-se rede cole-
tora do tipo “D”. Ainda em campo foi feita pré-
triagem dos táxons e, em laboratório, os organismos 

foram identificados utilizando-se estereomicroscó-
pio e chaves específicas (MUGNAI et al., 2010). 

 Para a análise da concentração de organo-
clorados na fauna optou-se, inicialmente, por uma 
avaliação de grupos tróficos diversificados (Tabela 
2). Dessa forma, foram analisadas seis amostras de 
2g, cada uma contendo representantes diversos da  
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Tabela 2 — Composição e abundância de macroinvertebrados bentônicos coletados em córregos contaminados 

por organoclorados, Minas Gerais, Brasil, 2012. 

 

Táxons Pontos amostrais GT 

 Córrego 

Gordura 

Ponte de 

Arame 

Córrego 

Marimbondo 

Córrego 

do Óleo 
 

Coleoptera      

Elmidae*   1  C 

Hemiptera* 1    P 

Odonata      

Calopterygidae   5 197 P 

Coenagrionidae   2 7 P 

Gomphidae 465 2 182 7 P 

Libellulidae 2 2 32 58 P 

Zygoptera Identificada 1 1  53 P 

Plecoptera   6   

Perlidae*     P 

Trichoptera      

Hydropsychidae*   1  F 

Megaloptera*   1  P 

Abundância Total 469 5 230 322  

GT — Grupo trófico alimentar.  C: coletor; P: predador; F: filtrador 

* Presentes apenas na primeira análise; os demais na segunda análise. 

 
 
entomofauna bentônica presente nos pontos que 
apresentaram as maiores concentrações de organo-
clorados (P33, P17 e P5).  Em um segundo momen-
to, restringiu-se as análises somente aos macroinver-
tebrados predadores (Tabela 2), uma vez que a con-
centração de organoclorados nesses organismos 
seria, teoricamente, maior. Foram analisadas seis 
amostras de 10g cada (visando maior representativi-
dade da amostra) sendo duas de cada um dos três 
córregos que apresentaram maiores concentrações 
de organoclorados e que tinham elevada abundân-
cia de predadores (córregos Marimbondo, Gordura 
e Óleo). 
 Foram analisados os mesmos compostos 
avaliados nos sedimentos. 
  
Extração e análise 

 
 Para extração e análise de organoclorados 
na fauna foi utilizada a mesma técnica aplicada aos 
sedimentos, mudando-se apenas a massa amostral. 
Assim, foram utilizadas seis amostras de 2,0 g num 
primeiro momento e seis de 10,0g em um segundo 
momento.  

RESULTADOS 
 

Sedimentos 

 
 Dos dezenove compostos organoclorados 
analisados, dez foram detectados nos cursos de água 
estudados (Tabela 3) sendo que os níveis de con-
centração variaram de 0 a 12,20 μg.kg-1. Entre os 
compostos analisados, Aldrin, 4,4- DDE e Endrin 
Aldeído foram os mais frequentes e também os que 
apresentaram as maiores concentrações, conside-
rando-se a porcentagem total dos mesmos em rela-
ção aos demais compostos (44,00%, 23,17% e 
17,07%, respectivamente). Apesar da baixa frequên-
cia, Metolachlor representou 7,47% das concentra-
ções detectadas. Os compostos Endosulfan 1, 4,4 
DDD, Endrin e Heptacloro Epoxi apareceram em 
concentrações intermediárias e em baixa frequên-
cia. Os demais compostos 4,4DDT e Gama BHC, 
foram os compostos que apresentaram as menores 
concentrações em apenas uma amostra. 
 Observou-se que os pontos localizados no 
alto curso do Rio Uberabinha foram os que apresen-
taram as maiores concentrações dos compostos ana 

 



Tabela 3 — Concentração de compostos organoclorados nos sedimentos dos cursos de água estudados. 

Os valores encontram-se em μg.kg-1. n=2; foram apresentados os maiores valores de cada réplica. 

 

Compostos Amostras CMP (μg.Kg-1 )** 

 
Alto 

curso 
B. Rio Tijuco B. Rio Araguari Médio Curso Baixo Curso 

 

 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 P31 P32 P33 P34 P35  

Aldrin 5,12 Nd 0,16 nd nd 0,18 nd nd nd nd 0,06 nd nd 8,14 12,12 6,56 nd 120 

Gama-BHC nd nd nd 0,13 nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd - 

4,4-DDD nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 1,43 nd nd nd nd 1,8 

4,4-DDE 2,45* 0,12 nd nd nd 0,03 nd 0,220 nd 0,58 nd nd nd nd nd nd nd 1,5 

4,4-DDT nd nd nd 0,59 nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd  9,4  

Endosulfan I 1,22* nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd          0,026 

Endrin Aldeído nd nd 1,30 nd nd nd nd nd nd nd 0,25 1,33 nd nd nd nd nd              - 

Heptacloro Epoxi nd nd nd 0,43* nd nd nd 1,110* nd nd nd nd nd nd nd nd nd           0,02 

Metolaclor nd nd nd nd Nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd              - 

nd=não detectado; legenda, ver Tabela 1.  

* Valores acima do limite permitido por legislação  

** Concentrações máximas permitidas (CMP) para compostos com um potencial de envenenamento secundário em sedimentos (CROMMENTUIJN et al., 2000) 

 

Compostos Amostras CMP (μg.Kg-1 )** 

 Alto curso  

 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18  

Aldrin 4,32 nd nd nd nd nd 0,27 2,76 nd nd nd nd nd nd 2,21 nd nd nd 120 

4,4-DDE 12,19* nd nd nd 3,32* 0,81 0,20 nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 2,14* 1,5 

Endosulfan I nd nd nd nd 1,54* nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 0,026 

Endrin nd nd nd 1,43 nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 2,9 

Endrin Aldeído nd nd nd nd nd 1,18 nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 12,20 nd - 

Metolaclor nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 7,12 nd nd nd nd - 
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lisados. De forma contrária, no médio curso do rio 
foram detectadas as menores concentrações. 
 
Fauna 

 

 Nas seis amostras de 2,0g, com representan-
tes de diversos grupos tróficos funcionais da ento-
mofauna bentônica, não foram detectados organo-
clorados. Para descartar a hipótese de que a massa 
tenha sido insuficiente ou pouco representativa, 
optou-se por novas coletas somente dos predadores 
(pois, teoricamente, apresentariam maiores concen-
trações de organoclorados via biomagnificação) 
utilizando massa amostral de 10g. Novamente, nas 
seis amostras analisadas não foram detectados orga-
noclorados. 
 

 

DISCUSSÃO 
 

Sedimentos 

 

 No Brasil não existe uma legislação que 
estabeleça concentrações limites de organoclorados 
no sedimento dos cursos de água. A despeito disso, 
sabe-se que monitorar os níveis de pesticidas em 
sedimentos torna-se de suma importância já que o 
sedimento é considerado o compartimento mais 
importante para o estudo do impacto das substân-
cias tóxicas persistentes (STP) no meio ambiente, 
pois é nele que estas apresentam os maiores tempos 
de residência (ALMEIDA et al.,  2007). 

 Neste estudo, tomando como referência 
outros trabalhos realizados no Brasil, os dados apon-
tam que as concentrações dos compostos Aldrin 
(12,12 μg.kg-1), 4,4- DDE (12,19 μg.kg-1) e Endrin 
Aldeído (12,20 μg.kg-1) estão dentro dos valores 
observados por pesquisadores no país,  como no  
trabalho de Torres et al., 2002, que avaliando sedi-

mentos de cursos de água do Rio de Janeiro, detec-
taram concentrações máximas de 0,2 μg.kg-1para 
Aldrin  e de 20,5 μg.kg-1para 4,4DDE. Sousa et al. 

(2008) estudando mangues no estado do Rio de 
Janeiro encontraram valores máximos de Aldrin e 
4,4-DDE de  4,23 e 4,39 μg.kg-1, respectivamente. Em 
contrapartida, comparando com resultados encon-
trados por Corbi et al., (2006) no estado de São Pau-

lo (Aldrin: 1787 μg.kg-1; 4,4-DDE: 22,9 μg.kg-1 e En-
drin Aldeido: 82,3 μg.kg-1) as concentrações obtidas 
foram relativamente baixas. 
 Para melhor entendimento do cenário am-
biental da Bacia do Rio Uberabinha em relação à 
concentração de pesticidas no sedimento e avaliação 
da qualidade do mesmo, tomou-se como referência 

as concentrações máximas permitidas (CMP) pro-
postas por Crommentuijn et al., (2000), em conjunto 

com o governo holandês, que estabeleceram crité-
rios de avaliação de 150 substâncias orgânicas, inclu-
indo alguns pesticidas, em solo, água e sedimento. A 
tabela 3 apresenta a CMP de alguns pesticidas em 
sedimento. A concentração máxima permissível é 
um risco limite deduzido a partir de informações 
toxicológicas e ecotoxicológicas existentes sobre os 
pesticidas (CUNHA, 2003). 
 Tomando como referência esses valores, 
evidencia-se que as concentrações de 4,4DDE e de 
Heptacloro Hepoxi estão acima do valor permitido 
nos cursos de água P1, P5, P18 e P19 para o primei-
ro composto e nos pontos 22 e 26 para Heptacloro 
Hepoxi. 
 O 4,4 DDE é um metabólito do DDT e é 
considerado a STP mais persistente em organismos 
vivos (BRESSA et al., 1997) Já foram relatados efeitos 

de inibição da ligação do receptor andrógeno e 
testosterona, ocasionando, em ratos machos de la-
boratório, a manutenção de mamilos torácicos, atra-
so na separação do prepúcio e diminuição da vesícu-
la seminal e próstata (D’AMATO et al., 2002 & KEL-
CE et al., 1995) 
 Em relação à espécie humana, Romieu et al., 

2000 analisaram a relação entre o histórico de lacta-
ção, níveis plasmáticos de DDT e DDE e risco de 
câncer de mama, em um estudo conduzido entre 
mulheres residentes na Cidade do México entre 
1990 e 1995. Foi evidenciado que a presença de 
níveis altos de DDE, principalmente entre mulheres 
pós-menopausa, pode aumentar os riscos de câncer 
de mama. Nas aves o DDE tem sido indicado como 
responsável pela deficiência na formação da casca 
dos ovos. Como consequência, as cascas são frágeis e 
não resistem até que ocorra a eclosão natural dos 
ovos. Esse efeito diminuiu drasticamente a popula-
ção de águias, falcões e açores, na década de 80, no 
ecossistema mundial (SOLOMONS et al., 1989 & 

TAN, 1994). 
 É importante destacar que a razão 
DDT/DDE pode ser usada como estimativa da en-
trada de DDT no ambiente ao longo do tempo. 
Com o passar dos anos, a partir da última data de 
aplicação do inseticida, a concentração de DDE 
tende a superar a de DDT, já que é um metabólito 
deste. Neste estudo, em todos os pontos, exceto no 
P22, não foi encontrado DDT, indicando que prova-
velmente este produto não está sendo mais aplicado, 
mas no passado foi muito utilizado visto as altas con-
centrações de 4,4 DDE. 
 O heptacloro é um inseticida considerado 
pela Environmental Protection Agency (EPA) 
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moderadamente tóxico (Classe 2), altamente 
persistente no meio e oxidado principalmente a 
Heptacloro Epóxido; este composto é 
frequentemente encontrado em níveis muito mais 
elevados no tecido adiposo (gordura) do que o 
heptacloro. A análise de regressão dos dados 
coletados pela EPA, entre 1969 e 1983 sobre 
resíduos de pesticidas em gordura humana resultou 
em uma associação significativa entre os níveis de 
heptacloro epóxido e diagnóstico de linfoma não-
Hodgkin (OSHA). Além disso, pesquisas relacionam 
efeitos do Heptacloro Epoxi a danos ao sistema 
nervoso central e ao fígado em animais. 
 A contaminação por organoclorados em 
geral é visivelmente maior no alto curso da bacia, 
tanto nos córregos como no Rio Uberabinha, áreas 
em que extensas culturas (seringueira, eucalipto, 
soja, café, milho e horticultura) foram tratadas com 
organoclorados, conforme dados de Schneider 
(1996), ao analisar amostras de solos dessas culturas. 
As menores concentrações encontradas no médio 
curso devem-se à urbanização dessas áreas, nas quais 
a atividade agrícola não se desenvolveu prioritaria-
mente, mas sim, o município de Uberlândia. 
 Da mesma forma, explicam-se as menores 
concentrações de organoclorados, a jusante no Rio 
Uberabinha, possivelmente pelo fato de que no 
baixo curso, em áreas próximas às margens do Rio, 
possivelmente pelo tipo de relevo o cultivo de pro-
dutos agrícolas não se deu plenamente, logo, o uso 
de pesticidas também não. O relevo nessa região é 
intensamente dissecado, onde a rede de drenagem 
principal se apresenta em vales encaixados no basal-
to. Possivelmente pela presença de material basálti-
co e cristalino (onde rochas mais resistentes à ero-
são mantêm os ressaltos topográficos) os solos não 
favorecerem a agricultura. 
 No entanto, nos córregos do baixo curso 
foram encontradas concentrações elevadas de clo-
rados, possivelmente pelo fato de que essas áreas, 
mais distantes das margens do rio, permitem o plan-
tio de cultivares por apresentarem relevo mais pro-
pício à agricultura.  
 Nesse contexto, a Bacia do Rio Uberabinha 
pode ser classificada como pouco impactada por 
contaminação por organoclorados de forma geral, 
mas fortemente impactada pelos compostos 4,4DDE 
e Heptacloro Epóxi, indicando, mais uma vez, a 
elevada persistência dos compostos organoclorados. 
Desse modo, a área de estudo é uma área prioritária 
para o monitoramento dos possíveis efeitos desses 
compostos no ambiente, uma vez que podem acar-
retar efeitos tóxicos na fauna aquática, além do po-
tencial de biomagnificação. Outra medida impor-

tante seria investigar se tais compostos podem estar 
sendo utilizados indiscriminadamente sem a finali-
dade para a qual são permitidos, ou seja, conforme 
já mencionado, o uso restrito, com autorização do 
MMA. Soma-se a isso o fato dos possíveis efeitos na 
fauna aquática e também a possibilidade de que as 
águas desses mananciais também estejam contami-
nadas, especialmente nos pontos 1, 15, 18 e 19, que 
compõem o alto curso do Rio Uberabinha, respon-
sável pelo abastecimento de cerca de 750.000 habi-
tantes em Uberlândia, cidade mais populosa do 
Triângulo Mineiro.  
 

Fauna 

 

 Uma vez que em outros organismos aquáti-
cos, como peixes, mexilhões e caranguejos já foi 
relatado o evento de bioacumulação (MIRANDA, 
2006; GUO et al., 2008; VOLTA et al., 2009; OZKOC 
et al., 2007; MENONE et al., 2000) é possível que 

ocorra também em insetos. Contudo, no presente 
estudo, não foram detectados organoclorados na 
fauna, possivelmente em decorrência das baixas 
concentrações de organoclorados encontradas nos 
sedimentos dos cursos de água nos quais foram fei-
tas as coletas da fauna. Talvez em ambientes onde as 
concentrações de pesticidas sejam maiores no sedi-
mento ocorra a bioacumulação na entomofauna 
bentônica. No entanto, para acatar essa hipótese 
seria importante analisar insetos coletados em ambi-
entes altamente contaminados por pesticidas clora-
dos, como os cursos de água estudados por Corbi et 
al., 2006. 

 Ainda que não tenha sido evidenciada bioa-
cumulação, não se pode afirmar a ausência de im-
pactos (seja ao nível de indívíduo, populacional ou 
de comunidades) dos organoclorados sobre essa 
fauna, diretamente em contato com sedimentos 
contaminados. Efeitos crônicos e agudos são possibi-
lidades, dada a exposição da fauna; para essa avalia-
ção, estudos de toxicidade devem ser incentivados. 
 
 

CONCLUSÕES 
 

 

 Nesse estudo detectou-se a presença de dez 
tipos de organoclorados nos sedimentos do rio Ube-
rabinha e seus afluentes, sendo que 4,4 DDE e Hep-
tacloro Hepóxi foram detectados em concentrações 
acima do permitido por legislação em seis pontos 
amostrais. Não foram detectados organoclorados na 
fauna analisada. No entanto, a ocorrência de efeitos 
agudos e crônicos, por exemplo, alterações na taxa 
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de mortalidade e no desenvolvimento das espécies, 
na taxa de eclosão de larvas, taxa de emergência dos 
adultos além de  alterações morfológicas são hipóte-
ses a serem testadas em estudos futuros. 
 Medidas de monitoramento devem ser in-
centivadas considerando os efeitos tóxicos desses 
compostos tanto para a fauna aquática como para o 
abastecimento público, já que o Rio Uberabinha e o 
Ribeirão Bom Jardim, ambos localizados em regiões 
de cabeceira, são fontes de abastecimento de água 
no Triângulo Mineiro e, embora haja tratamento 
das águas para o abastecimento, o sistema conven-
cional não elimina resíduos de agrotóxicos. 
 

 

AGRADECIMENTOS 
 

 

 Agradecemos à CAPES pela concessão de 
bolsa de doutorado a R. M. G. Souto e à FAPEMIG 
(Proc. CRA - APQ-02033-10)  pelo auxílio financeiro 
das análises de organoclorados; à Dra. Maria Olím-
pia de Oliveira Rezende e Dra. Maria Diva Landgraf 
pelo apoio com as análises de Organoclorados. Ao 
DMAE pelo auxílio na localização e acesso aos pon-
tos de coleta e, finalmente, aos colaboradores Hele-
na M. Guimarães, Walter Guimarães, Weslley Naza-
reth e Doca Mastroiano pelo importante apoio nas 
coletas da fauna. 
 
 

REFERÊNCIAS 
 
 
ALMEIDA, F.V.; CENTENO, A.J.;  BISINOTI, M. C.; 
JARDIM, W.F. Substâncias Tóxicas Persistentes 
(STP) no Brasil, Química Nova, v. 30, n.8, p.1976-

1985, 2007. 
 
BAIRD, C. Química Ambiental .2 ed. Porto Alegre: 

Bookman. 2002, 648p. 
 
BLOOMQUIST, JR. Intrisic lethality of chloride-
channeldirected insecticides and convulsants in 
mammals, Toxicolog. Letters, v.60, p. 289-298, 1992. 

 
BRASIL. Ministério da Agricultura. Portaria n° 357. 
Diário Oficial da União, Brasília, 15 out. 1971. Seç. 1, 

p. 8318. 
 
BRASIL. Ministério da Agricultura. Portaria nº 329. 
Diário Oficial da  União, 3 set 1985, Brasília, Seç. 1, p. 

12941. 

BRESSA, G.; SISTI, E.; CIMA, F. PCBs and 
organochlorinated pesticides in eel (Anguilla anguil-

la L.) from the Po delta, Marine Chemistry, v.58, p. 

261-266, 1997. 
 
CARRARO, G. Agrotóxico e meio ambiente: uma proposta 

de ensino de Ciências e de Química. Universidade Fede-

ral do Rio Grande do Sul. 1997, 95p. 
 
CORBI, J.J.; STRIXINO, S.T.; SANTOS, A. Diagnós-
tico ambiental de metais e organoclorados em cór-
regos adjacentes a áreas de cultivo de cana-de-açúcar 
(estado de São Paulo, Brasil), Química Nova, v. 29, n. 

1, p.61-65, 2006 
 
CROMMENTUIJN, T.; SIJM, D.; BRUIJN, J. DE B.; 
LEEUWEN, K. V.; PLASSCHE, E.V.Maximum per-
missible and negligible concentrations for some 
organic substances and pesticides, Journal of Envi-

ronmental Management, v.58, p. 297-312,  2000. 

 
CUNHA, M. L. F.; Dissertação de Mestrado, Univer-
sidade Federal de Mato Grasso, Brasil, 2003. 
 
D'AMATO, C.; TORRES, J. P.M.; MALM, O. DDT 
(dicloro difenil tricloroetano): toxicidade e conta-
minação ambiental - uma revisão, Química Nova 
[online], vol.25, n.6a, p. 995-1002, 2002.  
 
EMBRAPA. Serviço nacional de levantamento e 
conservação dos solos-EPAMIG (Belo Horizonte, 
MG). Levantamento de reconhecimento de média 
intensidade dos solos e avaliação da aptidão agrícola 
das terras do Triângulo Mineiro. Boletim de pesquisa, 

1982, 1, 34. 
 
ESTEVES, F.A. Fundamentos de Limnologia. 2 ed. Rio 

de Janeiro: Interciência. 1988, 575p.  
 
FELTRAN FILHO, A.; LIMA, E.F. Considerações 
morfométricas da bacia do Rio Uberabinha - Minas 
Gerais, Sociedade & Natureza, v.19, p.65-80, 2007. 

 
FLORES, A.V.; QUEIROZ, M. E. L.R.; NEVES, A.A.; 
GOULART, S. M. Extração e Análise de Organoclo-
rados em Sedimentos do Ribeirão São Bartolomeu, 
Viçosa-MG,  Analytica, v. 3, n.13, p. 42-47, 2004. 

 
GUO, L.; QIU, Y.; ZHANG, G.; ZHENG, G.J.; LAM, 
P.K.S.; LI, X.D. Levels and bioaccumulation of 
organochlorine pesticides (OCPs) and 
polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) in fishes 
from the Pearl River estuary and Daya Bay, South 



Diagnóstico Ambiental de organoclorados em Sedimentos e Invertebrados Bentônicos de Bacias Hidrográficas do 
Triangulo Mineiro, Minas Gerais, Brasil 

  152 

China, Environmental Pollution, v.152, n.3, p. 604-611, 

2008. 
 
JONES, K.C.; DE VOOGT, P. Persistent organic 
pollutants (POPs): state of the Science, Environmen-

tal Pollution, v. 100, p.209-221,1999. 

 
KAVLOCK, W. Research needs for the risk assess-
ment of  health and environmental effects of endo-
crine disruptors, Environmental Health Perspectives, v. 

104, n.4, p.715-740, 1996. 
 
KELSE, W.R.; STONE, C.R.; LAWS, S.C.; GRAY, 
L.E.; KEMPPAINEN, J.A.; WILSON, E.M. Persistent 
DDT metabolite p,p´-DDE is a potent androgen 
receptor antagonist, Nature, v.375, p. 581-585, 1995. 

 
LARA, W.H.; BATISTA, G.C. Pesticidas, Química 

Nova, v.15, n.2, p.161-166, 1992. 

 
LIBES, S. An introduction to marine biogeochemistry. 2 

ed. New York:  John Wiley and Sons, 1992, 734p. 
 
MENONE, M.L.; BORTOLUS, A.; BOTTO, F.; 
AIZPÚN DE MORENO J.E.; MORENO, V.J.; 
IRIBARNE, O.; METCALFE, T.L.; METCALFE, C.D. 
Organochlorine contaminants in a coastal lagoon in 
Argentina: Analysis of sediments, crabs and 
cordgrass from two different habitats, Estuaries, v.23, 

p 583-593, 2000.    
 
MIRANDA, A.L.C. Bioacumulação de poluentes organo-

persistentes (POPSs) em traíra (Hoplias malabaricus) e 

seus efeitos in vitro em células do sistema imune de carpa 

(Cyprinus carpio). 2006. 57f. Dissertação (Mestrado) - 

Universidade Federal do Paraná, 2006. 
 
MONTEIRO, A.F.; NOGUEIRA, D.P. (Coord.). Meio 

Ambiente e Câncer. Sao Paulo: T. A. Queiroz / CNPq. 

l983, p.63. 
 
MUGNAI, R.; NESSIMIAN, J.L.; BAPTISTA, D.F. 
Manual de identificação de Macroinvertebrados Aquáticos 

do estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Technical 

Books. 2010, 176p. 
 
NISHIYAMA, L. Geologia do município de Uber-
lândia e áreas adjacentes. Revista Sociedade & 

Natureza, v.1, n.1, p.9-16, 1989. 

 
OZKOC, H.B.; BAKAN, G.; ARIMAN, S. Distribution 
and bioaccumulation of organochlorine pesticides 
along the Black Sea coast, Environ Geochem Health, v. 

29, n.1, p. 59-68, 2007. 

SCHNEIDER, M. de O. Bacia do rio Uberabinha: uso 

agrícola do Solo e Meio Ambiente. 1996. 157f. Tese 

(Doutorado) - Universidade de São Paulo, 1996. 
 
SOLOMONS, T.W.G. Química orgânica 2. Rio de 

Janeiro: Livros Técnicos e Científicos. 1989, p. 354 - 
496. 
 
SOUZA, A.S. DE S.; TORRES, J.P.M.; MEIRE, R.O.; 
NEVES, R.C.; COURI, S.C.; SEREJO, C.S. Organoc-
hlorine pesticides (OCs) and polychlorinated bi-
phenyls (PCBs) in sediments and crabs (Chasmagna-

thus granulata, Dana, 1851) from mangroves of Gua-
nabara Bay, Rio de Janeiro State, Brazil, Chemosphere, 

73, p.186—192, 2008. 
 
SUÑOL, C.; VALE, C.; RODRIGUEZ-FARRE, E. 
Polychlorocycloalkane insecticide action on GABA-
and glycine-dependent chloride flux, Neurotoxicology, 

v.19, n.4-5, p.573-580, 1998.  
 
TAN, K.H. Environmental soil science. New York: Unit-

ed States of America. 1994, 557 p. 
 
TORRES, J.P.M.; MALM, O.; VIEIRA, E.D.R.; JA-
PENGA, J.; KOOPMANS, G.F. Organic micropollu-
tants on river sediments from Rio de Janeiro, Sou-
theast Brazil, Caderno de Saúde Pública, v. 18, n. 2, p. 

477-488, 2002.  
 
VIVES, I., GRIMALT, J.O., VENTURA, M., 
CATALAN, J., ROSSELAND, B.O. Age dependence 
of the accumulation of organochlorine pollutants in 
brown trout (Salmo trutta) from a remote high 
mountain lake (Redó, Pyrenees), Environmental Pol-

lution, v. 133, p. 343-350, 2005. 

 
VOLTA, P.; TREMOLADA, P.; NERI, M.C.; 
GIUSSANI, G.; GALASSI, S. Age-dependent bioac-
cumulation of organochlorine compounds in fish 
and their selectivebiotransformation in top preda-
tors from Lake Maggiore (Italy), Water Air Soil Pollut, 

v. 197, p. 193-209, 2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RBRH – Revista Brasileira de Recursos Hídricos Volume 19 n.1 –Jan/Mar 2014, 143-153 

  153 

Environmental Diagnosis Of Organochlorine Com-
pounds In Sediment And Benthic Invertebrates Of 
Triangulo Mineiro Watersheds, Minas Gerais, Bra-
zil 
 
ABSTRACT 
 

This study aimed to assess the levels of 

organochlorine compounds in sediments of 35 watercourses 

belonging to the Uberabinha, Araguari and Tijuco water-

sheds. Samples of benthic invertebrates collected in streams 

that showed higher concentrations of organochlorines were 

analyzed. Among the nineteen compounds analyzed, ten 

were detected in watercourses. The bioaccumulation of 

organochlorines was not evident in the fauna. However, 

this does not exclude other possible impacts of these com-

pounds on the fauna. Monitoring measures must be en-

couraged since sediment is one of the most important com-

partments in the context of the cycling of matter and energy 

flow. 

Key-words: bioaccumulation, predators, and pollution. 
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RESUMO 
 

Este trabalho apresenta os resultados do ajuste de curvas-chave em estação instável, sob efeito de remanso, obtidos 

pela aplicação de dois métodos de calibragem de curva-chave: um método simplificado que desconsidera a correção da vazão 

pela declividade da linha de água e o método Boyer ou método do desnível normal. Os resultados são apresentados em termos 

de desvio médio das curvas ajustadas, amplitude de vazões, hidrogramas gerados e vazão de referência Q90 e evidenciam a 

importância da escolha do método empregado na consistência de dados fluviométricos e seus impactos para a gestão de recur-

sos hídricos. 

 

Palavras-chave: Curva-chave; Regime não permanente. 

 

INTRODUÇÃO 
 

 

A análise de consistência de dados é a etapa 
preliminar em estudos hidrológicos e envolve o 
desenvolvimento de curvas-chave - atividade que 
pode ser bastante complexa, especialmente quando 
os dados de medições de descarga líquida apresen-
tam distorções, como as resultantes de efeitos de 
remanso.  

Chevallier (2007) ao abordar o traçado de 

curvas-chave apresenta uma adaptação autorizada 
do livro de Jaccon e Cudo (1989). Esses, em capítulo 

dedicado à calibragem de estações não-unívocas, 
apresentam técnicas para o traçado de curvas-chave 
de estações com instabilidade geométrica e instabi-
lidade hidráulica. Para este último caso, aqueles 
autores apresentam métodos de calibragem de 
estações com uso de uma ou duas réguas, dentre os 
quais se destaca neste estudo o do desnível normal. 

Pickbrenner e Germano (2008) abordaram os 

efeitos da calibragem de curvas-chave sob influência 
de remanso para a quantificação da disponibilidade 
hídrica e para a outorga de direito de uso de recur- 
 

*ANA — Agência Nacional de Águas - Brasília — DF 

 

sos hídricos, utilizando o método do desnível nor-
mal aplicado a um estudo de caso em estação no rio 
Gravataí, no rio Grande do Sul. 

Os dados fluviométricos da estação Barrei-
rinha foram consistidos com a aplicação de dois 
métodos distintos de calibragem de curvas-chave. 
Um dos métodos é denominado simplificado por 
desconsiderar as correções relacionadas a variações 
da declividade da linha de água para a geração de 
vazões, considerando o escoamento permanente. Já 
o outro método - do desnível normal - considera a 
variação de declividade hidráulica da linha de água 
entre duas estações, para a geração de séries de 
vazão. 

Os resultados da consistência de dados são 
analisados tanto em termos de ajuste de curvas-
chave, quanto em termos de vazões geradas.  Assim, 
além dos desvios médios das curvas, também são 
analisados os hidrogramas, a amplitude de vazões 
geradas e as vazões de referência Q90. 

A análise de consistência de dados da esta-
ção Barreirinha constou das metas institucionais da 
Agência Nacional de Águas, durante o 2º ciclo de 
avaliação institucional, iniciado em 1º de outubro 
de 2011 e finalizado em 30 de setembro de 2012 e 
se coaduna com recomendações da 4ª Conferência 
Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação para o 
Desenvolvimento Sustentável (BRASIL, 2010). 
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MATERIAIS E MÉTODOS 
 

 

 

A estação fluviométrica Barreirinha, de có-
digo 12870000, está localizada às margens do rio 
Auati-Paraná, no município Fonte Boa/AM, em 
ponto de coordenadas geográficas 2°06’01” e -
66°25’01” e entrou em operação em junho de 1982. 
A sobreposição de perfis da seção transversal da 
estação revela um canal trapezoidal relativamente 
estável no tempo, com margem esquerda elevando-
se até a cota de 15,4 m e margem direita elevando-
se à cota de 14,6 m, aproximadamente, como é 
ilustrado na figura 1.  

A cota máxima observada na estação Bar-
reirinha é de 16,19 m e as cotas de medições de 
descarga líquida chegam a 15,57 m. A seção de 
medição de descarga líquida está localizada, apro-
ximadamente, 100 m a jusante da seção de réguas. 
As medições de descarga líquida são realizadas a 
cabo. A seção é definida pelo alinhamento do pon-
to de início (PI) na margem esquerda e ponto final 
(PF) na direita, distanciados entre si de 246,7 m.  

Para o estudo da estação Barreirinha, foram 
utilizados os dados disponíveis no banco de dados 
institucional da Agência Nacional de Águas (ANA), 
que se constitui na base de dados hidrológicos do 
Sistema Nacional de Informações sobre Recursos 
Hídricos (SNIRH). 
 
 

 
 

Figura 1 — Perfis transversais da seção de medição de 

descarga líquida da estação Barreirinha. 

 
 

A consulta aos dados do banco de dados da 
ANA foi realizada utilizando-se o Sistema para Ge-
renciamento de Dados Hidrológicos, desenvolvido 
por ANA (2010). 

Para a análise de consistência de dados da 
estação Barreirinha, foi aplicado o método expedi-
to definido por ANA (2011), complementado por 

método simplificado e método do desnível normal, 
definido por Jaccon e Cudo (1989).  

A figura 2 ilustra a sub-bacia do rio Auati-
Paraná, com a localização da estação Barreirinha, às 
margens do rio Auati-Paraná, nas proximidades da 
desembocadura com o rio Caquetá/Japurá, do qual 
é tributário.  
 
 

 
 

Figura 2—Sub-bacia 12. 

 
 

O método simplificado de ajuste de curva-
chave considera o escoamento em regime perma-
nente e o fenômeno hidráulico do armazenamento 
temporário, descrito por da Silveira (2007) como 

característico de vertedores, e responsável pelo 
abatimento da onda de cheia em bacias hidrográfi-
cas.  

Para a aplicação do método simplificado, os 
dados da estação Barreirinha foram analisados com 
auxílio dos dados da estação auxiliar denominada 
Acanauí, de código 12850000, localizada no rio 
Japurá/Caquetá. 

Para cada medição de descarga líquida da 
estação Barreirinha foi calculada a declividade hi-
dráulica da linha de água, em relação à estação 
auxiliar, utilizando as cotas médias diárias observa-
das na estação auxiliar e as cotas das medições de 
descarga líquida da estação Barreirinha. 

A escolha da estação auxiliar deve permitir 
o cálculo de declividades hidráulicas que torne 
possível a avaliação do fenômeno supostamente 
relacionado às distorções reveladas pelas medições 
de descarga líquida da estação em estudo. Assim, a 
definição da estação auxiliar passou pela análise da 
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base hidrográfica da bacia, ilustrada na figura 2. 
Além disso, a análise também considerou a hipótese 
de remanso no rio Auati-Paraná causado por repre-
samento do rio Caquetá/Japurá, como sendo a 
principal causa das instabilidades observadas nas 
medições de descarga líquida da estação principal.  

Para avaliação da condição de ascensão ou 
recessão do hidrograma da estação Barreirinha, 
foram considerados os dados de cotas médias diá-
rias observadas, em análise de três dias consecutivos 
(d-1, d e d+1). O hidrograma foi considerado em 
ascensão quando a média das cotas médias dos dias 
d-1 e d resultaram em valor menor do que a média 
das cotas médias dos dias d e d+1; o inverso valendo 
para validar o hidrograma em recessão.  

A aplicação do método do desnível normal 
se difere do método simplificado pela correção 
introduzida na obtenção da vazão, considerando a 
declividade hidráulica da linha de água obtida pelas 
cotas médias diárias observadas simultaneamente, 
tanto na estação principal quanto na auxiliar. O 
regime de escoamento é, portanto, considerado 
não permanente e corrigido pela declividade hi-
dráulica. Para a aplicação do método do desnível 
normal foram seguidos os passos definidos por 
Jaccon e Cudo (1989). 

Para a comparação de resultados, o ajuste 
de curva-chave da estação Barreirinha pelo método 
do desnível normal foi realizado com os mesmos 
dados de medições de descarga líquida utilizados 
para a aplicação do método simplificado. Além 
disso, também foi utilizada a mesma estação auxiliar 
— estação 12850000 — para a aplicação de ambos os 
métodos. 

O desnível geométrico entre as estações 
principal e auxiliar é desconhecido. Mas para a 
aplicação do método do desnível normal são neces-
sários os desníveis relativos entre duas estações. 
Valendo-se disso, para evitar o trabalho com desní-
veis relativos negativos entre as duas estações — o 
que poderia levar ao falso entendimento de que 
ocorreria refluxo no escoamento da estação princi-
pal - foram adicionados 700 cm a toda a série de 
cotas observadas e às cotas de todas as medições de 
descarga líquida da estação Barreirinha, 12870000, 
somente para a aplicação do método do desnível 
normal. Esse valor de acréscimo é superior ao valor 
absoluto dos desníveis negativos obtidos a partir dos 
dados originais das duas estações.  

A declividade hidráulica da linha de água 
foi calculada para toda a série de cotas da estação 
Barreirinha com cotas observadas na estação auxili-
ar.  
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

 

Os pontos de medição de descarga líquida 
apresentam elevada dispersão no gráfico de vazão 
versus cota, conforme ilustração da figura 3. 
 

 
 

Figura 3 — Pontos de medição de descarga líquida da 

estação 12870000, em gráfico de vazão versus cota, 

com eixos em escala aritmética. 

 
Dos 217 registros de medições de descarga 

líquida localizados no banco de dados institucional 
da ANA, 122 têm nível de consistência bruto e 95, 
consistido. Foram utilizados para o ajuste de curva-
chave 106 registros, sendo dezoito com nível de 
consistência bruto e 88 consistidos. Os 111 registros 
descartados são, na maioria, registros com nível de 
consistência bruto duplicados de consistidos, ou 
possuíam dados inconsistentes. 
 

 
 

Figura 4 — Pontos de medição de descarga líquida da 

estação 12870000, em gráfico de vazão versus cota, 

com eixos em escala aritmética.  
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Foram identificadas três condições que es-
tão presentes em todos os pontos de medição de 
descarga líquida com maior dispersão, no gráfico 
de vazão versus cota. Esses pontos ocorrem quando 
o hidrograma da estação Barreirinha está em reces-
são, pela análise de três dias consecutivos. Não só 
isso, mas também quando a cota da estação auxiliar 
é superior a 850 cm e quando a declividade da li-
nha de água, em relação à estação auxiliar, é menor 
do que zero. Na figura 4, os pontos de medição de 
descarga líquida que atendem a essas condições 
estão destacados dos demais pontos de medições. 

A partir dessa definição de contorno foi 
possível selecionar as medições de descarga líquida 
com maior dispersão e isolá-las das demais. As figu-
ras 4 e 5 ilustram o resultado da seleção no contex-
to da dispersão de pontos de medições de descarga 
líquida em gráfico de vazão versus cota, em escala 
aritmética. Na figura 4 é apresentado o resultado da 
seleção de pontos representando a pseudo-
univocidade detectada no contexto das demais 
medições de descarga líquida da estação Barreiri-
nha. Já a figura 5 ilustra somente os pontos relacio-
nados à pseudo-univocidade isoladamente.  
 

 
 

Figura 5 — Pontos de medição de descarga líquida da 

estação 12870000, em gráfico de vazão versus cota, 

com eixos em escala aritmética. 

 

A partir da seleção de medições relaciona-
das à pseudo-univocidade foi possível desenvolver 
uma curva-chave limite, ou envelope, com desvio 
médio de 9%, ilustrada nas figuras 6 e 7. As equa-
ções 1 a 4 correspondem à curva-chave limite ajus-
tada.  
 

3,17 , 	; 900                      (1) 
 

52 2,6 , ; 900 1150               (2) 

1,52 , ; 1150 1290                (3) 

 

2,01 , ; 1290                    (4) 
 
 

 
 

Figura 6 — Curva-chave limite da estação 12870000 em 

escala aritmética  
 

Para as medições de descarga líquida cujos 
pontos (vazão e cota) apresentam maior dispersão, 
os dados de cotas das medições foram confrontados 
com as cotas médias diárias da estação auxiliar. Para 
isso, as medições de descarga líquida da estação 
Barreirinha foram agrupadas em seis faixas de cotas 
da estação auxiliar: de 851 a 950 cm; de 951 a 1050 
cm; de 1051 a 1150 cm; de 1151 a 1250 cm; de 1251 
a 1350 cm; e acima de 1350 cm. Desse confronto foi 
identificado ordenamento entre as cotas das duas 
estações, conforme ilustrado na figura 8. 
 

 
 

Figura 7 - Curva-chave limite da estação 12870000 em 

escala logarítmica.  

 

Para as medições de descarga líquida de 
cada uma das faixas de cotas da estação auxiliar, 
foram ajustadas curvas-chave, com uso do algoritmo 
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Solver, da planilha eletrônica Excel (2003), resultan-

do no conjunto de curvas-chave ilustrado nas figu-
ras 9, em escala aritmética, e 10, em escala logarít-
mica. 
 

 
 

Figura 8 — Resultado do confronto de dados das medi-

ções de descarga líquida da estação 12870000 com as 

cotas médias diárias da estação auxiliar. 

 

 

 
 

Figura 9 - Curva-chave da estação 12870000 em escala 

aritmética. 

 
 

 
 

Figura 10 - Curva-chave da estação 12870000 em escala 

logarítmica. 

Os desvios das medições de descarga líqui-
da em relação à curva-chave limite foram ordenados 
cronologicamente e, também, em relação às cotas 
das medições, conforme ilustrações das figuras 11 e 
12. 

A análise dos desvios revela ajuste adequa-
do para toda a faixa de cotas e durante todo o perí-
odo de validade para o qual a curva-chave foi ajus-
tada, o que pode indicar estabilidade do controle 
hidráulico durante a ausência de remanso. 
 

 
 

Figura 11 — Desvios versus cotas da curva-chave limite da 

estação 12870000. 

 

 
 

Figura 12 — Desvios versus tempo da curva-chave limite 

da estação 12870000. 

 
Para a definição do desnível normal foram 

analisadas as distribuições de desníveis tanto das 
séries de cotas médias diárias observadas, quanto 
das cotas de medições de descarga líquida. Para a 
série de cotas médias diárias constatou-se distribui-
ção bimodal em 886 e 997 cm. Da distribuição de 
desníveis das medições de descarga líquida consta-
tou-se moda de 870 cm, com três pontos de medi-
ção apresentando o referido desnível. Assim, foi 
adotado como desnível normal o valor de 870 cm.  
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Dada a proximidade dos pontos relaciona-
dos ao desnível normal à curva-chave limite defini-
da pelo método simplificado, foi adotada aquela 
curva-chave (equações de 1 a 4) como sendo a pri-
meira curva ajustada para o desnível normal, com 
desnível médio de 18% - agora considerando toda a 
série de pontos de medições. 

O primeiro ajuste da curva D/Dn versus 
Q/Qn resultou na equação 5 e no gráfico ilustrado 
na figura 13. 

 
⁄ ⁄ ,                  (5) 

 
 

 
 

Figura 13 — Curva D/Dn versus Q/Qn, obtida na primei-

ra etapa de ajustes do método do desnível normal. 

 
 

A partir dessa curva, foram corrigidos os va-
lores de vazão das medições de descarga líquida da 
estação em estudo, o que resultou em significativa 
redução da dispersão dos pontos no gráfico de va-
zão versus cota. 

As vazões das medições foram corrigidas e 
foi procedido o segundo ajuste de curva-chave ao 
desnível normal, resultando nas curvas ilustradas 
nas figuras 14 e 15. Neste ponto, a curva-chave ajus-
tada apresentou desvio médio de 8%. As curvas 
correspondentes à segunda etapa são as definidas 
pelas equações 6 a 8. 
 

⁄ 2,51 10 38,63⁄ , 										     (6) 
 

1,18 , 	; 1300               (7) 
 

0,13 0,53 , 	; 1300                    (8) 

 

 
 

Figura 14 — Curva-chave obtida na segunda etapa de apli-

cação do método do desnível normal. 

 

 
 

Figura 15 — Curva D/Dn versus Q/Qn obtida na segunda 

etapa de aplicação do método do desnível normal. 

 
 

Assim, o processo foi repetido por mais 
uma etapa até que a curva-chave obtida apresentou 
desvio médio de 4%, considerado limite, a partir do 
qual não há melhora significativa do ajuste com a 
repetição do processo. As curvas ajustadas nesse 
ponto do processo estão ilustradas nas figuras 16 e 
17. As curvas correspondentes à terceira etapa de 
ajuste são as das equações de 9 a 12.  
 
⁄ 1,18 10 65,05⁄ , 	            (9) 
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Figura 16 - Curva-chave obtida na terceira e última etapa 

de aplicação do método do desnível normal. 

 
 

Foram geradas séries de vazões a partir das 
curvas-chave ajustadas, tanto pelo método simplifi-
cado quanto pelo método do desnível normal. Uma 
amostra do hidrograma gerado está ilustrada na 
figura 18, relativo ao ano de 1989. 

Observa-se nos hidrogramas gerados pelo 
método simplificado consistência razoável, especi-
almente para a caracterização dos períodos ascen-
dentes e os picos de hidrograma. Contudo, ocorre 
perda de consistência significativa nos trechos do 
hidrograma em recessão, especialmente para vazões 
abaixo de 2.000 m³/s. Na depleção ocorre maior 
alternância entre as curvas-chave ajustadas para a 
representação do hidrograma, o que se evidencia 
nos sobressaltos do hidrograma. 
 
 

 
 

Figura 17 — Curva D/Dn versus Q/Qn obtida na terceira 

e última etapa de aplicação do método do desnível 

normal. 

  
 

Figura 18 — Hidrogramas da estação Barreirinha, código 

12870000, para o ano de 1989, obtidos pelos métodos 

simplificado e do desnível normal. 

 
O hidrograma obtido pelo método do des-

nível normal apresenta-se bastante consistente. Os 
picos do hidrograma se sobrepõem aos picos do 
hidrograma gerado pelo método simplificado. Na 
depleção, as vazões mínimas geradas pelo método 
do desnível normal são, na maioria das vezes, me-
nores do que as vazões geradas pelo método simpli-
ficado. Assim, percebe-se pela análise visual dos 
hidrogramas, maior amplitude de vazões obtidas 
pelo método do desnível normal, em comparação 
com vazões obtidas pelo método simplificado. Em 
números, a amplitude de vazões geradas pelo mé-
todo do desnível normal é de 5.843 m³/s, já pelo 
método simplificado, a amplitude de vazões é de 
5.303 m³/s. Essa diferença ocorre devido à correção 
da declividade e é da ordem de 10%. 

Em relação às vazões de referência, obtém-
se da série de vazões geradas pelo método do desní-
vel normal a vazão Q90 de 396 m³/s. Já a partir da 
série de vazões geradas pelo método simplificado, a 
vazão de referência Q90 é de 540 m³/s. Comparando 
os valores de vazões de referência, observa-se varia-
ção da ordem de 36%, em relação à menor.  

A questão fundamental que os resultados 
impõem é a necessidade de se considerar ou não a 
declividade da linha de água para a geração (e cor-
reção) de séries de vazão. Seria válido considerar o 
escoamento permanente, como é prática comum 
com estações biunívocas?  

Segundo Henderson apud Santos et al (2001), 

a vazão em canais de rios naturais é não uniforme e 
não permanente, portanto, varia com a declividade 
da linha de água, segundo a fórmula de Jones. 

As correções das vazões medidas, relacio-
nadas à declividade da linha de água, são despreza-
das para a simplificação do processo de análise de 
consistência de dados fluviométricos. Santos et al 
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(2001) relata que as correções podem ser despreza-
das porque resultam em variações desprezíveis no 
contexto das demais incertezas intrínsecas ao pro-
cesso de obtenção e consistência dos dados de me-
dições de descarga líquida.  

Santos et al (2001) define requisitos para a 

instalação de estações fluviométricas, dentre os 
quais destaca-se o posicionamento da estação em 
trecho retilíneo e à montante do controle hidráuli-
co. São requisitos que direcionam o posicionamen-
to da estação para seção do rio onde o escoamento 
é o mais próximo possível do uniforme e de onde 
serão obtidos os dados com menores distorções, o 
que é essencial para a simplificação do estudo de 
consistência de dados fluviométricos. 

Todavia, os resultados demonstram que em 
se tratando de estações com instabilidade hidráuli-
ca, essa simplificação não é adequada. A escolha do 
método para a análise de consistência de dados 
fluviométricos de estações instáveis impacta signifi-
cativamente a gestão de recursos hídricos. A dife-
rença entre as vazões de referência Q90, obtida das 
séries de vazão geradas, revela um possível com-
prometimento da promoção dos usos múltiplos das 
águas, que é base na qual se fundamenta a Política 
Nacional de Recursos Hídricos. 

A instabilidade hidráulica que ocorre na es-
tação Barreirinha poderia ter origem em outro tipo 
de represamento, provocado por reservatórios na-
turais ou artificiais e esse é outro aspecto que mere-
ce atenção.  

ANA (2010) estabelece as condições e os 
procedimentos a serem observados para a instala-
ção, operação e manutenção de estações hidromé-
tricas em aproveitamentos hidrelétricos. O controle 
hidrológico requerido nesses empreendimentos 
impõe a necessidade de instalação de estações de 
monitoramento fluviométrico de vazões afluentes 
aos reservatórios. Essas estações podem apresentar 
instabilidade hidráulica, relacionadas ao remanso 
causado pelo reservatório do aproveitamento hidre-
létrico, inviabilizando as simplificações usuais em 
estudos de análise de consistência de dados.  

É importante observar que ANA (2010), ao 
definir os requisitos do monitoramento hidrológico 
de aproveitamentos hidrelétricos, não considerou 
explicitamente aspectos de segurança de barragens 
estabelecidas posteriormente por Brasil (2010). A 
Política Nacional de Segurança de Barragens alcan-
ça amplo universo de empreendimentos, além dos 
aproveitamentos hidrelétricos, e impõe a necessi-
dade de regulamentação do monitoramento hidro-
lógico voltado à segurança desses empreendimentos 

e da análise de consistência de dados desse monito-
ramento, incluindo aí as estações instáveis. 

Em que pese serem necessários estudos 
complementares, o uso de informações de estações 
instáveis requer prudência quanto ao método em-
pregado de análise e consistência de dados, especi-
almente em se tratando de estudo hidrológico para 
o dimensionamento de obras hidráulicas, para a 
operação de reservatórios ou para a segurança de 
barragens. 
 

 

CONCLUSÕES 
 
 

A análise de consistência de dados fluvio-
métricos por método simplificado que desconsidera 
a declividade hidráulica resulta em vazão de refe-
rência Q90 superior à obtida pelo método do desní-
vel normal. Em condições similares às do caso estu-
dado, a diferença de valores de vazão de referência 
é da ordem de 36%. 

A escolha do método de análise de consis-
tência de dados fluviométricos de estações instáveis 
pode impactar significativamente a gestão de recur-
sos hídricos, especialmente em locais onde há es-
cassez ou conflito de usos.  
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Comparative Analysis Of The Application Of 
Methods For The Development Of Rating Curves Of 
Unstable Stations In The Analysis Of Streamflow 
Data Consistency Of The Barreirinha Station, In 
Auati-Paraná River, In The Amazon River Water-
shed 
 
ABSTRACT 
 

This paper presents the results of the development 

of rating curves at an unstable station, under backwater 

effect, using two different rating curve calibration meth-

ods: a simplified method that ignores the correction of 

discharge due to the water line slope and the Boyer method 

or normal slope method. The results are presented in terms 

of the average bias of the fitted curves, range of discharges, 

flow hydrographs and reference discharge value Q90 and 

show the importance of the choice of the method used in 

streamflow data management and its impacts on water 

resources management. 

Key-words: rating curves; unsteady flow. 
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RESUMO 
 

Este trabalho tem o objetivo simular hidrologicamente a bacia do Córrego Barbado, na cidade de Cuiabá-MT, por 

meio do modelo SWMM (Storm Water Management Model) e avaliar as respostas para diferentes cenários de impermeabili-

zação da bacia. A aquisição de dados envolveu trabalhos de monitoramento de chuva e vazão, que permitiram a construção 

de uma curva-chave para a seção de monitoramento até a cota 80 cm, extrapolada até a cota 2,60 m. Na modelagem, a 

calibração dos parâmetros, realizada manualmente para dois eventos, apresentou valores médios de coeficiente de determina-

ção médio de 0,912, de coeficiente de Nash-Sutcliffe de 0,842 e erro de 0,025% entre as vazões de pico observadas e estima-

das pelo modelo, portanto considerados satisfatórios. O modelo foi validado para dois outros eventos sendo obtidos ajustes 

próximos dos encontrados na calibração. A simulação dos cenários para chuvas de retorno de 2 a 100 anos revelaram um 

aumento na vazão de pico de 12,6% a 16,9% para o Cenário 2 e aumento de 11,7% a 22,0% para o Cenário 3, ambos 

comparados com o Cenário 1 de ocupação atual. Mesmo para períodos de retorno de 2 anos foram verificadas inundações no 

cenário 1 em um ponto e nos cenários 2 e 3 em três pontos. As enchentes são causadas preponderantemente pelo aumento do 

Tr, pois a bacia está quase totalmente urbanizada. 

 

Palavras-chave: Drenagem urbana, calibração, modelo SWMM. 

 

INTRODUÇÃO 
 
 

Diante do processo de intensa ocupação ur-
bana tem-se verificado uma busca por soluções para 
amenizar os efeitos do escoamento superficial nas 
áreas urbanas durante eventos de precipitação. Es-
tudos do comportamento hidrológico da área são 
essenciais, acompanhados de estudos urbanísticos, 
sanitários e viários para se atingir uma solução glo-
bal.  

Uma das ferramentas que possibilita a análi-
se de diferentes soluções é a modelagem hidráulica 
e hidrológica. Os dados para a modelagem necessi-
tam ser de boa qualidade e origem confiável, o que 
ainda é escasso no Brasil, pois o monitoramento de 
bacias está longe do ideal.  

Neste trabalho objetivaram-se caracterizar,  
monitorar e modelar a bacia do córrego Barbado, 
localizado na cidade de Cuiabá-MT. Realizou-se o  
 
 

1 - Universidade Federal de São Carlos 
2 - Universidade Federal de Alfenas 

 

monitoramento hidrológico  para obtenção de da-
dos de precipitação, nível de água, vazão e curva 
chave utilizados no modelo SWMM - Storm Water 
Management Model (LEEHS, 2012). Calibrou-se e 
validou-se o SWMM, então simularam-se as respostas 
da bacia para períodos de retorno de 5, 10, 20, 50 e 
100 anos, para um cenário atual, outro com a ocu-
pação dos lotes vazios e um terceiro com a homoge-
neização da impermeabilização da região mais ur-
banizada da bacia. 
 

 

CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 
 
 

O trabalho foi realizado na bacia do córrego 
Barbado com área de drenagem total de 12,97 km². 
A bacia, conforme Figura 1, se encontra inteiramen-
te dentro do perímetro urbano do município de 
Cuiabá-MT, entre as coordenadas 56°3’48,36’’ e 
56°04’48,55’’ de longitude oeste e 15°33’37,12’’ e 
15°38’0,25’’ de latitude sul.  

O clima da região é o tropical continental 
com dois períodos distintos: chuvoso (outubro a 
maio) e seco (junho a setembro). A precipitação 
média anual da cidade, verificada pela Estação Mes-
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tre Bombled, é de 1.333,0 mm. Historicamente, as 
maiores alturas pluviométricas ocorrem em janeiro, 
fevereiro e março. A temperatura média anual da 
cidade é 27°C, mas são frequentes máximas diárias 
de 38°C, não raro alcançando valores acima de 40°C 
(CUIABÁ, 2009; BORDEST, 2003; FARIA et al, 
2006). 
 

 

Figura 1 - Localização da Bacia do Córrego do Barbado. 

 
 

Geologicamente, a bacia assenta-se sobre 
rochas pré-cambrianas datadas do Proterozóico 
médio constituída principalmente por filitos e su-
bordinadamente metarenitos, metarcóseos e quart-
zitos do Grupo Cuiabá. Predomina o Neossolo Litó-
lico, um solo raso, com espessura entre 0,5 e 2m, 
muito pedregoso, com baixa condutividade hidráu-
lica e ocorrência esporádica de afloramentos de 
rocha (THOMÉ FILHO, 2004; BORDEST, 2003). 

O relevo da bacia é dissecado em colinas e 
morros, geralmente com declividades suaves a mo-
deradas, posicionada entre as cotas 149 e 224m cor-
respondente à Depressão Cuiabana (THOMÉ FI-
LHO, 2004; BORDEST, 2003).  

A vegetação encontra-se muito alterada. A 
região da cabeceira apresenta-se mais preservada, é 
onde há uma reserva ecológica instalada. O córrego 
tem vários trechos canalizados devido à implantação 

do sistema viário, mais de 2 km são revestidos por 
concreto na região próxima da foz no Rio Cuiabá.   

A caracterização fisiográfica da bacia, apre-
sentada na Tabela 1, foi obtida através de ferramen-
tas computacionais de geoprocessamento e de cálcu-
los consagrados pela literatura. Considerou-se a 
saída na seção de monitoramento fluviográfico. A 
delimitação desta bacia, denominada Bacia de Estu-
do do Córrego Barbado (BECB), resultou na área 
de drenagem de 10,71 km². As características da 
BECB indicam um formato estreito e longo, caracte-
rísticas que tendem a atenuar enchentes. 
 

Tabela 1 - Características físicas da Bacia de Estudo do 

Córrego Barbado (BECB) com saída na Avenida Tancredo 

Neves, nas coordenadas 56°4’35,15’’ Oeste e 15°37’6,06’’ 

Sul. 

 

Parâmetro Valores 

Área de drenagem (A) 10,71 km² 

Perímetro da bacia (P) 20,14 km 

Comprimento do rio principal (Lp) 7,08 km 

Índice de conformação (Kf) 0,21 

Índice de compacidade (Kc) 1,72 

Densidade de drenagem (Dd) 1,64 km/km² 

Declividade média canal principal (d2) 6,29 m/km   

Declividade média da bacia (Im) 4,79%  

Tempo de concentração (Picking)  2,06h 

Tempo de concentração (Ven Te Chow)  1,98h 

Elevação máxima da bacia 240 m 

Elevação mínima da bacia 152 m 

 
 

 
Figura 2 - Mapa de espacialização da 

ocupação da BECB. 
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Estudaram-se a impermeabilização e a co-
nectividade hidráulica no lote por meio da visita in 

loco de uma amostra estatisticamente calculada. Es-

timaram-se os percentuais e a espacialização da im-
permeabilização para diferentes usos e ocupações 
conforme é apresentado na Figura 2 (FARIA, 2013). 
 

 

MONITORAMENTO HIDROLÓGICO 
 
 

O monitoramento da precipitação realizou-
se com auxílio do pluviógrafo e pluviômetro da 
estação “Mestre Bombled”, no campus da Universi-
dade Federal de Mato Grosso, coordenadas 
56°03’38,94’’ Oeste e 15°36’25,3’’ Sul, conforme 
Figura 3. 

Efetuou-se o monitoramento fluviográfico 
junto da passarela sobre o córrego do Barbado de-
nominado posto “Tancredo Neves”, localizado na 
avenida de mesmo nome, entre as ruas Rua A e pro-
longamento da Rua Amâncio Pedroso, coordenadas 
56°4’35,15’’ Oeste e 15°37’6,06’’ Sul, conforme 
indicado na Figura 3. 
 

          
 

Figura 3 - Postos de monitoramento e delimitação 

da bacia de estudo do córrego Barbado (BECB) 

e sub-bacias. 

 

Monitorou-se o nível de água por sensor de 
nível e a velocidade por molinete, ADCP e flutuado-
res, este último com recomendações de EPA (1997) 
e EMBRAPA (2007). Devido às características locais, 
o uso do molinete e ADCP foram inviabilizados. A 
seção do córrego do Barbado é ilustrada na Figura 
4.  
 
 

 

Figura 4 - Seção transversal do canal no local do monito-

ramento fluviográfico. 

 
 
 

Representaram-se as medições de nível de 
água e vazão pelas curvas chave obtidas pelos méto-
dos Logarítmico e de Stevens respectivamente, con-
forme Porto (2001) e Sefione (2002). 
 
 
 

MODELAGEM DA BACIA 
 
 
 

Optou-se pelo modelo SWMM versão 5.5 
por ser considerado pela literatura um modelo 
completo, amplamente utilizado e com boa docu-
mentação de consulta (LEEHS, 2012).   

Realizou-se a modelagem da Bacia de Estu-
do do Córrego Barbado (BECB) definida pela área 
de contribuição com saída na seção do monitora-
mento fluviográfico conforme Figura 3. Nesta defi-
nição da bacia consideraram-se os caminhos prefe-
renciais do escoamento superficial. Para representa-
ção no modelo, discretizou-se a bacia em 9 (nove) 
sub-bacias ilustradas na Figura 3. Representou-se a 
rede de drenagem por meio do canal principal sen-
do o modelo de infiltração escolhido, o de Horton, 
descrito por Chow et al (1988).  
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ANÁLISE DE SENSIBILIDADE 
 
 

Avaliaram-se as influências de alguns parâ-
metros do modelo por comparação gráfica dos hi-
drogramas resultantes. Utilizou-se o evento ocorrido 
no dia 18 de janeiro de 2011. Admitiu-se um valor 
inicial para cada parâmetro e a este valor adiciona-
ram-se -90% e +90%, conforme Collischonn (2001). 

Os parâmetros analisados foram: largura das 
sub-bacias (W), porcentagem de áreas impermeáveis 
(AIDC), coeficiente de rugosidade de Manning de 
áreas impermeáveis (ni) e permeáveis (np), capaci-
dade de armazenamento de áreas impermeáveis (di)  
e permeáveis (dp), porcentagem do escoamento 
encaminhado de áreas impermeáveis para áreas 
permeáveis (AINC), os parâmetros de infiltração de 
Horton (I0, Ib e k) e coeficiente de rugosidade de 
Manning para condutos (nc).  
 

 

CALIBRAÇÃO DOS EVENTOS 
 

 

Realizou-se somente a calibração dos parâ-
metros dos quais houve considerável incerteza quan-
to aos seus valores. A área e declividade das sub-
bacias não foram calibradas, pois diz respeito aos 
aspectos físicos da bacia que foram medidos. Da 
mesma forma, as taxas de impermeabilização, pois 
se obtiveram por levantamento estatístico criterioso 
in loco, conforme Faria (2013).  

Adotaram-se os valores iniciais dos parâme-
tros calibrados conforme recomendações do Manual 
do Usuário do SWMM 5.0 (LEEHS, 2012) e experi-
ências de trabalhos anteriores de Barbassa (1991) e 
Barbassa et al. (2005).  

Calibrou-se a largura das sub-bacias com va-
riações de -20% a +20% sobre os valores iniciais. 
Para os demais parâmetros adotaram-se variações 
sugeridas pelo Manual do Usuário SWMM 5.0 (LE-
EHS, 2012). Apresentam-se na Tabela 2 os valores 
iniciais e intervalos adotados na calibração dos pa-
râmetros. 

A calibração consistiu no ajuste manual, por 
tentativa e erro, assim como fizeram Garcia (2005) e 
Barbassa et al. (2005). Verificou-se o ajuste visual-
mente por sobreposição dos hidrogramas e também 
pelo cálculo das eficiências da calibração dados 
pelos Coeficientes de Determinação (R²) e de Efici-
ência de Nash e Sutcliffe (COE), além do cálculo do 
erro da vazão de pico (Ep), conforme as equações 1, 
2 e 3, respectivamente. 

Tabela 2 - Intervalo de valores utilizados na calibração. 

 

Parâmetro 
Valores 

Mín. Inicial Máx.

ni- Coeficiente de rugosidade de 

Manning para superfície impermeável 

da bacia 

0,011 0,013 0,024

np - Coeficiente de rugosidade de 

Manning para superfície permeável 
0,05 0,35 0,80

di— Armazenamento (lâmina)em 

depressão na parcela 

impermeável (mm) 

1,27 1,5 2,54

dp - Armazenamento (lâmina)  em 

depressão na parcela permeável (mm) 
2,54 4,9 7,62

I0- Taxa de infiltração máxima(mm/h) 25,4 28,8 254 

Ib - Taxa de infiltração 

mínima  (mm/h) 
0,25 9,4 120,4

k - Coeficiente de decaimento (1/h) 2 4,5 7 

nc1 - Coeficiente de rugosidade de 

Manning para canais naturais  
0,030 0,045 0,07

nc2 - Coeficiente de rugosidade de 

Manning para canais com gabião 
0,020 - 0,035

nc3- Coeficiente de rugosidade de 

Manning para canais de 

concreto abertos 

0,011 0,013 0,020

 
 

  2
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Em que, 
cov(Qo,Qc) é a covariância da vazão observada e a 

vazão calculada e; 
So e Sc são os desvios padrões da vazão observada e 

calculada respectivamente. 
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Em que, 
 
Qobs a vazão observada; 
Qest  a vazão estimada pelo modelo; 

Q   a vazão média observada; 
m o número de dados no evento considerado. 
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Em que, 
Qpobs  a vazão de pico observada; 
Qpest  a vazão de pico estimada pelo modelo. 

 
Calibrou-se com os eventos dos dias 11 de 

dezembro de 2010 e 01 de janeiro de 2011 monito-
rados pela estação pluviométrica e fluviométrica.  
 

 

VALIDAÇÃO 
 

 

Teve por objetivo avaliar a eficiência da ca-
libração.  Simularam-se eventos diferentes da cali-
bração com valores de parâmetros iguais a média 
dos obtidos na calibração. Verificou-se o ajuste por 
meio da comparação dos hidrogramas, pelos coefi-
cientes R² e COE e erro no cálculo da vazão de pico 
(Ep). Utilizaram-se os eventos dos dias 19 de janeiro 
de 2011 e 26 de março de 2011. 
 

 

CENÁRIOS 
 
 

Construíram-se três cenários de urbaniza-
ção, um atual e dois futuros com o objetivo de pre-
ver o comportamento hidrológico. A área da bacia 
foi separada em: 
 

 AIDC - Área Impermeabilizada Diretamente 
Conectada, área cujo escoamento gerado é 
direcionado ao sistema de drenagem. 

 AINC - Área Impermeabilizada Não Conec-

tada, área impermeável que direciona as 
águas pluviais para áreas permeáveis, opor-
tunizando a infiltração; 

 AP - Área Permeável, parcela permeável da 

bacia, composta pelos parques, jardins, á-
reas de preservação e outras áreas não pa-
vimentadas; 

 AI - Área impermeabilizada total, soma da 

AIDC e AINC. 
 

Os cenários são: 
 

 Cenário 1: ocupação urbana atual da bacia.  

 Cenário 2: simulação da ocupação dos lotes 

da bacia, atualmente vazios, com taxas de 
impermeabilização correspondente aos lo-
tes ocupados atualmente. 

 Cenário 3: simulação da impermeabilização 

de todas as sub-bacias com a mesma taxa de 

impermeabilização da sub-bacia 9 no cená-
rio 2, que apresenta características de área 
central. A definição deste cenário é baseada 
nos resultados obtidos por Fontes e Barbas-
sa (2003), no trabalho da análise da imper-
meabilidade do município de São Carlos, 
no qual se verificou que há uma tendência 
das áreas marginais atingirem taxas de im-
permeabilização das regiões centrais da ci-
dade.  

 
As taxas de impermeabilização dos Cenários 

1, 2 e 3 são mostradas na Tabela 3. 
 

Tabela 3 - Taxas de impermeabilização das sub-bacias 

para diferentes cenários de ocupação. 

 

Sub-

bacia 

CENARIO 1 CENARIO 2 CENARIO 3 

AIDC 

(%) 

AINC 

(%) 

AI 

(%) 

AIDC 

(%) 

AINC 

(%) 

AI 

(%) 

AIDC 

(%) 

AINC 

(%) 

AI 

(%) 

1 39,99 1,49 41,48 57,26 2,13 59,39 78,05 3,37 81,42

2 51,17 1,17 52,34 85,65 2,85 88,50 78,05 3,37 81,42

3 35,14 1,27 36,41 64,06 2,31 66,37 78,05 3,37 81,42

4 65,20 2,74 67,94 79,45 3,34 82,79 78,05 3,37 81,42

5 50,02 1,81 51,83 81,82 2,96 84,78 78,05 3,37 81,42

6 54,27 2,42 56,69 54,27 2,42 56,69 78,05 3,37 81,42

7 65,52 3,07 68,59 75,97 3,56 79,53 78,05 3,37 81,42

8 59,75 2,69 62,44 79,66 3,59 83,25 78,05 3,37 81,42

9 72,02 3,11 75,13 78,05 3,37 81,42 78,05 3,37 81,42

 
 

Na elaboração dos cenários consideraram-se 
as áreas de ruas e calçadas como áreas impermeabi-
lizadas diretamente conectadas. Além disso, simula-
ram-se todos os cenários para chuvas de projeto com 
tempo de retorno de 2, 10, 20, 50 e 100 anos. 

As chuvas de projeto foram inseridas no 
modelo por meio de hietogramas elaborados pelo 
método dos blocos alternados conforme Chow et al. 
(1988). Utilizou-se a equação de chuva do municí-
pio de Cuiabá, ilustrada pela Equação 4, construída 
por Castro et al. (2011) a partir dos registros pluvio-
gráficos de 12,8 anos obtidos no 9º Distrito Meteoro-
lógico do INMET (Instituto Nacional de Meteorolo-
gia).  
 

  739,0

133,0

5,7

453,1016





t

Tr
i  

  (4) 

 
Em que, 
i = intensidade da chuva, em mm/h; 
Tr = Tempo de retorno, em anos; 
t = duração da chuva, em minutos; 
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Adotaram-se chuvas com duração de 120 
minutos, com base no resultado de tempo de con-
centração da bacia. A chuva foi dividida em 6 inter-
valos de 20 minutose obteve-se os incrementos de 
chuva para cada intervalo. Os valores incrementais 
foram reorganizados de forma que o incremento 
máximo se apresentasse no meio da duração da 
chuva total. Optou-se pelo  arranjo dos intervalos 
organizados na seguinte sequência: 5-3-1-2-4-6. 
 
 

RESULTADOS 
 
 

Mediram-se vinte e quatro eventos de chuva 
e variação de nível, mas todos resultaram em níveis 
de água abaixo de 0,80 m. 

As alturas de chuvas medidas no pluviôme-
tro e os dados do pluviógrafo apresentaram diferen-
ças desprezíveis implicando que os dados coletados 
são consistentes.  

As medidas de vazões efetuadas por moline-
te e ADCP foram inviabilizadas devido à alta veloci-
dade do fluxo de água do córrego Barbado, chegou-
se a registrar 5,11m/s que resulta no número de 
Froud igual a 1,82. Desta forma, as vazões foram 
medidas utilizando o método dos flutuadores se-
guindo metodologias apresentadas por EPA (1997) 
e EMBRAPA (2007). 

A curva-chave logaritmica resultou na Equa-
ção 5 com coeficiente de determinação igual a 0,98.  
 
Q = 42,95139 (H + 0,06944)1,073354                                       (5) 
 
Em que, 
Q=vazão, em m³/s; 
H=nível do rio, em metros. 
 

A curva-chave de Stevens resultou na Equa-
ção 6 com coeficiente de determinação igual a 0,99.  
  
Q = 0,0223 H — 0,0089 — 9E-06 H²  (6) 

 
Em que, 
Q=vazão, em m³/s; 
H=nível do rio, em metros. 
 

Ambas curvas foram obtidas para níveis de 
água até 0,8 e extrapoladas até 2,6m, conforme Fi-
gura 5. 

Verificou-se que para níveis de água entre 0  
e 2,6m as equações 5 e 6 são muito semelhantes 
conforme se vê na Figura 5.  
 

 

Figura 5 - Curva chave do Córrego do Barbado na seção 

de monitoramento hidrológico. 

 
As análises de sensibilidade dos diversos pa-

râmetros do modelo SWMM 5.0 são ilustradas pelos 
gráficos das Figuras 6 a 13. 
 

 

 

Figura 6 - Influência da largura (W) das sub-bacias no 

hidrograma de saída na seção do monitoramento 

fluviográfico. 

 

 

Figura 7 - Influência dos parâmetros de infiltração 

(I0, Ib e k)  no hidrograma de saída na seção do 

monitoramento fluviográfico. 
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Figura 8 - Influência do armazenamento de áreas 

impermeáveis (di) no hidrograma de saída na seção do 

monitoramento fluviográfico. 

 
 

 

Figura 9 - Influência do armazenamento de áreas 

permeáveis (dp) no hidrograma de saída na seção 

do monitoramento fluviográfico. 

 
 

 
 

Figura 10 - Influência do coeficiente de Manning para 

áreas impermeáveis (ni) no hidrograma de saída 

na seção do monitoramento fluviográfico. 

 

 

Figura 11 - Influência do coeficiente de Manning para 

áreas permeáveis (np) no hidrograma de saída 

na seção do monitoramento fluviográfico. 

 

 

Figura 12 - Influência do coeficiente de Manning para 

condutos (nc) no hidrograma de saída na seção 

do monitoramento fluviográfico. 

 

 

Figura 13 - Influência da AIDC no hidrograma 

de saída na seção do monitoramento fluviográfico.

 
 

Constatou-se que o parâmetro AIDC é o que 
exerce maior influência na variação da vazão de pico 
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do modelo construído para a bacia do Barbado. O 
coeficiente de Manning para condutos também 
apresentou grande influência sobre o hidrograma 
seguidos por: coeficiente de Manning para áreas 
permeáveis (np), largura da sub-bacia (W), parâme-
tros de infiltração (I0, Ib e k), armazenamento de 
áreas permeáveis (dp), coeficiente de Manning para 
áreas impermeáveis (ni) e armazenamento de áreas 
impermeáveis (di). 

Procedeu-se à calibração do SWMM com e-
ventos dos dias 11/12/2010 e 01/01/2011 que po-
dem ser vistos graficamente pelas Figuras 14 e 15. 
Vazões menores que 2,42m³/s foram obtidas pela 
equação de Manning, pois o zero do sensor de nível 
não coincidiu com a menor cota do canal.  
 
 

 

Figura 14 - Calibração do modelo SWMM para o evento 

do dia 11/12/2010. 

 

 

 

Figura 15 - Calibração do modelo SWMM para o evento 

do dia 01/01/2011. 

 
Apresentam-se os resultados da avaliação da 

calibração na Tabela 4. 

Tabela 4 - Resultados estatísticos da calibração do mode-

lo. 

 

Avaliação Evento do dia 

11/12/2010 

Evento do dia 

01/01/2011 

Média 

R² 0,974 0,850 0,912 

COE 0,862 0,822 0,842 

Ep (%) 0,051 0,000 0,025 

 
Observa-se que os ajustes verificados pelo 

coeficiente de determinação (R²) e coeficiente de 
Nash-Sutcliffe (COE) resultaram em valores superi-
ores a 0,85 e 0,82 respectivamente. 

Garcia (2005) obteve COE médio de 0,90, 
0,82 e 0,72 para conjuntos de eventos de cheia, de 
alta intensidade e de baixa intensidade pluviométri-
ca respectivamente; Collodel (2009) obteve COE 
médios de 0,83 na calibração dos parâmetros não 
variáveis espacialmente e 0,75 para demais parâme-
tros; e Shinma (2011) obteve COE médio de 0,87 
utilizando calibração multiobjetivo para três eventos. 

O erro entre as vazões de pico observada e 
estimada (Ep) revelam diferenças menores que 
0,1%. Por tudo isso se considerou as calibrações 
satisfatórias.  

Verificou-se, pela validação, a eficiência da 
calibração do modelo por meio da comparação dos 
hidrogramas observados e estimados dos eventos do 
dia 19/01/2011 e 26/03/2011. A comparação gráfi-
ca pode ser conferida pelas Figuras 16 e 17. 
 

A avaliação da calibração realizada pelo coe-
ficiente de determinação (R²), coeficiente de Nash-
Sutcliffe (COE) e pela porcentagem do erro no 
cálculo da vazão de pico (Ep) resultaram nos valores 
apresentados pela Tabela 5. 
 
 

 

Figura 16 - Validação do modelo SWMM para o evento do 

dia 19/01/2011. 
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Figura 17 - Validação do modelo SWMM para o evento do 

dia 26/03/2011. 

 

Tabela 5 - Resultados estatísticos da validação do modelo. 

 

 
 

Constata-se que o ajuste verificado pelo coe-
ficiente de determinação (R²) e coeficiente de Nash-
Sutcliffe (COE) resultou em valores geralmente 
obtidos em estudos semelhantes. Ressalta-se o baixo 
erro verificado para o cálculo da vazão de pico (Ep). 
A diferença verificada entre a vazão de pico obser-
vada e estimada permaneceu abaixo de 2% para os 
dois eventos analisados. 
 

 
 

Figura 18 - Comparação de diferentes cenários para chuva 

com Tr = 2 anos. 

 
Os hidrogramas obtidos com a simulação 

dos diferentes cenários para eventos de precipitação 

com mesmo tempo de retorno são apresentados nas 
Figuras 18 a 22. 
 

 

Figura 19 - Comparação de diferentes cenários para 

chuva com Tr = 10 anos. 

 

 

Figura 20 - Comparação de diferentes cenários para 

chuva com Tr = 20 anos. 

 

 

Figura 21 - Comparação de diferentes cenários para 

chuva com Tr = 50 anos. 

Avaliação Evento do dia 

19/01/2011 

Evento do dia 

26/03/2011 

R² 0,826 0,893 

COE 0,744 0,728 

Ep (%) -1,627 -1,066 
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Figura 22 - Comparação de diferentes cenários para 

chuva com Tr = 100 anos. 

 
 

O aumento dos períodos de retorno da pre-
cipitação de 2 para 10, de 10 para 20, de 20 para 50 
e de 50 para 100 anos causaram aumentos de vazões 
de pico de cerca de 200%, 13%, 17% e 9% respecti-
vamente, considerando todos os cenários. 

Comparando-se os Cenário 2 e 3 constatou-
se alterações muito semelhantes para precipitações 
com tempo de retorno de 50 e 100 anos, sendo re-
gistrado uma diferença maior para o evento com 
tempo de retorno de 2 anos. Indicam-se na Tabela 6 
as diferenças verificadas para a vazão de pico dos 
Cenários 2 e 3 em relação ao Cenário 1 (de ocupa-
ção atual) para precipitação com diferentes tempo 
de retorno. 
 

Tabela 6 - Diferenças na vazão de pico. 

 

Tempo de 

Retorno 
Cenário 2 Cenário 3 

2 + 16,9% + 22,0% 
10 + 14,9% + 18,2% 
20 + 14,7% + 17,9% 
50 + 13,8% + 14,0% 

100 + 12,6% + 11,7% 

 
 

Em média houve um aumento na vazão de 
pico de 14,6% e 16,8% para os Cenários 2 e 3 res-
pectivamente, comparados com o Cenário 1.  

Na simulação dos cenários constatou-se a 
inundação de alguns pontos que variaram de acordo 
com o evento de precipitação simulado. Para o ce-
nário 1, que representa a ocupação atual da bacia, 
foram inundados os pontos 1, 2 e 3 para os eventos 

de precipitação com tempo de retorno de 20, 50 e 
100 anos. Enquanto os eventos com tempo de re-
torno de 2 e 10 anos inundou apenas o ponto 2. A 
localização dos pontos de inundações é ilustrada 
pela Figura 23. 
 

 
 

Figura 23 - Localização dos pontos de inundação 

observados nas simulações. 

 
Na simulação do cenário 2 e do cenário 3, 

observou-se a inundação dos pontos 1, 2 e 3 para os 
eventos de precipitação com tempo de retorno de 
10, 20, 50 e 100 anos. O evento com tempo de re-
torno de 2 anos inundou somente o ponto 2.  

As regiões dos pontos 1 e 3, localizados pela 
Figura 23, inundaram em eventos com tempo de 
retorno de 10 anos quando foram simulados os ce-
nários 2 e 3, fato este que não ocorreu na simulação 
do cenário 1. Portanto, comprovou-se através da 
simulação, que os cenários de ocupação 2 e 3 po-
dem promover inundações durante eventos que não 
produziriam inundações na situação de ocupação 
atual da bacia.  

Ressalta-se, contudo que não foi considera-
da a variação dos níveis de água do rio Cuiabá que 
pode contribuir na ocorrência de inundações de 
pontos próximos a foz do córrego Barbado. 
 

 

CONCLUSÕES 
 
 

As características físicas da bacia de estudo, 
indicam baixa suscetibilidade à inundações. Contra-
pondo-se à esta indicação, a análise da impermeabi-
lização da bacia, a litologia e o tipo de solo raso 
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verificado na região, apontam uma tendência para 
ocorrência de enchentes devido o aumento do esco-
amento superficial durante eventos de chuva. Por-
tanto, as características físicas da bacia são apenas 
um dos fatores a serem analisados para definição da 
suscetibilidade de enchentes em bacias urbanizadas. 
A medição de vazão, devido o valor de Froud de 
1,82, só foi possível pelo método do flutuador. Em-
bora o flutuador seja um método simplificado, ele 
foi o único método possível devido às características 
do canal.  

Na construção da curva-chave utilizou-se o 
método Logarítmico e o método de Stevens, sendo 
que para níveis até 0,80 m o método Logarítmico 
apresentou-se levemente melhor. Para valores extra-
polados entre 0,8 e 2,60 as duas equações apresenta-
ram resultados muito semelhantes. 

Na análise de sensibilidade constatou-se que 
o parâmetro mais sensível é a porcentagem de área 
impermeabilizada, o que torna importante a obten-
ção de valores próximos do real. Os parâmetros 
menos sensíveis são armazenamento de áreas per-
meáveis (dp), coeficiente de Manning para áreas 
impermeáveis (ni) e armazenamento de áreas im-
permeáveis (di). 

O modelo SWWM 5.0 apresentou altos valo-
res dos parâmetros de ajustes para os eventos cali-
brados e validados, ou seja, representou muito bem 
a bacia.  

O efeito da impermeabilização, quando se 
passa do cenário atual para outro em que os lotes 
vazios são ocupados e um terceiro em que se eleva a 
taxa de impermeabilização fizeram as vazões de pico 
elevarem 17 e 22% respectivamente, para período 
de 2 anos. Estes percentuais decrescem com o au-
mento do período de retorno, pois as perdas iniciais 
tornam-se relativamente menores que as alturas 
precipitadas. Embora os percentuais sejam expressi-
vos, nota-se que a bacia já está muito impermeabili-
zada. 

A diferença de cerca de 200% na vazão de 
pico entre período de retorno de 2 e 10 anos para 
todos os cenários, mostra a influência deste parâme-
tro nas inundações, ou seja, o problema principal da 
bacia são as grandes chuvas e secundariamente a 
impermeabilização. 

Verificou-se que para o cenário atual e 2 
anos de período de retorno houve apenas um ponto  
de inundação. Para os demais cenários e períodos 
de retorno houve três pontos de inundação. Exceto 
para o cenário atual e período de 10 anos. Deve ter 
ocorrido agravamento das enchentes não só pelo 
aumento no número de pontos inundados como, 
espera-se, pelo aumento das áreas inundadas.  

Recomendam-se para trabalhos futuros na 
bacia do córrego Barbado: 
 

 Continuidade do monitoramento da preci-

pitação e vazão nos pontos atuais e na foz; 

 Modelagem hidrodinâmica considerando 

variação do nível de água do rio Cuiabá; 

 Delimitação das áreas de inundações e cál-

culo dos prejuízos causados; 

 Avaliação da implantação de medidas de 
controle na bacia. 
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Monitoring, Modeling And Simulation Of Scenarios 
For The Barbado Stream Watershed — Cuiabá/MT 
 
ABSTRACT 
 

This paper aims to hydrologically simulate the 

Barbado Stream watershed, located in Cuiabá-MT using 

the SWMM model and to evaluate the responses to its dif-

ferent waterproofing scenarios. The data acquisition in-

volved monitoring rainfall and flow rate which allowed the 

construction of a rating curve for the monitoring section up 

to the 80cm stage, extrapolated up to the 2.60 stage. In 

modeling the parameter calibration performed manually for 

two events, presented the average determination coefficient 

of 0.912, Nash-Sutcliffe coefficient of 0.842 and 0.025% 

of mean error between the peak flows observed and estimat-

ed by the model, thus regarded as satisfactory. The model 

was validated for two othe events and adjustments were 

obtained close to those found in calibration. The simula-

tion of scenarios for rainfall return periods of 2 to 100 

years revealed an increase in the peak flow of 12.6% to 

16.9% for Scenario 2 and an increase from 11.7% to 

22.0% for Scenario 3, both compared to the current occu-

pation of Scenario 1. Even for return periods of 2 years, 

floods occurred in scenario 1 at one point and in scenarios 

2 and 3 at three points. Floods are caused mainly by the 

increase in Tr, as the watershed is almost completely urban-

ized. 

Key-word: Urban drainage, calibration , SWMM model.  

 

 

 



RBRH – Revista Brasileira de Recursos Hídricos Volume 19 n.1 –Jan/Mar 2014, 177-188 

  177 

Simulação Hidrológica Escalar com o Modelo SWAT 
 

José de Oliveira Melo Neto1, Antônio Marciano da Silva1, Carlos Rogério de Mello1, 

Arisvaldo Vieira Méllo Júnior2 

josenetoengrh@posgrad.ufla.br; marciano@deg.ufla.br; crmello@deg.ufla.br; arisvaldo@usp.br 

 

Recebido: 03/06/13 - revisado: 09/07/13 - aceito: 23/10/13 

 

RESUMO 
 

A modelagem hidrológica é uma ferramenta útil para predição do comportamento dinâmico da água em uma bacia 

hidrográfica e, por conseguinte, a estimativa detalhada do balanço hídrico é uma informação de grande valia para a gestão 

dos recursos hídricos. Entretanto, os fenômenos que regem o ciclo hidrológico apresentam distribuição heterogênea tanto no 

espaço quanto no tempo, o que dificulta a sua estimativa. Dentro dessa perspectiva, o objetivo deste estudo foi avaliar o de-

sempenho do modelo SWAT (Soil and Water Assessment Tool) na estimativa do escoamento em duas bacias hidrográficas 

com escalas espaciais distintas. O modelo foi aplicado à bacia hidrográfica do Ribeirão Jaguara (BHRJ — mesoescala) e na 

bacia hidrográfica do Ribeirão Marcela (BHRM — microescala), ambas com predomínio de Latossolos na região do Alto Rio 

Grande. Foram utilizados índices estatísticos para avaliar a precisão quali-quantitativa do modelo na simulação do escoa-

mento. O SWAT simulou de modo satisfatório o escoamento para a BHRJ apresentando coeficiente de Nash-Sutcliffe entre 

0,58 e 0,71 na fase de calibração e de 0,46 na fase de validação. Em contrapartida, na microescala o modelo obteve desem-

penho inadequado com valores dos índices estatísticos abaixo dos limites recomendados na literatura. 

 

Palavras-chave: estimativa de escoamento, microescala, mesoescala, desempenho de modelo 

 

INTRODUÇÃO 
 
 

O monitoramento de variáveis hidrológicas 
necessita de grandes investimentos a fim de imple-
mentar uma infraestrutura capaz de cobrir todas as 
regiões de interesse, fator este que justifica a escas-
sez de dados observados em diversas áreas, especi-
almente em bacias de pequeno porte. Associado a 
isto, os dados observados estão restritos aos locais 
onde se encontram os postos de medição, produ-
zindo assim lacunas espaços-temporais na disponibi-
lidade de informações hidrológicas. 

O emprego de modelos tem sido a alternati-
va mais explorada no intuito de preencher as lacu-
nas acima citadas. Estas ferramentas têm por finali-
dade expressar o comportamento do objeto de es-
tudo tomando por base a dinâmica dos processos 
hidrológicos no qual são fundamentados e de acor-
do com diferentes entradas (CIBIN et al., 2013). 
 
 

1 - Núcleo de Engenharia de Água e Solo - Universidade Federal 

de Lavras, Lavras-MG.  
2 - Departamento de Engenharia Hidráulica e Sanitária - Escola 

Politécnica da USP 

 

No processo de modelagem hidrológica se-
ria de se esperar que os parâmetros do modelo mu-
dassem com a escala da bacia, visto que diferentes 
processos tendem a ser dominantes nas micro e 
macro escalas (FENICIA et al., 2008). Em microba-
cias, os processos que ocorrem na vertente (fluxos 
internos) tendem a controlar a resposta das vazões e 
são mais sensíveis às oscilações climáticas locais. Em 
grandes bacias hidrográficas a resposta em termos 
quantitativos está associada à interação entre siste-
mas aquíferos, planícies de inundação e a rede de 
drenagem, apresentando resposta mais lenta quan-
do comparadas às microbacias (MENDIONDO & 
TUCCI, 1997; MERZ et al., 2009). 

Quanto a hierarquização das bacias hidro-
gráficas em relação à seu tamanho, não existe um 
consenso do meio cientifico que defina os limites 
dimensionais para o enquadramento das mesmas 
em categorias. Calijuri & Bubel (2006) adotam uni-
dades hidrológicas e ecológicas para conceitualiza-
rem o termo microbacia hidrográfica. Para os auto-
res, são áreas formadas por canais de 1ª e 2ª ordem 
e, em alguns casos, de 3ª ordem, representadas por 
áreas frágeis e frequentemente ameaçadas por per-
turbações. 

Já Tucci (2003) aponta que os processos hi-
drológicos podem ser avaliados em cinco níveis es-
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paciais diferentes: micro (< 10-4 km2), transição γ 
(10-4 — 10 km2), meso (10 — 103 km2), transição α (103 
- 104 km2) e macro (> 104 km2). 

Para Gibson et al. (2000) existem pelo me-
nos quatro problemas teóricos relacionados à escala: 
(1) o efeito da escala, extensão e resolução sobre a 
identificação de padrões de mudanças ambientais; 
(2) como os fenômenos específicos variam entre os 
níveis escalares; (3) possibilidade de generalizar 
proposições derivadas de um nível para o outro; e 
(4) otimização dos processos em pontos e regiões 
particulares. 

Da mesma forma, os principais desafios as-
sociados à análise escalar indicados por Mendiondo 
& Tucci (1997) são: (1) representatividade dos pro-
cessos hidrológicos em diferentes escalas espaciais e 
temporais; (2) empirismo de modelos e parâmetros 
ao representar os processos hidrológicos na bacia 
hidrográfica e; (3) a integração de modelos meteo-
rológicos e hidrológicos que atuam em escalas dife-
rentes. 

Atualmente existe uma gama de modelos 
hidrológicos que são aplicados para simulação e 
previsão de diversos cenários e sistemas hídricos 
baseados principalmente em estruturas conceituais 
ou físicas, discretizados desde níveis de sub-bacias, 
regiões hidrologicamente homogêneas até células 
associadas a características topográficas, principal-
mente. Dentre esses modelos, destaca-se o SWAT, 
acrônimo de língua inglesa para “Soil and Water 
Assesssment Tool”. 

O SWAT é um modelo conceitual que per-
mite a análise de diferentes processos em bacias 
hidrográficas a partir de parâmetros espacialmente 
distribuídos em nível de sub-bacias e em caráter 
temporal contínuo operando em um passo de tem-
po diário. O modelo foi projetado para predizer o 
impacto de alterações do uso e manejo do solo em 
bacias hidrográficas agrícolas não instrumentadas 
no tocante a quantidade e qualidade da água e pro-
dução de sedimentos (SRINIVASAN & ARNOLD, 
1994). 

Em termos de aplicação, o modelo SWAT 
vem sendo avaliado ao longo dos últimos anos no 
que tange ao processo de simulação hidrológica, 
principalmente em termos quantitativos, em diversas 
bacias com escalas espaciais distintas como demons-
tram os trabalhos de Migliaccio & Chaubey (2008), 
Paim & Menezes (2009), Xu et al. (2010), Durães et 
al. (2011), Opere & Okello (2011) e Cibin et al. 
(2013) para a macroescala, Birhanu (2009), Sexton 
et al. (2010), Lelis et al. (2012) e Andrade et al. 
(2013) para a mesoescala e, Green & Griensven 

(2008), Arnold et al. (2010) e Pinto et al. (2013) 
para a microescala. 

Dentro deste contexto, tomou-se como obje-
tivo neste estudo avaliar o desempenho do modelo 
SWAT na simulação do escoamento ao nível micro e 
meso na escala espacial em uma mesma região hi-
drográfica verificando para quais parâmetros o mo-
delo mostra-se mais sensível ao processo de simula-
ção, além de testar o desempenho do algoritmo de 
calibração automática do modelo. 
 
 

MATERIAL E MÉTODOS 
 
Área de estudo 

 
Para avaliação de desempenho do SWAT em 

representar o escoamento, o processo de simulação 
foi aplicado em duas bacias hidrográficas: a do Ri-
beirão Jaguara, representando a mesoescala, e a do 
Ribeirão Marcela, representando a microescala. 

Estas bacias são representativas da região do 
Alto Rio Grande que apresenta importância estraté-
gica para geração de energia elétrica no sul de Mi-
nas Gerais visto que é a principal zona de recarga da 
bacia hidrográfica do Rio Grande. 
 
 

 
 

Figura 1 — Bacia hidrográfica do Ribeirão Jaguara. 
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A bacia hidrográfica do Ribeirão Jaguara 
(BHRJ) apresenta uma área de drenagem de 32km2 
e está localizada na região do Alto Rio Grande (Fi-
gura 1), desaguando diretamente no reservatório da 
Usina Hidroelétrica de Camargos sob a responsabi-
lidade de operação da Companhia Energética de 
Minas Gerais — CEMIG (ANDRADE et al., 2013). O 
Ribeirão Marcela (Figura 2) é um afluente que de-
ságua pela margem direita do Ribeirão Jaguara, 
sendo, portanto, uma sub-bacia da BHRJ. A área de 
drenagem desta sub-bacia (BHRM) é de 4,7km2. 
 

 
 

Figura 2 — Bacia hidrográfica do Ribeirão Marcela. 

 
O clima da região e das bacias em estudo, 

de acordo com a classificação de Köppen, é Cwa, 
caracterizado por verões amenos e úmidos e inver-
nos frios e secos, com temperatura média anual de 
19°C e precipitação média anual de 1500mm 
(MELLO et al., 2012). 

Foram utilizadas cartas topográficas vetoriais 
do mapeamento sistemático disponibilizadas pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IB-
GE), na escala de 1:50.000. Tais cartas foram inter-
poladas para gerar o Modelo Digital de Elevação 
(MDE) permitindo gerar uma grade regular com 
resolução espacial de 15x15 metros, sendo esta a 
resolução empregada no estudo. 

Para o monitoramento da vazão foram utili-
zados linígrafos automáticos com sensor de pressão 
para registro da lâmina d’água na seção de controle 

de cada bacia registrando tais informações a cada 30 
minutos. O dado de vazão diária foi obtido com a 
média dos valores registrados ao longo do dia utili-
zando-se de curvas-chaves determinadas para as 
referidas estações. 

Os dados climáticos foram obtidos de uma 
estação meteorológica completa localizada em alti-
tude representativa para ambas as bacias, com regis-
tro das informações a cada 30 minutos e posterior-
mente associadas ao intervalo diário compondo uma 
série de quatro anos hidrológicos (2006-2010). Fo-
ram monitorados dados de radiação solar, precipita-
ção pluvial, temperatura máxima e mínima do ar, 
umidade relativa do ar e velocidade do vento. 
 
 

 
 

Figura 3 — Distribuição espacial das classes de solo (a) e 

do uso do solo (b) para a BHRJ. 
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Para o mapeamento do uso e ocupação do 
solo foram utilizadas duas imagens orbitais do satéli-
te RAPIDEYE de 2010 com resolução espacial de 5 
metros que foram empregadas para confeccionar 
um mosaico aplicado nos processos de segmentação 
e classificação supervisionada e posteriormente re-
amostrados para a resolução de 15x15 metros. 

Como base para o mapa de classes de solo 
da BHRJ foi utilizado o trabalho desenvolvido por 
Araújo (2006). Para a BHRM foi utilizado o mapa de 
classes de solo desenvolvido por Motta et al. (2001). 
 

 
 

Figura 4 — Distribuição espacial das classes de solo (a) e 

do uso do solo (b) para a BHRM. 

As classes de solo predominantes na BHRJ 
são: Latossolos ocupando 61,8% da área da bacia, 
Cambissolos (29,8%) e o Neossolo Flúvico (8,4%). A 
BHRJ apresenta altitudes entre 950 e 1070 metros e 
o relevo é considerado ondulado apresentando de-
clividade média de 11,7%. 

A BHRJ tem como característica marcante o 
desenvolvimento de atividades agrícolas, tendo com 
atividade predominante a pecuária extensiva sendo 
representada pela presença de pastagens (59,9%), 
seguida por milho (11,8%) e eucalipto (4,7%). A 
presença de 21,1% de vegetação nativa e de 2,5% de 
solo exposto indica uma possível fragilidade ambi-
ental no tocante à erosão do solo, a qual é marcante 
na região. Na Figura 3 está apresentada a distribui-
ção espacial das classes de solos (a) e do uso do solo 
(b) para a BHRJ. 

Na BHRM observa-se o predomínio de La-
tossolos ocupando 71% da área, seguido do Neosso-
lo Flúvico com 23% e por fim a presença de Cambis-
solos em 6% da área. As altitudes nesta bacia variam 
de 956 a 1051 metros, apresentando relevo ondula-
do com declividade média de 12,8%. 

Em termos de uso e ocupação do solo na 
BHRM há um domínio do uso dedicado a pastagens 
(78,2%) seguido por vegetação nativa (14,7%), mi-
lho (5,9%), eucalipto (0,2%) e solo exposto (1,0%). 
Na Figura 4 estão apresentadas a distribuição espa-
cial das classes de solo (a) e do uso do solo (b) na 
BHRM. 
 
O modelo SWAT 

 
O modelo SWAT opera considerando quatro volu-
mes de controle para estimativa do balanço hídrico: 
superficial, subsuperficial, aquífero raso e aquífero 
profundo. Na Equação 1, tem-se a representação do 
balanço hídrico admitido pelo SWAT. 
 

 
t

t t-1 i i i i i
t=1

SW =SW + R -Q -ET -P -QR             (1) 

 
Em que: 
SWt = armazenamento de água no solo no tempo t 
(mm); 
SWt-1 = armazenamento de água no solo no tempo t-
1 (mm); 
t = tempo (dias); 
Ri = precipitação (mm); 
Qi = escoamento superficial (mm); 
ETi = evapotranspiração (mm); 
Pi = percolação (mm); 
QRi = fluxo de retorno (ascensão capilar) (mm). 
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O SWAT requer informações para a simula-
ção em três níveis de escala espacial: bacia hidrográ-
fica, sub-bacias e Unidades de Resposta Hidrológica 
(URHs). De acordo com Zhang et al. (2009), o 
SWAT divide a bacia objeto de estudo em sub-bacias 
conectadas pela rede de drenagem e delineia as 
URHs com base em combinações únicas de classes 
de solo, declividade e cobertura do solo. 

Neitsch et al. (2005) indicam que o SWAT 
simula com maior precisão o balanço hídrico de 
uma bacia hidrográfica aplicando o conceito de 
URHs, pois o modelo calcula os fluxos para cada 
URH; em seguida, esses resultados são acumulados 
para gerar o balanço na sub-bacia; por fim, estes são 
direcionados para a rede de drenagem até atingirem 
a seção de controle. 

No presente estudo, o critério utilizado para 
gerar as URHs foi o da área de drenagem maior ou 
igual a 10 hectares, onde as informações dominantes 
de classe e cobertura do solo e declividade foram 
utilizadas para alimentar o modelo. 

O perfil do solo foi discretizado em camadas 
nas quais foram utilizados dados médios dos hori-
zontes característicos de cada classe de solo com 
base em levantamentos realizados nas bacias. Os 
Latossolos e Cambissolos foram discretizados em 
três camadas e o Neossolo Flúvico em apenas uma 
ao longo do perfil do solo. 

Foram selecionados os métodos Curva-
Número (CAO et al., 2011) e Penman-Monteith 
(ALLEN et al., 1998) para representação dos proces-
sos de escoamento superficial direto e evapotranspi-
ração, respectivamente, pelo modelo. 
 
Análise de sensibilidade, calibração e validação 

 
A análise de sensibilidade representa uma 

avaliação atribuída aos parâmetros aplicados na 
modelagem em função da qualidade de suas respos-
tas em relação a um conjunto de dados observados. 
O modelo SWAT emprega em sua análise de sensibi-
lidade dois métodos de avaliação que trabalham em 
conjunto (GRIENSVEN et al., 2006): o Latin Hyper-
cube (LH) e o One-factor-At-a-Time (OAT). O mo-
delo possui 20 parâmetros que podem influenciar 
no comportamento da vazão nas áreas estudadas 
estando estes expressos na Tabela 1. 

Após a análise de sensibilidade deve-se pro-
ceder a calibração e validação do modelo. De acor-
do com Opere & Okello (2011) o processo de cali-
bração envolve testes do modelo onde a partir dos 
dados de entrada os parâmetros são ajustados a fim 
de obter saídas semelhantes aos dados observados, 
enquanto que no processo de validação os valores 

calibrados para os parâmetros são aplicados a um 
conjunto de dados independente dos utilizados na 
calibração a fim de verificar a qualidade da simula-
ção. 
 

Tabela 1 — Parâmetros influentes no processo de simula-

ção de vazão pelo SWAT nas bacias estudadas 

 

Parâmetro Descrição 

Alpha_Bf Coeficiente de recessão do escoamento de 

base (dias) 

Biomix Eficiência de mistura biológica do solo 

Blai Índice de área foliar máximo (m2.m-2) 

CANMX Quantidade de água máxima interceptada 

pela vegetação (mmH20) 

CH_K2 Condutividade hidráulica efetiva do canal 

(mm.h-1) 

CH_N2 Número de Manning 

CN2 Curva-Número inicial para umidade II 

EPCO Coeficiente de absorção de água pelas 

plantas 

ESCO Coeficiente de compensação de evapora-

ção de água do solo 

GwQmn Limite de água no aquífero raso para ocor-

rência de fluxo de base (mmH20) 

GW_Delay Intervalo de tempo para recarga do aquífe-

ro (dias) 

GW_Revap Coeficiente de ascensão da água à zona 

saturada 

Revapmn Limite de água no solo para ocorrência da 

ascensão capilar à zona saturada (mmH20) 

Slope Declividade média da sub-bacia (mm) 

SLSubBSN Comprimento médio da encosta da sub-

bacia (m) 

Sol_ALB Albedo do solo 

Sol_AWC Capacidade de armazenamento de água no 

solo (mmH2O.mmsolo-1) 

Sol_K Condutividade hidráulica saturada do solo 

(mm.h-1) 

Sol_Z Profundidade da camada de solo (mm) 

Surlag Coeficiente de retardamento do escoamen-

to superficial (dias) 

 
 

O modelo SWAT incorpora um procedi-
mento de auto-calibração multi-objetivo baseado no 
algoritmo Shuffled Complex Evolution (SCE) que é 
empregado para obter um ajuste ótimo dos parâme-
tros utilizados na modelagem (GREEN & GRIENS-
VEN, 2008). 

É recomendado deixar um período inicial 
do processo de simulação para o aquecimento do 
modelo visando estabilizar os valores dos parâmetros 
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calibráveis, pois ocorrem incertezas neste período 
que são representadas pelo desconhecimento das 
condições iniciais de vários processos na bacia 
(MELLO et al. 2008, CHIANG et al., 2010). 

Para a BHRJ foi utilizado o período de 01 de 
setembro de 2007 a 31 de agosto de 2009 para cali-
bração e de 01 de setembro de 2006 a 31 de agosto 
de 2007 para a validação, ambos com passo diário. 

Para a BHRM foi utilizado na calibração o 
período entre 01 de setembro de 2006 a 31 de agos-
to de 2009 e para validação o período entre 01 de 
setembro de 2009 a 31 de agosto de 2010, ambos 
com passo diário. 

No processo de calibração, para ambas as 
bacias, foram testadas três configurações de parâme-
tros: calibração automática com dez parâmetros 
(CA10), calibração automática com quatro parâme-
tros (CA4) e calibração manual com quatro parâme-
tros (Manual). No processo de validação foi utilizada 
a configuração que apresentou melhor eficiência 
estatística e valores dos parâmetros mais próximos 
da realidade física das bacias. 
 
Análises estatísticas 

 
Para avaliar a qualidade de ajuste do mode-

lo aos dados observados foi utilizado o coeficiente 
de eficiência de Nash-Sutcliffe (CNS — Equação 2) 
(NASH & SUTCLIFFE, 1970) e o percentual de viés 
das vazões simuladas em relação às observadas (Pbias 
— Equação 3) (KUMAR, 2008). 
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Em que: 
QOBSi = vazão observada no dia i (m3.s-1); 
QSIMi = vazão simulada no dia i (m3.s-1); 

Q OBS = vazão média observada (m3.s-1); 

Q SIM = vazão média dos dados simulados(m3.s-1). 

n = número de eventos 
 

Para o CNS foi adotado o critério proposto 
por Green et al. (2006), onde valores a partir de 0,4 
qualificam o ajuste como aceitável em aplicações da 
simulação hidrológica utilizando intervalos diários 
com o SWAT. 

Van Liew et al. (2007) sugere para o Pbias a 
seguinte classificação em aplicações do SWAT utili-
zando intervalos diários: |Pbias| < 10%, muito bom; 
10% < |Pbias| < 15%, bom; 15% < |Pbias| < 25%, satisfa-
tório e |Pbias| > 25%, o modelo está inadequado. 
 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 

O SWAT gerou para a BHRJ 1608 URHs 
que foram agregadas em 130 sub-bacias, enquanto 
que para a BHRM foram geradas 186 URHs, distri-
buídas em 19 sub-bacias. 

A análise de sensibilidade indicou os parâ-
metros apresentados na Tabela 2 como os mais sen-
síveis e estes foram aplicados nas configurações de 
calibração aqui estudadas. Os parâmetros estão lis-
tados segundo a ordem de sensibilidade obtida e 
com o respectivo valor calibrado. 
 

Tabela 2 — Parâmetros e respectivos valores calibrados 

para a BHRJ e BHRM. 

 

BHRJ BHRM 

Parâmetro 
Valor 

calibrado 
Parâmetro 

Valor 

calibrado 

Calibração automática com 10 parâmetros (CA10) 

Alpha_Bf 1,0 Alpha_Bf 0,99 

CN2 -25,0%* Sol_Z -24,9%* 

GwQmn 660,54 mm GwQmn 680,6 mm 

ESCO 0,84 ESCO 0,68 

Sol_Z -25,0%* CN2 -25,0%* 

Sol_AWC 23,2%* Sol_AWC 25,0%* 

CH_N2 0,0 Blai 0,21 m2.m-2 

Blai 0,0 m2.m-2 Gw_Revap 0,029 

CANMX 0,98 mm CANMX 0,0 mm 

Gw_Revap 0,036 Slope 24,9%* 

Calibração automática com 4 parâmetros (CA4) 

Alpha_Bf 0,0 Alpha_Bf 1,0 

CN2 -25,0%* GwQmn 0,0 mm 

GwQmn 0,0 mm ESCO 0,0 

ESCO 0,0 CN2 -25,0%* 

Calibração manual com 4 parâmetros (Manual) 

Alpha_Bf 0,0115 Alpha_Bf 0,0115 

CN2 -20,0%* GwQmn 3,0 mm 

GwQmn 3,0 mm ESCO 0,50 

ESCO 0,50 CN2 -20,0%* 

* O modelo calibra estes parâmetros com base em porcentagens 

variando seus valores iniciais em até 25% que estão em função da 

classe e uso do solo a que se referem. 
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Dos parâmetros indicados como mais sensí-
veis pelo modelo para ambas as bacias, a maioria 
representa o comportamento da água no solo, a 
exceção dos parâmetros CN2 e CH_N2 que estão 
diretamente ligados ao escoamento superficial dire-
to e dos parâmetros ESCO, Blai e CANMX os quais 
referem-se à evapotranspiração. 

Esses parâmetros foram identificados como 
os mais sensíveis em diversos trabalhos científicos 
que verificaram o desempenho do modelo SWAT na 
simulação hidrológica em bacias hidrográficas brasi-
leiras, destacando-se os de Durães et al. (2011), Lelis 
et al. (2012), Andrade et al. (2013) e Pinto et al. 
(2013) no Estado de Minas Gerais. Conforme Neits-
ch et al. (2005), em se tratando da calibração do 
SWAT, os parâmetros CN2, ESCO e Alpha_Bf são de 
ajuste prioritário em se tratando da simulação do 
escoamento pelo modelo. 

Percebe-se que os valores calibrados no pro-
cesso manual são distintos dos obtidos pelo método 
automático em ambas as bacias. Isso ocorre pelo fato 
de que o algoritmo empregado pelo modelo busca 
uma otimização global da variável resposta estudada 
(escoamento) com base em uma função-objetivo 
que avalia o efeito de cada parâmetro no processo 
de simulação. Dessa forma, a seleção incoerente de 
um determinado valor para o parâmetro pode ser 
compensada pelo valor de outro parâmetro, provo-
cando assim um efeito cascata de valores incoerentes 
em relação à realidade física das bacias (GREEN & 
GRIENSVEN, 2008). Esta situação foi observada 
principalmente para os parâmetros Alpha_Bf e 
GwQmn nas configurações das calibrações automá-
ticas em ambas as bacias. 

Vale ressaltar também que apesar de ser 
descrito como um modelo hidrológico distribuído, o 
SWAT não permite que informações associadas 
principalmente aos atributos físicos do solo, sejam 
inseridas no modelo em caráter distribuído e sim 
sob a forma de valores médios, fato que afeta subs-
tancialmente a simulação do escoamento e, por 
conseguinte, do balanço hídrico nas bacias hidro-
gráficas. 

A afirmação anterior é comprovada à medi-
da que o modelo indica o aumento ou redução dos 
valores dos parâmetros que representam caracterís-
ticas reais da bacia, tais como declividade (Slope), 
profundidade das camadas de solo (Sol_Z), conduti-
vidade hidráulica do solo (Sol_K) e armazenamento 
de água no solo (Sol_AWC). Tal situação é admitida 
quando não se tem informações da área objeto de 
estudo ou em bacias não instrumentadas como ex-
plicitado por Cibin et al. (2013). 

Seguindo esse raciocínio, a calibração ma-
nual torna-se eficiente à medida que permite ao 
hidrólogo inserir seus conhecimentos referentes à 
área em estudo e representar as características físicas 
da bacia de maneira mais acurada. Diante da difi-
culdade apresentada pelo modelo em fornecer valo-
res condizentes com a realidade geomorfológica das 
bacias nos processos de calibração automática dos 
parâmetros foram utilizados como base para valida-
ção os valores dos parâmetros do processo de cali-
bração manual. 

O valor ajustado para o parâmetro Alpha_Bf 
(0,0115) corresponde a 200 dias de recessão. Esse 
parâmetro foi de difícil calibração devido à caracte-
rística particular exercida pelo fluxo subterrâneo 
tanto sobre a BHRJ quanto sobre a BHRM. Há ocor-
rência de alguns eventos chuvosos de cunho isolado 
nestas bacias ao longo dos meses do período consi-
derado seco (maio a setembro) que não contribuem 
de maneira substancial com a recarga do aquífero 
raso, mas dificultam a identificação do período de 
recessão propriamente dito. 

O parâmetro ESCO surge no modelo para 
corrigir uma deficiência conceitual em sua formula-
ção. O SWAT admite que no primeiro centímetro 
50% da demanda evaporativa é atendida e que aos 
10 centímetros 95% dessa demanda é suprida. Esse 
conceito afeta o modelo gerando uma redução da 
evapotranspiração real haja vista que a demanda de 
água pela atmosfera não era atendida. O valor cali-
brado (0,50) indica que pelo menos 50% da de-
manda evaporativa do solo é atendida pelos centí-
metros superiores da camada, sendo o restante for-
necido por camadas inferiores do solo. 

O parâmetro GwQmn representa o limite 
inferior onde abaixo do qual não há escoamento 
base. O valor de três milímetros calibrado para am-
bas as bacias foi considerado representativo, visto 
que ele permite uma maior movimentação de água 
no perfil do solo e, consequentemente, maior con-
tribuição para o fluxo de base. Esse parâmetro foi de 
difícil calibração devido à falta de indicações diretas 
nas bacias. 

O parâmetro CN2 apresentou alta sensibili-
dade durante o processo de calibração manual nas 
duas bacias hidrográficas, tendo os seus valores ini-
ciais reduzidos em 20%. O valor calibrado para a 
BHRJ variou entre 44 e 70 com valor médio repre-
sentativo da bacia de 57, já para BHRM a faixa de 
variação foi a mesma, porém com média de 56. Por 
se tratarem de bacias estritamente agrícolas os valo-
res são considerados adequados, entretanto, perce-
beu-se que quanto maior a discretização das bacias 
em subunidades a representação deste parâmetro 
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foi mais eficiente e o resultado da simulação apre-
sentava melhoras significativas. 

Na Tabela 3 estão expressos os resultados 
das estatísticas de precisão aplicadas para avaliar o 
desempenho do SWAT na simulação do escoamento 
para as áreas estudadas. 
 

Tabela 3 — Estatísticas de precisão resultantes da calibra-

ção e validação do SWAT para a BHRJ e BHRM. 

 

Bacia Fase CNS Pbias 

BHRJ 

AC10 0,71 -18,52 

AC4 0,54 -49,50 

Manual 0,58 9,41 

Validação 0,46 -7,73 

BHRM 

AC10 0,53 -13,58 

AC4 0,39 18,61 

Manual 0,25 19,73 

Validação -1,37 28,12 

 
 

Os valores do Coeficiente de Nash-Sutcliffe 
(CNS) encontrados para as calibrações na BHRJ são 
considerados adequados de acordo com a classifica-
ção de Green et al. (2006). O CNS é um índice esta-
tístico que representa, principalmente, a resposta do 
modelo na simulação de vazões de pico (Andrade et 
al., 2013). As calibrações automáticas tiveram seu 
bom desempenho associado a uma maior flexibili-
dade na variação dos parâmetros permitida pelo 
modelo. Enquanto que a calibração manual apre-
sentou um desempenho inferior à AC10, mas com 
desempenho satisfatório e com valores mais realistas 
dos parâmetros para a BHRJ. No tocante a validação 
o CNS indicou um desempenho também satisfatório 
utilizando os parâmetros da calibração manual. 

O Pbias indicou para a BHRJ uma superesti-
mativa média de 9,41% das vazões observadas no 
processo de calibração manual e subestimativa de 
7,73% na fase de validação. Van Liew et al. (2007) 
enquadra esses índices como de muito bom desem-
penho. Para as calibrações automáticas o desempe-
nho foi considerado satisfatório na AC10 e não ade-
quado para a AC4 com base na mesma classificação. 

Na Figura 5 estão representados os hidro-
gramas observado e simulado bem como o hieto-
grama para a BHRJ. Pode ser observada, nos hidro-
gramas, a dificuldade do modelo em representar a 
recessão após eventos com vazões de pico, onde há 
um retardamento do modelo em representar o de-
caimento da curva de recessão simulando um volu-
me maior nesses períodos em relação à série obser-
vada. Este tipo de comportamento influenciou o 

desempenho do índice Pbias que apresentou resulta-
dos melhores em comparação com o CNS. 

Sexton et al. (2010) encontrou valores de 
CNS variando entre 0,42 e 0,58 na fase de calibração  
e de 0,54 a 0,76 na fase de validação para uma bacia 
com aproximadamente 50km2 nos Estados Unidos 
empregando dados de radar e estações convencio-
nais para simulação do escoamento. Lelis et al. 
(2012) também obtiveram resultados satisfatórios na 
simulação do escoamento em uma bacia de mesoes-
cala com valores de CNS entre 0,85 e 1,00. 

O desempenho satisfatório verificado na 
mesoescala não foi observado na simulação do esco-
amento na microescala. A BHRM apresentou valores 
de CNS satisfatórios para as calibrações automáticas, 
no entanto, os valores dos parâmetros não represen-
tam a realidade da bacia. Contudo, a calibração 
manual e a validação apresentaram desempenho 
inadequado. O índice Pbias indicou uma simulação 
satisfatória no período de calibração, porém inade-
quado para a fase de validação. 

Na Figura 6 estão apresentados os hidro-
gramas observado e simulado além do hietograma 
para a BHRM. É possível observar forte superestima-
tiva no período de recessão e de vários eventos de 
pico ao longo da série. Outro ponto a ser destacado 
é a magnitude das vazões observadas no ano hidro-
lógico 07/08 que não apresentaram picos equivalen-
tes aos outros anos da série. Nesse período as preci-
pitações ficaram dentro da média, porém a sua dis-
tribuição foi mais uniforme, afetando vazões máxi-
mas extremas. 

Os resultados obtidos para a BHRM con-
frontam os resultados obtidos por Pinto et al. (2013) 
que ao trabalhar em uma microbacia de cabeceira  
obtiveram CNS de 0,81 e 0,79 para as fases de calibra-
ção e validação, respectivamente; e Green & Griens-
ven (2008) que avaliaram o desempenho do SWAT 
em 6 microbacias e encontraram um CNS variando 
entre 0,79 a 0,86 no processo de calibração automá-
tica e manual. 

O SWAT foi desenvolvido com o propósito 
de representar o escoamento em bacias de médio e 
grande portes não instrumentadas. Em grandes 
bacias há uma amortização dos fenômenos hidroló-
gicos associados à dinâmica da água no solo e são 
mais destacados os fenômenos de propagação do 
escoamento sobre a superfície e na rede de drena-
gem. Nas microbacias os fenômenos se processam 
de maneira mais instantânea com uma dinâmica 
maior, fato que pode ter provocado a instabilidade 
do modelo em representar o escoamento na BHRM. 
Um dos fatores que contribuíram para o desempe-
nho não satisfatório do SWAT na simulação do  es- 
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Figura 5 — Hidrogramas observado e simulado a partir dos parâmetros da calibração manual e hietograma para a BHRJ. 

 
 

 
 

Figura 6 — Hidrogramas observado e simulado a partir dos parâmetros da calibração manual e hietograma para a BHRM. 

 
 
coamento na BHRM pode ter sido o intervalo de 
tempo aplicado na simulação (diário). O tempo de 
concentração na BHRM é de aproximadamente 1 
hora, caracterizando uma reposta muito rápida aos 
eventos de precipitação. 

Outro ponto a ser destacado é a recomen-
dação do método da Cuva-Número (CN) como for-

mulação padrão para representação do escoamento 
superficial direto pelo SWAT. No modelo as abstra-
ções iniciais são consideradas fixas, fato este que 
dificulta a representação da recuperação da capaci-
dade de infiltração das classes de solo podendo afe-
tar diretamente Na qualidade do hidrograma simu-
lado. 
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CONCLUSÕES 
 
 

O modelo hidrológico SWAT representou 
de forma satisfatória o escoamento para a bacia 
hidrográfica do Ribeirão Jaguara conforme expres-
saram os índices estatísticos aplicados na análise de 
desempenho do modelo. 

Em contrapartida, o SWAT não apresentou 
o mesmo desempenho expresso na mesoescala para 
a microescala. O modelo demonstrou-se deficiente 
na simulação do escoamento na microbacia hidro-
gráfica do Ribeirão Marcela promovendo grandes 
desvios entre os dados observados e simulados. 
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Hydrologic Scale Simulation With SWAT Model 
 
ABSTRACT 
 

Hydrological modeling is a useful tool for predict-

ing water dynamic behavior in a given basin and therefore 
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a detailed estimate of the water balance is valuable infor-

mation for water resources management. However, the 

phenomena governing the water cycle exhibit heterogeneous 

distribution, both in space and in time, which complicates 

their estimation. From this perspective, the purpose of this 

study was to evaluate the performance of the SWAT (Soil 

and Water Assessment Tool) model in the runoff estimated 

in two basins with different spatial scales. The model was 

applied to Jaguara Creek Watershed (JCW - mesoscale) and 

Marcela Creek Watershed (MCW - microscale), both with 

Latosols predominating in the region of Alto Rio Grande. 

Statistical indices were applied to evaluate the qualitative 

and quantitative accuracy of the model in the runoff simu-

lation. The SWAT simulated the runoff for JCW satisfacto-

rily presenting a Nash-Sutcliffe coefficient between 0.58 

and 0.71 in the calibration phase and 0.46 in the valida-

tion phase. In contrast, the performance of the microscale 

model was inadequate, with statistical index values below 

the limits recommended in the literature. 

Key-words: estimated flow, microscale, mesoscale, perfor-

mance model. 
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RESUMO 
 

A quantidade e qualidade da água tornaram-se um problema comum em muitas bacias hidrográficas localizadas 

em países com rápido desenvolvimento. Lidar com este problema requer a utilização de sofisticadas ferramentas de planeja-

mento de recursos hídricos. O aumento populacional e industrial no município de Uberlândia (Minas Gerais) tem gerado 

conflitos de interesse pessoal e coletivo no uso múltiplo da água no Rio Uberabinha, que resulta na necessidade de um geren-

ciamento integrado de quantidade e qualidade da água. Este artigo explica o desenvolvimento do sistema de suporte à deci-

são AQUATOOL na bacia hidrográfica do Rio Uberabinha, para o planejamento e gerenciamento, incluindo modelo de 

quantidade e qualidade. A parte quantitativa consistiu na modelagem hidrológica chuva-vazão e, na sequência, no desen-

volvimento de uma modelagem quantitativa através do módulo SIMGES para o período de outubro de 2006 até setembro de 

2011. A modelagem de qualidade da água foi realizada através do módulo GESCAL, o qual está conectado com o módulo 

SIMGES. Os parâmetros estudados foram oxigênio dissolvido, demanda bioquímica de oxigênio, nitrogênio orgânico, amô-

nia, nitrato e fósforo total. Os cenários de intervenções evidenciam a necessidade de escolha de novos locais, fora da bacia 

hidrográfica do Rio Uberabinha, para captações de água utilizadas no abastecimento público na cidade de Uberlândia. O 

desacordo com a DN COPAM-CERH 01:2008 dos parâmetros demanda bioquímica de oxigênio e fósforo total, nos meses 

menos chuvosos, também evidenciam a necessidade de escolha de novos locais para lançamentos pontuais de cargas poluido-

ras adicionais advindas da principal Estação de Tratamento de Efluente do município.  

 

Palavras-chave: Modelagem de quantidade e qualidade da água, Sistema de suporte à decisão AQUATOOL, Módulo 

SIMGES, Módulo GESCAL, Rio Uberabinha  

 

INTRODUÇÃO 
 

A existência ou não da gestão adequada dos 
recursos hídricos na escala da bacia hidrográfica é 
um indicativo real do grau de desenvolvimento eco-
nômico e sócio-ambiental de uma região ou país. 
Neste contexto, os maiores conflitos de uso múltiplo 
da água ocorrem em bacias hidrográficas com ele-
vadas densidades populacionais, nas quais as eleva-
das demandas consuntivas, os efluentes lançados 
pontualmente com eficiência insuficiente de redu-
ção da carga poluidora e os defensivos agrícolas e 
fertilizantes carreados superficialmente de forma 
difusa, comprometem a capacidade de  
 

1 - Faculdade de Engenharia Civil - Universidade Federal de Uber-

lândia 
2 - Instituto de Ingeniería del Agua y Medio Ambiente — Universi-

dad Politécnica de Valencia 

diluição dos poluentes e a autodepuração natural 
dos cursos de água. Os grandes centros urbanos 
apresentam os menores índices de qualidade da 
água superficial associados às maiores demandas 
consuntivas. Tal situação está diretamente relacio-
nada à falta de infraestrutura urbana (VIEIRA FI-
LHO et al., 2013).  

A necessidade crescente de planejamento e 
gestão de recursos hídricos na escala da bacia hi-
drográfica fez com que os modelos de simulação se 
tornassem cada vez mais aprimorados. Em todo o 
mundo existem diversas ferramentas computacio-
nais, com complexidades matemáticas distintas, 
úteis na gestão de usos múltiplos de água, tais como 
Hec-Ras (FAN et al., 2009), Modflow (XU et al., 
2012), Topmodel (CHEN & WU, 2012), Wargi-Sim 
(SECHI & SULIS, 2009), entre outros.  

A partir da década de 30, o 
comprometimento da qualidade da água superficial 
nos municípios com elevada densidade 
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populacional impulsionou o surgimento dos 
primeiros modelos de qualidade da água que, com o 
passar do tempo, tornaram-se cada vez mais 
completos (DE PAULA, 2011). Atualmente, os 
modelos com maiores aceitabilidade em todo o 
mundo são Qual2E e Qual2K (CHAPRA et al., 
2008), Wasp (YENILMEZ & AKSOY, 2013), Aquatox 
(MAMAQANI et al., 2011) e Gescal (PAREDES-
ARQUIOLA et al., 2010a e 2010b). Nas últimas dé-
cadas, a necessidade de implantação de planos de 
recursos hídricos na escala da bacia hidrográfica, 
motivou o surgimento de ferramentas computacio-
nais que atuam como Sistemas de Suporte à Decisão 
- SSD e que vinculam a modelagem quantitativa e 
qualitativa da água, com destaque para trabalhos 
desenvolvidos por Argent et al. (2009), Paredes-
Arquiola et al. (2010a, 2010b), Zhang et al. (2011), 
Sulis & Sechi (2013) e Dutta ET AL. (2013). 

De acordo com o Instituto Brasileiro de Ge-
ografia e Estatística (IBGE), o município de Uber-
lândia cresceu 20% entre os anos de 2000 e 2010 e 
possui uma densidade populacional de 146,7 habi-
tantes por km2, valor este muito superior à média 
estadual que é de 33,4 habitantes por km2. O sistema 
de abastecimento público do município encontra-se 
atualmente em situação preocupante referente à 
oferta hídrica disponível. O município é abastecido 
pelo alto curso do Rio Uberabinha e pelo Ribeirão 
Bom Jardim (ver Figura 1), cujas vazões disponíveis 
aproximam-se ao limite em função do acentuado 
crescimento populacional. A Estação de Tratamento 
de Esgoto - ETE, que lança carga poluidora no rio 
Uberabinha, é responsável pelo tratamento de 95% 
do efluente gerado no município. A baixa eficiência 
de tratamento do efluente associada à reduzida 
capacidade de diluição no rio Uberabinha acarreta 
o comprometimento da qualidade de água 
superficial no baixo curso do rio Uberabinha (a 
jusante do município de Uberlândia).  

Com isso, diante da necessidade de realiza-
ção de um diagnóstico e posterior prognóstico inte-
grado de quantidade e qualidade de água nesta 
bacia hidrográfica, foi utilizado no estudo a ferra-
menta computacional AQUATOOL como SSD na 
escala da bacia hidrográfica. A partir de dados plu-
viométricos monitorados pelo Laboratório de Cli-
matologia da Universidade Federal de Uberlândia, 
dados fluviométricos monitorados pela Agência 
Nacional de Água - ANA e de qualidade da água 
monitorados e supervisionados pelo Instituto Minei-
ro de Gestão das Águas (IGAM), apresenta-se a mo-
delagem quantitativa e qualitativa para o período de 
outubro de 2006 até setembro de 2011. A modela-
gem quantitativa foi realizada no módulo SIMGES, 

utilizando como dados de entrada os resultados dos 
modelagens hidrológicas chuva-vazão para áreas 
urbanas e rurais. Na sequência, foi realizada a cali-
bração do modelo de qualidade juntamente com a 
análise de sensibilidade dos principais coeficientes 
de reações bioquímicas. Para finalizar, quatro cená-
rios com intervenções de caráter quantitativo e qua-
litativo foram realizados a fim de avaliar a capacida-
de de autodepuração natural do Rio Uberabinha.  
 

 
 

Figura 1 - Bacia hidrográfica do rio Uberabinha 

 
 

MATERIAL E MÉTODOS 
 

SSD AQUATOOL 

 
Existem poucas ferramentas ou modelos 

computacionais que simulam a qualidade de água 
(módulo GESCAL) vinculada à quantidade (módulo 
SIMGES) na escala da bacia hidrográfica. Andreu et 
al. (1996) desenvolveram o SSD denominado A-
QUATOOL, que é uma interface para a edição, 
simulação, revisão e análise de modelo de simulação 
de gestão de bacias hidrográficas, incluindo o módu-
lo de simulação da qualidade da água em ambientes 
lênticos e lóticos, muito útil na Europa, África, Ásia 
e América Latina (PAREDES-ARQUIOLA et al., 
2010a e 2010b; NAKAMURA, 2010; SULIS & SECHI, 
2013). 
 
Módulo SIMGES 

 
É utilizado na simulação da vazão em rios, 

córregos e reservatórios na escala da bacia hidrográ-
fica, a partir da definição espacial e quantitativa das 
descargas (retiradas pontuais para irrigação, indús-
tria, mineradora, consumo humano, entre outros), 
das recargas (afluentes pontuais e difusos superfici-
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ais e subterrâneos) e dos requisitos ambientais defi-
nidos pelos órgãos ambientais. Este módulo permi-
te: simular quantitativamente qualquer bacia hidro-
gráfica que possua regra de gestão definida por 
Comitê de Bacia Hidrográfica; definir as prioridades 
de demanda para garantir a vazão ecológica mínima 
e a qualidade de água mínima em respeito à classifi-
cação do curso de água (Resolução CONAMA 
357:2005 para o território nacional e Deliberação 
Normativa Conjunta COPAM-CERH 01:2008 para o 
Estado de Minas Gerais); definir as vantagens e des-
vantagens das variações da vazão frente a um ou 
mais usos prioritários; simular a capacidade de 
bombeamento para dada demanda frente aos requi-
sitos mínimos de reservação. 

As simulações são executadas através de um 
algoritmo de otimização de rede de fluxo, que con-
trola a vazão superficial dentro da bacia hidrográfica 
objetivando, ao mesmo tempo, minimizar os déficits 
e maximizar os níveis líquidos nos reservatórios para 
demandas como irrigação, consumo humano, pro-
dução hidrelétrica, etc. Para isso, algumas caracterís-
ticas são admitidas pelo módulo, tais como: cálculo 
das descargas e recargas simplesmente pelo balanço 
de massa; com relação aos aqüíferos, a vazão pode 
ser simulada por modelos simples,  multicelulares e 
lineares distribuídos; considera as perdas por evapo-
ração e infiltração em reservatórios de acumulação e 
leitos de rio, além das interações existentes entre 
águas superficiais e subterrâneas. 
 

Módulo GESCAL 

 
Com o propósito de simular a qualidade da 

água vinculada ao gerenciamento quantitativo em 
ambientes lênticos e lóticos previamente definidos 
no módulo SIMGES, Paredes et al. (2009) desenvol-
veram o módulo de qualidade da água GESCAL, 
que permite simular a qualidade da água em dife-
rentes condições quantitativas. Os parâmetros de 
qualidade que o módulo permite simular incluem 
temperatura, sólidos suspensos, oxigênio dissolvido, 
matéria orgânica carbonácea, nitrogênio orgânico, 
amônia, nitrato, fósforo total e fitoplâncton — cloro-
fila a. No processo de modelagem adotado neste 

artigo, foi considerada a relação do ciclo do nitro-
gênio e da matéria orgânica carbonácea entre si e o 
efeito sobre o oxigênio dissolvido, além do fósforo 
total como um  parâmetro no qual o processo de 
degradação foi modelado  através de uma cinética 

de primeira ordem e da sedimentação da fração 
particulada. 

As principais características admitidas pelo 
módulo GESCAL foram: 
 

 escoamento unidimensional com concen-

tração de qualquer constituinte constante 
na seção transversal e condições estacioná-
rias de qualidade da água afluentes ao curso 
de água em escala de tempo mensal; 

 para cada trecho modelado considerou-se 

escoamento permanente e uniforme e, nos 
11,4 km de cabeceira, a vazão escoada Q 

(m3/s) foi associada com a velocidade mé-
dia u (m/s), a profundidade média h (m) e 
a largura da seção transversal b (m) através 
das relações u = α1.Q

β1, h = α2.Q
β2 e b = α3.Qβ3. 

Os coeficientes β1,β2 ,β3, α1, α2 e α3 foram ajus-

tados através da otimização do coeficiente 
de eficiência de Nash-Sutcliffe, no qual β1 + 

β2 + β3 = 1,0 e α1.α2.α3 = 1,0; 

 o módulo considera os processos de advec-

ção, dispersão longitudinal, descargas difu-
sas e relação hidráulica com o aqüífero atra-
vés de distribuição uniforme, tanto pelo a-
porte de água desde o aqüífero como pela 
filtração do rio ao aqüífero. 

 
De uma forma geral e independente do pa-

râmetro estudado, através do balanço de massa den-
tro de um trecho de rio, chega-se na equação dife-
rencial de simulação, conforme equação (1). 
 

   
V

iWsqsCeqeCdS

dx
Cud

dx
dCE.

dx
d=









 ...

0 (1) 

 
Na equação (1), E é o coeficiente de disper-

são longitudinal (m2/dia); C é a concentração de 
um parâmetro qualquer (mg/L); Ce é a concentra-

ção deste parâmetro no aqüífero ao qual o rio está 
inserido (mg/L); x é a distância longitudinal do 
trecho de rio estudado (m); u é a velocidade média 
da água (m/dia); V é o volume líquido do trecho 
estudado (m3); qe é a vazão de entrada do aqüífero 
(m3/dia); qs é a vazão filtrada ao aquífero (m3/dia); 
Sd é a carga de entrada de um parâmetro de quali-

dade qualquer de forma difusa no trecho de rio 
estudado (g/dia); ΣWi representa o conjunto de 

processos que aumentam ou diminuem a carga de  
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Figura 2 - Esquema do modelo aplicado 

 
um determinado parâmetro na massa líquida, de-
pendente da degradação, da sedimentação, reaera-
ção, nitrificação, crescimento e respiração de fito-
plâncton e adsorção. 
 

Área de estudo 

 

A bacia hidrográfica do Rio Uberabinha está 
localizada na região oeste do Estado de Minas Ge-
rais, entre as coordenadas 18°33’49" e 19°24’33" de 
latitude Sul e 47°50’30" e 48°40’18" de longitude 
Oeste (Figura 1). A nascente encontra-se no muni-
cípio de Uberaba e percorre aproximadamente 140 
km até a sua foz no rio Araguari. Possui uma área de 
aproximadamente 22 mil km2, com cotas altimétri-
cas entre 550 m e 1000 m e precipitações médias 
anuais entre 1248 a 1869 mm (para os anos de 2006 
a 2011). Integram a bacia hidrográfica os municí-
pios de Uberaba, Uberlândia e Tupaciguara. A po-
pulação residente é de aproximadamente 650 mil 
habitantes, distribuída no município de Uberlândia 
e no distrito de Martinésia. Das três Estações de 
Tratamento de Esgoto - ETE existentes no municí-
pio de Uberlândia, 95% da carga poluidora é trata-
da na ETE Uberabinha, a qual lança pontualmente 
seu efluente no baixo curso do Rio Uberabinha. 

A bacia hidrográfica possui duas Pequenas 
Centrais Hidrelétricas tipo fio de água a jusante do 
lançamento pontual da ETE - Uberabinha (PCH 
Martins e PCH Malagone, na sequência).  

Os principais usos das águas do Rio Ubera-
binha estão vinculados ao consumo humano, desse-
dentação de animais, irrigação (cana-de-açúcar, soja 
e milho), indústrias alimentícias e geração de ener-
gia elétrica (ROSOLEN et al., 2009). As demandas 
superficial e subterrânea de água outorgadas para 
consumo humano, irrigação, indústria e dessedenta-
ção de animais em 2006 foram de 17,07 e 1,61 

hm3/mês, respectivamente. De toda a demanda 
superficial, 14,77 hm3/mês está direcionada ao con-
sumo humano, sendo 9,59 hm3/mês captada no alto 
curso do Rio Uberabinha e 5,18 hm3/mês no Ribei-
rão Bom Jardim. O clima na região é tropical, com 
estação seca entre os meses de maio e outubro e 
estação úmida entre os meses de novembro e abril.  

O estudo foi realizado em um trecho de a-
proximadamente 48,15 km, desde o alto curso até o 
baixo curso do Rio Uberabinha, englobando toda a 
área urbana do município de Uberlândia e parte do 
trecho a jusante da ETE - Uberabinha. Considerou-
se apenas um posto de monitoramento de quanti-
dade de água, administrado pela Agência Nacional 
de Água sob o código de estação número 60381000 
(ponto 1 na Figura 1). Os dados trimestrais de qua-
lidade da água sob os códigos 60381000 e 60385001 
(respectivamente, pontos 1 e 4 na Figura 1) são 
monitorados pelo Instituto de Gestão das Águas 
Mineiras - IGAM. Já os dados mensais de qualidade 
da água da ETE - Uberabinha e dos postos localiza-
dos a montante e jusante desta ETE (pontos 2 e 3 na 
Figura 1) são monitorados pela Superintendência 
Regional de Minas Gerais - Triângulo Mineiro e Alto 
Paranaíba - SUPRAM/IGAM. 
 

Modelagem quantitativa  

 

O procedimento inicial foi definir a topolo-
gia do modelo dentro da ferramenta AQUATOOL, 
que refere-se basicamente ao esquema situacional da 
bacia hidrográfica do Rio Uberabinha, no qual estão 
incluídos, sem escala, os elementos do modelo (Fi-
gura 2). Para otimizar a visualização desta figura, 
foram retirados os elementos que representam a 
distribuição difusa ao longo do trecho de rio.  

Neste estudo, o Rio Uberabinha foi dividido 
em 3 trechos, no qual cada trecho é identificado por 
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um ponto numerado a montante e outro a jusante. 
(Figura 2). As simulações quantitativas, no período 
de outubro de 2006 até setembro de 2011, foram 
realizadas através do módulo SIMGES após o traça-
do do esquema do modelo e a alimentação de dados 
quantitativos de entrada solicitados, tais como aflu-
entes rurais e urbanos, descargas difusas rurais e 
urbanas, ETE - Uberabinha e demandas consuntivas. 
 
 
Dados de entrada  

 
Afluentes 

Os dados fluviométricos existentes no alto 
curso do Rio Uberabinha (código 60381000 - ponto 
1 - Figura 1) foram utilizados diretamente como 
dados de entrada na simulação quantitativa. As va-
zões difusas e pontuais dos afluentes rurais e urba-
nos foram estimadas através de modelos hidrológi-
cos chuva-vazão. 

Foi utilizado no estudo o método do núme-
ro da curva CN, desenvolvido pelo Soil Conservation 

Service, para as sub-bacias urbanas. Trata-se de um 

modelo distribuído, com elevada aceitação mundial 
devido ao reduzido número de parâmetros e relação 
destes com as características físicas da bacia (RE-
ZENDE, 2012). Em uma mesma sub-bacia urbana, 
existem áreas permeáveis e impermeáveis com dife-
rentes tipos de ocupação do solo. Este método esti-
ma o número CN resultante em cada sub-bacia ur-
bana considerando essas diferentes áreas (rural, 
urbana e industrial). As diferentes áreas foram obti-
das através de uma ferramenta GIS, diretamente na 
plataforma GoogleEarth através do traçado perime-

tral. 
Nas sub-bacias rurais foi utilizado o modelo 

HBV, desenvolvido por Bergström (1995). Trata-se 
de um modelo semi-distribuído conceitual, que 
utiliza os processos mais importantes integrantes do 
escoamento superficial, através de uma estrutura 
simples e com reduzido número de parâmetros. 
Trabalha com escala temporal diária ou mensal e 
utiliza como dados de entrada as séries de precipita-
ção, temperatura atmosférica e evapotranspiração 
média mensal (HUNDECHA & BÁRDOSSY, 2004). 
As descrições detalhadas das equações de estado, das 
equações que regulam os processos de transferência 
hídrica e do restante do ciclo hidrológico utilizadas 
no modelo HBV podem ser obtidas em Paredes-
Arquiola et al. (2011). 

Os parâmetros do modelo HBV foram cali-
brados através do algoritmo evolutivo de calibração 
SCE-UA (Shuffled Complex Evolution method, University 

of Arizona). Para isso, os resultados das séries tempo-

rais de vazão superficial obtidas no modelo foram 
comparados com as séries temporais existentes no 
alto curso do Rio Uberabinha e, através de uma 
adaptação em Visual Basic do algoritmo SCE-UA, 

procedeu-se a autocalibração (PAREDES-
ARQUIOLA et al., 2011). O algoritmo SCE-UA ava-
lia grande quantidade de combinações de parâme-
tros para encontrar o melhor ajuste entre os dados 
observados e simulados, cujo melhor ajuste foi avali-
ado através da maximização do valor médio das 
funções objetivos definidas por: coeficiente de efici-
ência de Nash-Sutcliffe, coeficiente de eficiência de 
Nash-Sutcliffe da transformação logarítmica da va-
zão, coeficiente de correlação de Pearson e medida 
da simetria do ajuste entre a simulação média e a 
observação média.  

O modelo chuva-vazão HBV foi aplicado pa-
ra a sub-bacia correspondente ao único posto de 
monitoramento de vazão existente no alto curso do 
Rio Uberabinha (código 60381000 - Figura 1), cuja 
área de contribuição é de 801,6 km2. Em função de 
similaridade das condições climáticas, geológicas e 
de uso e ocupação do solo em toda a bacia hidrográ-
fica do Rio Uberabinha, os parâmetros inicialmente 
calibrados foram utilizados como dados de entrada 
na estimativa da vazão superficial nas outras sub-
bacias rurais. Para o trecho do Rio Uberabinha es-
tudado, o Ribeirão Bom Jardim possui a maior área 
superficial (394,6 km2). A modelagem hidrológica 
chuva-vazão foi realizada no período de 1997 até 
2011, cujos dados de temperatura do ar, precipita-
ção e evaporação foram obtidos no Laboratório de 
Climatologia da Universidade Federal de Uberlân-
dia. A evapotranspiração potencial foi calculada 
pelo método de Thornthwaite. 
 

ETE - Uberabinha 

As vazões da ETE - Uberabinha foram calcu-
ladas através da equação da vazão de distribuição de 
água para consumo multiplicada pelo coeficiente de 
retorno que, de acordo com a NBR ABNT 
9649:1986 e 14486:2000, é fixado em 0,80 quando 
não existem dados locais comprovados e oriundos 
de pesquisas.  
 
Demandas pontuais consuntivas 

Os dados referentes às demandas superfici-
ais outorgadas e georreferenciadas para consumo 
humano, irrigação, indústria e dessedentação de 
animais foram obtidos junto à Agência de Bacia 
Hidrográfica do Rio Araguari, a partir de dados 
cadastrados no ano de 2006. As duas maiores de-
mandas consuntivas estão relacionadas às captações 
superficiais para abastecimento público de Uberlân-
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dia, a primeira a montante de ponto 1 (estação có-
digo 60381000) e a segunda no Ribeirão Bom Jar-
dim, com demandas respectivas de 11,617 e 5,897 
hm3/mês. Para os demais afluentes rurais e os urba-
nos, a demanda variou entre 0,002 a 0,419 hm3/mês. 
A demanda consuntiva difusa total foi de 0,011 
hm3/mês. 
 

Modelagem qualitativa 

 
A modelagem de qualidade da água e cali-

bração dos coeficientes de reações bioquímicas e 
velocidades de sedimentação foram realizadas no 
período de outubro de 2006 até setembro de 2011. 
Neste período, a PCH Martins ainda não havia inici-
ado o processo de enchimento do reservatório de 
acumulação, o que fez com que esta região fosse 
considerada como trecho de rio no processo de 
modelagem qualitativa da água.   

 Os parâmetros de qualidade da água 
simulados foram: oxigênio dissolvido (OD), deman-
da bioquímica de oxigênio (DBO5), nitrogênio or-
gânico (NO), nitrogênio amoniacal (NH4

+), nitrato 
(NO3

-) e fósforo total (PTotal). Dentro da ferramenta 
AQUATOOL, a modelagem qualitativa através do 
módulo GESCAL é posterior à  modelagem quanti-
tativa, cujas simulações foram realizadas após a ali-
mentação dos dados de qualidade dos afluentes e da 
ETE - Uberabinha em arquivo tipo bloco de notas. 
Os dados de qualidade da água do ponto 1 (Figuras 
1 e 2) foram obtidos junto ao Instituto de Gestão das 
Águas Mineiras - IGAM e da ETE - Uberabinha fo-
ram fornecidos pela Superintendência Regional de 
Regularização Ambiental do Alto Paranaíba e Tri-
ângulo Mineiro (SUPRAM). Os dados de qualidade 
da água dos córregos rurais foram estimados como 
similares aos dados do ponto 1, em função da simi-
laridade de uso do solo nessas sub-bacias. Já os da-
dos de qualidade da água dos córregos urbanos 
foram estimados como similares aos encontrados 
por Salla et al. (2011) nos córregos do Óleo e do 
Liso (respectivamente, afluentes 12 e 13 das Figuras 
2 e 3). A Tabela 1 ilustra os dados de entrada de 
qualidade da água utilizados na modelagem. 

Diante da limitação deste estudo com rela-
ção à falta de monitoramento de qualidade da água 
nos córregos rurais e urbanos, realizou-se uma análi-
se de sensibilidade na qualidade final da água nos 
pontos 2, 3 e 4, diante das variações dos parâmetros 
de qualidade da água nestes córregos. Nesta análise 
considerou-se, como situação mais crítica, aquela em 

que houve mudanças percentuais iguais no valor 
quantitativo para todos os parâmetros e simultâneas 
para os vinte e dois afluentes e descargas difusas. 
Avaliou-se a sensibilidade por meio do aumento dos 
valores dos parâmetros de 10% a 40%, em intervalos 
de 10%. Para o parâmetro OD, avaliou-se a sensibi-
lidade por meio da diminuição de 10% e 20% na 
concentração. 
 
 

Tabela 1 - Dados de entrada de qualidade da água 

 

Parâm. Unid. 
Córregos 

rurais 

Córregos 

 urbanos 

ETE - 

 Uberabinha 

OD mgO.L-1 
7,37±0,34a 6,52±0,52a 0,0±0,0a 

6,6-8,2b 3,8-8,4b 0,0-0,0b 

DBO5 mgO.L-1 
2,5±0,95a 4,68±3,05a 134,40±59,70a 

2,0-12,0 b 2,0-30,0b 63,25-293,00b 

NO mgN.L-1 
0,16±0,08a 0,14±0,05a 19,0±0,0a 

0,10-0,50b 0,10-0,53b 19,0-19,0b 

Amônia mgNH4
+.L-1 

0,11±0,02a 0,39±0,31a 46,60±14,95a 

0,10-0,20b 0,02-2,8b 25,0-87,0b 

Nitrato mgNO3
-.L-1 

0,07±0,04a 0,05±0,00a 0,49±0,43a 

0,01-0,18b 0,05-0,05b 0,01-1,40b 

PTotal mgP.L-1 
0,016±0,008a 0,25±0,11a 6,37±2,56a 

0,01-0,05b 0,09-1,40b 0,50-22,0b 
a média ± desvio padrão 
b mínimo - máximo 

 
 

A Figura 3 ilustra o diagrama unifilar da 
modelagem integrada de quantidade e qualidade da 
água na bacia hidrográfica do Rio Uberabinha. A-
través deste diagrama, visualiza-se a distância longi-
tudinal existente entre os afluentes pontuais, as 
distâncias longitudinais dos três trechos de rio ado-
tados e a posição das estações de qualidade da água 
que foram utilizadas no processo de calibração do 
modelo. Na calibração do modelo, em cada trecho 
de rio, foram utilizados dados de qualidade da água 
existentes no ponto a jusante do trecho. A legenda 
da Figura 3 é similar à fornecida na Figura 2.  

O módulo GESCAL permite que o coefici-
ente de reaeração em cada trecho de rio seja obtido 
através do método de Covar (VON SPERLING, 
2007; PAREDES et=al., 2009) ou pela introdução 
direta de seu valor no processo de calibração. O 
método de Covar engloba equações empíricas que 
dependem da velocidade média do escoamento e da 
profundidade líquida.  
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Figura 3 - Diagrama unifilar do modelo 

 
 

O perfil de temperatura anual da água em 
cada trecho de rio também é solicitado pelo módulo 
GESCAL. Nesta região do Brasil, para todos os tre-
chos de rio, a temperatura variou entre 17ºC e 30ºC, 
atingindo valores máximos entre os meses de no-
vembro e fevereiro e  mínimos entre maio e julho. 
 
Calibração e análise da sensibilidade  
 

Através de processo de tentativa e erro, 
foram calibrados os coeficientes de reações 
bioquímicas e velocidades de sedimentação nos três 
trechos identificados nas Figuras 2 e 3, para o 
período de outubro de 2006 até setembro de 2011. 
Os coeficientes de reações bioquímicas e 
velocidades de sedimentação pertencentes à 
modelagem qualitativa são: reaeração, decomposi-
ção da matéria orgânica carbonácea, velocidade de 
sedimentação da matéria orgânica carbonácea, hi-
drólise do nitrogênio orgânico,  velocidade de sedi-
mentação do nitrogênio orgânico, nitrificação da 
amônia, desnitrificação, crescimento do fitoplânc-
ton, morte /respiração do fitoplâncton, velocidade 
de sedimentação do fitoplâncton, decaimento de 
fósforo orgânico e velocidade de sedimentação de 
fósforo orgânico. Também, para os três trechos, 
realizou-se uma análise de sensibilidade dos resulta-
dos da modelagem diante de alterações nos valores 
de entrada dos quatro principais coeficientes de 
reações previamente calibrados, que incluem: coefi-
ciente de reaeração Ka, coeficiente de degradação 
de matéria orgânica carbonácea Kd, coeficiente de 
degradação de matéria orgânica nitrogenada KNoa e 
coeficiente de nitrificação da amônia KNai. 

O método fatorial utilizado na análise da 
sensibilidade permitiu avaliar as mudanças nas con-
centrações dos parâmetros de qualidade a partir de 
variação simultânea de Ka, Kd, KNoa e KNai  em +10% 

e     -10% de seu valor calibrado, a qual denomina-se 
análise de 2 níveis. De acordo com Loucks et al. 

(2005) e Nakamura (2010), na análise de 2 níveis 
são realizadas 2n simulações diferentes, no qual n é o 

número de coeficientes estudados. Contudo, para 
cada trecho de rio, foram realizadas 1 x 2 x 24 simu-
lações (32 simulações), sendo que o número 1 cor-

responde à quantidade de pares + e -, o primeiro 
número 2 corresponde às duas simulações +10% e -
10%, e 4 corresponde ao número de coeficientes.  

 

Cenários 

 

Finalizadas a calibração e a análise da 
sensibilidade, quatro cenários com intervenções de 
caráter qualitativo e quantitativo  foram avaliados. 
No Cenário 1 avaliou-se a proporção necessária de 
melhoria na eficiência da ETE - Uberabinha a fim 
de atender aos requisitos mínimos da Deliberação 
Normativa Conjunta COPAM/CERH 01:2008. Nos 
outros cenários foram avaliados os impactos na au-
todepuração do rio Uberabinha devido às variadas 
intervenções quantitativas: o Cenário 2 considerou a 
não captação de água superficial no alto curso do 
Rio Uberabinha e Ribeirão Bom Jardim para o abas-
tecimento urbano do município de Uberlândia e a 
manutenção das demais demandas consuntivas ou-
torgadas; o Cenário 3 considerou a retirada máxima 
de demanda consuntiva permitida pela Portaria 
IGAM nº 49/2010, que é de 30% da vazão crítica 
Q7,10, em todos os afluentes rurais e manutenção das 

demandas urbanas já cadastradas; o Cenário 4, a 
partir da situação mais crítica possível, considerou  
vazão crítica Q7,10 em toda a bacia hidrográfica e 

retirada de demanda máxima permitida para os 
afluentes rurais (30% de Q7,10). Nos Cenários 2, 3 e 

4, a fim de adequar os parâmetros de qualidade à 
DN COPAM/CERH 01:2008 ao longo do trecho 
estudado, algumas propostas para redução da carga 
orgânica lançada pontualmente pela ETE - Ubera-
binha são apresentadas.  
 



Sistema de Suporte à Decisão em Recursos Hídricos na Bacia Hidrográfica do Rio Uberabinha, Minas Gerais 

 196 

 
 

Figura 4 - Modelagem hidrológica do alto curso do Rio Uberabinha, no qual: (a) perfil dos dados observados 

e simulados entre 1997 e 2011; (b) vazão total anual observada e simulada entre 2001 e 2011; 

(c) vazão média mensal observada e simulada 

 
 
 

 
 

Figura 5 - (a) variação da vazão simulada nos quatro pontos definidos na bacia hidrográfica; 

(b) perfil longitudinal das vazões simuladas nos meses menos e mais chuvosos juntamente com valores de vazões médias, 

máximas e mínimas observadas 
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RESULTADOS 
 

Modelagem quantitativa 

 

Com relação ao modelo hidrológico para as 
bacias rurais utilizou-se o modelo HBV, a partir dos 
dados observados no ponto 1 (estação 60381000). 
De acordo com a Figura 4(a), observa-se que a apli-
cação deste modelo na sub-bacia do alto curso do 
Rio Uberabinha forneceu resultados aceitáveis, na 
qual a calibração realizada, por meio do algoritmo 
evolutivo SCE-UA, alcançou 0,67 como valor médio 
para a função objetivo. A modelagem hidrológica 
em área rural favoreceu na simulação de qualidade 
da água, devido ao satisfatório ajuste entre dados 
observados e simulados para a vazão média mensal 
obtido no período de poucas chuvas, conforme 
ilustra a Figura 5(c). 

Já a modelagem hidrológica em área urba-
na, por meio do método da curva CN, forneceu  
comportamento perene para todos os afluentes 
urbanos, exceção feita às descargas difusas no perí-
odo sem chuva. As maiores vazões dos afluentes 
urbanos foram obtidas em dezembro de 2006, al-
cançando 3,32 m3/s no Afluente 8, 5,92 m3/s no 
Afluente 11, 3,15 m3/s no afluente 12 e 8,29 m3/s 
para a descarga difusa urbana. 

Os resultados das simulações hidrológicas 
urbanas e rurais foram utilizados como dados de 
entrada para as simulações quantitativas no módulo 
SIMGES, no período de outubro de 2006 até setem-
bro de 2011. As simulações forneceram resultados 
satisfatórios e que traduzem bem a realidade hídrica 
na bacia hidrográfica. De acordo com a Figura 5(a), 
a vazão simulada no ponto 1 variou entre 10,2 a 
152,7 hm3/mês, no ponto 2 houve aumento signifi-
cativo em função da confluência com o Ribeirão 
Bom Jardim, variando entre 29,5 a 235,9 hm3/mês, 
enquanto que nos pontos 3 e 4 manteve-se entre 
31,5 a 243,0 hm3/mês e 37,1 a 259,5 hm3/mês, res-
pectivamente. Já a Figura 5(b) ilustra os perfis longi-
tudinais das vazões simuladas em meses menos e 
mais chuvosos, juntamente com o valores das vazões 
média, máxima e mínima observadas no ponto 1. 
Devido à área impermeabilizada existente na área 
urbana, nota-se maior variação de vazão superficial 
por km entre os afluentes 7 e 11 (entre os kilôme-
tros 13 e 31). 
 

Modelagem qualitativa 

 

Conforme já mencionado anteriormente, os 
dados de qualidade dos córregos rurais foram con-
siderados similares aos dados do ponto 1 e dos cór-

regos urbanos similares aos dados  encontrados por 
Salla et al. (2011). Por meio da análise da sensibili-
dade constatou-se como máxima variação obtida, 
respectivamente, nos pontos 2, 3 e 4: a diminuição 
de 8,3%, 8,6% e 10,8% para o OD; aumento de 
23,8%, 11,5% e 12,3% para a DBO5; aumento de 
20,6%, 3,8% e 4,6% para o nitrogênio orgânico; 
aumento de 23,6%, 4,5% e 9,6% para a amônia; 
aumento de 19,6%, 14,7% e 14,4% para o nitrato; 
aumento de 37,1%, 15,7% e 15,6% para o fósforo. 
Esta análise de sensibilidade enfatiza ainda mais a 
importância do freqüente monitoramento da quan-
tidade e qualidade da água em cursos de água me-
nores, como subsídio para adequada calibração de 
modelo. 

A classificação dos corpos de água no terri-
tório brasileiro é definida pela Resolução CONAMA 
357:2005. Além desta resolução, o Estado de Minas 
Gerais possui uma Deliberação Normativa própria 
(DN COPAM-CERH 01:2008), similar à Resolução 
CONAMA 357:2005 com relação aos parâmetros de 
qualidade estudados. De acordo com a DN COPAM-
CERH 01:2008, o Rio Uberabinha está enquadrado 
na Classe 2, na qual deve-se respeitar os seguintes 
limites: oxigênio dissolvido ≥ 5,0 mgO/L; DBO5 ≤ 
5,0 mgO/L; amônia ≤ 3,7 mgNH4

+/L;    nitrato ≤ 
10,0 mgNO3

-/L; fósforo (ambiente lótico) ≤ 0,1 
mgP/L.  

Todavia, diante de uma análise geral dos 
perfis longitudinais dos parâmetros de qualidade 
simulados nos meses mais e menos chuvosos (Figura 
6), observam-se desacordos com relação aos parâme-
tros DBO5 e fósforo total. No baixo curso do Rio 
Uberabinha, desde a confluência da ETE - Uberabi-
nha com o rio principal até o ponto 4 (trechos no-
meados como Uberabinha 2 e 3), os parâmetros 
DBO5 e fósforo total comportam-se como classe 3. A 
DBO5 manteve-se entre 5,1 a 6,8 mgO/L no mês 
mais chuvoso e entre 6,2 a 9,1 mgO/L no mês me-
nos chuvoso. Com relação ao parâmetro fósforo 
total para ambiente lótico, este manteve-se entre 
0,10 a 0,14 mgP/L no mês mais chuvoso e entre 0,17 
a 0,28 mgP/L no mês menos chuvoso. As maiores 
concentrações de DBO5 e fósforo total no mês me-
nos chuvoso estão associadas à diminuição da capa-
cidade de autodepuração natural e de diluição de 
poluentes para vazões reduzidas. 

A análise geral das séries temporais dos va-
lores observados dos parâmetros de qualidade (Fi-
gura 6) mostra um comportamento em desacordo 
com as preconizações da DN COPAM-CERH 
01:2008 apenas em datas isoladas nos quatro pontos 
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Figura 6 - Perfil longitudinal dos parâmetros de qualidade simulados nos meses mais e menos chuvosos 

e valores observados no rio Uberabinha 

 

 

 

de monitoramento. O parâmetro OD apresenta 
valores menores que 5,0 mgO/L em apenas seis 
ocasiões e em meses de estiagem a jusante da ETE - 
Uberabinha (pontos 3 e 4). A DBO5 apresentou 
valores bem superiores ao máximo de 5,0 mgO/L, 
tanto a montante quanto a jusante da ETE, alcan-
çando até 17,0 mgO/L a montante (ponto 2), 41,0 
mg/L no ponto 3 e 11,0 mg/L no ponto 4. Os ele-
vados valores de DBO5 encontrados a montante da 
ETE - Uberabinha, para época chuvosa e não chuvo-
sa, estão relacionados aos possíveis lançamentos 
clandestinos de efluentes na calha principal do Rio 
Uberabinha. A amônia apresentou valores superio-
res ao máximo de 3,7 mgNH4

+/L apenas a jusante 
da ETE, no qual alcançou 11,0 mgNH4

+/L em um 
mês isolado sem chuva. O parâmetro nitrato não 
apresentou desacordo com a DN COPAM-CERH 
01:2008 nas séries temporais observadas. Todavia, o 
parâmetro fósforo total apresentou valores observa-
dos em desacordo com o máximo de 0,1 mgP/L 
para todos os pontos estudados. 

Calibração e análise de sensibilidade 

 
A calibração dos coeficientes de reações bi-

oquímicas e das velocidades de sedimentação ocor-
reu no módulo GESCAL, que é vinculado ao SSD 
AQUATOOL, em 3 trechos ao longo do Rio Ubera-
binha, mantendo-se como objetivo o melhor ajuste 
entre dados simulados e observados nos pontos de 
jusante de cada trecho. A Tabela 2 traz os valores 
calibrados, por trecho de rio, dos principais coefici-
entes de reações bioquímicas (Ka é de reaeração, Kd 
é de degradação de matéria carbonácea, KNoa é a 
mineralização do nitrogênio orgânico, KNai é a nitri-
ficação da amônia e Kfosf  é a degradação do fósforo 
total) e das velocidades de sedimentação (VSd é da 
matéria orgânica carbonácea, VSNo é do nitrogênio 
orgânico e VSfosf  é de fósforo particulado). Os valores 

ilustrados estão dentro de limites recomendados por 
Chapra (2003), Von Sperling (2007) e Paredes et al. 
(2009). Ainda na Tabela 2, o valor fixado em -1 para 
Ka no trecho  nomeado  Uberabinha 1  indica  que, 
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Tabela 2 - Coeficientes de reações bioquímicas e velocidades de sedimentação calibrados 

 

Trecho 
Entre 

pontos 

Comprimento 

(km) 

Ka 

(dia-1) 

Kd 

(dia-1) 

VSd 

(m.dia-1) 

KNoa 

(dia-1) 

VSNo 

(m.dia-1) 

KNai 

(dia-1) 

Kfosf. 

(dia-1) 

VSfosf. 

(m.dia-1)

Uberabinha 1 1 - 2 27,06 -1; 0,05 0,02 0,01 0,2 0,001 0,1; 0,2 0,01 0,001 

Uberabinha 2 2 - 3 3,15 0,04; 0,08 0,04; 0,06 0,01 0,2; 0,4 0,001; 0,01 0,1 0,01 0,001 

Uberabinha 3 3 - 4 17,94 0,04 0,06 0,01 0,4 0,01 0,01 0,01 0,001 

 
 
 
 
nos primeiros 11,4 km no alto curso do Rio Ubera-
binha, desde o ponto inicial da modelagem (código 
ANA 60381000) até a confluência com o Ribeirão 
Bom Jardim (Afluente 5 - Figuras 2 e 3), o método 
de Covar apresentou bons ajustes entre dados obser-
vados e simulados para OD. As relações hidráulicas 
utilizadas foram: u = 0,240.Q0,391, h = 0,214.Q0,580 e  b = 
19,496.Q0,029, no qual Q é a vazão média, u é a velo-
cidade média, h é a profundidade líquida média e b 

é a largura da superfície líquida. 
Os valores de Ka = 0,04 dia-1 e Kd = 0,06 dia-1 

no trecho Uberabinha 2 estão relacionados ao lan-
çamento pontual de carga poluidora da ETE - Ube-
rabinha.  

As séries das simulações e dados observados 
dos parâmetros de qualidade da água nos três pon-
tos  apresentaram bons ajustes, conforme ilustra a 
Figura 7. A calibração alcançou resultado conside-
rado satisfatório para os parâmetros OD, DBO5, 
amônia, nitrato e fósforo total, apesar da existência 
de alguns dados observados dispersos, principal-
mente do ano de 2010. A ausência de dados obser-
vados de nitrogênio orgânico prejudicou o ajuste 
das simulações nos trechos Uberabinha 1 e 2. Toda-
via, no trecho Uberabinha 3, apesar da existência de 
dados observados, a Figura 7(c) mostra que o ajuste 
de nitrogênio orgânico não foi satisfatório. 

Neste artigo realizou-se a análise de sensibi-
lidade às alterações de +10% e -10% nos valores de 
Ka, Kd, KNoa e KNai. De uma forma geral, as variações 

dos coeficientes geraram poucas mudanças nos re-
sultados previamente calibrados, cujas maiores am-
plitudes foram detectadas nos trechos Uberabinha 2 
e 3. Nestes trechos, o valor calibrado de OD variou ± 
0,8% pela alteração de Kd. O parâmetro DBO5 apre-

sentou sensibilidades de      ± 0,3% devido à altera-
ção de Kd. O nitrogênio orgânico variou ± 2,1% 
devido às variações de KNoa. A amônia variou ± 0,7% 
e ± 0,09% devido ao KNoa e KNai, respectivamente. Já 

o nitrato apresentou ± 3,2% de variação devido ao 
KNai. 

Cenários 

 
Os quatro cenários tiveram o propósito de 

avaliar a capacidade de autodepuração natural do 
Rio Uberabinha principalmente no seu baixo curso, 
a jusante do lançamento pontual de carga poluidora 
da ETE - Uberabinha, a partir de intervenções 
qualitativas e quantitativas, cujos resultados estão 
apresentados na Figura 8. No Cenário 1 observa-se 
que os parâmetros fósforo total e DBO5 passam a 
atender aos requisitos mínimos da Deliberação 
Normativa Conjunta COPAM/CERH 01:2008 após a 
redução, respectivamente, de 93,6% e 65,6% das 
cargas poluidoras lançadas pontualmente pela ETE, 
que corresponde a uma redução média de 429,9 ± 
168,9 Kg/dia para o fósforo total e 6,1.103 ± 2,3.103 
Kg/dia para a DBO5. 

No Cenário 2, a não captação de água su-
perficial no alto curso do Rio Uberabinha e no Ri-
beirão Bom Jardim para o abastecimento público no 
município de Uberlândia, aumentou consideravel-
mente a capacidade de diluição no médio e baixo 
curso diante do aumento de 33,7% na vazão. 

Todavia, de acordo com a Figura 8, os pa-
râmetros DBO5 e fósforo total ainda mantiveram-se 
em desacordo com a DN COPAM/CERH 01:2008, 
no trecho desde a zona de mistura do efluente tra-
tado com o Rio Uberabinha até o ponto 4,  manten-
do-se entre 6,92 a  7,65 mg/L para DBO5 e 0,20 a 
0,23 mg/L para fósforo total. As reduções de 84,7% 
(média de 389,0 ± 152,8 kg/dia) e 53,2% (média de 
4,9.103 ± 1,8.103 kg/dia) das cargas orgânicas para o 
fósforo total e DBO5, respectivamente, seriam sufici-
entes para as adequações dos parâmetros frente à 
DN COPAM/CERH 01:2008. A similaridade dos 
resultados obtidos nos Cenários 2 e 3 mostra que as 
outorgas superficiais na bacia hidrográfica do Rio 
Uberabinha estão muito próximas da saturação de 
30% da vazão crítica Q7,10 permitida pela Portaria 

IGAM nº 49/2010. 
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Figura 7 - Séries temporais das simulações e dados observados: (a) ponto 2; (b) ponto 3; (c) ponto 4 
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Figura 8 - Cenários analisados 

 

 

 

Os resultados obtidos nos Cenários 1, 2 e 3 
evidenciam o comprometimento na capacidade de 
autodepuração no baixo curso do Rio Uberabinha, 
agravado pela necessidade de remoção de cargas 
orgânicas poluidoras adicionais advindas da ETE - 
Uberabinha. Este comprometimento é ainda mais 
agravado no Cenário 4, no qual considerou-se a 
vazão crítica Q7,10 em toda a bacia hidrográfica e 

retirada de demanda máxima permitida para os 
afluentes rurais (30% de Q7,10). De acordo com a 

Figura 8, observa-se que, no Cenário 4, a maioria dos 
parâmetros estão em desacordo com a DN CO-
PAM/CERH 01:2008 em função da diminuição a-
centuada na capacidade de diluição dos poluentes, 
com exceção ao nitrato. No trecho compreendido 
entre a confluência da carga pontual da ETE com o 
rio até o ponto 4 observa-se que: a amônia manteve-
se entre 8,9 a 10,5 mgNH3

+/L, a DBO5 entre 30,6 a 
35,1 mgO/L, o fósforo total entre 0,90 a 0,98 
mgP/L e o oxigênio dissolvido decresce de 5,6 
mgO/L na zona de mistura do efluente tratado da 
ETE com o rio, até 0,14 mgO/L no ponto 4. Este 
cenário desfavorável passaria à adequar-se à DN 
COPAM/CERH 01:2008 com a redução da carga 
poluidora em: 74,4% (média de 1,0.103 ± 47,4 
kg/dia) para nitrogênio orgânico, 74,4% (média de 
2,5.103 ± 217,7 kg/dia) para amônia, 92,8% (média 

de 8,9.103 ± 818,9 kg/dia) para DBO5 e 97,7% (mé-
dia de 449,1 ± 122,6 kg/dia) para fósforo total. 
 
 

CONCLUSÕES 
 
 

O município de Uberlândia possui uma 
densidade populacional muito superior à média do 
Estado de Minas Gerais, no qual o aumento popula-
cional acentuado acarreta a deterioração do princi-
pal curso de água natural que atravessa o município. 
Esta problemática gerou a necessidade de realização 
de um diagnóstico e posterior prognóstico integra-
do de quantidade e qualidade de água na bacia hi-
drográfica do Rio Uberabinha. Para isso, foi utiliza-
do no estudo o programa para gestão quantitativa 
(módulo SIMGES) e o programa para modelagem 
qualitativa (módulo GESCAL), ambos integrados ao 
SSD AQUATOOL. Os parâmetros de qualidade  
considerados foram OD, DBO5, nitrogênio orgâni-
co, amônia, nitrato e fósforo total. O período para 
calibração do modelo de qualidade foi de outubro 
de 2006 até setembro de 2011. 

O modelo hidrológico chuva-vazão aplicado 
na área rural apresentou o melhor ajuste entre da-
dos observados e simulados no período de poucas 
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chuvas. Através da modelagem quantitativa no mó-
dulo SIMGES, nota-se claramente a maior variação 
da vazão superficial por km ao longo da área im-
permeabilizada do perímetro urbano. 

A qualidade da água estimada para os cór-
regos menores não ocasionou alterações significan-
tes na qualidade da água no rio Uberabinha, princi-
palmente no baixo curso deste rio, como foi consta-
tado através da análise de sensibilidade realizada. 
Todavia, não deve ser descartada a importância do 
freqüente monitoramento em cursos de água meno-
res, como subsídio à adequada calibração do mode-
lo. 

No baixo curso do Rio Uberabinha, a jusan-
te da ETE - Uberabinha, os perfis longitudinais no 
mês menos chuvoso dos parâmetros DBO5 e fósforo 
total comportam-se como classe 3 (de acordo com a 
DN COPAM/CERH 01:2008 e Resolução CONAMA 
357:2005), como conseqüência da diminuição da 
capacidade de autodepuração natural e de diluição 
de poluentes para vazões reduzidas. A calibração dos 
coeficientes de reações bioquímicas e das velocida-
des de sedimentação alcançou satisfatório ajuste 
entres dados observados e simulados para os parâ-
metros OD, DBO5, amônia, nitrato e fósforo total, 
com valores dentro de limites definidos na literatu-
ra. A ausência de dados observados para nitrogênio 
orgânico prejudicou o ajuste das simulações para 
este parâmetro. As análises das sensibilidades às 
alterações de +10% e -10% nos valores de Ka, Kd, 
KNoa e KNai geraram poucas interferências nos resul-

tados previamente calibrados. 
Os cenários analisados tiveram o propósito 

de prognosticar a capacidade de autodepuração 
natural do Rio Uberabinha, principalmente a 
jusante da ETE - Uberabinha, a partir de 
intervenções qualitativas e quantitativas. Apenas com 
a intervenção na eficiência da ETE existente, no 
Cenário 1 prognosticou-se a necessidade acentuada 
de melhoria na eficiência de redução de DBO5 e 
fósforo total. Melhoria esta talvez superior à 
capacidade de um tratamento terciário, que 
acarretaria na necessidade de lançamento de cargas 
orgânicas adicionais em bacia hidrográfica vizinha.  

O Cenário 2 mostra que, apesar do aumento 
considerável na capacidade de diluição no médio e 
baixo curso do Rio Uberabinha, diante da não 
captação superficial para consumo humano no alto 
curso, ainda os parâmetros DBO5 e fósforo total 
mantiveram-se em desacordo com a DN CO-
PAM/CERH 01:2008. Isso enfatiza ainda mais a 
necessidade de melhoria na eficiência de tratamento 
na ETE - Uberabinha. Também, a similaridade dos 
prognósticos alcançados nos Cenários 2 e 3 mostra 

que as outorgas superficiais na bacia hidrográfica do 
Rio Uberabinha estão muito próximas da saturação 
de 30% da vazão crítica Q7,10 permitida pela Portaria 

IGAM nº 49/2010. 
No Cenário 4, assumindo-se a vazão crítica 

Q7,10 em toda a bacia hidrográfica e retirada de de-

manda máxima permitida para os afluentes rurais 
(30% de Q7,10), evidencia-se claramente a necessida-

de de lançamento de boa parte da carga orgânica 
advinda da ETE - Uberabinha em uma bacia hidro-
gráfica vizinha.  

Diante destes prognósticos, acredita-se na 
necessidade, em um futuro próximo, de escolhas de 
novos locais para captações superficiais de água para 
consumo humano e para lançamentos pontuais de 
cargas poluidoras adicionais advindas de efluentes 
domésticos e industriais. 

De uma forma geral, a ferramenta AQUA-
TOOL mostrou-se ser um SSD em recursos hídricos 
viável na escala da bacia hidrográfica e que, através 
deste artigo, ajudará na melhor gestão dos recursos 
hídricos na bacia hidrográfica do Rio Uberabinha.  
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Decision Support System In Water Resources In 
Uberabinha River Basin, Minas Gerais 
 
ABSTRACT 
 

Water supply and quality is becoming a common 

problem in many river basins located in rapidly developing 

countries. Dealing with the human water supply of cities 

located in these basins requires sophisticated water plan-

ning processes. The increase in population and industry in 

the city of Uberlandia (Minas Gerais) has generated pri-

vate and collective conflicts of interest in the multiple use of 

water in the Uberabinha River, thus requiring integrated 

management of quantity and quality. This paper explains 

the development of decision support system AQUATOOL in 

the Uberabinha River Basin for water planning and man-

agement including water quantity and quality modeling. 

The quantitative part consists of hydrological rain-flow 

modeling and a subsequent water management model 

developed with the SIMGES module for the period from 

October 2006 to September 2011. The water quality model 

was performed using the GESCAL module that is connected 

with the SIMGES module. The parameters studied were 

dissolved oxygen, biochemical oxygen demand, organic 

nitrogen, ammonia, nitrate and total phosphorus. The 

future scenarios simulated show the need to choose new 

locations, outside the Uberabinha river basin, for the ab-

straction of water used in public water supply in 

Uberlândia.  The disagreement with the DN COPAM-

CERH 01:2008 regarding biochemical oxygen demand 

and total phosphorus, in the months with less rain also 

shows the need to choose new locations to discharge addi-

tional pollution loads coming from the main wastewater 

treatment plant of the city.  

Key-words: Water quantity and quality modeling, Decision 

support system AQUATOOL, SIMGES module, GESCAL 

module, Uberabinha river. 
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RESUMO 
 

Informações espaciais de evapotranspiração real podem ajudar a relacionar uso do solo e uso da água, bem como, 

auxiliar a compreensão das demandas hídricas em uma bacia hidrográfica. O Surface Energy Balance Algorithm for Land 

(SEBAL) é um modelo que estima a evapotranspiração real distribuída pelo balanço de energia à superfície, utilizando técni-

cas de sensoriamento remoto. A bacia do alto Rio Negro (BARN) possui 3454 km2, localiza-se no Planalto Norte Catarinense 

e no Primeiro Planalto Paranaense, com quase metade de sua área coberta por Floresta Ombrófila Mista (FOM). A FOM 

pertence ao bioma mata atlântica, que abriga de 1 a 8% do total de espécies de fauna e flora do planeta e tem, atualmente, 

11,7% de sua área original. Os objetivos deste estudo foram (i) estimar a evapotranspiração real na BARN por meio do 

SEBAL e de imagens do sensor Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer (ASTER) em diferentes 

usos e coberturas do solo; e (ii) avaliar e comparar as estimativas do SEBAL com dados obtidos pelo balanço hídrico sazonal. 

Para a aplicação do SEBAL foram utilizadas imagens ASTER de abril de 2006 e dados meteorológicos. Foram observados os 

menores valores médios de evapotranspiração para as áreas com maior interferência antrópica, como solo exposto e áreas 

urbanas e os maiores para as áreas mais conservadas, como florestas e água. Solo exposto claro e área urbana apresentaram 

as menores médias (2,2 e 2,4 mm dia-1, respectivamente). Para FOM, reflorestamentos de Pinus sp e água, os valores obser-

vados foram de 4,1 mm dia-1, 4,3 mm dia-1 e 5,0 mm dia-1, respectivamente. As áreas de floresta (abrangem 71% da bacia) 

são as que mais contribuem para a perda de água da bacia do alto Rio Negro e apresentam altas taxas evapotranspirativas. 

Destaca-se a importância de estudos relacionados ao papel da FOM e dos reflorestamentos no balanço hídrico da bacia. Em 

escala mensal, o SEBAL simula o comportamento sazonal da evapotranspiração em função das condições climáticas.  

 

Palavras-chave: evapotranspiração real, SEBAL, ASTER, balanço hídrico sazonal, bacia do alto Rio Negro. 

 

INTRODUÇÃO 
 
 

No âmbito de bacias hidrográficas, informa-
ções quantitativas das ofertas e demandas hídricas 
são indispensáveis para o manejo adequado dos 
recursos hídricos. Especificamente, a perda de água 
por evapotranspiração, constitui importante fase do 
ciclo hidrológico e sua quantificação pode ser utili-
zada na resolução de questões que envolvem o ma-
nejo de água, como o planejamento de áreas de 
cultivo irrigado, a determinação de níveis seguros de 
aquíferos, o planejamento de reservatórios de con-
tenção para o controle de enchentes em áreas urba-
nas e o projeto e otimização de reservatórios de 
água para abastecimento público e industrial e gera-
ção de energia (BRUTASERT, 1982; WARD & 
TRIMBLE, 2004; TUCCI, 2007). 
 

*Laboratório de Hidrologia - CTC/ENS/UFSC 

Atualmente, técnicas de sensoriamento 
remoto propiciam o fornecimento de dados 
geográficos relevantes e parâmetros em escala 
apropriada para uso em modelos hidrológicos 
distribuídos (STISEN et al., 2008). Podem ser uma 

alternativa para a representação da evapotranspira-
ção distribuída, frente às dificuldades de medições 
apresentadas pelos métodos diretos, bem como, às 
de espacialização dos resultados obtidos pelos mé-
todos clássicos indiretos, que representam valores 
pontuais de localização específica.  

Uma técnica utilizada para tal finalidade é o 
Surface Energy Balance Algorithm for Land (SEBAL), 

um modelo semi-empírico, desenvolvido por Bastia-
anssen (1995), que estima a evapotranspiração real 
distribuída como um resíduo do balanço de energia 
da superfície. A evapotranspiração para grandes 
áreas heterogêneas pode ser calculada através de 
imagens (pixel-a-pixel), aplicando um conjunto con-

sistente de equações que utilizam dados espectrais 
de cada pixel. Estudos têm aplicado o SEBAL na 
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estimativa do fluxo evapotranspirativo de cultivos, 
no monitoramento das necessidades hídricas, na 
estimativa do rendimento de culturas e em estudos 
agrometeorológicos (BASTIAANSSEN, 2000; BE-
ZERRA et al., 2008; SANTOS et al., 2010). Outros 

estudos apontaram que a depleção hídrica em uma 
bacia hidrográfica pode ser obtida a partir de mapas 
de evapotranspiração real e que esta pode ser rela-
cionada ao uso e cobertura do solo e uso atual da 
água para embasar a gestão de direitos de água, 
planejamento e regulação dos recursos hídricos 
(e.g. ALLEN et al., 2000 e 2005; BASTIAANSSEN et 
al., 2005).  

A bacia hidrográfica do alto Rio Negro 
(BARN) localizada no Planalto Norte Catarinense e 
no Primeiro Planalto Paranaense possui mais da 
metade de seu território coberto por vegetação. Sua 
vegetação original é composta basicamente pela 
Floresta Ombrófila Mista (FOM), pertencente ao 
bioma Mata Atlântica. Este bioma contém uma das 
mais altas taxas de biodiversidade e de endemismo 
do planeta, com sua flora e fauna incluindo de 1 a 
8% do total de espécies em todo o mundo (MYERS 
et al., 2000, SILVA & CASTELETI, 2003). No entan-

to, o cenário de extrema degradação deste bioma é 
historicamente conhecido. Ribeiro et al. (2009) a-

pontaram que somente 11,7% da vegetação original 
estão conservados. A sub-região biogeográfica de 
Araucárias abrange parte dos estados do Paraná, de 
Santa Catarina e do Rio Grande do Sul e caracteriza-
se por possuir o segundo maior remanescente 
(17%) dentre as sub-regiões da Floresta Atlântica e 
por ser uma área transicional entre a Floresta Atlân-
tica e a biota temperada da América do Sul. Assim, 
estudos nestas áreas podem auxiliar a compreensão 
e avaliação do estado atual deste bioma e de sua 
influência sobre os recursos hídricos.  

Nesse contexto, o presente estudo teve por 
objetivos: (i) estimar a evapotranspiração real na 
BARN por meio de modelagem hidrológica a partir 
do SEBAL e de imagens do sensor Advanced Space-

borne Thermal Emission and Reflection Radiometer (AS-

TER) em diferentes usos e coberturas do solo; e (ii) 
avaliar e comparar as estimativas do SEBAL com os 
dados obtidos pelo método do balanço hídrico sa-
zonal.  
 
 

ÁREA DE ESTUDO 
 

A bacia hidrográfica do alto Rio Negro 
(BARN) possui área de aproximadamente 3454 km2 
e localiza-se entre as longitudes 49°55’27”O e 

48°56’07”O e as latitudes 26°42’14”S e 25°55’32”S 
(Figura 1). 
 

 
 

Figura 1 - Localização da bacia do alto Rio Negro. 

 
Segundo a classificação de Köppen, a BARN 

possui clima Cfb, subtropical, mesotérmico úmido, 
com temperatura média do mês mais frio inferior a 
18oC, com verão fresco, temperatura do mês mais 
quente inferior a 22oC e sem estação seca definida. 
As cidades que abrangem a BARN estão inseridas na 
zona agroecológica 3B — Planalto Norte Catarinense 
(Tabela 1).  
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Tabela 1 - Principais características climáticas da zona 

agroecológica 3B. 

 

 

Temperatura (oC) 
Chuva 

(mm ano-1) 

Dias 

chuva 

(soma) 

Umidade 

relativa 

(%) 

Insolação 

(h ano-1) Média Máx. Mín. 

15,5 a 

17,0 

26,6 a 

24,0 

10,8 a 

11,8 
1360 a 1670 

138 a 

164 

80,0 a 

86,2 
1413 a 1613

 
 

A BARN é uma bacia de cabeceira tributária 
do rio Iguaçu. Esta, caracteriza-se por ser a sub-bacia 
do rio Paraná com maior potencial hidrelétrico, 
com uma vazão específica média de 21,8 L s-1 km-2 

enquanto que a vazão específica média do rio Para-
ná é de 13,9 L s-1 km-2 (ANA, 2001). Assim, estudos 
nesta região são de grande valia para a compreensão 
dos componentes do ciclo hidrológico, de suas po-
tencialidades e distribuição espacial. 

Segundo o Zoneamento Agroecológico de 
Santa Catarina, a região possui vegetação primária 
composta predominantemente por Mata Atlântica, 
especificamente Floresta Ombrófila Mista (Floresta 
de Araucária), além de campos com Capões, Flores-
tas Ciliares e Bosques de Pinheiros e por Campos de 
Inundações dos Rios Negro e Iguaçu (EPA-
GRI/CIRAM, 2009). Essa tipologia florestal é encon-
trada comumente em áreas de altitudes elevadas, 
superiores a 500 m, com característica climática de 
boa distribuição de chuvas ao longo do ano, sem 
períodos de seca e com temperatura média anual 
amena, com quatro a seis meses de frio (temperatu-
ra média de 15ºC) e com no máximo seis meses 
quentes (temperatura média de 20ºC) (RODERJAN 
et al., 2002; SANTA CATARINA, 2002). 

Entretanto, a paisagem da região está bas-
tante alterada devido à substituição da floresta ori-
ginal por áreas de pastagem, cultivos anuais e plan-
tios de Pinus sp. Grande parte das áreas de reflores-
tamento é de Pinus elliottii, que abastecem a indús-

tria de fabricação de papel e celulose e a indústria 
moveleira, e há algumas áreas de reflorestamento de 
eucaliptos, utilizadas para fins energéticos. As áreas 
de pastagem abrigam rebanhos bovinos, ovinos e 
equinos. A agricultura engloba os cultivos anuais, 
como de batata salsa, soja, milho, fumo e feijão, e 
tendo como extrativismo a erva-mate, o carvão e o 
caulim. Atualmente, restam fragmentos de FOM, 
alguns conectados a corredores ciliares remanescen-
tes e outros ocorrendo de forma isolada. A Figura 2 
apresenta o uso e cobertura do solo da BARN e a 
Tabela 2, a área respectiva de cada classe.  

 

 
 

Figura 2 - Uso e cobertura do solo da BARN. 

 
 

Tabela 2 - Uso e cobertura do solo da BARN. 

 

Classe 
Área 

(km2) 

Área 

(%) 
Classe 

Área 

(km2) 

Área 

(%) 

Água 22 0,7    Reflorestamento 594 17,2 

Solo exposto 502 14,5    Agricultura 154 4,4 

Área urbana 61 1,8    Pastagem 95 2,8 

Mata nativa 1853 53,7    Nuvem 171 4,9 

 
 

MATERIAIS E MÉTODOS 
 
Dados Monitorados 

 
Os dados meteorológicos para a implemen-

tação do SEBAL referem-se à radiação solar, veloci-
dade do vento, umidade relativa e temperatura do 
ar, adquiridos em escala horária na estação Lapa 
(latitude de 25o47’00”S e longitude de 49o45’58”O). 
Os dados de vazão e precipitação, necessários para a 
aplicação do balanço hídrico sazonal, foram obtidos 
nas estações de monitoramento listadas na Tabela 3. 
A localização das estações pode ser visualizada na 
Figura 1. 



Evapotranspiração Real da Bacia do Alto Rio Negro, Região Sul Brasileira, por meio do SEBAL 
(Surface Energy Balance Algorithm for Land) e Balanço Hídrico 

 208 

Tabela 3 - Estações fluviométrica, meteorológica e pluviométricas utilizadas no estudo. 

 

 

Código Nome Latitude Longitude 
Altitude 

(m) 

Tipo de 

dados 

Periodicidade 

dos dados 
Responsável 

65100000 Rio Negro 26º06’35” S 49º48’04” O 766 F Diária COPEL 

2549104 Lapa 25o47’00” S 49o46’00” O 910 M Horária SIMEPAR 

2649065 Barra do Avencal 26o34’08” S 49o29’30” O 650 P Diária ANA 

2649061 Barragem Norte 26o25’26” S 49o17’33” O 200 P Diária ANA 

2649057 Campo Alegre 26o11’11” S 49o16’24” O 870 P Diária ANA 

2549076 Campo do Tenente 25o59’00” S 49o41’00” O 780 P Diária ANA 

2649055 Corredeira 26o25’10” S 49o34’23” O 750 P Diária ANA 

2649013 Corupá 26o25’26” S 49o17’33” O 200 P Diária ANA 

2649018 Fragosos 26º08’59” S 49º22’59” O 790 P Diária COPEL 

2649056 Itaiópolis 26o19’58” S 49o55’38” O 990 P Diária ANA 

2649054 Moema 26o31’50” S 49o50’37” O 950 P Diária ANA 

2548020 Pedra Branca do Araraquara 25o59’00” S 48o53’00” O 150 P Diária SUDERHSA 

2649060 Primeiro Salto do Cubatão 26o12’57” S 49o04’50” O 790 P Diária ANA 

2549003 Rio da Várzea dos Lima 25o57’00” S 49o23’35” O 810 P Diária ANA 

2649015 Rio Negrinho  26°14’52”' S 49°34’48”' O 869 P Diária EPAGRI 

2649006 Rio Negro  26o06’00” S 49o47’59” O 766 P Diária COPEL 

2649016 Rio Preto do Sul 26o12’58” S 49o36’12” O 780 P Diária ANA 

F = Fluviométrico  M = Meteorológico  P = Pluviométrico 

 
 
 
 
Imagens de Satélite  

 
Para a implementação do SEBAL foram ad-

quiridas cinco imagens do sensor ASTER para cobrir 
toda a área da BARN. Três foram obtidas no dia 13 
de abril de 2006 e duas no dia 22 de abril de 2006 
correspondendo às mais recentes e com mínima 
cobertura de nuvens. As cenas foram adquiridas em 
nível de processamento L1B, com pixels em valores 

de radiância. Em adição, foram adquiridas imagens 
de temperatura da superfície através da plataforma 
de dados online da NASA Land Processes Distributed 

Active Archive Center (LP DAAC), USGS/Earth Resour-

ces Observation and Science (EROS) Center, Sioux Falls, 

South Dakota. A etapa de pré-processamento das 

imagens, realizada antes da aplicação do SEBAL e 
composta pelo georreferenciamento, calibração 
radiométrica e correção atmosférica, é descrita em 
Uda et al. (2013). 

 
Cartas Topográficas Digitais 

 
Para o georreferenciamento das imagens e 

elaboração do modelo digital de elevação (MDE) 
foram utilizados dados vetoriais de cartas topográfi-
cas digitais. As cartas foram obtidas por meio da 

Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural 
de Santa Catarina (EPAGRI), os dados são compatí-
veis com a escala 1:50.000, com projeção Universal 
Transversa de Mercator, datum SAD-69 e fuso 22S. 

 

Aplicação do SEBAL 
 

O SEBAL foi aplicado separadamente para 
mosaicos das imagens do dia 13 e 22 de abril de 
2006, com os dados apresentados na Tabela 4: 

Como uma imagem de satélite fornece in-
formações somente para o momento de passagem 
do satélite, o SEBAL calcula o fluxo de evapotrans-
piração pixel a pixel, para o momento próximo ao de 

aquisição da imagem, através do balanço de energia 
(BASTIAANSSEN et al., 1998; ALLEN et al., 2000; 
ALLEN et al., 2002): 

 
 

     (1) 

 
 

onde  é o fluxo de calor latente (W m-2);  é o 

saldo de radiação à superfície (W m-2);  é o fluxo 

de calor no solo (W m-2); e  é o fluxo de calor sen-
sível no ar (W m-2). 
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Tabela 4 - Informações da estação meteorológica e do 

arquivo de cabeçalho das imagens. 

 

Data 

Informação 
13/04/2006 22/04/2006

Ângulo de elevação solar (o) 46,09217 43,30798 

Temperatura do ar no horário próximo ao de 

passagem do satélite (oC) 
21,0 17,7 

Temperatura mínima do ar (oC) 11,2 11,4 

Temperatura máxima do ar (oC) 26,2 23,1 

Umidade relativa mínima do ar (%) 39 31 

Umidade relativa máxima do ar (%) 100 100 

Velocidade do vento no horário próximo ao 

de passagem do satélite (m s-1) 
0,6 1,3 

Radiação solar instantânea próxima ao 

horário de passagem do satélite (W m-2) 
594 617 

Radiação de ondas curtas incidente 

(média diária) (W m-2) 
235 229 

 
 
 

 O saldo de radiação (  é calculado por 

meio do balanço de radiação à superfície: 
 

1 	 ↓ ↓ ↑ 1 ↓      (2) 

 

onde  é o albedo da superfície (adimensional); ↓ 

é a radiação de onda curta incidente (W m-2); ↓ é a 

radiação de onda longa incidente (W m-2); ↑ é a 

radiação de onda longa emitida (W m-2); e  é a 
emissividade da superfície (adimensional). Uma 
descrição detalhada da metodologia para estimativa 

de  se encontra em Uda et al. (2013). 

O fluxo de calor no solo é a taxa de arma-
zenamento de calor no solo e vegetação, devido à 
condução. Em função de não haver dados medidos 

em campo para a data da imagem,  foi estimado 
segundo a equação empírica desenvolvida por Basti-
aanssen (2000) para condições próximas ao meio 
dia: 
 

, , ,
  (3) 

 

onde  é a temperatura da superfície (oC);  é o 

albedo da superfície e  é o índice de vegetação 
da diferença normalizada. Conforme Allen et al. 

(2002), para pixels com  < 0, considerados co-

mo representativos de água, foi utilizada a relação 
⁄ 0,5.  

O fluxo de calor sensível ( ) foi calculado 
por (BASTIAANSSEN et al., 1998): 

 

                   (4) 

 

onde  é a densidade do ar (kg m-3);  é o calor 

específico do ar (1004 J kg-1 K-1);  é a diferença de 

temperatura ( ) entre duas alturas ( ); e  

 é a resistência aerodinâmica ao transporte de 

calor (s m-1). 

O valor de  foi calculado por um processo 

iterativo (Figura 3). Primeiramente,  foi conside-
rado para a condição de estabilidade neutra da at-
mosfera. Portanto, para a estação meteorológica, foi 

estimada a velocidade do vento ( ) na altura  de 

medição, o comprimento da rugosidade da superfí-

cie ( ), a velocidade de fricção ( ∗ ) e do vento a 

200 m de altura ( ). Após, foi estimada a veloci-

dade de fricção ( ∗), ,  e um  inicial para 
cada pixel na imagem. Um ponto chave é a escolha 
dos pixels âncoras (quente e frio) para a estimativa 

de . Foi escolhido o pixel quente em área de solo 
exposto e o pixel frio na superfície de água. Em se-

guida, foi determinada a condição de estabilidade 
da atmosfera pelo comprimento de Monin-Obukhov 

( ) e calculou-se os parâmetros de correção , 

, , . Esses parâmetros foram usados para 

estimar novos valores de ∗ e . Já  também é 

modificado pela correção de , para os pixels quen-

te e frio. Corrigidos ∗,  e , estima-se um novo 

valor de . Continua-se o processo iterativo calcu-

lando  e os demais passos corrigindo os efeitos de 

flutuabilidade, até o valor de  estabilizar. 

Em seguida, a evapotranspiração diária foi 
calculada com base em Bastiaanssen (2000): 
 

                     (5) 

 

onde  é a evapotranspiração diária (mm dia-1); 

Λ é a fração de evaporação (adimensional);  é 

o saldo de radiação médio diário (W m-2); e  é o 
calor latente de evaporação da água (J kg-1). 

A fração de evaporação Λ, é a razão entre o 

fluxo de calor latente e a energia disponível na su-
perfície do solo. Ela tem influência da quantidade 
de umidade no solo, além de outros fatores, como 
profundidade do sistema radicular, índice de vege-
tação ajustado ao solo, temperatura e umidade rela-
tiva do ar. Estudos indicam que esta fração tende a 
variar pouco durante o período diurno (SHUTTLE-
WORTH et al., 1989; CRAGO, 1996; GENTINE et al., 
2007). Gentine et al. (2007) afirmaram ainda que a 

componente Λ referente à contribuição do solo 
pode ser assumida como constante durante o dia, 
contrariamente à contribuição da componente dos
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Figura 3 - Processo iterativo para a determinação de . 

 

dosséis. No SEBAL, Λ é assumida como constante 
durante as horas do dia (BASTIAANSSEN et al., 

2005) e foi calculada por: 
 

Λ                    (6) 

 

Segundo de Bruin (1987),  foi calcula-

do como: 
 

1 ↓ 110                  (7) 

 

onde ↓  é a radiação de ondas curtas incidente 
(W m-2), obtida pela média da radiação medida na 

estação meteorológica; e  é a transmissividade da 

atmosfera. O parâmetro  é a razão entre a radiação 
solar global diária (radiação média de ondas curtas 
que chega à superfície, medida na estação) e a radi-
ação solar no topo da atmosfera, e foi estimada pela 
Lei de Lambert: 
 

37,586 ω senφsenδ cosφcosδsenω  (8) 

 

onde  é o inverso do quadrado da distância relati-

va Terra-Sol;  é a declinação solar (rad);  ângulo 

horário do pôr do sol (rad); e  é a latitude (rad). 
Conforme Allen et al. (2002), a evapotrans-

piração de um período (mensal ou anual) pode ser 
calculada por: 
 

í 	 	
í

                 (9) 

 

onde 
í

 é a evapotranspiração real do perí-

odo em mm mês-1 ou mm ano-1, calculada conforme 
o método FAO Penman-Monteith (ALLEN et al., 

1998);  é a fração de evaporação, considerada co-

mo ⁄ , visto que segundo Bastiaanssen (2005), 

para períodos longos  pode ser ignorado e a dis-
ponilidade de energia reduz-se ao saldo de radiação. 
 
Aplicação do Balanço Hídrico Sazonal 

 
O método do Balanço Hídrico Sazonal 

(BHS) proposto por Kan (2005) determina o arma-
zenamento de água no solo, através da análise de 
recessão de hidrograma, previamente à estimativa da 
evapotranspiração. O balanço hídrico da BARN 
considerou o armazenamento de água igual à preci-
pitação menos a vazão pela exutória e a evapotrans-
piração. Primeiramente, a precipitação sobre a bacia 
foi estimada pelo método dos Polígonos de Thiessen 
com dados das estações apresentadas na Tabela 3.  

Os dados fluviométricos utilizados corres-
pondem aos da estação fluviométrica de Rio Negro 
(código 65100000) de responsabilidade da COPEL. 
Para o cálculo do armazenamento, fez-se necessária 
a identificação do período de recessão, que com-
preende o número de dias seguidos, nos quais a 
precipitação é praticamente nula e a vazão decres-
cente, relativamente aos dados dos dias anteriores. 
Identificando o último dia de cada período de re-
cessão, este serviu de referência para encontrar o 
número de dias de cada período. Para a determina-
ção do último dia de um período de recessão apli-
cou-se à série histórica de dados fluviométricos os 
seguintes critérios de identificação: 
 

 Para intervalo de tempo (∆ ) < 15 dias: se a 

vazão do último dia de recessão  for me-

nor do que a  do período anterior, foi 

considerado um único período a soma des-

,  
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ses dois períodos. Caso contrário, buscou-se 

o próximo ; 

 Aceita-se ∆  entre 15 e 60 dias se   ≤ 1,0 

mm dia-1; 

 Somente nos casos em que ∆  é > 60 dias, 

adimitiu-se ≤ 2,0 mm dia-1.  

 Em período de recessão, quando a vazão da 

bacia decai ao longo do tempo, atingindo o 
seu menor valor no último dia de recessão, 
pode-se supor que neste dia a evapotranspi-
ração é insignificante e a vazão é função do 
armazenamento: 

 

                (10) 

 
Para uma relação não linear, a Equação (10) 

torna-se a Equação (11) 
 

                 (11) 
 

Então, rearranjando a Equação (11), tem-se 
que o armazenamento é função da vazão: 
 

                 (12) 

 
Como o comportamento linear é comumen-

te aceito por simplicidade e facilidade de cálculos, 

considerou-se que 1 e que  seja igual ao inverso 

do tempo de recessão  (  = 1/ ). O valor de  foi 

encontrado por: 
 

∆

                (13) 
 
 

onde  é o ângulo da inclinação da envoltória supe-

rior do gráfico  versus ∆ , determinado 

pelo método da correlação; e ∆  é igual a 1 dia. 

Determinados os parâmetros  e  e o últi-
mo dia de cada período de recessão (e, consequen-
temente, o valor da vazão nesse dia), estimou-se o 
armazenamento de água do último dia de recessão 
pela Equação (12).  

Para cada período do hidrograma calculou-
se as médias de precipitação e de vazão e, juntamen-
te com os dados de armazenamento, foi calculada a 
evapotranspiração média sazonal, com a equação do 
balanço hídrico: 
 

	
∆                                              (14) 

 

onde  é a evapotranspitação média sazonal (mm 

dia-1);  é a precipitação média sazonal (mm dia-1); 

 é a vazão média sazonal (mm dia-1); e  e  são, 

respectivamente, o armazenamento final e inicial 

(mm), referentes ao intervalo de tempo ∆ . 

Por fim, foram obtidos valores mensais de 
evapotranspiração pelas médias ponderadas relativas 

ao número de dias de cada período ∆ . 
 

	
	

               (15) 

 

onde  é a evapotranspiração média do mês i; , 

 e  são as estimativas sazonais sobre os perío-
dos situados à esquerda, ao centro e à direita dos 
limites do mês i, cujos comprimentos totais de cada 

∆  são ,  e  e os termos ,  e  são os 

comprimentos em dias dentro do mês de ocorrência 

de ,  e , respectivamente (Figura 4). 
 

 
 

Figura 4 - Cálculo da evapotranspiração média do mês i. 

Fonte: Kan (2005). 

 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

 

A Figura 5 mostra a distribuição da evapo-
transpiração real da área de estudo para os mosaicos 
de imagens de 13 e 22 de abril de 2006. Os resulta-
dos mostraram que a evapotranspiração variou de 

0,02 a 5,45 mm dia-1. As diferenças em  para as 

diferentes coberturas do solo são devidas principal-
mente ao albedo da superfície, que interfere dire-
tamente na disponibilidade de radiação para o pro-

cesso evapotranspirativo, além da Λ, que está rela-

cionada com a umidade do solo, , etc. Espaci-

almente, os menores valores de  concentram-se 
no lado esquerdo do mosaico, predominantemente 
em áreas de solo exposto. As áreas com vegetação 
densa e água resultaram em valores mais elevados de 

fluxo de calor latente e, consequentemente,  

mais elevada, e podem ser visualizadas no lado direi-
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to do  mosaico. O maior valor de  (5,45 mm 

dia-1) foi observado no local da represa da Cia. Volta 
Grande Papel, ao sul da BARN. 

A partir do mapa da área de estudo (Figura 
5) foi calculada a estatística zonal para cada uso e 
cobertura do solo, utilizando amostras representati-
vas dos mesmos (Tabela 5). Observaram-se os meno-

res valores médios de  para as áreas com maior 
interferência antrópica e, os maiores, para as áreas 
com florestas preservadas e água. Bastiaanssen et al. 

(2005), Giacomoni (2008), Hendrickx et al. (2005), 

também verificaram a influência do tipo de cobertu-
ra da superfície no comportamento da evapotrans-
piração. De maneira geral, a floresta nativa apresen-
tou 4,1 mm dia-1, o reflorestamento 4,3 mm dia-1 e a 
água um valor médio maior (5,0 mm dia-1). O solo 
exposto claro e a área urbana apresentaram valores 
médios de evapotranspiração (2,2 menores e 2,4 
mm dia-1, respectivamente). Em adição, estes apre-
sentaram os maiores coeficientes de variação (27 e 
25%, respectivamente) em função de haver uma 
maior mistura espectral nessas áreas. Isto pode ser 
justificado, por exemplo, pela presença de vegetação 
entre as construções das áreas urbanas. 
 

 
 

Figura 5 - Evapotranspiração real diária da BARN. 

 

 

Pelo histograma da Figura 6, constata-se 

uma maior frequência de valores de  próximos 
às medianas das classes com maior porcentagem de 

cobertura do solo da BARN, ou seja,  próximos 

a 4,2 mm dia-1 (floresta nativa) e 4,3 mm dia-1 (reflo-
restamento). 
 

Tabela 5 - Evapotranspiração real diária para os diferentes 

usos e coberturas do solo da BARN. 

 

 
 

 
 

Figura 6 - Histograma de frequência da  . 

 
 
 Os resultados apresentados concordam com 
os de Santos et al. (2010), Giongo (2011), Paiva et al. 

(2011) e Cabral et al. (2010), sinteticamente expos-

tos na Tabela 6.  
Santos et al. (2010) utilizaram uma imagem 

ASTER e aplicaram o SEBAL para uma região no 
município de Paraíso do Sul — RS. Eles encontraram 

valores de  inferiores a 3,6 mm dia-1 para solo 

exposto, enquadrando-se no intervalo observado na 
Tabela 5 para solo exposto claro e escuro. Para pas-
tagem, observaram valores de 3,97 a 5,8 mm dia-1, 
em comparação a amplitude de variação de 0,7 a 4,2 
mm dia-1 obtida neste estudo. Giongo (2011) anali-
sou a evapotranspiração da bacia do Rio Corumbataí 
(1700 km2), no centro-leste de São Paulo por meio 
de dez imagens Lansdat/TM5 de julho de 2008 a 
julho de 2010 aplicadas a uma modificação do SE-
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Máximo 

(mm dia-1) 
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Mediana 

(mm dia-1) 

CV 

(%) 

Água 2,0 5,4 5,0 5,1 6 

Solo Exposto Claro 0,02 4,0 2,2 2,2 27 

Solo Exposto 

Escuro 
0,4 4,8 3,5 3,6 17 

Área Urbana 0,02 4,3 2,4 2,5 25 

Floresta Nativa 1,7 4,9 4,1 4,2 7 

Reflorestamento  1,0 5,1 4,3 4,3 7 

Agricultura 0,02 4,6 2,9 2,9 21 

Pastagem 0,7 4,2 2,9 2,9 21 
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BAL, o METRIC. Especificamente para áreas de 
pasto, o autor encontrou valores médios entre 2 e 3 
mm dia-1 e, para área  de pastagem obteve o valor 
médio de 2,38 mm dia-1 para 22 de abril de 2009. 
Observa-se que os valores encontrados por Giongo 
(2011) estão dentro do intervalo apresentado na 
Tabela 5 e próximos à média de 2,9 mm dia-1 para 
pastagem.  Paiva et al. (2011) aplicaram o SEBAL na 

Fazenda Cambara, município de Piraí do Sul - PR. 
Em semelhança à BARN, a fazenda localiza-se em 
clima Cfb segundo Köppen e possui cobertura de 
agricultura de sequeiro. Foram utilizadas 10 imagens 

para análise da  de um ciclo de cultura. Os 

resultados apontaram uma amplitude de variação de 
0 a 3,2 mm dia-1, que está dentro do intervalo encon-
trado para este estudo (0,02 a 4,6 mm dia-1). Cabral 
et al. (2010) utilizaram o método da correlação de 

vórtices turbulentos para estimar o balanço de ener-
gia de março de 2006 a março de 2008, de uma área 
com altitude de 761 m, com reflorestamento de 
Eucalytpus sp, no estado de São Paulo. Para abril de 

2006, os autores obtiveram valores médios entre 3,0 
e 4,5 mm dia-1, em comparação às médias de 4,1 e 
4,3 mm dia-1 para floresta nativa e reflorestamento, 
como apresentado na Tabela 5. 
 

Tabela 6 - Amplitude (Ampl.) e média de  obtidas 

em outros estudos. 

 

Uso e cobertura 

Santos ET 

al. (2010) 

Giongo 

(2011) 

Paiva ET 

al. (2011) 

Cabral et al.

(2010) 

Amplitude 

(mm dia-1) 

Média 

(mm dia-1) 

Amplitude 

(mm dia-1) 

Amplitude 

(mm dia-1) 

Água     

Solo Exp. Claro < 3,96    

Solo Exp. Escuro < 3,96    

Área Urbana     

Floresta Nativa    3,0 a 4,5 

Reflorestamento    3,0 a 4,5 

Agricultura   0 a 3,2  

Pastagem 3,97a 5,8 2 a 3 e 2,38   

 
 

A partir da extrapolação da evapotranspira-
ção da BARN para cada dia do ano de 2006, foi ge-
rada a evapotranspiração mensal, através do acumu-
lado diário (Figura 7). Com os dados de médias 
mensais de evapotranspiração real, de radiação solar 
e de temperatura do ar para o ano de 2006, verifi-
cou-se o comportamento sazonal da evapotranspira-
ção em função das condições climáticas. As maiores 
taxas evapotranspirativas foram observadas nos me-
ses de verão (dezembro, janeiro e fevereiro) e pri-

mavera (setembro, outubro e novembro), nos quais 
houve temperaturas mais elevadas e uma maior dis-
ponibilidade de energia na forma de radiação solar 
(com valores médios superiores a 15 MJ m-2dia-1 até 
21 MJ m-2dia-1). As menores taxas foram observadas 
nos meses de outono (março, abril e maio) e inver-
no (junho, julho e agosto), em que o fluxo de radia-
ção solar diminuiu, e apresentou valores inferiores a 
15 MJ m-2dia-1, chegando ao mínimo em junho (9,9 
MJ m-2dia-1).  
 

 
 

Figura 7 - Valores médios mensais de evapotranspiração 

real, radiação solar e temperatura do ar para o ano de 

2006. 

 
 

A Figura 8 mostra o comportamento médio 
da evapotranspiração mensal para os diferentes usos 
e coberturas do solo da BARN. Para todos os meses 
do ano de 2006, em média, o solo exposto claro 
obteve as menores taxas evapotranspirativas, sendo 
que no mês de junho, apresentou o valor mínimo de 
37 mm mês-1 e, em janeiro, o máximo de 104 mm 
mês-1. A área urbana também apresentou baixos 
valores de evapotranspiração mensal para todos os 
meses. Pastagem, agricultura e solo exposto escuro 
apresentaram valores intermediários. Dentre todas 
as classes, a água, floresta nativa e reflorestamento 
obtiveram as maiores médias em todos os meses. A 
máxima média (151 mm mês-1) foi estimada para o 
reflorestamento no mês de janeiro. Para os meses 
mais quentes, houve uma maior amplitude de varia-
ção da evapotranspiração média entre as classes, 
comportamento oposto quando se compara aos 
meses mais frios. Como exemplo, para os meses de 
janeiro, fevereiro e dezembro a diferença da ET 
entre o solo exposto claro e reflorestamento atingiu 
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valores de 47, 36 e 33 mm. Já para os meses de maio, 
junho e julho, essa diferença caiu para 21, 16 e 24 
mm, respectivamente. 
 
 

 
 

Figura 8 - Evapotranspiração real mensal para os diferen-

tes usos e coberturas do solo da BARN. 

 
 

Tabela 7 - Comparação dos resultados de evapotranspira-

ção obtidos pelo BHS e pelo SEBAL para 2006. 

 

Mês 

Evapotranspiração (mm mês-1) Diferença 

Relativa 

(%) 
BHS SEBAL 

janeiro 95 137 44 

fevereiro 95 106 11 

março 74 98 33 

abril 40 83 107 

maio 27 62 127 

junho 17 49 180 

julho 31 72 131 

agosto 71 89 25 

setembro 107 82 -23 

outubro 79 93 18 

novembro 99 102 3 

dezembro 123 116 -6 

Anual (mm ano-1) 841 1088 29 

 
 

Pelo método do Balanço Hídrico Simplifi-
cado foi obtida a evapotranspiração real mensal para 
a BARN. Este método foi considerado validado, visto 
que a evapotranspiração anual (841 mm ano-1), teve 
uma diferença de apenas 5% em relação à estimativa 
por Balanço Hídrico Simplificado (801 mm ano-1). 
Considera-se que as estimativas realizadas por esse 

balanço estão coerentes e, que podem ser compara-
das aos resultados mensais gerados pelo SEBAL.  

A Tabela 7 e a Figura 9 mostram os dados 
de evapotranspiração obtidos pelo BHS e SEBAL. 
Pela Tabela 7, através do cálculo das diferenças rela-
tivas, verificou-se que os valores obtidos pelo SEBAL 
estão superestimados em relação aos do BHS, em 
quase todos os meses. As maiores discrepâncias fo-
ram observadas nos meses com menores índices 
pluviométricos, ou seja, abril, maio, junho e julho, 
com diferença relativa de 107, 127, 180 e 131%, 
respectivamente. 
 

 
 

Figura 9 - Evapotranspiração mensal obtida pelo Balanço 

Hídrico Sazonal e pelo SEBAL na BARN. 

 
 

Em escala mensal, grande parte dos valores 
obtidos pelo SEBAL foi superestimado em relação 
ao BHS. A baixa pluviosidade no ano de 2006 influ-
enciou os resultados mensais pelo BHS aumentando 
a amplitude da diferença relativa entre os dois mé-
todos.  Um ponto de grande importância relaciona-
se à etapa de extrapolação dos dados de evapotrans-
piração real diária no SEBAL. Somente um mosaico 
de imagens foi utilizado para extrapolação dos da-
dos mensais e anual. O ideal seria a utilização de 
imagens obtidas em diferentes épocas do ano. Em 
função da resolução temporal de 16 dias do satélite 
TERRA e das condições climáticas, não foi possível 
obter imagens de toda a BARN em outras datas. Por 
consequência, utilizou-se apenas uma imagem de 
fração de evaporação para todo o período extrapo-
lado. Bastiaanssen (2005) afirma que a disponibili-
dade de energia líquida para o processo de evapo-
transpiração pode ter diferentes escalas de tempo de 
representatividade e, dependendo da escala de tem-
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po utilizada (por exemplo, sazonal, anual) há a ne-
cessidade de se determinar uma fração de evapora-
ção para diferentes períodos dentro do intervalo 
analisado. Folhes et al. (2009) comentam que quan-

to maior o período de tempo utilizado para extrapo-
lação da evapotranspiração, com apenas uma ima-
gem de fração de evaporação, maior o erro na esti-
mativa da mesma. A radiação solar, na forma de 
radiação líquida, dentre outros fatores, tem influên-
cia na fração de evaporação (CRAGO et al., 1996; 
GENTINE et al., 2007). Assim, a utilização de apenas 

uma imagem de fração de evaporação pode ter acar-
retado erros na estimativa da evaporanspiração 
mensal e anual, visto que a radiação solar incidente 
tem considerável variação nos diferentes meses do 
ano.  
 

 

CONCLUSÕES 
 

 

Em se tratando da bacia do alto Rio Negro, 
o SEBAL estimou adequadamente a evapotranspira-
ção real diária, em comparação com estudos seme-
lhantes, a partir de um mosaico de imagens ASTER 
de abril de 2006. As áreas com maior interferência 
antrópica apresentaram os menores valores médios 
de evapotranspiração real diária (2,2 e 2,4 mm dia-1 
para solo exposto claro e área urbana, respectiva-
mente). A vegetação nativa e o reflorestamento a-
presentaram valores elevados (4,3 e 4,1 mm dia-1, 
respectivamente), sendo as áreas com menor inter-
ferência antrópica e de maior predominância na 
bacia do alto Rio Negro (aproximadamente 71%). 

A utilização de um modelo de balanço de 
energia à superfície, integrado a técnicas de sensori-
amento remoto, como o SEBAL, possibilitou a esti-
mativa e a análise da evapotranspiração com sufici-
ente detalhamento espacial, bem como sua avaliação 
em função dos diferentes usos e coberturas do solo. 
Isso evidencia a potencialidade deste método para 
estudos que envolvam manejo do uso do solo e dos 
recursos hídricos em bacias hidrográficas.  

Os valores de evapotranspiração real, em 
sua maioria, foram superestimados em comparação 
aos obtidos pelo método de BHS. Para melhorar o 
desempenho do modelo SEBAL, seria necessária a 
aquisição de imagens em diferentes épocas do ano 
que representassem a variação sazonal das variáveis 
climáticas. 

Foram observadas taxas de evapotranspira-
ção mais elevadas nas áreas com maior porcentagem 
de cobertura na bacia, ou seja, florestas, mostrando 
que estas são as que mais contribuem para a perda 

de água da BARN. Desta maneira, pode-se verificar a 
importância de estudos relacionados ao papel da 
Floresta Ombrófila Mista e de reflorestamentos com 
Pinus sp. no balanço hídrico da bacia do alto Rio 

Negro. 
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Real Evapotranspiration Of The Upper Rio Negro 
Watershed , In Southern Brazil, Using SEBAL (Sur-
face Energy Balance Algorithm  for Land) And Wa-
ter Balance 
 
ABSTRACT 
 

Actual evapotranspiration spatial information 

helps understand water demands and also allows relating 

land use to water use in a watershed. The Surface Energy 

Balance Algorithm for Land (SEBAL) is a semi-empirical 

model that estimates the distributed actual evapotranspira-

tion as the residual of the surface energy balance, using 

remote sensing techniques. The upper Rio Negro watershed - 

BARN (3454 km2) is located in the Northern Plateau of 

Santa Catarina state and the First Plateau of Paraná state 

and nearly half of its area is covered by Mixed 

Ombrophilous Forest (FOM). The FOM is part of the At-

lantic Forest biome which supports 1-8% of the planet’s 

flora and fauna species. Currently only 11.7% of its origi-

nal area remain. The objectives of this study were (i) to 

estimate the actual evapotranspiration in BARN through 

SEBAL and Advanced Spaceborne Thermal Emission and 

Reflection Radiometer (ASTER) images on different land 

uses, and (ii)  to evaluate and compare the SEBAL esti-

mates with the seasonal water balance estimates. For the 

SEBAL application five ASTER images acquired in April 

2006 and meteorological data were used. The results 

showed lower actual evapotranspiration values for areas 

with greater human interference, such as bare soil and 

urban areas, and the larger values for preserved areas, 

such as forests and water. The values for bare soil and 

urban area had the lower averages (2.2 mm day-1 and 2.4 

mm day-1, respectively). For FOM, Pinus sp reforestation 

and water  averages of 4.1 mm day-1, 4.3 mm day-1 and 

5.0 mm day-1, respectively were found. The Study indicates 

that the water loss from the upper Rio Negro watershed is 

greatly affected by the forested areas (approximately 71% of 

the basin land surface), which has high evapotranspiration 

rates. Thus, we highlight the importance of studies related 

to the role of FOM and Pinus sp in the water balance of the 

upper Rio Negro watershed. On a monthly scale, it was 

found that SEBAL simulates the evapotranspiration sea-

sonal variation according to climatic conditions. 

Key-words: actual evapotranspiration, SEBAL, ASTER, 

upper Rio Negro watershed. 
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RESUMO 
 

Na bacia do ribeirão Entre Ribeiros, sub-bacia do rio Paracatu, a disponibilidade hídrica tem sido fator limitante 

para o desenvolvimento da agricultura irrigada, fato que tem gerado diversos conflitos pelo uso da água. Contudo, tais 

conflitos não são adequadamente quantificados, o que impede a avaliação de suas diferenças regionais, a partir das varia-

ções espaciais de disponibilidade e demanda hídrica. Visando identificar os segmentos de rios com potenciais conflitos pelo 

uso da água e fornecer, dessa forma, subsídios para as ações de gestão e planejamento dos recursos hídricos, o presente traba-

lho teve por objetivo analisar os valores do índice de conflito pelo uso da água na gestão dos recursos hídricos (icg) e o índice 

de conflito pelo uso da água no planejamento dos recursos hídricos (icp) aplicados à bacia do ribeirão Entre Ribeiros. Foram 

utilizados para o cálculo dos índices a vazão mínima com sete dias de duração e período de retorno de 10 anos (Q7,10), a 

vazão média de longa duração (Qmld), as vazões outorgadas (Qout), o modelo digital de elevação e a hidrografia da bacia. A 

análise dos valores de icg e icp permitiu verificar que a bacia do ribeirão Entre Ribeiros apresenta segmentos com potenciais 

conflitos pelo uso da água, uma vez que possui vazões outorgadas superiores às permissíveis pela legislação. Pela análise do 

icp verificou-se que os potenciais conflitos pelo uso da água evidenciados podem ser minimizados com adoção de um adequado 

programa de gestão e planejamento dos recursos hídricos. 

 

Palavras-chave: conflito pelo uso da água, outorga, disponibilidade hídrica. 

 

INTRODUÇÃO 
 

 

A bacia do ribeirão Entre Ribeiros, com área 
de drenagem de 3.973 km2, é uma das principais 
sub-bacias do rio Paracatu. Destaca-se na bacia a 
agricultura irrigada, sobretudo de hortaliças e plan-
tas frutíferas, sendo evidenciados diversos barramen-
tos para fornecimento de água para a irrigação. As 
áreas de nascente encontram-se comprometidas, 
pois a região é excessivamente utilizada para o de-
senvolvimento das atividades agrícolas (IGAM, 
2006). 

Diversos autores evidenciaram problemas de 
conflitos pelo uso da água nesta região. ANA 
(2005b) em estudo que apresenta a relação entre a 
demanda e a disponibilidade hídrica de várias bacias 
do país, classifica a situação dessa bacia como “Preo- 
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cupante”, enquanto Rodriguez (2004) constatou, no 
posto fluviométrico Fazenda Barra da Égua, que a 
vazão de retirada pela irrigação no mês de maior 
demanda corresponde a 85,1% da Q7,10. As constata-
ções realizadas por estes autores, no entanto, não 
permitem a observação de diferenças regionais, bem 
como a variação espacial da disponibilidade e de-
manda hídrica na bacia. 

Dada à constatação de que os índices são 
úteis para descrição da situação de uma bacia e a 
evidência da necessidade de um índice efetivo para 
identificação de conflitos pelo uso da água, Moreira 
et al. (2012) propuseram o índice de conflito pelo 
uso da água na gestão dos recursos hídricos (icg) e o 
índice de conflito pelo uso da água no planejamen-
to dos recursos hídricos (icp), os quais permitem a 
identificação de regiões com conflitos potenciais 
pelo uso da água. 

O icg visa fornecer subsídios às ações afetas à 
gestão dos recursos hídricos, nas quais se busca 
compatibilizar o uso, o controle e a proteção desse 
recurso ambiental, disciplinando as respectivas in-
tervenções antrópicas de modo a se atingir o desen-
volvimento sustentável. Por sua vez, o icp busca for-
necer subsídios à tomada de decisões mais adequa-
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das e racionais considerando ações alternativas e 
futuras. 

No intuito de fornecer subsídios às ações de 
gestão e planejamento dos recursos hídricos, o pre-
sente estudo teve por objetivo aplicar os índices icg e 
icp à bacia do ribeirão Entre Ribeiros e analisar os 
seus resultados. 
 
 

MATERIAIS E MÉTODOS 
 

 

O índice de conflito pelo uso da água na 
gestão dos recursos hídricos (icg) e o índice de con-
flito pelo uso da água no planejamento dos recursos 
hídricos (icp), como preconizam Moreira et al. 
(2012), devem ser adotados tendo o segmento1 de 
um rio como unidade de estudo, sendo que para o 
cálculo dos mesmos são considerados unicamente os 
recursos hídricos de superfície. 

O valor de icg é dado por: 
 

icg = 
mr

out

xQ

Q
                                     (1) 

 
em que 
 

icg = 
índice de conflito pelo uso da água na 
gestão dos recursos hídricos, adimensio-
nal; 

Qout = 
vazão outorgada a montante da foz do 
segmento em estudo em m3s-1; 

x = 
percentagem, expressa em decimal, da 
Qmr passível de ser outorgada, adimensio-
nal; e 

Qmr = 
vazão mínima de referência estimada na 
foz do segmento em estudo, em m3s-1. 

 
O valor obtido pela multiplicação de x por 

Qmr corresponde à vazão passível de ser concedida 
de acordo com o critério de outorga adotado pelo 
órgão gestor de recursos hídricos da bacia (MO-
REIRA et al., 2012). 

Considerando a variação dos valores de Qout 
em relação a xQmr, tem-se a seguinte escala de varia-
ção dos valores de icg: 
 

0 ≤ icg ≤ 1 = situação na qual as vazões outorga-
das a montante da foz do segmento

                                                 
1 Trecho de curso d’água entre uma foz e sua confluência, 
ou trecho entre confluências, ou trecho entre uma con-
fluência e sua nascente. 

em estudo se encontram  dentro dos 
limites legais; e 

icg > 1 = situação na qual as vazões outorga-
das a montante da foz do segmento 
em estudo superam os limites previs-
tos pela legislação. 

 
Visando uma representação gráfica dos va-

lores de icg por meio da elaboração de mapas, na 
situação em que as vazões outorgadas a montante da 
foz do segmento em estudo estão dentro dos limites 

legais (0 ≤ icg ≤ 1), Moreira et al. (2012) propuseram 

uma estratificação para caracterização das faixas de 
vazão ainda permissíveis de serem outorgadas: 
 
 

 

(icg = 0), ou seja, vazão ainda permissível de 
ser outorgada igual à vazão máxima passível 
de ser outorgada na foz do segmento em 
estudo; 

 

(0 < icg ≤ 0,7), ou seja, vazão ainda permissí-

vel de ser outorgada superior a 30% da vazão 
máxima passível de outorga; 

 

(0,7 < icg ≤ 0,9), ou seja, vazão ainda permis-
sível de ser outorgada inferior a 30% e supe-
rior a 10% da vazão máxima passível de ou-
torga; e 

 

(0,9 < icg ≤ 1), ou seja, vazão ainda permissí-

vel de ser outorgada inferior a 10% da vazão 
máxima passível de outorga. 

 
 

Para caracterizar a condição em que as va-
zões outorgadas superam os limites previstos pela 
legislação (icg > 1), Moreira et al. (2012) utilizaram 
uma estratificação do intervalo em duas classes. Da-
do que o limite legal já foi ultrapassado, para este 
caso as faixas adotadas de valores de icg terão como 
referência a Qmr em substituição a xQmr. Para tanto, 
basta multiplicar o valor de icg pelo percentual da 
Qmr passível de ser outorgada (x). Desta forma, o 
limiar para estratificação da condição em que as 
outorgas emitidas superam a vazão permissível de 
ser outorgada é dada por x*icg. 

Neste caso, considerando a situação em que 
o valor de Qout é superior a xQmr, a variação dos va-
lores de icg está entre os respectivos intervalos: 
 
 

x*icg ≤ 1 = vazão outorgada superior a xQmr e 
inferior ou igual à vazão mínima de 
referência; e 

x*icg > 1 = vazão outorgada superior à vazão 
mínima de referência. 
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Para esta condição utiliza-se o seguinte sim-
bolismo: 
 

 

(x*icg ≤ 1), ou seja, vazão outorgada superior

a xQmr e inferior ou igual à vazão mínima de
referência; e 

 
(x*icg > 1), ou seja, vazão outorgada superior
à vazão mínima de referência. 

 
O valor de icp é dado por: 

 

icp = 
mld

out

Q

Q
 

                                    (2) 

 
em que 
 

icp = 
índice de conflito pelo uso da água no 
planejamento dos recursos hídricos, 
adimensional; e 

Qmld = 
vazão média de longa duração na foz do 
segmento em estudo, em m3s-1. 

 
A utilização da Qmld para o cálculo do icp de-

ve-se ao fato de a vazão média corresponder à vazão 
máxima possível de ser regularizada, abstraindo-se as 
perdas por evaporação e infiltração. Dessa maneira, 
a utilização da Qmld visa verificar se, caso haja confli-
to pelo uso da água, este pode ser minimizado com 
a adoção de medidas estruturais como a construção 
de barramentos (MOREIRA et al., 2012). 

A partir dos valores de icg e icp de um seg-
mento da bacia, a fim de possibilitar uma represen-
tação visual da situação, utilizam-se cores para sim-
bolizar as faixas de vazão ainda permissíveis de se-
rem outorgadas segundo a norma legal vigente e as 
situações nas quais existindo o conflito pelo uso da 
água, existe a possibilidade de contorná-los com a 
adoção de medidas estruturais e não estruturais, 
como a construção de barragens de regularização 
ou alteração das políticas públicas de uso da água. 

No caso do icp, foram adotadas as seguintes 
convenções para a representação gráfica dos seg-
mentos: 
 

 

(icp = 0), ou seja, situação na qual não exis-
tem vazões outorgadas a montante da foz 
do segmento analisado; 
 

 

(0 < icp ≤ 1), ou seja, situação na qual exis-
tindo o conflito pelo uso da água, ainda se 
pode contorná-lo com a adoção de medi-
das estruturais; e 

 

 

(icp > 1), ou seja, situação na qual o conflito 
não pode ser contornado apenas com me-
didas estruturais. 

 
Os dados utilizados, necessários para o cál-

culo do icg e icp para cada segmento de curso d’água 
da bacia do ribeirão Entre Ribeiros (Figura 1), fo-
ram: a vazão mínima com sete dias de duração e 
período de retorno de 10 anos (Q7,10), uma vez que 
é a vazão mínima de referência adotada pelo órgão 
gestor da bacia (Instituto Mineiro de Gestão das 
Águas — IGAM); a vazão média de longa duração 
(Qmld); as vazões outorgadas na bacia em estudo 
(Qout); o modelo digital de elevação e a hidrografia 
da bacia. 

Os valores de Q7,10 e Qmld para a foz de cada 
segmento da bacia em estudo foram obtidos a partir 
do procedimento de regionalização de vazões, sen-
do utilizado o método Tradicional (ELETROBRAS, 
1985). Esse método consiste na identificação de 
regiões hidrologicamente homogêneas e no ajuste 
de equações de regressão entre as diferentes variá-
veis a serem regionalizadas e as características físicas 
e climáticas das bacias de drenagem para cada regi-
ão homogênea. 

As equações de regionalização para a esti-
mativa dos valores de Q7,10 e Qmld (em m3s-1) foram 
obtidas do trabalho de Moreira (2006), conforme 
seguem: 
 
Q7,10 = 0,00158 Ad 1,023069       (3) 
 
Qmld = 0,018343 Ad 0,959935       (4) 
 
em que Ad corresponde à área de drenagem da foz 
do segmento em análise, em km2, sendo esse valor 
obtido a partir do modelo digital de elevação da 
bacia do ribeirão Entre Ribeiros. 
 

Para a obtenção das vazões outorgadas a 
montante da foz de cada segmento utilizou-se o 
cadastro de usuários de água da bacia. O cadastro 
estadual foi disponibilizado em uma versão eletrôni-
ca pelo IGAM, no qual constam as outorgas emitidas 
nos rios estaduais para todo o Estado de Minas Ge-
rais. 

Dentre as informações de cada outorga 
constam a localização, em coordenadas geográficas, 
o valor de vazão concedido e o período de vigência. 
Um pré-processamento dos dados constantes no 
cadastro de usuários foi realizado a fim de selecio-
nar somente as outorgas da bacia em estudo. 
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Figura 1 — Mapa de localização, área de drenagem e hidrografia da bacia do ribeirão Entre Ribeiros. 

 

 

 
De posse dessas informações procedeu-se ao 

cálculo, para cada foz de segmento da bacia, das 
vazões outorgadas emitidas a montante, consideran-
do as outorgas vigentes no mês de julho de 2008. 

A identificação da foz de cada segmento da 
bacia foi realizada a partir da hidrografia da bacia, a 
qual foi obtida do trabalho de Moreira (2006) na 
escala de 1:250.000. 
 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 

Na Figura 2 apresenta-se o mapa da bacia do 
ribeirão Entre Ribeiros com as suas respectivas ou-
torgas vigentes no mês de julho de 2008. Foram 
identificadas, para o mês em análise, 119 outorgas 
superficiais vigentes, das quais 111 possuem como 
finalidade a irrigação, quatro o consumo humano e 

dessedentação de animais e quatro o consumo agro-
industrial. 

A partir da análise do número de outorgas 
vigentes, evidencia-se que a agricultura é a atividade 
preponderante na bacia, como salientam IGAM 
(2006) e Rodriguez (2004). Verifica-se ainda altas 
concentrações de outorgas na cabeceira do córrego 
Jordão, no médio e baixo curso do ribeirão São 
Pedro e em toda extensão do ribeirão Entre Ribei-
ros. 

Na Tabela 1 apresentam-se as faixas de valo-
res para classificação do índice de conflito pelo uso 
da água na gestão dos recursos hídricos (icg), o nú-
mero de segmentos enquadrados em cada uma das 
faixas e seu valor percentual em relação ao número 
de segmentos da bacia do ribeirão Entre Ribeiros. 

Pela análise dos valores apresentados na Ta-
bela 1, verifica-se que a bacia do ribeirão Entre Ri-
beiros possui 62,6% de seus segmentos sem a pre-
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sença de outorgas pelo uso da água. As faixas de 
valores representadas pelas cores verde, amarelo e 
laranja correspondem à situação de segmentos que 
possuem outorgas vigentes em julho de 2008 e ainda 
possuem vazões passíveis de serem outorgadas, se-
gundo a legislação vigente. Verifica-se que em 68,6% 
dos segmentos de cursos d’água da bacia as outorgas 
emitidas se encontram dentro dos limites legais 
previstos pela legislação, a qual na bacia do ribeirão 
Entre Ribeiros corresponde a 30% da Q7,10. 
 

 

Figura 2 — Mapa de localização da bacia do ribeirão 

Entre Ribeiros. 

 
 

Tabela 1 — Classificação dos segmentos da bacia do ribeirão 

Entre Ribeiros de acordo com o índice de conflito pelo uso 

da água na gestão dos recursos hídricos (icg) 

 

Faixa de 

valor 
Cor 

Número de 

segmentos 

% em 

relação à 

bacia 

icg = 0  265 62,6 

0 < icg ≤ 0,7  18 4,3 

0,7 < icg ≤ 0,9  5 1,2 

0,9 < icg ≤ 1  2 0,5 

x*icg ≤ 1  83 19,6 

x*icg > 1  50 11,8 

 Total 423  
 

 
 

Por outro lado, observa-se que em 83 seg-
mentos (19,6%) a vazão outorgada representa mais 
de 30% da Q7,10, enquanto que em 50 segmentos da 
bacia (11,8%) são verificadas vazões outorgadas 
superiores ao valor da Q7,10. 

Dessa forma, observa-se que em 133 seg-
mentos (31,4%) da bacia do ribeirão Entre Ribeiros 
foram outorgadas vazões superiores aos limites pre-
vistos pela legislação, implicando na necessidade de 
adoção de um maior controle no processo de con-
cessão de novas outorgas ou de revisão dos limites 
previstos pela legislação. 

Assim, o icg permite verificar o desatendi-
mento a uma norma legal previamente estabelecida. 
Há casos, no entanto, que a norma legal é desrespei-
tada e não há conflito pelo uso da água, tendo em 
vista o conservadorismo dos limites de vazão defini-
dos para a concessão de outorga. Por outro lado, 
também há casos de existência de conflitos pelo uso 
da água mesmo com respeito às normas vigentes, em 
razão da existência de usuários irregulares, de des-
cumprimento de condições de outorga ou de falhas 
nos sistemas de controle de usos da água 

Na Figura 3 apresenta-se o mapa da bacia do 
ribeirão Entre Ribeiros com a espacialização do icg. 
Verifica-se na figura que em algumas regiões, nota-
damente nos cursos dos ribeirões da Aldeia, Barra 
da Égua, São Pedro e Entre Ribeiros, a existência de 
segmentos com vazões outorgadas superiores a 30% 
da Q7,10, os quais são representados pela coloração 
vermelha e roxa no mapa. 

A vazão outorgada superior ao valor da Q7,10 
não implica, necessariamente, na eliminação total 
da vazão no curso d’água, uma vez que a Q7,10 cor-
responde a um índice probabilístico relacionado ao 
risco de ocorrência de um evento a cada dez anos. 
Além disso, o valor da vazão outorgada corresponde 
ao somatório das outorgas, o que não implica na 
retirada simultânea dessas vazões. 

Em entrevista com técnicos do IGAM, no 
entanto, foi afirmado que na bacia do ribeirão Entre 
Ribeiros existem seções em que foram observadas 
vazões nulas, fato que tem levado esse órgão a tomar 
medidas no sentido de minimizar esse problema, 
como a adoção de outorgas coletivas. 

Apesar de 133 segmentos da bacia apresen-
tarem as colorações vermelha e roxa no mapa, a 
maioria dos segmentos não apresenta outorgas pelo 
uso da água. 

Tais constatações levam a necessidade de 
análise do índice de conflito pelo uso da água no 
planejamento dos recursos hídricos, a fim de verifi-
car a possibilidade de mitigação dos conflitos evi-
denciados a partir de ações de gestão e planejamen-
to na bacia. 

Na Tabela 2 apresentam-se as faixas de valo-
res para classificação do índice de conflito pelo uso 
da água no planejamento dos recursos hídricos (icp), 
o número de segmentos enquadrados em cada uma 
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das faixas e seu valor percentual em relação ao nú-
mero de segmentos da bacia do ribeirão Entre Ri-
beiros. 
 

 

Figura 3 — Índice de conflito pelo uso da água na gestão 

dos recursos hídricos da bacia do ribeirão 

Entre Ribeiros. 

 

 

Tabela 2 — Classificação dos segmentos bacia do ribeirão

Entre Ribeiros de acordo com o índice de conflito pelo

uso da água no planejamento dos recursos hídricos (icp) 

 

Faixa de 

valor 
Cor 

Número de 

segmentos 

% em 

relação à 

bacia 

icp = 0  265 62,6 
0 < icp ≤ 

1  152 
35,9 

icp > 1  6 1,4 

 Total 423  
 

 
Da mesma forma como evidenciado na aná-

lise do icg, verifica-se que 62,6% dos segmentos da 
bacia do ribeirão Entre Ribeiros não possuem ou-
torgas pelo uso da água. Observa-se ainda que em 
152 segmentos da bacia (35,9%) a vazão outorgada 
corresponde a um valor inferior a vazão média de 
longa duração (0 < icp ≤ 1). 

Tal constatação permite afirmar que os con-
flitos pelo uso da água existentes podem ser contor-
nados com ações estruturais, como a construção de 
reservatórios de regularização. IGAM (2006), no 
entanto, afirma que na região são evidenciados di-
versos barramentos, fato que dificultaria a constru-

ção de novos barramentos e implicaria na tomada 
de medidas alternativas a fim de mitigar os proble-
mas encontrados, como a adoção de um critério 
sazonal de concessão de outorga. 

Na Figura 4 apresenta-se o mapa da bacia do 
ribeirão Entre Ribeiros com a espacialização do 
índice de conflito pelo uso da água no planejamen-
to dos recursos hídricos (icp). Verifica-se que nessa 
bacia, a maioria dos segmentos não possui outorgas 
pelo uso da água, condição representada pela colo-
ração azul. 

A coloração dos segmentos em marrom im-
plica na situação em que existindo o conflito pelo 
uso da água, pode-se contorná-lo com ações de pla-
nejamento, uma vez que as vazões outorgadas são 
menores que a vazão média de longa duração. Cabe 
ressaltar que a adoção de medidas não estruturais 
também pode ser aplicada independentemente do 
nível de conflito estabelecido. 

Encontram-se nessa situação 152 segmentos, 
correspondendo a 35,9% do total. Por sua vez, a 
coloração cinza indica uma situação na qual o con-
flito não pode ser contornado apenas com ações de 
planejamento, uma vez que as vazões outorgadas já 
superaram a vazão média de longa duração. Nesta 
situação se encontram 6 segmentos, corresponden-
do a 1,4% dos segmentos da bacia. 
 

 

Figura 4 — Índice de conflito pelo uso da água no plane-

jamento dos recursos hídricos da bacia do ribeirão Entre 

Ribeiros. 

 
 

Considerando que o instrumento de outor-
ga concede por um período preestabelecido o direi-
to de uso de determinada quantidade de água, asse-
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gurado no ato de concessão, e o fato de terem sido 
verificadas vazões outorgadas superiores a vazão 
média (icp > 1) faz-se necessário um maior controle 
no processo de concessão de novas outorgas, bem 
como uma nova análise das outorgas em alguns 
segmentos, principalmente no córrego Boa Espe-
rança. 

Pela análise do icg nota-se que algumas par-
tes da bacia se encontram com outorgas superiores 
aos limites permissíveis pela legislação (30% da 
Q7,10). Este fato, como evidenciado por IGAM 
(2006), remete à necessidade de se avaliar o uso 
atual, por meio de cadastro de usuários, e o uso 
futuro, por meio de políticas de racionamento e 
distribuição do uso. 

A constatação de vazões outorgadas superio-
res ao limite legal de disponibilidade hídrica do 
Estado de Minas Gerais deve-se, em partes, ao fato 
de que o critério de 30% da Q7,10, para a bacia do rio 
Paracatu ser muito restritivo. Segundo Johnson e 
Lopes (2003) este critério não representa, com exa-
tidão, o potencial hídrico da região. O próprio I-
GAM, em questionário encaminhado à ANA (ANA, 
2005a), salienta a necessidade da definição de dife-
rentes critérios de outorga conforme as particulari-
dades de cada região do Estado. 

Outra importante constatação é o fato de 
que as emissões de outorgas se dão a partir do esta-
belecimento de vazões máximas de captação, sem 
considerar a sua variabilidade temporal. Assim, res-
tringe-se o uso da água a uma situação crítica que 
somente ocorrerá, estatisticamente, durante sete 
dias uma vez a cada 10 anos. 

Dessa forma, assim como verificado por ou-
tros autores, observa-se em várias partes da bacia 
conflitos pelo uso da água, os quais remetem, dada a 
magnitude do problema em alguns segmentos 
(icp > 1), a necessidade de maior controle no uso da 
água e a adoção de métodos alternativos para a con-
cessão de outorga, como a outorga coletiva ou a 
outorga sazonal. 
 

 

CONCLUSÕES 
 

 

A análise dos resultados permite concluir 
que o índice de conflito pelo uso da água na gestão 
dos recursos hídricos (icg) identificou as regiões de 
conflito com os critérios de outorga na bacia do 
ribeirão Entre Ribeiros. 

Além disso, pela análise do índice de confli-
to pelo uso da água no planejamento dos recursos 
hídricos (icp), verificou-se que os conflitos pelo uso 

da água podem ser minimizados com a adoção de 
ações estruturais, como a construção de reservató-
rios. 

Por fim, a utilização dos índices permitiu 
realizar um diagnóstico do comprometimento da 
disponibilidade hídrica resultante das outorgas vi-
gentes, fornecendo subsídios ao órgão gestor de 
recursos hídricos na adoção de um adequado pro-
grama de gestão e planejamento. 
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Water Use Conflict Indexes In Entre Ribeiros River 
Basin 
 
ABSTRACT 
 

In the Entre Ribeiros river basin, a tributary of Paracatu 

river, water availability has limited the development of 

irrigated agriculture, resulting in many water conflicts in 

the region. Since these water conflicts are not adequately 

quantified, regional differences cannot be evaluated from 

the spatial variation of water availability and demand. In 

order to identify the regions where the water use conflicts 

occur and to provide information for water resources man-

agement and planning, this work analyzed the values of 

the water resources management index (icg) and the water 

resources planning index (icp) applied in the Entre Ribeiros 

river basin. The seven-day minimum flow with a 10-year 

return period (Q7,10), the long duration medium flow 

(Qmld), the permitted withdrawals (Qout), the digital eleva-

tion model and the river basin hydrography were used to 

calculate the indexes. The analysis of icg and icp values 

showed that the water uses in the Entre Ribeiros river basin 

conflict with the current rules, since the permitted with-

drawals are higher than those allowed by legislation. Ana-

lyzing the icp, it was shown that the evidenced water use 

conflicts can be minimized by adopting an appropriate 

water resources management and planning program. 

Key-words: water conflict, water permit, water availability. 
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RESUMO 
 

A Amazônia, ironicamente conhecida como reserva de recursos hídricos, também é refém da falta de acesso à água 

potável. O abastecimento de água nas ilhas de Belém é deficitário e a proposição de alternativas que venham garantir o 

acesso digno à água de qualidade é um grande desafio. Nesse sentido, o objetivo desse trabalho é divulgar o panorama geral 

das experiências de aproveitamento da água da chuva em regiões insulares da cidade de Belém. Para isso, realizou-se o ma-

peamento das iniciativas de aproveitamento da água da chuva nas ilhas próximas à capital. Perceberam-se casos variados 

de aplicação da técnica: avançados ou rudimentares, em operação ou inoperantes, mostrando que apesar de improvável, 

devido à abundância de água na região, a busca por escolhas de abastecimento potável é incisiva por parte dos ribeiros, que 

almejam o fornecimento sustentável de água. Apesar de escassos, os estudos sobre a temática na região vêm contribuindo 

para o aperfeiçoamento da prática. Espera-se que este estudo contribua com pesquisas futuras acerca da temática. 

 

Palavras-chave: Aproveitamento da água chuva, Belém, Amazônia. 

 

INTRODUÇÃO 
 
 

O aproveitamento da água da chuva é uma 
técnica bastante difundida em regiões com sérios 
problemas de escassez de água. Em ilhas, se torna 
uma alternativa complementar em situações de ine-
ficiência ou ausência de serviço de abastecimento. 
Neste contexto, destaca-se o exemplo do arquipéla-
go de Fernando de Noronha que, desde 1949, conta 
com um sistema de captação e armazenamento de 
água de chuva que fora construído pelas forças nor-
te-americanas (MAY, 2004). 

O abastecimento de água via recursos pluvi-
ais em regiões insulares da Amazônia é paradoxal. É 
inconcebível que uma localidade, reconhecida 
mundialmente como a maior reserva superficial de 
água doce, sofra com problemas relacionados ao 
fornecimento de água. 

No cenário paraense o aproveitamento da 
água da chuva se configura como forma de sanar a 
carência do abastecimento das regiões insulares. 
Segundo recente levantamento da Agência Nacional 
das Águas — ANA (ANA, 2010), cerca de 60% dos 
municípios paraenses são desprovidos de ampla  
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distribuição de água tratada, ou seja, apresentam 
abastecimento deficitário, decorrente de dificulda-
des na oferta de água nos mananciais, em quantida-
de e/ou qualidade, ou com incapacidade dos siste-
mas produtores. 

Dessa forma, a gestão da água de chuva na 
região, além de promover o manejo racional do 
recurso, vem satisfazer necessidades locais, uma vez 
que retira a população ribeirinha da situação de 
risco vivida em virtude do consumo de água inade-
quada. A melhora da qualidade do recurso promove 
avanços nas condições de vida e estimula o desen-
volvimento humano. 

Com isso, o objetivo desse trabalho é divul-
gar o panorama geral das experiências e das pesqui-
sas sobre o aproveitamento da água de chuva em 
ilhas da cidade de Belém/PA, demonstrando a im-
portância dessa alternativa de acesso à água potável 
à população que vive em regiões insulares, apresen-
tando proposições que possam contribuir com pes-
quisas futuras acerca da temática e apontando mais 
uma forma de uso da água de chuva, uma vez que 
existem inúmeros trabalhos nacionais que se desta-
cam nas variadas vertentes: potencial, viabilidade de 
utilização, novas tecnologias, reflexos dos sistemas 
na saúde dos usuários, eficiência das barreiras sani-
tárias, metodologias de dimensionamento, aspectos 
construtivos e uso em diferentes escalas e setores, 
entre eles: Gnadlinger (1999); May (2004); Giacchi-
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ni et al.(2006); Pinhel et al. (2007); Oliveira, 
M.(2009); Guisi & Ferreira (2007); Andrade Neto 
(2012).  

Para tal optou-se em realizar buscas em por-
tais virtuais de instituições de ensino, pesquisa e 
extensão, associações nacionais e internacionais de 
aproveitamento da água da chuva, bem como nos 
bancos de dados de periódicos de entidades fomen-
tadoras à pesquisa, visitas in loco, registro fotográfico 

das iniciativas, leitura dos relatórios de pesquisa de 
projetos, bem como a produção acadêmica e cientí-
fica sobre a temática.  

O artigo está estruturado em cinco seções. 
Além desta introdução, tem-se a segunda parte que 
apresenta o conceito genérico de aproveitamento da 
água da chuva e o resgate histórico sobre a questão. 
A terceira seção se dedica a apresentar as formas de 
abastecimento das ilhas de Belém. Nela será possível 
compreender a necessidade dos ribeirinhos de pos-
suírem um sistema de abastecimento capaz de pro-
ver água. A seção seguinte descreve as iniciativas 
encontradas em seis ilhas da cidade de Belém no 
Pará, embasando a discussão das experiências en-
contradas. Em seguida são expostas as conclusões do 
artigo.  
 
Aproveitamento da água da chuva 

 

O aproveitamento da água da chuva possui 
uma lógica simples e de fácil compreensão. Consiste 
de um modelo de manejo da água precipitada, em 
que se empregam superfícies impermeáveis tais 
como telhados, lajes, calçadas, entre outras como 
superfícies de captação. Como barreira sanitária, há 
o descarte do primeiro fluxo de água (lavador do 
telhado), depois o armazenamento em reservató-
rio(s) e posteriormente a distribuição, conforme 
Figura 1. 
 

 
 

Figura 1 — Estrutura básica de um sistema genérico de 

captação de água de chuva. 

(Fonte: Mano, 2004.) 

Fatos históricos apontam que a água da 
chuva vem sendo utilizada pelas civilizações há mi-
lhares de anos. Segundo Gnadlinger (2000), no 
México, os Aztecas e Mayas, já faziam uso, desde o 
século X, de tecnologias alternativas de aproveita-
mento da água da chuva no cultivo de alimentos. 
Ainda conforme Tomaz (2003), “existem reservató-
rios escavados desde 3.600 a.C. e a Pedra Moabita, 
datada de 850 a.C., onde o rei Mesha dos Moabitas 
sugere que as casas tenham captação de água de 
chuva.” Na Grécia as iniciativas datam de 3500 anos 
a.C (KOUTSOYIANNIS et al., 2008). 

Atualmente a prática é muito difundida em 
países desenvolvidos, inclusive apresentando legisla-
ção forte sobre a questão (GNADLINGER, 2005; 
SHAPIRO, 2012). Japão, EUA, Alemanha, Austrália, 
Irlanda, Grécia, Portugal, são exemplos de nações 
que utilizam a água pluvial em diversas aplicações: 
desde os fins menos nobres, em serviços de lavagens 
e rega de jardins, até sua ingestão para suprir neces-
sidades potáveis. (CHANAN,VIGNESWARAN & 
KANDASAMY, 2007) KOUTSOYIANNIS et al., 2008; 
FRAPORT AG, 2008; OLIVEIRA, 2008; LI& REY-
NOLDS, 2010) 

Em ilhas, há relatos do uso da água da chuva 
no abastecimento de comunidades rurais situadas na 
Ilha de Santiago, no arquipélago de Cabo Frio, na 
África (BARROS et al., 2008), na Malásia (SHAA-
BAN & APPAN, 2003), nas Ilhas Celafônia e Creta, 
na Grécia (SAZAKLI, ALEXOPOULOS & LEOTSI-
NIDIS, 2007; KOUTSOYIANNIS et al., 2008). Nos 
EUA existem iniciativas em algumas regiões insula-
res, entre elas nas Ilhas Virgens e no Havaí (UNEP, 
2002). 

Sistemas de captação de água da chuva são 
praticamente a única fonte de abastecimento de 
água para um pequeno grupo de ilhas ao norte da 
Venezuela. Aproveitamento de águas pluviais é am-
plamente utilizado em Malé, bem como nas outras 
Ilhas das Maldivas. A água da chuva é colhida e ar-
mazenada em tanques públicos e privados, com 
capacidades de até 8500 m3. No Reino Unido desta-
ca-se o uso nas Ilhas Turks e Caicos e Bermudas 
(UNEP,1998).  

Em Portugal, no Arquipélago dos Açores, 
mais precisamente nas Ilhas de Santa Maria, Tercei-
ra, Graciosa, S. Jorge, Pico, Faial e Corvo, as casas 
tradicionais contêm sistemas de aproveitamento de 
água pluvial (OLIVEIRA, 2008). 

Apesar de ser uma técnica milenar, o pri-
meiro registro histórico sobre o aproveitamento da 
água da chuva no Brasil, conforme Fendrich (2002) 
refere-se às tropas do império que consumiam água 
de uma cisterna que captava chuva dos telhados da 



RBRH – Revista Brasileira de Recursos Hídricos Volume 19 n.1 –Jan/Mar 2014, 229-242 

 231 

fortaleza de Santo Antônio de Ratones, construída 
no século XVIII, na Ilha de Santa Catarina.  

A maioria das experiências brasileiras de a-
proveitamento da água da chuva se concentra na 
região do semiárido. A prática contribui para equa-
cionar os graves problemas de escassez de água que 
a população é refém. Nesse sentido, destaca-se o 
Programa Um Milhão de Cisternas, P1MC, uma das 
ações de mobilização Social promovida pela Articu-
lação do Semiárido — ASA, que objetiva possibilitar, 
ao nordestino, o acesso à água potável por meio da 
construção de cisternas de placas. Desde 2003, a-
proximadamente 420.000 cisternas já foram constru-
ídas (ASA, 2013). 

A iniciativa atualmente conta com a parceria 
de pessoas físicas, empresas privadas, agências de 
cooperação e do governo federal. O grande ponto 
de contestação do sistema é a qualidade da água. 
Assim sendo, vários estudos já se preocuparam com 
a questão (SILVA, HELLER & CANEIRO, 2012; 
SOUZA et al., 2011; JOVENTINO et al., 2010; 

GNADLINGER, 2007).  
 

Abastecimento de água das ilhas belenenses 

 
Apesar da Amazônia ser detentora da maior 

disponibilidade de água doce per capita do mundo, 
e a cidade de Belém estar cercada por água doce, 
ainda há uma parcela significativa da população que 
não tem acesso à água potável. 

Um estudo promovido em 2004, encomen-
dado pela UNESCO, já apontava que a qualidade da 
água como grande entrave da gestão do abasteci-
mento na Amazônia, que mesmo possuindo grandes 
volumes hídricos, é refém dos aspectos qualitativos. 
(ARAGÓN, 2004) 

O abastecimento público de água de Belém 
é realizado pela Companhia de Saneamento do Pará 
— COSANPA e o Serviço Autônomo de Água e Esgo-
to do Município de Belém — SAAEB, 75% através do 
sistema convencional de origem superficial e 25% 
por água subterrânea captada em poços (FENZL, 
MENDES & FERNANDES, 2010).  

A capital paraense possui 39 ilhas, que ocu-
pam cerca de 2/3 da superfície do município (BE-
LÉM, 2012). O abastecimento de água na região 
insular ocorre de forma não padronizada. Os ribei-
rinhos da área rural das ilhas de Belém são a parcela 
da população que mais sofre pelo déficit qualitativo 
da água, principalmente por se tratar de localidades 
relativamente próximas ao centro urbano de Belém, 
que são expostas aos altos índices de degradação do 
manancial causados pelos efeitos da urbanização. 

O Anuário Estatístico de Belém de 2012 a-
presentou como modalidades de abastecimento de 
água na região insular de Belém, além do forneci-
mento pela rede geral, que é presente massivamente 
na região urbana das ilhas, o abastecimento por 
poços ou nascentes, dentro e fora da propriedade; 
consumo do rio, igarapés e açudes; utilização da 
água da chuva e outros.  

As Ilhas de Mosqueiro, Outeiro e Cotijuba 
contam com sistemas públicos de abastecimento de 
água por poços subterrâneos (VELOSO, 2006). As 
Ilhas Jutuba e Paquetá são abastecidas por água 
captada na Ilha de Cotijuba (SILVA, p. 83-84, 2010).  

A maior limitação dessa fonte de captação é 
a qualidade da água. Vários estudos já apontaram os 
altos índices de Ferro nos aquíferos da região de 
Belém (PICANÇO et al., (2002); ALMEIDA et al., 
(2004); BANDEIRA et al., (2004); ANA (2007).  

 
 

 
 

Figura 2 — Sistema de captação subterrâneo Ilha Grande. 

 
 

O alto teor de Ferro, oriundo dos aspectos 
hidroquímicos e geológicos da subsuperfície, pode 
ser considerado como fator que atenua a digestão 
da água, já que é encontrado em quantidades acima 
do limite estabelecido pelo padrão de potabilidade. 

A Ilha Grande também possui um sistema 
de captação subterrâneo. O conjunto apresenta-se 
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em bom estado de conservação, porém inoperante. 
A qualidade da água, apesar dos dispositivos de con-
trole do Ferro, é questionável, conforme figura 2. 

A pesquisa “Aproveitamento da água da 
chuva e desenvolvimento local: o caso das ilhas de 
Belém” (VELOSO, 2012) apresentou o diagnóstico 
do abastecimento de água para fins potáveis nas 
Ilhas Grande e Murutucu. O estudo revelou que 
20% dos moradores faz uso da água do rio para 
beber e/ou cozinhar. Cerca de 45% adquirem (por 
conta própria ou comprada) água extraída de poços 
em localidades do município próximo, Acará, ou 
ainda obtida em pontos localizados na orla de Be-
lém. Cabe salientar que a água comprada, não se 
refere à água mineral. Os ribeirinhos compram re-
cipientes de 20 litros a R$2,00 de barqueiros que 
entregam porta a porta (ver Figura 3).  
 
 

 
 

Figura 3 — Barqueiros vendendo água. 

(Fonte: GONÇALVES, 2012.) 

 
 

Essa modalidade, além de captar o recurso 
sem qualidade comprovada ainda resulta em custos 
de transporte. 

O estudo ainda constatou a existência de ca-
sos onde há combinação de duas ou mais fontes de 
abastecimento concomitantemente, ou seja, para 
beber, água trazida do continente e para cozinhar, 
do rio, por exemplo. 

Há ainda ocorrências onde 100% da popu-
lação é suprida exclusivamente por água da chuva, é 
o caso da Ilha Nova (SOUZA, 2012). 

Com exceção das Ilhas de Mosqueiro e Ou-
teiro, todas as demais não possuem abastecimento 
de água público em operação (FENZL, MENDES & 

FERNANDES, 2010). Alguns fatores podem ser a-
pontados como entraves à extensão de sistemas tra-
dicionais de abastecimento para além do território 
continental, entre eles destacam-se baixa densidade 
demográfica das ilhas, custos dos investimentos, 
infraestrutura necessária para implantação e manu-
tenção de sistemas, sejam eles centralizados ou des-
centralizados.  

Tal situação coloca as comunidades ribeiri-
nhas reféns do consumo de água inadequada, que 
não possuindo perfil financeiro suficiente para aqui-
sição de outras possibilidades, como por exemplo, a 
compra de água mineral, recorrem às opções insus-
tentáveis, que acarretam severos danos sociais, como 
a proliferação de doenças de veiculação hídrica 
(VELOSO, 2012). 

Devido às especificidades das áreas insula-
res, nem todas as formas de abastecimento de água 
são viáveis. Segundo Pádua (2006), “soluções alter-
nativas de abastecimento de água para consumo 
humano, jamais devem ser entendidas como solu-
ções improvisadas ou destinadas apenas para a po-
pulação de baixa renda e sim compreendida como 
mais uma opção de projeto”. 

Nesse contexto, é válido destacar as tecno-
logias alternativas de abastecimento de água que são 
utilizadas nas ilhas de Belém, com o emprego dos 
recursos pluviais. 
 

 

Experiências de Aproveitamento da água da chuva 

nas ilhas de Belém 

 
 

Serão aqui descritas iniciativas inseridas em 
6 ilhas: Combú, Jutuba, Grande, Murutucu, Nova, e 
Urubuoca. A Ilhas Combú, Grande e Murutucu 
distantes cerca de 6Km,12km e 9Km, respectivamen-
te, da área urbana da capital paraense, estão locali-
zadas ao longo do rio Guamá na porção sul do mu-
nicípio de Belém. As Ilhas Combú e Murutucu estão 
dispostas geograficamente uma ao lado da outra, 
separadas pelo igarapé Paciência. Ao extremo leste 
encontram-se as Ilhas Jutuba, Nova e Urubuoca 
localizadas, respectivamente, a 23,2Km, 22,2Km e 
13,8Km do centro de Belém (BELEM, 2012). A Fi-
gura 4 traz a localização. 

O Distrito Administrativo de Outeiro, onde 
se inserem as ilhas investigadas, possui 38.731 habi-
tantes, sendo 10.086 na zona rural. (BELÉM, 2012).  

Como o IBGE não disponibiliza dados isola-
dos por ilha, levantou-se, em pesquisas locais, o nú-
mero de habitante, como demonstra o Quadro 1. 

 



RBRH – Revista Brasileira de Recursos Hídricos Volume 19 n.1 –Jan/Mar 2014, 229-242 

 233

 
 

Figura 4 — Localização de localização das seis ilhas 

analisadas neste trabalho. 

(Fonte:Guimarães, 2013.) 

 

Quadro 1 — População por ilha. 

 

Ilha Nº hab. Amostra Fonte 

Combú 985 100% Dergan 

(2006) 

Grande 288 79% Veloso 

(2012) 

Murutucu 529 87% Veloso 

(2012) 

Jutuba 182 100% Souza (2012) 

Nova 45 100% Souza (2012) 

Urubuoca 136 100% Souza (2012) 

 
 

As pesquisas de Veloso (2012) e Souza 
(2012) revelaram que a renda predominante entre 
os ribeirinhos é de menos de um salário mínimo.  

Por se tratar de populações de regiões insu-
lares com dinâmicas econômicas próprias, que pos-
suem atividades peculiares para garantia do sustento 
da família, tais como o extrativismo vegetal (açaí) e 
animal (pesca de peixe e camarão), houve limita-
ções da determinação da renda mensal efetiva, haja 
vista o exercício dessas atividades constituir signifi-
cante parcela da renda das famílias, teoricamente 
não contabilizada pelos moradores. 

Segundo o Anuário Estatístico de Belém, 
entre os 6.338 domicílios que o DAOUT apresenta, 
4.496 não tem acesso à rede geral de distribuição de 

água, sendo que em 2.619 não há canalização do 
recurso  (BELÉM,2012).  

Diante dos impasses que a região enfrenta, 
há a necessidade de busca por opções de abasteci-
mento que contemplem todos moradores, que ao 
mesmo tempo em que forneça água em quantidade 
suficiente à demanda, apresente padrões de quali-
dade requeridos para sua ingestão, com custos com-
patíveis ao perfil econômico dos seus usuários e de 
acesso facilitado. 

Com isso, é interessante explorar as poten-
cialidades locais. Uma delas é o grande índice pluvi-
ométrico que a Amazônia possui. Nos seus estudos, 
Lima et al. (2011) constatou que através do aprovei-

tamento da água da chuva, a média do potencial de 
economia de água potável estimado para as 40 cida-
des amazônicas pesquisadas é de 76%.  

Segundo dados do INMET, obtidos a partir 
da série histórica do período 1961 a 1990, da estação 
pluviométrica número 82191, localizada na cidade 
de Belém, a precipitação pluviométrica foi 
2893,1mm/ano, um bom índice para o aproveita-
mento da água da chuva. 
 

 
 

Figura 5 — Cisterna na Ilha Grande. 

 
 
A primeira experiência registrada de apro-

veitamento da água da chuva, em regiões insulares 
de Belém, foi em 2004, com a implantação do proje-
to “Água limpa é vida”.  Segundo Rosa (2011), o 
sistema de captação e armazenamento de água de 
chuva era constituído pela coleta da água pelo te-
lhado e a condução a uma cisterna construída nos 
moldes das encontradas na região do semiárido 
nordestino, ver Figura 5.  

Tratava-se de uma ação multi-institucional 
entre a Sociedade Bíblica do Brasil — SBB, o Ministé-

Jutuba 
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Urubuoca 
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Murutucu
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Sede urbana 
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rio de Desenvolvimento Agrário — MDA, o projeto 
Dom Helder e a Diaconia. 

A cisterna, com capacidade para 16.000 li-
tros de água, foi edificada na Ilha Grande e o siste-
ma fora implantado para servir a comunidade em 
geral e a Escola de Ensino Fundamental São José. 
Atualmente, o modelo encontra-se inoperante. 

Em 2006, foi desenvolvido o Projeto “Água 
em Casa, Limpa e Saudável”, promovido pela Cáritas 
Metropolitana de Belém — CAMEBE, uma associação 
religiosa de direito privado, sem fins econômicos. 

Segundo a CAMEBE (2007), a iniciativa visa 
implantar sistemas de coleta e tratamento de água 
da chuva para as famílias das ilhas de Belém que 
vivem com falta de disponibilidade de água potável. 
O projeto consiste no armazenamento da água da 
chuva, sem descarte inicial, que se dá através de 
calhas e tubos instalados nas casas, conforme Figura 
6. 
 

 
 

Figura 6 — Sistema de coleta de água de chuva CAMEBE. 

(Fonte: GONÇALVES, 2012.) 

 
 

O projeto inicialmente foi instalado nas I-
lhas de Jutuba e Urubuoca e posteriormente expan-
dido para Ilha Nova, que possui 100% de suas resi-
dências atendidas pelo sistema de aproveitamento 
da água pluvial. Nas três ilhas, cerca de 370 morado-
res foram beneficiados, segundo Souza (2012).  

Nessa iniciativa, a alternativa utilizada para a 
desinfecção da água foi o Sistema de Desinfecção 
Solar — SODIS, que possui uma lógica simples sendo 
apontada como tecnologia social útil como meca-
nismo desinfetante da água, em áreas rurais (DANI-
EL, 2001; TAVARES et al., 2011; BERTHOLINI &  

BELLO, 2011). É um método que vem se mostrando 

uma boa alternativa para pequenas comunidades, 
por oferecer baixos custos e facilidade de replica-
ção.  

A Figura 7 mostra detalhes do procedimen-
to. 
 

 
 

Figura 7 — Aplicação da técnica SODIS. 

(Fonte: SOUZA, 2012.) 

 
 

Instituições de ensino como o Instituto Fe-
deral de Ciência e Tecnologia — IFPA e a Universi-
dade da Amazônia — UNAMA, nos períodos 2008 a 
2011 e 2010 a 2011, respectivamente, atuaram como 
parceiras da CAMEBE no desenvolvimento e acom-
panhamento das atividades nas ilhas, por meio do 
projeto “Sistema de captação e tratamento da água 
de chuva para atendimento de populações tradicio-
nais em ilhas de Belém: avaliação de impactos de-
correntes”. O estudo fora financiado pelo Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnoló-
gico — CNPq e teve seu relatório final divulgado em 
2012. 

Através desse, forneceram apoio científico 
através de eixos de pesquisas focados no desenvol-
vimento de tecnologias, na avaliação dos impactos 
sobre a saúde dos moradores, aspectos epidemioló-
gicos, em estudos antropológicos e reflexos econô-
micos sobre a população. 

É pertinente comentar acerca de algumas 
das conclusões do relatório do projeto. Uma delas é 
a recomendação de inclusão de barreiras sanitárias 
do sistema, que atualmente não conta com o descar-
te do primeiro fluxo de água. 

A postura possui semelhanças com estudos 
de caso desenvolvidos no semiárido, que evidenciam 
que a inclusão de dispositivos automáticos de desvio 
é determinante na melhoria da qualidade da água 



RBRH – Revista Brasileira de Recursos Hídricos Volume 19 n.1 –Jan/Mar 2014, 229-242 

 235

das cisternas, principalmente quanto aos parâmetros 
bacteriológicos (SOUZA et al., 2011). 

Tem-se ainda, em 2009, uma iniciativa orga-
nizada pela associação de moradores da Ilha do 
Combú: a instalação de um sistema de captação da 
água da chuva e distribuição via bomba submersa 
acoplada dentro do reservatório, localizado na co-
munidade do Periquitaquara.  
 

 
 

Figura 8 — Cisterna na Ilha Combú, comunidade 

Periquitaquara. 

 
Atualmente não há procedimento de coleta 

de água, haja vista o péssimo estado de conservação. 
Há falhas construtivas e risco de proliferação de 
insetos, demonstrados na Figura 8. 

A concepção desse projeto é controversa. 
Percebe-se uma tentativa de replicação de modelo 
da experiência da Ilha Grande promovida pela SBB, 
em 2004. Visualmente percebem-se os aspectos téc-
nicos não foram atendidos. 

A experiência vem a ser uma excelente fon-
te de estudos futuros, pois além de demonstrar a 
força que uma sociedade organizada possui, tam-
bém apresenta as expectativas sobre o aproveita-
mento de água da chuva que as populações ribeiri-
nhas detêm. 

A Universidade Federal do Pará — UFPA, a-
través do Núcleo de Meio Ambiente (Programa de 
Pós-Graduação em Gestão de Recursos Naturais e 
Desenvolvimento Local da Amazônia — PPGE-
DAM/NUMA) e o Instituto de Tecnologia (Progra-
ma de Engenharia Civil/ITEC), desde 2009, man-
tém um estudo que visa “desenvolver modelos de 
sistemas de abastecimento e projetos construtivos de 
habitações de interesse social usando como alterna-
tiva a água da chuva a fim de viabilizar o acesso de 

comunidades ribeirinhas amazônicas a água potável” 
(OLIVEIRA, 2009). 

O projeto, ainda em andamento, é financia-
do pela Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado 
do Pará — FAPESPA e pelo CNPq e tem atuação nas 
Ilhas Grande, Murutucu. Em breve sofrerá expansão 
de suas atividades para as ilhas Combú e Maracujá 
(OLIVEIRA, 2009). Tal inciativa estimulou a criação 
do Grupo de Pesquisa Aproveitamento da Água da 
Chuva na Amazônia, com pesquisadores da UFPA, 
IFPA, Secretaria Estadual de Meio Ambiente — SE-
MA. 
 
 

 

Figura 9 — Sistema-modelo na Ilha Grande. 

 
Como fruto desses estudos, em 2011, houve 

a instalação de dois sistemas-modelo, que abastecem 
coletivamente dois núcleos familiares. A experiência 
se mostra uma grande contribuição no campo das 
Tecnologias Sociais, que empenhada em propor 
soluções simples, potencialmente replicáveis, bus-
cam promover o acesso à água aos ribeirinhos das 
ilhas de Belém. 

Na Ilha Grande, o modelo proposto abaste-
ce cerca de 20 ribeirinhos e possui caixa d' água 
superior de 500L e inferior de 310L e como barrei-
ras sanitárias quatro reservatórios de autolimpeza e 
dois filtros, de acordo com a Figura 9.  

Na Ilha Murutucu, que conta com um sis-
tema de menor porte, que fornece água para 12 

Reservatórios de autolimpeza 
Caixa d’água superior

Filtro

Caixa d’água inferior
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moradores, há dois reservatórios de autolimpeza, 
um filtro, duas caixas d'água de 310 l, conforme a 
Figura 10. 
 
 

 
 

Figura 10 — Sistema-modelo na Ilha Murutucu. 

 
 

O grupo de pesquisa supracitado evidencia 
a possibilidade de extensão do projeto para outras 
casas através do recente interesse da Caixa Econô-
mica Federal em financiar a iniciativa (REZNIK, 
2012). 

Entre janeiro e junho de 2012, foi realizado 
o monitoramento da qualidade da água oferecida 
pelos sistemas-modelos. Os resultados indicaram o 
atendimento parcial dos padrões de potabilidade da 
água, as limitações de deram principalmente quanto 
aos aspectos bacteriológicos.  (GONÇALVES, 2012) 

O estudo ainda recomendou a realização de 
campanhas de coleta de água da chuva e dos siste-
mas no período de menos incidência de chuva, co-
mo no período de julho a novembro, visto que não 
foi possível realizar a pesquisa da qualidade da água 
nesse período.  

Atualmente, o GPAC está procurando aper-
feiçoar o modelo proposto, para que assim a alterna-
tiva se consolide e possa estar concebida politica-
mente entre a matriz de abastecimento de água de 
localidades com característica tão peculiares como a 
região Amazônica. 

É mister destacar, a existência de casos iso-
lados de sistemas domésticos improvisados pelos 
moradores, conforme Figura 11.  

Apesar de rústica, esta iniciativa foi uma a-
ção exitosa, posto que atendeu parte das necessida-
des de água potável da família em questão. Pela 
atuação, este domicílio recebeu posteriormente um 
sistema-modelo do grupo de pesquisas Aproveita-
mento de Água da Chuva na Amazônia, da UFPA. 

Como forma de sistematizar a produção a-
cadêmica/científica sobre a temática apresenta-se 
sinteticamente, através do Quadro 2, os estudos 
desenvolvidos e em andamento sobre a água da 
chuva, no âmbito espacial das áreas insulares de 
Belém. 
 
 

 
 

Figura 11 — Sistema de captação da água da chuva 

improvisado por moradores. 

 
 

CONCLUSÕES 
 
 

Com esse levantamento foi possível perce-
ber que a região insular belenense apresenta varia-
das formas de abastecimento de água: extração em 
poços, o consumo de rios e igarapés, a compra de 
água, a busca em outros municípios e na orla de 
Belém. 

Como alternativa de abastecimento, há i-
númeras formas de aproveitamento da água pluvial.  
Avançadas ou rudimentares, em operação ou inope-
rantes, mas sempre buscando a potabilidade, mos-
trando, inclusive, que há urgência no provimento de 
soluções que viabilizem o fornecimento de água 
com qualidade aos ribeirinhos. 
 

Reservatórios de autolimpeza
Caixa d’água superior 

Caixa d’água inferior 

Filtro 
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Quadro 2 — Produção acadêmica e científica sobre aproveitamento da água pluvial em ilhas de Belém. 

 
 

Outro fator importante observado na pes-
quisa é a constatação de iniciativas de aproveitamen-
to da água da chuva por vários atores sociais: entes 
públicos, organizações não governamentais, associa-
ção de moradores, instituições de ensino e até mes-
mo individualmente, com o improviso de alguns 
moradores. 

Verifica-se ainda que a utilização da água 
chuva em ilhas amazônicas, como sistema alternativo 
de abastecimento de água, se mostra uma estratégia 

inteligente de gestão local. Alguns fatores evidenci-
am a potencialidade do modelo: ausência de serviço 
público de abastecimento, disposição geográfica, os 
altos índices pluviométricos, pré-disposição dos mo-
radores em buscar soluções, simplicidade de opera-
ção e manutenção do sistema, acessibilidade, entre 
outros.  

Ao correlacionar a situação das ilhas bele-
nenses com as de outros locais do mundo, verifica-se 
que tecnicamente as soluções são semelhantes. To-

Título Autor (es) Especificação 

Água da chuva e desenvolvimento local: O 
caso do abastecimento das ilhas de Belém 

VELOSO (2012) Dissertação de Mestra-
do/NUMA — UFPA 

Aproveitamento de águas pluviais para 
abastecimento em área rural na 
Amazônia. Estudo de caso: ilhas Grande e 
Murutucu, Belém-PA. 

GONÇALVES 
(2012)  

Dissertação de Mestra-
do/ITEC — UFPA 

Sistema de captação e tratamento da água 
de chuva para atendimento de populações 
tradicionais em ilhas de Belém: avaliação 
de impactos decorrentes 

SOUZA (2012) Relatório Técnico Final, Pro-
cesso: 576901/2088-3 CNPq 
 

Abastecimento de água em comunidades 
ribeirinhas da 
Amazônia brasileira e promoção da saúde: 
análise de modelo de intervenção e de 
gestão. 

SOUZA et. al 
(2012) 

Artigo Científico publicado 
em Novos Cadernos do NAEA. 

Influência do tempo de armazenamento 
na qualidade da água de chuva para 
consumo humano. 

FIALHO (2010) Trabalho Acadêmico de Con-
clusão em Tecnologia em 
Saneamento Ambiental/IFPA. 

Influência dos tipos de telhados na 
qualidade da água do sistema do 
abastecimento de água pluvial localizados 
na região insular de Belém 

FERREIRA & 
NASCIMENTO 
(2010) 

Trabalho Acadêmico de Con-
clusão em Tecnologia em 
Saneamento Ambiental/IFPA. 

Avaliação da qualidade da água em siste-
ma de captação de água de chuva para 
atendimento a populações tradicionais em 
ilhas do município de Belém. 

MARQUES & 
CUNHA (2010) 

Trabalho Acadêmico de Con-
clusão em Tecnologia em 
Saneamento Ambiental/IFPA. 

Elaboração de manual de operação de 
autogestão do sistema de captação e tra-
tamento de água da chuva para popula-
ções das ilhas do município de Belém. 

TRINDADE & 
BARROS (2012) 

Trabalho Acadêmico de Con-
clusão em Tecnologia em 
Saneamento Ambiental/IFPA. 

Análise estatística dos parâmetros físicos, 
químicos e bacteriológicos em um sistema 
alternativo de abastecimento com água 
pluvial nas ilhas Jutuba, Nova e Urubuoca-
Belém-PA. 

AZEVEDO & 
ASSUNÇÃO 
(2012) 

Trabalho Acadêmico de Con-
clusão em Tecnologia em 
Saneamento Ambiental/IFPA. 

Indicadores de sustentabilidade para sis-
temas de aproveitamento de água da chu-
va em comunidades insulares. 

DIAS (no prelo, 
previsão 2013) 

Dissertação de Mestra-
do/NUMA — UFPA 
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das buscam de alguma forma equacionar a proble-
mática do acesso à água. 

Por apresentarem características geográfi-
cas, demográficas e econômicas proprias, as regiões 
insulares internacionais sondadas são consideradas 
Estados insulares. Assim são fortemente urbanizadas, 
com densidade demográfica superior às ilhas do 
contexto amazônico. 

Além disso, percebe-se que, por serem ilhas 
oceânicas, estão sujeitas a condições climáticas dife-
renciadas e mais expostas as catástrofes naturais. No 
estuário amazônico, onde a maioria das ilhas são 
pluviais, e por consequência apresentarem maior 
facilidade teórica de acesso à água doce, o grande 
obstáculo é a qualidade dos mananciais superficiais.  

Apesar de escassos, os trabalhos científicos 
concluídos e em produção vêm contribuir para a 
gestão do modelo e para subsidiar políticas públicas 
locais de acesso à água. 

Dessa forma, há necessidade da difusão de 
técnicas que aprimorem os sistemas atuais de capta-
ção da água da chuva e ainda a busca por modelos 
inovadores, que garantam o abastecimento de água 
potável às populações típicas da Amazônia e assim 
contribuam com o desenvolvimento local. 
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Rainwater Use In The Amazon: Experiences In The 
Islands Of Belém/PA 
 
ABSTRACT 
 

The Amazon region is known as a water resources 

reservoir. However, its population still is, ironically, hos-

tage to lack of access to drinking water. Particularly, the 

water supply in the islands of Belém  is not sufficient for 
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their population. The formulation of new alternatives to 

insure universal access to quality water in these islands is a 

considerable challenge. In order to meet this challenge, this 

work presents an overview of experiments on rainwater use 

in the islands of Belém. We have mapped several different 

initiatives in that area, some very simple, some more sophis-

ticated, some still in operation, some already ended. These 

examples show that the people that live on river shores on 

these islands still have to seek a sustainable and quality 

water supply, in spite of the abundance of water in the 

region. Although the number of studies on the use of rain 

water in the region is small, they have contributed to the 

development of this practice. It is hoped that the present 

study will contribute to future research on this topic. 

Key-words: Utilization of rain water, Belém, Amazonia. 
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RESUMO 
 

A modelagem hidrológica é uma ferramenta extremamente útil para a realização de avaliações e apoio à tomada de 

decisão em questões relacionadas ao uso correto de recursos hídricos. Os modelos hidrológicos do tipo distribuído são capazes 

de representar o comportamento de uma bacia hidrográfica de forma complexa, permitindo análises e estudos detalhados a 

partir de seus resultados. Um dos requisitos básicos para o uso destes modelos distribuídos é a descrição fisiográfica detalhada 

da bacia estudada, obtida através do uso de plataformas de Sistemas de Informação Geográfica (SIG). Visando potencializar 

o uso da simulação hidrológica e o desenvolvimento de soluções para o correto gerenciamento de recursos hídricos, o presente 

trabalho apresenta a concepção de um acoplamento do tipo rígido entre a plataforma de SIG MapWindow GIS®  e o modelo 

hidrológico MGB-IPH. A ferramenta concebida foi testada com sucesso na modelagem da bacia hidrográfica do rio Ijuí. A 

aplicação demonstrou que um grau elevado de integração entre o modelo hidrológico e o SIG foi obtido. Foram criadas ferra-

mentas úteis para manipulação e representação simplificada dos dados de entrada no ambiente SIG, e para pós-

processamento e análise dos resultados do modelo hidrológico.  

 

Palavras-chave: modelo hidrológico, sistema de informação geográfica, MGB-IPH 

 

INTRODUÇÃO 
 
 
 

Questões relacionadas a problemas de falta 
de água e uso correto dos recursos hídricos estão 
entre os grandes desafios a serem enfrentados pela 
humanidade nas próximas décadas. Para que estas 
demandas sejam sobrepujadas, a modelagem hidro-
lógica se apresenta como uma das principais ferra-
mentas a serem utilizadas, uma vez que é eficaz para 
a realização de previsões, estudos sobre efeitos de 
mudanças climáticas e de uso do solo, análises de 
disponibilidade de água e apoio à tomada de deci-
são, entre outras aplicações. 

Os modelos hidrológicos são representações 
matemáticas do comportamento dos sistemas hídri-
cos. Destacam-se, entre estes modelos, os modelos 
distribuídos de transformação chuva-vazão, que 
representam os processos de transformação da pre-
cipitação em escoamento e a propagação deste es-
coamento em uma bacia hidrográfica. 
 
 
 

* Instituto de Pesquisas Hidráulicas - UFRGS 

 

Para a simulação do comportamento de 
uma bacia hidrográfica, os modelos utilizam uma 
série de equações com dados de entrada diversos, 
como tipo e uso do solo na região estudada, precipi-
tação ao longo do tempo, e outras variáveis climáti-
cas. Como resultados, são geradas informações hi-
drológicas ao longo de vários pontos da bacia hidro-
gráfica estudada, como vazão nos rios e balanços de 
água no solo. 

Assim, a maior limitação da utilização de 
modelos hidrológicos distribuídos é a necessidade 
de manipulação de grandes quantidades de dados 
relacionados à variabilidade espacial e temporal dos 
parâmetros e variáveis que descrevem a heteroge-
neidade do comportamento hidrológico (TUCCI, 
1998; PAIVA, 2009). 

Os Sistemas de Informação Geográfica 
(SIG), com a sua capacidade de geração de bancos 
de dados espaciais e processamento das informa-
ções, são a ferramenta que possibilita a eliminação 
desta dificuldade de obtenção da descrição espacial 
detalhada da região de estudo. Dentre as variáveis 
comumente utilizadas como dados de entrada em 
modelos hidrológicos que podem ser fornecidas 
pelos SIG pode-se citar tipo e uso do solo, cobertura 
vegetal, relevo e distribuição de feições hidrológicas 
(MELO et al., 2008). 
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Com suas raízes históricas nas disciplinas de 
cartografia computacional e processamento digital 
de imagens, os SIG são atualmente uma ferramenta 
altamente difundida para a solução de problemas 
que dependem de avaliações espaciais precisas e 
eficientes (MARTIN et al., 2005; SUI e MAGGIO, 
1999). 

Apesar do seu uso abrangente, a tecnologia 
SIG não foi especificamente desenvolvida para a 
modelagem de problemas de engenharia; inicial-
mente ela foi desenvolvida como uma ferramenta 
para armazenamento, manipulação, análise e apre-
sentação de dados geográficos. Contudo, com o 
contínuo declínio do custo das tecnologias compu-
tacionais e o concomitante aumento na velocidade 
dos processadores, a tecnologia SIG foi disseminada 
entre os pesquisadores, desenvolvedores e usuários 
de modelos (MARTIN et al., 2005). 

Tratando-se da área de recursos hídricos, 
por volta das décadas de 1970 e 1960, surgiram as 
primeiras ideias de se integrar os SIG aos estudos 
hidrológicos (MELO et al., 2008). Os primeiros 
esforços do uso de SIG se concentraram paralela-
mente em duas áreas: a aplicação da ferramenta 
para a obtenção de parâmetros de entrada para os 
modelos hidrológicos, e a utilização do SIG como 
interface para modelos de simulação (MARTIN et 
al., 2005).   

O primeiro modelo hidrológico que se ba-
seou em SIG para a obtenção de seus parâmetros foi 
o Topmodel (BEVEN e KIRKBY, 1979). Ele é um 
modelo de predição de vazão baseado na topografia 
obtida através de um MDE (Modelo Digital de Ele-
vação). Desde então, muitos outros modelos têm 
sido desenvolvidos de alguma forma integrada aos 
SIG, buscando não única e necessariamente proces-
sar a modelagem dentro do SIG, mas sim uma me-
lhoria na estimativa dos parâmetros dos modelos 
conceituais, a preparação das unidades espaciais 
para o uso de modelos distribuídos, a subdivisão 
automatizada da bacia em unidades menores, a a-
presentação espacial dos resultados e a simplificação 
da aplicação do modelo (MOORE et al., 1988; HES-
SION e SHANHOLTZ, 1988; OLIVIERIE et al., 
1991; GOODCHILD et al., 1992; TIM et al., 1992; 
MOORE, 1996; FERRAZ et al., 1999; ZEILHOFER et 
al., 2003; WHITEAKER e MAIDMENT, 2004; COE-
LHO, 2006).  

Algumas integrações conhecidas e de uso 
atualmente difundido são as dos modelos SWAT 
(GEORGE e LEON, 2008; OLIVERA et al., 2006) e 
HEC-GeoHMS (USACE, 2009). Ambas utilizam um 
SIG para preparação dos dados de entrada e como 
interface de aplicação do modelo. 

Segundo Goodchild (1993) e Mizgalewics e 
Maidment (1996) apud Zeihofer et al. (2003), exis-

tem três funções principais que são contribuições 
dos SIG à modelagem hidrológica: 
 
I. Pré-processamento de dados espaciais: o SIG 

é utilizado para gerar informações espaciais 
de entrada no modelo hidrológico. 

II. Suporte direto na modelagem: tarefas são e-
xecutadas diretamente dentro do SIG, como 
ajustes e verificações. 

III. Pós-processamento: os resultados do modelo 
hidrológico são trabalhados e visualizados 
dentro do SIG no seu contexto espacial. 

 
Nyerges (1991) e Sui e Maggio (1999) suge-

rem que os SIG e os modelos hidrológicos podem 
ser integrados em três níveis de acoplamento, com 
diferentes estratégias de integração: 
 

I. Acoplamento livre: O modelo funciona des-
vinculado ao SIG, que é usado apenas para 
pré, pós-processamento e visualização de fei-
ções espaciais e/ou resultados. 

II. Acoplamento próximo ou rígido: O modelo 
funciona junto ao SIG, com todas as funções 
de geração, processamento e visualização fun-
cionando através do SIG. Porém, a modela-
gem funciona de forma paralela, sendo o SIG 
necessário para que ela seja ativada (a interfa-
ce do modelo é o SIG). 

III. Acoplamento Pleno: As equações de modela-
gem hidrológica são programadas dentro do 
código do próprio SIG, ou uma estrutura de 
SIG é programada dentro do próprio modelo 
hidrológico. Esta forma de acoplamento pos-
sui, portanto, duas subdivisões. 

 
A seguir, um breve relato sobre as vantagens 

e desvantagens de cada um dos métodos de acopla-
mento é realizado. 

 
Acoplamento livre ou solto 

O acoplamento livre entre SIG e modelos 
hidrológicos consiste na transferência de dados 
gerados através do SIG para serem utilizados como 
entrada no modelo. Após a simulação, os dados de 
saída tipicamente são transferidos para o SIG nova-
mente para a apresentação dos resultados e realiza-
ção de análises espaciais. 

Este tipo de acoplamento é largamente ado-
tado por pesquisadores devido ao desenvolvimento 
relativamente fácil (programação computacional é 
mínima). Outra vantagem desta abordagem é que 
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programações redundantes podem ser evitadas. No 
entanto a conversão de dados entre os diferentes 
programas pode ser lenta e propensa a erros, e o 
acoplamento é limitado pela dependência do SIG e 
do modelo a formatos específicos de dados (SUI e 
MAGGIO, 1999). 

Esta abordagem raramente permite aos usu-
ários utilizar completamente as capacidades funcio-
nais do SIG (i.é. ferramentas de análise espacial), já 
que o SIG é utilizado majoritariamente como uma 
ferramenta de visualização (MARTIN et al., 2005).  
 
Acoplamento próximo ou rígido 

No acoplamento próximo ou rígido, ao in-
vés de transferências externas de arquivos os dados 
são trocados automaticamente entre o modelo hi-
drológico e o software SIG. Neste caso, a apresenta-
ção dos resultados do modelo é configurada como 
uma ferramenta interativa do SIG, e a preparação de 
dados de entrada e ativação do modelo é também 
feita através da interface do software (NYERGES, 
1991; BURROUGH, 1990). 

Esta abordagem aperfeiçoa o desempenho 
computacional e a interação entre os dois progra-
mas, traduzindo tudo para um ambiente de modela-
gem mais complexo (MARTIN et al., 2005).  
 
Acoplamento pleno 

O acoplamento pleno é a mais sofisticada 
forma de integração entre SIG e modelos hidrológi-
cos. Ele é baseado na incorporação dos componen-
tes funcionais de um sistema no outro, eliminando a 
necessidade de transferências intermediárias entre 
os softwares (LIAO e TIM, 1997). 

O acoplamento pode consistir tanto na in-
corporação do SIG ao modelo hidrológico, como do 
modelo hidrológico ao SIG.  O grande inconve-
niente do primeiro enfoque é que as funcionalida-
des de gerenciamento de dados e visualização dos 
softwares de modelagem hidrológica não são em 
absoluto comparáveis com os as capacidades dispo-
níveis nos pacotes de softwares de SIG comerciais, 
além dos esforços de programação tenderem a ser 
intensos e muitas vezes redundantes (SUI e MAG-
GIO, 1999). 

No segundo caso, o modelo hidrológico o-
pera internamente ao software SIG, aproveitando as 
funcionalidades do mesmo para sobreposição de 
camadas de informação e gerenciamento espacial de 
variáveis. Devido à relativa complexidade envolvida 
no desenvolvimento destes sistemas, comumente os 
sistemas plenamente integrados utilizam equacio-
namentos simplificados e possuem funcionalidades 
limitadas em relação a operações como calibração 

automática (LIAO e TIM, 1997; SUI e MAGGIO, 
1999; MARTIN et al., 2005). 

Independentemente da forma de utilização 
dos SIG, é consenso que nos padrões atuais de mo-
delagem hidrológica é impossível a utilização de um 
modelo distribuído sem que exista algum tipo de 
acoplamento a uma plataforma deste gênero. 

Desta forma, visando potencializar o uso da 
simulação hidrológica, aprimorar a integração entre 
modelagem e as tecnologias SIG e promover desen-
volvimento neste campo de estudo, o presente traba-
lho apresenta a concepção de um acoplamento en-
tre a plataforma de SIG MapWindow GIS® (AMES, 
2006; AMES et al., 2008)  e o modelo hidrológico 
MGB-IPH (COLLISCHONN e TUCCI, 2001). 
 
 

 

ACOPLAMENTO DO MGB-IPH AO MAP-
WINDOW GIS ® 
 
 

Neste trabalho, foi desenvolvido um aco-
plamento do tipo próximo (ou rígido), anterior-
mente descrito, em que os programas computacio-
nais do modelo hidrológico e do SIG rodam de 
forma independente e são integrados através da 
troca interna de informações. Além disto, a execu-
ção do modelo hidrológico é realizada via interface 
desenvolvida dentro do SIG.  

Esta forma de integração foi adotada para 
que as atividades de integração com o SIG não bali-
zassem os desenvolvimentos paralelos do modelo 
hidrológico e da própria ferramenta de integração.  

A seguir, são apresentadas as principais ca-
racterísticas dos materiais utilizados na construção 
desta integração, o MGB-IPH e o MapWindow GIS®. 
 
O modelo MGB-IPH 

 
O Modelo Hidrológico de Grandes Bacias, 

MGB-IPH, foi desenvolvido para simular o processo 
de transformação da chuva em vazão em grandes 
bacias hidrográficas (COLLISCHONN e TUCCI, 
2001; COLLISCHONN et al., 2007). A versão origi-
nal do modelo adotava uma subdivisão da bacia 
hidrográfica em elementos regulares (células qua-
dradas), de cerca de 10 x 10 km. Atualmente, é ado-
tada no MGB-IPH uma discretização da bacia em 
unidades irregulares, definidas a partir de dados do 
relevo de um Modelo Digital de Elevação (MDE), e 
denominadas minibacias (GETIRANA et al., 2010; 
PEREIRA, 2010).  
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Esta etapa de divisão da área de estudo em 
unidades menores, denominada discretização da 
bacia hidrográfica, é uma fase fundamental da apli-
cação de um modelo hidrológico distribuído. Exis-
tem vários métodos de discretização de bacias, que 
podem subdividir a área em unidades regulares 
(como quadrados e retângulos) ou unidades irregu-
lares (tipicamente bacias menores) (PAZ et al., 
2011). Esta subdivisão da bacia em minibacias, ado-
tada nas versões mais recentes do modelo MGB-IPH 
é proveniente da aplicação das ferramentas disponi-
bilizadas pelo pacote ArcHydro Tools, que é um 
pacote de ferramentas do software de SIG ArcGIS 
(MAIDMENT, 2002; ESRI, 2007; PAIVA, 2009; FAN 
et al., 2010a), ou da aplicação das ferramentas do 
TauDEM tools, que é um pacote presente no Map-
Window GIS (TARBOTON, 2002). 

Ainda, para a simulação hidrológica através 
do MGB-IPH, as minibacias que compõem a bacia 
hidrográfica são subdivididas em Unidades de Res-
posta Hidrológicas (URH ou HRU — Hydrological 
Response Unit), que são áreas de comportamento 
hidrológico similar. Considera-se que o comporta-
mento hidrológico das URHs possa ser explicado 
por características físicas relacionadas aos solos (e.g. 
capacidade de armazenamento d’água, profundida-
de, porosidade, condutividade hidráulica) e a cober-
tura vegetal (e.g. índice de área foliar, intercepta-
ção, profundidade das raízes, albedo).  

Além destas informações espaciais, para a 
aplicação do MGB-IPH, dados como informações 
fluviométricas e pluviométricas da bacia hidrográfica 
simulada devem ser obtidos externamente, proces-
sados, e então utilizados como entrada no modelo, e 
outras informações de parâmetros hidrológicos 
devem simplesmente ser preparadas pelo usuário do 
modelo.  

O Quadro 01, seguinte, descreve de forma 
sumarizada os dados hidrológicos e climatológicos 
de entrada do modelo MGB-IPH. 

Como um modelo-chuva vazão convencio-
nal, o principal resultado gerado pelo MGB-IPH é a 
vazão nas minibacias que compõem a área simulada. 
Contudo, outras informações sobre a região estuda-
da também são geradas, como o balanço de água no 
solo, evapotranspiração diária e precipitação diária 
em cada minibacia. 

O detalhamento das metodologias de cálcu-
lo dos processos hidrológicos no modelo MGB-IPH 
podem ser obtidas em Collischonn e Tucci (2001), 
Collischonn et al. (2007) e Paiva (2009). 
 
 
 

Quadro 01 — Dados hidrológicos de entrada do modelo 

MGB-IPH. 

 

Dado de Entrada Descrição 

Dados de Chuva 

Precipitação diária em pontos da 

bacia hidrográfica em milíme-

tros de chuva.  

Dados de Vazão 

Informações diárias de vazão 

provindas de estações fluviomé-

tricas na bacia hidrográfica. 

Dados de Clima 

Médias climáticas mensais dos 

parâmetros Temperatura, Vento, 

Umidade Relativa, Insolação e 

Pressão da região de estudo. 

Adicionalmente, podem ser 

utilizados dados diários. 

 
 

A plataforma MapWindow GIS® 

 
A plataforma MapWindow GIS® (AMES, 

2006; AMES et al, 2008) é um programa livre que 
contém um grande número de funcionalidades 
apresentadas de forma simples, que geralmente são 
suficientes para satisfazer as necessidades básicas de 
um usuário de SIG. Nele, todas as ferramentas fun-
damentais de visualização e acoplamento com bases 
de dados, que caracterizam um SIG, estão presentes.  

Por exemplo, um conjunto de ferramentas 
do MapWindow GIS® especialmente útil para o 
trabalho com recursos hídricos é o conjunto Tau-
DEM Tools, que possibilitam o processamento de 
modelos digitais de elevação para a obtenção de 
informações hidrológicas, como a delimitação de 
bacias hidrográficas, de forma similar ao conjunto 
de ferramentas ArcHydro Tools. 

Contudo, o maior aspecto do MapWindow 
GIS® é que ele não é limitado puramente às funcio-
nalidades básicas disponíveis, pois ele permite que 
interfaces personalizadas sejam adicionadas ao pro-
grama através de plugins programados em diferentes 

linguagens de programação  (AMES, 2006; AMES et 
al., 2008). 

Um plugin pode ser definido como uma 
funcionalidade pré-programada que é utilizada para 
adicionar funções, ou ferramentas, ao programa no 
qual ele é instalado. No caso do MapWindow GIS®, 
os plugins consistem em programas compilados 
como bibliotecas de vínculo dinâmico, ou Dynamic-
link library (DLL), que são programados em lingua-
gem Visual Basic .NET  ou C#, e são adicionados ao 
programa através de um procedimento simples de 
instalação (AMES, 2006). 
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Os plugins adicionados ao software de SIG 
desta forma podem interagir com as propriedades, 
funções, e objetos geográficos do MapWindow 
GIS®, permitindo que funções de geoprocessamen-
to sejam programadas de maneira dinâmica e tendo 
disponível todas as funcionalidades do software, por 
exemplo as ferramentas de visualização, como zoom 
e pan, e as ferramentas de edição de legendas e 
alteração da simbologia.  

Esta capacidade da plataforma SIG foi utili-
zada para o desenvolvimento deste trabalho, onde 
foi construída a integração entre o modelo hidroló-
gico e o SIG através de um plugin adicionado ao 

MapWindow GIS®.  
Para a geração de gráficos dentro do Map-

Window GIS® foi utilizado o plugin de uso livre 
ZedGraph (STEINER et al., 2005). 
 
 

APLICAÇÃO  
 
 

A Figura 01 apresenta um fluxograma geral 
das principais etapas de uma aplicação do modelo 
hidrológico MGB-IPH, destacando as partes onde a 
integração com SIG desenvolvida é utilizada (Inter-
face MGB-IPH), que são as etapas de processamento 
de dados de entrada e pós-processamento. 
 

  
 

Figura 01 — Principais etapas de aplicação do Modelo 

Hidrológico MGB-IPH. 

 
 

A seguir, a ferramenta de integração desen-
volvida é apresentada simultaneamente ao desenvol-
vimento do estudo de caso na bacia do rio Ijuí, no 
estado do Rio Grande do Sul, Brasil, onde as fun-
cionalidades do trabalho desenvolvido são comen-
tadas e demonstradas. 
 

Simulação da Bacia do Rio Ijuí 

 

A Bacia Hidrográfica do rio Ijuí situa-se a 
norte-noroeste do Estado do Rio Grande do Sul. Ela 
possui área de aproximadamente 10.704 km² e os 
principais cursos de água da bacia hidrográfica são 
os rios Caxambu, Potiribu, Conceição, Ijuizinhu e o 
Rio Ijuí. A Figura 02 apresenta a topografia digital e 
os principais cursos de água da bacia Ijuí. 
 

 
 

Figura 02 — Topografia e principais rios da bacia Ijuí. 

 
A primeira etapa de aplicação do modelo 

MGB-IPH consiste no pré-processamento dos dados 
espaciais para discretização da bacia. Isto pode ser 
feito através das ferramentas TauDEM Tools ou das 
ferramentas ArcHydro Tools. Para este estudo de 
caso, foi utilizada a segunda opção. 

Assim, a partir de um Modelo Digital de E-
levação (MDE), obtido pelo projeto Shuttle Radar 
Topographic Mission na resolução de 90mx90m 
(Figura 02), foram extraídas as informações físicas e 
topológicas da bacia hidrográfica do rio Ijuí, como a 
rede de drenagem e a divisão em mini-bacias (FAN 
et al., 2010a). O resultado destas operações para a 
bacia Ijuí é apresentado na Figura 03. Ao total, a 
bacia foi dividida em 532 mini-bacias. 

Para a definição das unidades de resposta 
hidrológica da bacia Ijuí foram reclassificados e 
processados dois mapas de solos distintos, o mapa 
digital de solos oriundo do projeto RADAMBrasil 
(Publicado em 2001 na Escala 1:5.000.000) e o mapa 
de solos digitalizado pela EROS Data Center/USGS 
(publicado em 1981 na escala 1:5.000.000) oriundo 
de mapeamentos de solos realizados pela  Empresa 
Brasileira de Pesquisa Agropecuária  (EMBRAPA). 
Também foi utilizado um mapa de vegetação com 
origem nas cartas-imagens de radar produzidas pelo 
Projeto RADAMBRASIL, que foi digitalizado e dis-
tribuído pela U.S. Geological Survey's EROS Data 
Center (publicado em 1992 na escala 1:5.000.000). 
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Figura 03 — Divisão em mini-bacias da bacia do rio Ijuí 

(Rio Grande do Sul). 

 
Os solos foram classificados em rasos e pro-

fundos e a vegetação foi classificada em vegetação 
densa (florestas); campos e pastagens; e zonas de 
contato, resultando em 7 UHRs para a bacia (con-
tando a UHR “água”). O mapa de UHRs da bacia é 
apresentado na Figura 04. 
 

 
 

Figura 04 — Exemplo de URHs geradas para a bacia do rio 

Ijuí para a aplicação do modelo MGB-IPH. 

 
 
Após a preparação das informações espaci-

ais de entrada do MGB-IPH, todos os arquivos foram 
sumarizados e compilados em um único arquivo de 
entrada do modelo hidrológico (denominado MI-
NI.MGB), através de um programa denominado 
PrePro_MGB, que faz parte do conjunto de ferra-
mentas de aplicação do modelo (FAN et al., 2010b). 
Este arquivo gerado pelo PrePro_MGB consiste em 
uma tabela de atributos das minibacias que com-
põem a bacia hidrográfica. Entre estes atributos 
destacam-se a área de drenagem, as coordenadas 
dos centroides (calculadas através de um processo 
de cálculo de centro de massa para figuras planas), 

comprimentos e declividades, bem como a informa-
ção topológica (minibacia localizada a jusante). 

Com o término da preparação dos dados 
espaciais de entrada do MGB-IPH, todas as demais 
etapas posteriores de aplicação do modelo são reali-
zadas dentro da interface MapWindow GIS®  do 
MGB-IPH, desenvolvida e apresentada neste traba-
lho. Aqui se encerra a primeira etapa do fluxograma 
de aplicação e começa a segunda. 

A primeira tarefa para a realização de uma 
simulação no MapWindow GIS®  é a inclusão de 
alguns dados espaciais gerados nas etapas anteriores 
no mapa  e a criação de um projeto de trabalho 
dentro da plataforma SIG. Posteriormente, as in-
formações gravadas no arquivo de saída do Pre-
Pro_MGB são incluídas no mapa usando a ferra-
menta "Gerar shapefile com MINI.MGB" da ferra-
menta desenvolvida neste trabalho, e a camada de 
informação (layer) dos centróides deve ser adiciona-

da à área de trabalho do SIG. A Figura 05, abaixo, 
apresenta alguns layers, incluindo os centróides das 

minibacias, adicionados à interface MapWindow 
GIS® do MGB-IPH. 
 

 
 

Figura 05 - Bacia do rio Ijuí na interface MapWindow 

GIS®  do MGB-IPH, com os centróides das minibacias. 

 
 
O próximo passo para a aplicação do mode-

lo consistiu na obtenção, análise e preparação dos 
dados de chuva e vazão do modelo hidrológico. Para 
a aplicação na bacia do rio Ijuí, todos os dados de 
vazão utilizados para a modelagem foram obtidos no 
sistema Hidroweb da Agência Nacional de Águas 
(ANA). Para isto, foi desenvolvida uma ferramenta 
de importação de dados hidrológicos que permite 
incorporar estes dados do sistema Hidroweb da 
ANA. Para a bacia do rio Ijuí, foram obtidos os da-
dos de vazão de quatorze postos fluviométricos e de 
trinta e seis postos pluviométricos.  

Dentro da interface desenvolvida, estes da-
dos de vazão e precipitação são analisados utilizan-
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do, respectivamente, as ferramentas "Vazão" e “Pre-
cipitação”. Estas duas ferramentas são apresentadas 
nas Figuras 06 e 07, a seguir. 
 
 

 
 

Figura 06 — Ferramenta “Vazão” da interface 

desenvolvida. 

 
 

 
 

Figura 07 — Ferramenta “Precipitação” da interface 

desenvolvida. 

 
 
Quando dados de postos fluviométricos ou 

pluviométricos são carregados no SIG, a interface 
automaticamente identifica as coordenadas de lati-
tude e longitude de cada posto, eliminando a neces-
sidade do usuário de inseri-las manualmente. Além 
disso, as ferramentas possibilitam a criação de layers 

com a posição dos postos, para serem visualizados 
no SIG, e a verificação da disponibilidade de dados 
em cada posto através de um gráfico do tipo de 
Gantt. A Figura 08 apresenta o gráfico de Gantt com 

a disponibilidade dos dados de vazão para a bacia 
Ijuí. 

 
 

Figura 08 — Gráfico Gantt com a disponibilidade temporal 

de dados de vazão na bacia Ijuí. 

 
É possível ainda, através das ferramentas de-

senvolvidas, acessar o hidrograma e a curva de per-
manência dos postos fluviométricos, e o pluviogra-
ma dos postos pluviométricos. 

A partir da análise da disponibilidade tem-
poral e espacial dos dados de chuva e vazão, são 
definidos quais postos de medição devem ser utili-
zados. Neste estudo o período para a realização da 
simulação foi escolhido como de 1980 a 2009, e 
foram gerados os respectivos arquivos de entrada do 
MGB-IPH. 

A etapa posterior de aplicação do modelo 
MGB-IPH é a preparação dos dados climáticos de 
entrada do modelo. Para a manipulação e verifica-
ção da disponibilidade de dados de clima, que tam-
bém podem ser utilizados diretamente a partir do 
sistema HidroWeb,  é utilizada a ferramenta "Cli-
ma", apresentada na Figura 09. 
 

 
 

Figura 09 — Ferramenta de manejo de dados de clima da 

interface MapWindow GIS® do MGB-IPH. 
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Os demais arquivos de entrada do modelo 
MGB-IPH, que são, respectivamente, descrição das 
URHs, Parâmetros Fixos e Parâmetros Calibráveis, 
são gerados também a partir de ferramentas especí-
ficas desenvolvidas para tanto. Estes dados são pre-
parados basicamente através do preenchimento de 
tabelas, onde as ferramentas desenvolvidas possuem 
funções de apoio a esta ação. A Figura 10 apresenta 
o aspecto geral da ferramenta de URHs. As demais 
ferramentas citadas são similares. 
 

 
 

Figura 10 — Ferramenta de preparação do arquivo de 

entrada com a descrição das URHs. 

 

 
 

Figura 11 — MGB-IPH sendo executado via interface para 

a bacia Ijuí. 

 
 

Após a etapa de preparação de informações 
de entrada, todos os dados são compilados em um 
projeto de simulação na interface. Com isto, se en-
cerra a segunda etapa do fluxograma, que é a pre-
paração de dados para a aplicação do modelo via 
interface. 

A terceira etapa de um projeto de simulação 
consiste em executar o modelo hidrológico, que é 
programado em linguagem FORTRAN. O modelo 
MGB-IPH é executado a partir da ferramenta “Simu-
lação”, dentro do MapWindow GIS®. A Figura 11 
apresenta o modelo MGB-IPH sendo executado via 
interface para a bacia Ijuí. 

Ao término da execução do modelo hidro-
lógico, se inicia a quarta etapa de um projeto de 
simulação, que é o pós-processamento dos resulta-
dos. Para isto, a interface desenvolvida automatica-
mente faz a leitura de todos os resultados da simula-
ção. A partir deste ponto, todos os dados de saída do 
MGB-IPH podem ser visualizados de forma interati-
va dentro do SIG, através do centroide da minibacia 
desejada. As Figuras 12 e 13, abaixo, apresentam 
alguns resultados da simulação da bacia Ijuí, que 
foram gerados pelas ferramentas desenvolvidas. 
 

 
 

Figura 12 - resultado da simulação na mini-bacia 487, 

comparado ao posto fluviométrico 75295000, na bacia 

Ijuí. 

 
Além dos hidrogramas, a interface no SIG 

também mostra as medidas de performance do mo-
delo quando apresenta os resultados para cada mi-
nibacia com dados fluviométricos medidos. 
 

 
 

Figura 13 - Resultado da simulação na mini-bacia 507, 

comparado ao posto fluviométrico observado 75320000, 

na bacia Ijuí. 

 
Ainda, a interface calcula automaticamente 

as curvas de permanência das séries temporais calcu-
ladas pelo MGB-IPH, que podem ser acessadas via 
SIG. A Figura 14, abaixo, apresenta uma curva de 
permanência resultado da simulação para a bacia 
Ijuí. 
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Figura 14 - Curva de permanência resultado da simulação 

na minibacia 456, comparado ao posto fluviométrico 

observado 75205000, na bacia Ijuí 

 
 
Ferramentas adicionais 

 
Além das ferramentas apresentadas no estu-

do de caso na bacia Ijuí, outras ferramentas foram 
desenvolvidas para auxiliar a aplicação do modelo 
MGB-IPH e para a interpretação dos seus dados de 
entrada e de saída. 

Uma das ferramentas desenvolvidas consiste 
em um filtro para a determinação do escoamento de 
base a partir dos dados de postos fluviométricos. 
Este filtro também é acessado via interface SIG. A 
Figura 15, abaixo, apresenta um exemplo de separa-
ção de escoamento gerado via interface. 
 

 
 

Figura 15 - Separação de escoamento elaborada via 

ferramenta desenvolvida. 

 
Outra funcionalidade desenvolvida consiste 

em uma ferramenta de geração de dados de clima 
para o MGB-IPH utilizando uma base de dados in-
terna de normais climatológicas. Esta ferramenta 
facilita a aplicação do modelo em locais onde dados 
de clima não estão facilmente disponíveis.  

Por fim, o modelo MGB-IPH possui a fun-
ção de calibração automática multiobjetivo, baseado 
no algoritmo genético MOCOM-UA (YAPO et al., 
1998). Assim, como parte da integração desenvolvi-

da, uma ferramenta para a preparação das informa-
ções de calibração automática também foi criada.  
 
 

DISCUSSÃO 
 
 

Visando potencializar o uso da simulação 
hidrológica, aprimorar a integração entre modela-
gem e as tecnologias SIG e promover desenvolvi-
mento neste campo de estudo, o presente trabalho 
apresentou a concepção de uma integração entre a 
plataforma de SIG MapWindow GIS®  e o modelo 
hidrológico MGB-IPH. 

A integração desenvolvida entre os dois 
programas pode ser considerada do tipo acopla-
mento próximo (ou rígido), uma vez que, após a 
preparação dos dados de entrada do modelo hidro-
lógico, ele é acionado automaticamente pela inter-
face concebida, através de uma transferência interna 
de dados.  

A ferramenta concebida foi testada na mo-
delagem da bacia hidrográfica do rio Ijuí, e o com-
portamento hidrológico da bacia foi representado 
com sucesso. 

A interface MapWindow GIS® facilita a apli-
cação do modelo atuando principalmente em duas 
fases de sua sequência de aplicação: na preparação 
dos dados de entrada, e na visualização e pós-
processamento dos seus dados de saída. 

Na questão de preparação dos dados de en-
trada, a integração tem dois grandes benefícios, que 
são: (i) facilitar a preparação dos dados através de 
ferramentas que guiam o usuário ao longo do pro-
cesso; e (ii) transformar este procedimento em uma 
atividade interativa com a visualização espacial dos 
dados, possibilitando uma maior compreensão do 
sistema simulado. 

Como uma segunda forma de facilitar o uso 
do modelo, logo após o término da simulação, os 
resultados são acessados pela plataforma SIG e dis-
ponibilizados ao usuário via mapas e gráficos. Isto 
torna a experiência de compreensão dos resultados 
mais rápida e visual, já que as informações são aces-
sadas visualizando os locais de interesse. 

De uma forma geral, pode-se fazer a seguin-
te lista do que se acredita que sejam as principais 
contribuições e avanços trazidos pelo trabalho de-
senvolvido: 
 
 
I. A criação dos dados de entrada do MGB-IPH 

é mais rápida e organizada, onde são gerados 
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arquivos já com a estrutura de entrada do 
modelo MGB-IPH (não deixando margem 
para erros). 

II. A interface possui opção de uso direto de da-
dos provenientes do sistema HidroWeb da 
ANA, uma das principais fontes de dados hi-
drológicos sobre bacias brasileiras. 

III. A interface possui ferramentas de análise de 
dados hidrológicos e climáticos. 

IV. A interface possui uma base interna de dados 
de clima, que elimina dificuldades na realiza-
ção de uma simulação em locais com falta 
destas informações. 

V. Todos os resultados da simulação hidrológica 
são apresentados via mapas e gráficos na tela 
do MapWindow GIS®. Isto facilita o entendi-
mento, a análise e a interpretação dos resul-
tados do modelo. 

 
 

Todas estas contribuições listadas trazem 
vantagens para a utilização do modelo hidrológico, 
principalmente para usuários mais inexperientes, 
pois as ferramentas desenvolvidas são também uma 
forma de aprender sobre o modelo ao mesmo tem-
po em se está fazendo uma aplicação.  

Em relação às limitações da abordagem se-
lecionada, pode-se argumentar que a integração do 
modelo com SIG exige que o MGB-IPH seja aplica-
do de uma forma padronizada e compatível com as 
ferramentas criadas no MapWindow GIS®. Ou seja, 
a aplicação por usuários avançados que desejam 
fazer modificações na estrutura do modelo hidroló-
gico exige que estes abandonem a aplicação padro-
nizada via interface e busquem diretamente o códi-
go fonte do modelo, em linguagem FORTRAN. 

Todavia, esta constatação não invalida o uso 
da interface, que ainda pode ser usada para a prepa-
ração dos dados de entrada do modelo nestes casos. 

Assim, com a ampliação do uso da integra-
ção com SIG do modelo hidrológico e a facilidade 
que ela traz para usuários de diferentes níveis, o 
MapWindow GIS® passa a ser uma forma de um 
usuário interagir com o modelo MGB-IPH. 

Como perspectivas, espera-se que a integra-
ção apresentada neste trabalho seja utilizada para a 
expansão da aplicação do modelo MGB-IPH, apoi-
ando a busca pela solução dos diversos problemas 
relacionados aos recursos hídricos da atualidade, e 
que isto sirva de motivação para o contínuo desen-
volvimento desta ferramenta. 
 
 

 

DISPONIBILIDADE DO MODELO MGB-IPH 
 

 

O modelo hidrológico MGB-IPH e todas as 
ferramentas de acoplamento com SIG desenvolvidas 
e apresentadas neste trabalho encontram-se disponí-
veis na página do Grupo de Pesquisa em Hidrologia 
de Grande Escala (http://www.ufrgs.br/hge/), do 
Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH), da Univer-
sidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).  
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Integration Of Model MGB-IPH With The Geo-
graphic Information Systems 
 
ABSTRACT 
 

Problems involving efficient use of water resources 

are major challenges to be faced by humanity in the coming 

decades. In this context, hydrological modeling application 

is an extremely useful tool to develop assessments and to 

support decision-making. The distributed type 

hydrologicalal models can represent the behavior of a water-

shed in a complex manner, allowing detailed analysis and 

studies based on their results. One of the essential require-

ments for the use of distributed models is the detailed physi-

ographic description of the studied basin, obtained by using 

Geographic Information Systems (GIS) platforms. Aiming 

to enhance the use of hydrological simulation and to devel-

op solutions for proper water resources management, this 

paper presents the design of a coupling between the 

MapWindow GIS® platform and the MGB-IPH hydrologi-

cal model. The developed integration can be considered a 

close coupling, due to the internal data transfer characteris-

tics developed. The designed tool was successfully tested for 

the modeling of the Ijuí River basin (Southern Brazil). The 

application showed that a high degree of integration was 

obtained between the GIS and the hydrological model. Use-

ful tools were created for input data handling and repre-

sentation in the GIS environment, and for post-processing 

and analysis of the hydrological model results. 

Key-words: hydrological model, geographic information 

system , MGB-IPH. 
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RESUMO 
 

Considerando a relevância do enquadramento como instrumento de gestão, o presente trabalho tem como objetivo 

avaliar cenários de enquadramento para a bacia hidrográfica do rio Itapemirim, considerando o setor de esgotamento sani-

tário como única fonte de cargas poluidoras. Para composição dos diferentes cenários de enquadramento foram estabelecidos 

quatro panoramas de tratamento de esgotos associados com distintas eficiências de remoção de Demanda Bioquímica de 

Oxigênio (DBO5,20),  para diferentes horizontes de avaliação (2012, 2020 e 2030). A bacia hidrográfica do rio Itapemirim 

foi dividida em nove sub-bacias, para as quais a disponibilidade hídrica foi determinada por meio de curvas de permanência 

regionalizadas. A partir das referidas curvas foram produzidas curvas de permanência de qualidade, correspondentes às 

máximas cargas de DBO5,20 associadas às Classes de enquadramento 1, 2 e 3. A sobreposição das curvas de permanência de 

qualidade e de cargas remanescentes totais correspondentes aos diferentes cenários propiciou a apropriação do percentual de 

tempo em que cada sub-bacia apresentaria qualidade compatível com a estabelecida para cada classe de enquadramento. 

Para a condução do estudo assumiu-se cursos d’água funcionando em regime permanente; adicionalmente, não foram inclu-

ídos, a favor da segurança, os diferentes processos que dão forma ao fenômeno de autodepuração que, em alguma medida, 

imporiam o abatimento de parcela da carga orgânica disposta nos rios. Os resultados permitiram associar diferentes possíveis 

cenários de enquadramento dos cursos d’água da bacia do rio Itapemirim com diferentes níveis de cobertura de tratamento de 

esgoto, além de sugerirem que a metodologia considerada para a condução do presente trabalho pode ser utilizada para sub-

sidiar, em geral, decisões acerca do enquadramento de cursos d’água superficiais, além de possibilitar o acompanhamento da 

evolução do atendimento de metas intermediárias estabelecidas no momento de implementação deste instrumento de gestão. 

 

Palavras-chave: Enquadramento, esgoto doméstico, rio Itapemirim. 

 

INTRODUÇÃO 
 
 

O crescente desenvolvimento urbano tem 
propiciado relevante destaque ao gerenciamento 
dos recursos hídricos, em virtude da crescente de-
manda por este recurso, além da disponibilidade 
d’água se constituir em fator essencial para o desen-
volvimento socioeconômico e cultural de uma regi-
ão (BRITES, 2010). 

A Lei Nº 9.433, de 08 de janeiro de 1997, 
que instituiu a Política Nacional de Recursos Hídri-
cos (PNRH) e criou o Sistema Nacional de Gerenci-
amento de Recursos Hídricos (SNGRH), estabelece 
que a gestão dos  recursos hídricos  deve  proporcio- 
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nar o uso múltiplo das águas, sem a dissociação dos 
aspectos de quantidade e qualidade, adequando-se 
às diversidades regionais e integrando-se à gestão 
ambiental, de forma a regular e controlar o uso, a 
preservação e a recuperação dos recursos hídricos 
(BRASIL, 1997). 

A PNRH representa um marco na gestão in-
tegrada dos corpos d’água brasileiros ao adotar a 
bacia hidrográfica como unidade de planejamento, 
o comitê de bacia hidrográfica como organismo de 
decisão e ao prever que o enquadramento dos cor-
pos d’água (principal instrumento de integração de 
qualidade e quantidade de água) deve ser parte do 
processo de planejamento descentralizado e de ges-
tão participativa (PORTO et al.,  2006).   

O instrumento de enquadramento de cor-
pos d’água existe no Brasil desde 1976, quando a 
Portaria Nº 13 do Ministério do Interior estabeleceu 
a base legal federal para o enquadramento dos cor-
pos d’água. No entanto, a despeito de diferentes 
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esforços relacionados com a discussão ou consolida-
ção do enquadramento como instrumento de gestão 
(GASTALDINE e OPPA, 2011; SOUZA e PIZELLA, 
1998; SILVEIRA et al., 2003; CUNHA e CALIJURI, 
2010), a sua efetiva implementação ainda é incipien-
te, de caráter tecnocrático, pouco participativa e não 
leva em consideração os aspectos financeiros (ANA, 
2007, 2009).   

Como o esgoto doméstico constitui a prin-
cipal fonte de poluição na maioria das bacias hidro-
gráficas brasileiras, a elaboração dos programas de 
efetivação de enquadramento depende de intensa 
articulação dos comitês de bacias hidrográficas com 
o setor de saneamento, devendo, portanto, haver 
compatibilidade entre as metas do enquadramento 
e os planos de saneamento, de forma que se garanta 
coerência entre os investimentos a serem realizados 
na bacia e os usos da água desejados pela sociedade 
(ANA, 2009). 

Neste contexto, o presente trabalho busca 
discutir alternativas de enquadramento para cursos 
d’água da bacia do rio Itapemirim, importante bacia 
hidrográfica da porção sul do estado do Espírito 
Santo, considerando exclusivamente as contribui-
ções associadas ao setor de saneamento, cursos 
d’água funcionando em regime permanente e des-
considerando, a favor da segurança, eventuais redu-
ções das cargas orgânicas em decorrência da auto-
depuração dos rios.  
 
 

ÁREA DE ESTUDO 
 
 

O trabalho foi desenvolvido na bacia hidro-
gráfica do rio Itapemirim (Figura (01)), importante 
bacia da porção sul do estado do Espírito Santo, 
localizada entre os meridianos 40º48' e 41º52' de 
Longitude Oeste e entre os paralelos 20º10' e 21º15' 
de Latitude Sul. 

A bacia do rio Itapemirim abrange um mu-
nicípio de Minas Gerais (Lajinha) e dezessete muni-
cípios do Espírito Santo (Alegre, Atílio Vivácqua, 
Cachoeiro de Itapemirim, Castelo, Conceição do 
Castelo, Ibitirama, Jerônimo Monteiro, Muniz Freire 
e Venda Nova do Imigrante, em suas totalidades; e, 
parcialmente inseridos na bacia, Ibatiba, Irupi, Ita-
pemirim, Iúna, Marataízes, Muqui, Presidente Ken-
nedy e Vargem Alta).  

A bacia, localizada majoritariamente no ter-
ritório do estado do Espírito Santo, possui área de 
5.913,68 km², abrigando uma população de cerca de 
461.669 habitantes (IBGE, 2011). As principais ativi-
dades econômicas estão associadas ao extrativismo e 

beneficiamento mineral (mármores, granitos e mo-
agem de calcário), atividades de pesca, agropecuá-
ria, produção cimento, calçados, laticínios, açúcar e 
álcool (INCAPER, 2009; AQUACONSULT, 2011). 

Esgoto sanitário bruto ou sem tratamento 
adequado é responsável pela quase totalidade da 
carga orgânica lançada em corpos d'água da bacia 
do rio Itapemirim. Efluentes orgânicos industriais, 
gerados por limitado número de empreendimentos, 
geralmente passam por sistemas de tratamento nos 
quais cargas são reduzidas antes de lançamento.  
 

 
 

Figura (01) - Localização da bacia hidrográfica do rio 

Itapemirim no estado do Espírito Santo. 

 
 

MATERIAIS E MÉTODOS 
 
 

Os procedimentos adotados nessa pesquisa 
foram adaptados do trabalho desenvolvido por Gar-
cia et al. (2012). As diferentes etapas que deram 
forma ao trabalho serão sumariamente descritas nos 
itens subseqüentes. 
 
ETAPA 1 — Definição das unidades hidrográficas 

de análise 

Para a definição das unidades hidrográficas 
de análise — sub-bacias que permitiriam a avaliação 
detalhada do sistema hídrico considerado — foi ado-
tada a subdivisão da bacia do rio Itapemirim segun-
do método desenvolvido por Otto Pfafstter (PFAFS-
TETTER, 1989) considerando-se o nível 5, cuja de-
finição de limites encontra-se disponível na base de 
dados do Sistema Integrado de Bases Geoespaciais 
do estado do Espírito Santo. Os referidos limites 
estão apresentados na Figura (02). A Tabela (01), 
por sua vez, apresenta a área de drenagem de cada 
sub-bacia delimitada. 
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Figura (02) - Divisão por sub-bacia da bacia hidrográfica 

do rio Itapemirim 

 

 

Tabela (01) - Área de drenagem contribuinte para cada 

sub-bacia 

 

Sub-bacia Sigla 
Área de 

drenagem (km2) 

Braço Norte Direito SB1 509,96 

Pardinho SB2 573,59 

Braço Norte Esquerdo SB3 333,52 

Lambari Frio SB4 1432,73 

Castelo SB5 1481,89 

Vala do Souza SB6 3086,43 

Coqueiro SB7 5882,85 

Muqui do Norte SB8 683,9 

Itapemirim SB9 5913,68 

 
 
ETAPA 2 — Determinação da disponibilidade hídrica 

superficial 

A disponibilidade hídrica superficial das 
sub-bacias foi estimada a partir de curvas de perma-
nência de vazões médias regionalizadas. Essas curvas 
de permanência foram obtidas por meio dos seguin-
tes procedimentos: 
 

Seleção das estações fluviométricas 

As séries históricas das estações fluviométri-
cas localizadas na bacia do rio Itapemirim foram 
obtidas na base de dados do HidroWeb.  

Para a análise da qualidade e da quantidade 
dos dados hidrológicos das estações fluviométricas 

selecionadas, utilizou-se a ferramenta ‘Disponibili-
dade de Dados’ do Sistema Computacional para 
Análise Hidrológica (SisCAH 1.0), programa desen-
volvido pelo Grupo de Pesquisa em Recursos Hídri-
cos (GPRH), do Departamento de Engenharia Agrí-
cola da  Universidade Federal de Viçosa. A seleção 
das estações fluviométricas e respectivas séries histó-
ricas de vazões envolveram os seguintes critérios: 
 
 

a) Foram eliminadas as estações com série his-
tóricas inferiores a 20 anos;  

b) Foram eliminados anos apresentando mais 
de 20 dias sem registros (aproximadamente 
5%).  

 
 

A adoção dos referidos critérios conduziu à 
seleção de 8 estações fluviométricas com período 
comum de observações de 23 anos, compreendido 
entre os anos 1973 e 2005. A ocorrência de falhas 
nas estações e período selecionados foi considerada 
insignificante (menor ou igual a 3%, ocorrentes em 
apenas 4 estações).  

O Quadro (01) apresenta nomes das esta-
ções selecionadas, rios principais nos quais as esta-
ções estão localizadas, áreas de drenagem e coorde-
nadas geográficas. 
 
 

Quadro (01) - Identificação e localização das estações 

fluviométricas da bacia do rio Itapemirim 

 

Nome da 

estação 

Área de 

drena-

gem 

(Km2) 

Rio 

Principal 

Coordenadas 

geográficas 

Latitude Longitude 

Usina 

Fortaleza 192 

Braço Norte 

Esquerdo -20º22’17’’ -41º24’25’’ 

Terra 

Corrida 544 Pardo -20º25’49’’ -41º30’10’’ 

Itaici 1020 

Braço Norte 

Esquerdo -20º31’42’’ -41º30’41’’ 

Ibitirama 337 

Braço Norte 

Direito -20º32’26’’ -41º39’56’’ 

Rive 2220 Itapemirim -20º44’49’’ -41º27’58’’ 

Usina São 

Miguel 1450 Castelo -20º42’09’’ -41º10’25’’ 

Coutinho 4600 Itapemirim -20º45’30’’ -41º10’25’’ 

Usina 

Paineiras 5170 Itapemirim -20º57’09’’ -40º57’10’’ 
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Construção das curvas de permanência de vazões 

regionalizadas das estações fluviométricas selecio-

nadas 

A partir dos dados pré-processados das sé-
ries históricas de vazões foram construídas as curvas 
de permanência de vazões para as estações fluviomé-
tricas selecionadas utilizando-se os recursos disponí-
veis no programa SisCAH. Neste programa compu-
tacional é empregada metodologia empírica para 
determinação dessas curvas, baseada na análise de 
frequência associada a cada dado de vazão.  

Posteriormente, para a regionalização das 
curvas de permanência de vazões das estações fluvi-
ométricas selecionadas, foi adotada metodologia 
indicada por Tucci (2002), a partir da qual se ajusta 
uma função exponencial (Equação (01)) às vazões 
com permanência variando entre 50% (Q50) e 95% 
(Q95).  
 
 

 bP.a
R eQ            (01) 

 
 

Na Equação (01) QR representa a vazão re-
gionalizada, P a probabilidade de ocorrência das 
vazões (em %) e a e b coeficientes determinados por 
intermédio das Equações (02) e (03). 
 
 

45,0

Q

Q
ln

a R95

R50









          (02) 

 

   a.5,0Qlnb R50          (03) 

 
 

Nas duas últimas expressões 
Q50R(m3/s)representa a vazão regionalizada com 
permanência de 50% e Q95R(m3/s) a vazão regiona-
lizada com permanência de 95%. 

Para o estabelecimento das funções regio-
nais para apropriação das vazões Q50R e Q95R foram 
estabelecidas, por análise de regressão, curvas que 
relacionassem as vazões Q50 e Q95 das estações fluvi-
ométricas estudadas com áreas de drenagem. As 
referidas funções assumiram a forma de uma equa-
ção do tipo potência, conforme Equação (04).  
 

d
PR A.cQ            (04) 

 
Na Equação (04) QPR(m³/s)indica a vazão 

de permanência regionalizada, A (Km2)a área de 

drenagem das bacias (variável independente da 
função regional) e c e d parâmetros ajustados por 
meio de análise de regressão.  

A verificação da homogeneidade hidrológi-
ca da região de estudo foi realizada por meio da 
análise da qualidade do ajuste do modelo de regres-
são de vazões específicas (Q50 e Q95). Essa análise foi 
baseada nos valores do coeficiente de determinação 
(R2) da equação de regressão (não se aceitando 
coeficientes de determinação inferiores a 80%) e no 
desvio percentual entre os valores das vazões obser-
vadas e estimadas pelo modelo de regressão (aco-
lhendo-se desvios de, no máximo, 20%). 
 
ETAPA 3 - Determinação da capacidade de carga 

dos rios em função das classes 

de qualidade 

A capacidade de carga dos rios, em função 
das diferentes classes de qualidade de água doce 
estabelecidas pela Resolução N0 357/2005 do Conse-
lho Nacional de Meio Ambiente, foi obtida a partir 
do cruzamento de informações referentes à carga 
remanescente total com as curvas de permanência 
de cargas de cada sub-bacia. 

As curvas de permanência de cargas de cada 
sub-bacia foram estabelecidas por meio do produto 
das vazões associadas às curvas de permanência de 
vazões regionalizadas pelas concentrações de De-
manda Bioquímica de Oxigênio (DBO5,20) referen-
tes aos padrões ambientais estabelecidos pela Reso-
lução Nº 357/2005 para rios Classes 1, 2 e 3 (3, 5 e 
10 mg/L, respectivamente). Cabe observar que o 
parâmetro DBO5,20 foi escolhido pela sua estreita 
relação com aportes de esgotos sanitários e com 
teores de oxigênio dissolvido em corpos receptores 
e pelo fato de ser o parâmetro mais utilizado por 
órgãos de controle ambiental na implementação e 
aplicação de instrumentos de gestão de recursos 
hídricos. 

Os diferentes processos que dão forma ao 
processo de autodepuração não foram considerados 
para a condução deste estudo. Como a incorporação 
dos efeitos da autodepuração conduziria a menores 
cargas orgânicas no exutório de cada sub-bacia ana-
lisada, ignorar o referido fenômeno conduz a uma 
análise ambientalmente mais conservadora. A capa-
cidade de autodepuração de cursos d'água é alta-
mente variável e dependente de inúmeros fatores 
físicos, químicos e biológicos. Cabe observar que, à 
medida que sejam obtidas informações a respeito 
destes fatores, o fenômeno de autodepuração pode-
rá ser incorporado à metodologia, tornando-a me-
nos conservadora. 
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ETAPA 4 - Determinação das cargas totais 

remanescentes de DBO por sub-bacia 

Nesta etapa foram determinadas as cargas 
remanescentes totais de DBO5,20 em cada sub-bacia, 
considerando-se apenas cargas provenientes do setor 
de saneamento básico, especificamente aquelas 
associadas ao esgotamento sanitário. Estas cargas 
correspondem às cargas domésticas DBO5,20 produ-
zidas e não coletadas (cargas diretas) e às cargas 
oriundas do tratamento de esgoto (cargas remanes-
centes de DBO5,20 nos efluentes dos sistemas de tra-
tamento de esgoto). 

Foram estabelecidos quatro panoramas para 
a determinação das cargas remanescentes totais de 
DBO5,20 doméstica na região de estudo, assim descri-
tos:  
 

1. Panorama 1: para a determinação das cargas 
domésticas de DBO5,20 foram consideradas 
as informações fornecidas pelas concessio-
nárias responsáveis pelo serviço de esgota-
mento sanitário nos municípios inseridos na 
área de estudo.Neste panorama foram con-
sideradas informações sobre número de li-
gações à rede coletora de esgoto com desti-
nação para tratamento e tipo de sistema de 
tratamento de esgoto utilizado.  

2. Panoramas 2, 3 e 4: para os panoramas 2, 3 
e 4 foram consideradas eficiências de remo-
ção de DBO5,20 nos sistemas de tratamento 
de esgoto de 0%, 70% e 85%, respectiva-
mente. Nesses panoramas assumiu-se que 
toda a população urbana seria atendida 
com serviço de coleta e tratamento de esgo-
to e que os sistemas de tratamento receberi-
am exclusivamente as cargas de esgoto do-
méstico produzidas pela população urbana. 
É relevante registrar que os panoramas 1 e 2 
apresentarão resultados idênticos para sub-
bacias nas quais não existam sistemas de tra-
tamento de esgotos implantados. 
 
As estimativas de cargas totais remanescen-

tes em todos os panoramas foram realizadas para os 
anos 2012, 2020 e 2030.  As projeções de crescimen-
to populacional para os anos de interesse foram 
realizadas por meio da aplicação da taxa média ge-
ométrica de crescimento anual da população resi-
dente, indicada pelo Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE), de acordo com tendência 
média anual verificada entre os anos de 2000 e 2010 
para o estado do Espírito Santo (IBGE, 2011). Essa 
taxa de crescimento populacional (1,27% ao ano) 

foi aplicada sobre a população da área de estudo 
obtida no Censo demográfico de 2010.  

A determinação da população contida em 
cada sub-bacia foi realizada utilizando-se a sobrepo-
sição das imagens correspondentes aos limites das 
sub-bacias e dos limites dos setores censitários utili-
zados para levantamento das informações do Censo 
demográfico de 2010. Os arquivos dessas imagens, 
em formato shapefile, foram manipulados no Arc-
Map, uma das ferramentas do pacote ArcGIS 9.3 da 
empresa Environmental Systems ResearchInstitute. 

 Os setores censitários foram considera-
dos integralmente em uma dada sub-bacia quando 
95% ou mais de sua área estavam nela contido. Nes-
te caso, toda a população do setor censitário foi 
então associada à sub-bacia à qual ele foi vinculado. 
Para os casos em que a fração de área do setor censi-
tário contida na sub-bacia foi inferior a 95%, a po-
pulação associada foi obtida pela Equação (05). 

 
 

SetSub P.
setor dototal Área 

baciana  contidosetor  doÁrea 
P 








              (05) 

 
Na última expressão PSub representa a popu-

lação do setor censitário contida na sub-bacia e PSet a 
população do setor censitário. 

As populações dos setores censitários foram 
estabelecidas com base na variável População Resi-
dente, considerando-se a classificação adotada pelo 
IBGE(populações urbana e rural). 

É relevante registrar que, uma vez que as 
concessionárias que prestam serviço de esgotamento 
sanitário atuam no âmbito dos municípios, as cargas 
estimadas de DBO5,20 associadas à população urba-
naforam alocadas nas sub-bacias onde a população 
urbana de cada município está contida, tendo em 
vista que existem municípios cujas áreas estão distri-
buídas por mais de uma sub-bacia. Por outro lado, 
considerou-se que o esgoto doméstico gerado pela 
população rural não é coletado e tratado, sendo o 
mesmo disposto na própria região onde a população 
reside. Assim, para o cálculo da carga de DBO5,20 
associada à população rural, foi utilizada a popula-
ção contida em cada sub-bacia. 
 
Estimativa do Percentual de Atendimento Urbano 

com Esgotamento Sanitário 

 
O percentual de atendimento urbano com 

esgotamento sanitário foi estimado baseado no cál-
culo do Índice de Atendimento Urbano de Esgoto 
(Ia), apropriado pela Equação (06) (SNIS, 2011). 
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100.

Pu

T.N
I

r

OCl
a           (06) 

 
Na expressão (06) PUr  representa a popula-

ção urbana residente do município, Nl o número de 
economias residenciais ativas de esgoto na zona 
urbana do município e TOC a taxa média de habitan-
tes por domicílio do município. 

Tendo em vista que algumas concessionárias 
forneceram o número de ligações à rede coletora de 
esgoto da localidade atendida, com o respectivo 
valor do percentual do esgoto coletado que de fato 
recebe tratamento, o percentual efetivo de atendi-
mento à população com esgotamento sanitário foi 
estimado por meio da Equação (07). 
 

Ctafa Esg.%IE%           (07) 

 
Na última expressão, %Efa indica o percen-

tual efetivo de atendimento à população com servi-
ço de coleta e tratamento de esgoto e %EsgCt o per-
centual do esgoto coletado.  

Nas localidades urbanas sem tratamento de 
esgoto e para população rural esse percentual foi 
considerado igual à zero.  
 

Estimativa da Vazão Doméstica Média de Esgoto 

 
A vazão doméstica média de esgotos da po-

pulação urbana e rural foi calculada por meio das 
Equações (08) e (09), respectivamente, baseadas em 
Von Sperling (2005). 
 
 

R.Q.PQ PCuu           (08) 

 
 

R.Q.PQ PCrr           (09) 

 
 

Nas Equações (08) e (09) Qu representa a 
vazão doméstica média de esgotos inerente à popu-
lação urbana (L/d), Qr a vazão doméstica média de 
esgotos inerente à       população rural (L/d), Pu a 
população urbana, Pr  a população rural, QPC a Quo-
ta per capita de água (L/hab.d) e R o Coeficiente 
de retorno esgoto/água. 

Neste estudo, assumiu-se coeficiente de re-
torno0,8. O valor adotado para a QPC (150 
L/hab.d) corresponde aproximadamente ao con-
sumo médio per capita de água no Brasil, relativo ao 
ano de 2009, conforme SNIS (2011) (148,5 
L/hab.d).  

Estimativa das Cargas Diretas de DBO Doméstica  

 
Para o cálculo da carga direta de DBO5,20 

doméstica, relativa à população rural e à população 
urbana não atendida com esgotamento sanitário, 
foram empregadas as Equações (10) e (11), basea-
das em Von Sperling (2005): 
 

  DBOfauDBO Cb.E%1.QCDu         (10) 

 

DBOrDBO Cb.QCDr          (11) 

 
Nas expressões anteriores CDuD-

BO(mg/d)indica a Carga direta de DBO5,20 domésti-
ca, relativa à população urbana não atendida com 
esgotamento sanitário; CduDBO(mg/d)a Carga direta 
de DBO5,20 doméstica, relativa à população rural; e 
CbDBO(mg/L)a Concentração de DBO5,20 doméstica 
de esgoto bruto. Neste estudo adotou-se o valor de 
400 mg/L para a concentração de DBO5,20 presente 
no esgoto doméstico bruto. Esse valor corresponde 
ao limite superior da faixa de concentração de 
DBO5,20 característica de esgoto doméstico bruto, 
conforme sugerem Von Sperling (2005) e Jordão e 
Pessôa (2009). 
 
Estimativa da Carga Remanescente de DBO5,20 

Doméstica do Esgoto Tratado  

 
A carga remanescente de DBO5,20 do esgoto 

doméstico tratado referente à população urbana foi 
calculada utilizando-se a Equação (12), empregada 
para o panorama 1, e a Equação (13), empregada 
para os panoramas 2, 3 e 4. 
 

CRu P Q .%E . Ct                 (12) 
 

Na Equação (12) CRu P (mg/d) repre-

senta a carga remanescente de DBO5,20 do esgoto 
doméstico tratado, relativa à população urbana e 
CtDBO(mg/L) a concentração de DBO5,20 do esgoto 
doméstico tratado.  

Neste estudo, adotou-se o valor superior da 
faixa de concentração média remanescente de 
DBO5,20 doméstica, indicada por Von Sperling 
(2005), em função do tipo de sistema de tratamento 
de esgoto utilizado pela concessionária, conforme 
Tabela (02). Exceções foram estabelecidas para as 
localidades de Castelo, Piaçu (Muniz Freire) e Ven-
da Nova do Imigrante, uma vez que a concessionária 
responsável pelo serviço de esgotamento sanitário 
nessas regiões forneceu o valor da concentração 
DBO5,20 do esgoto tratado. 
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CRu P , , 	 Q . Cb . 1 %Er            (13) 

 

Na Equação (13) CRu P , ,  representa a 

carga remanescente de DBO5,20 do esgoto doméstico 
tratado da população urbana, relativa aos panora-

mas 2, 3 e  4 (mg/d) e %Er  o percentual de efi-
ciência de remoção de DBO5,20 relativo aos panora-
mas 2, 3 e 4. 
 
 

Tabela (02) — Concentrações médias efluentes de DBO5,20 

nos esgotos domésticos 

 

Sistema de 

tratamento de esgoto 

Concentração de

DBO5,20 (mg/L) 

Lagoa anaeróbia + lagoa facultativa 50-80 

Tanque séptico + filtro anaeróbio 40-80 

UASB + filtro anaeróbio 40-80 

Lodos Ativados Convencional 15-40 

Filtro biológico percolador de alta carga 30-60 

Biofiltros aerado submerso 15-35 

Fonte: Von Sperling, 2005 (adaptado). 

 

 

Estimativa da Carga Remanescente Total de DBO5,20 

Doméstica por Sub-bacia 

 

A carga remanescente total de DBO domés-
tica em cada sub-bacia foi determinada por meio das 
Equações(13) (panorama 1) e (14) (panoramas 2, 3 
e 4). 
 
 

CRT P CDu CDr 	CRu P   (14) 
 

CRT P , , CDr CRu P , ,             (15) 

 
 

Nas duas últimas equações, 
CRT(P1)DBO(mg/d) representa a carga remanescen-
te total de DBO5,20 doméstica nas sub-bacias, relativa 
ao panorama 1; e CRT(P2,3,4)DBO(mg/d)a carga re-
manescente total de DBO5,20 doméstica na sub-bacia, 
relativa aos panoramas 2, 3 ou 4. 

É relevante observar que no cálculo das car-
gas remanescentes totais de DBO5,20 doméstica, rela-
tivas aos panoramas 2, 3 e 4, não foi inserida a carga 
direta de DBO5,20 associada à população não atendi-
da, tendo em vista que, nesses panoramas, foi consi-
derado que toda população urbana seria atendida 
com serviços de esgotamento sanitário. 

A apropriação das cargas totais remanescen-
tes exigiu a definição da origem (sub-bacias contri-
buintes) e do destino (sub-bacias de lançamento) do 
esgoto doméstico produzido nas nove sub-bacias 
estudadas (Quadro (02)). 
 

Quadro (02) - Origem e destino das cargas totais rema-

nescentes de DBO5,20 nas sub-bacias 

 

Origem Destino 

SB1 SB1 

SB2 SB2 

SB3 SB3 

SB2, SB3 e SB4 SB4 

SB5 SB5 

SB1, SB2, SB3, SB4 e SB6 SB6 

SB1, SB2, SB3, SB4, SB5, SB6, SB7 e SB8 SB7 

SB8 SB8 

SB1, SB2, SB3, SB4, SB5, SB6, SB7, SB8 e SB9 SB9 

 
Foram realizadas as seguintes considerações 

para as estimativas das cargas totais remanescentes 
por sub-bacias: 
 

a) No panorama 1 não foi considerada a ocor-
rência de investimentos para a ampliação do 
percentual de atendimento urbano com 
serviço de esgotamento sanitário durante os 
horizontes de tempo analisados, mantendo-
se constante o percentual da população a-
tendida por esse serviço, conforme dados de 
atendimento urbano fornecidos pelas con-
cessionárias. Dessa forma, avaliou-se o im-
pacto que o crescimento vegetativo da po-
pulação produziu em cada sub-bacia, de a-
cordo com o cenário de enquadramento 
considerado. Nos demais panoramas, con-
forme já observado, considerou-se toda a 
população urbana atendida por serviço de 
esgotamento sanitário. 

b) A avaliação das cargas totais remanescentes 
na bacia do rio Itapemirim se restringiu à 
carga gerada pela população efetivamente 
situada nos limites da bacia. Deste modo, 
não foram considerados os casos em que 
ocorre a transposição de cargas de esgoto 
doméstico. Exceção a esta regra correspon-
de ao caso da população urbana do municí-
pio de Marataízes, litorânea, cuja estação de 
tratamento de esgotos se encontra dentro 
da bacia do rio Itapemirim; 
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c) Não foi considerado o processo de autode-
puração nos corpos d’água, reproduzindo-
se condições de avaliação estabelecidas por 
Garcia et al. (2012); 

d) A carga gerada em uma sub-bacia contribu-
inte é encaminhada para a sub-bacia situada 
à jusante (sub-bacia de lançamento), sendo 
somada à carga gerada nesta última. Tal 
processo se dá continuamente até que se a-
tinja o exutório da bacia. 

 

 

ETAPA 6 — Determinação da probabilidade de 

permanência nas classes de 

enquadramento 

Foram considerados, por panorama avalia-
do, nove cenários de enquadramento, estabelecidos 
a partir de três possíveis classes de enquadramento 
(Classes 1, 2 e 3) e três horizontes de tempo (2012, 
2020 e 2030). 

A avaliação qualitativa, para cada sub-bacia, 
foi realizada com base na probabilidade de enqua-
dramento da sub-bacia em determinada classe de 
uso. Dessa forma, a probabilidade de permanência 
nas classes de enquadramento pode ser compreen-
dida como o tempo de permanência da vazão natu-
ral necessária à diluição da carga de DBO5,20 rema-
nescente da sub-bacia, de forma a se permitir o en-
quadramento do rio nas Classes 1, 2 ou 3.  
 
 
ETAPA 7 — Determinação das cargas de DBO5,20 

a serem tratadas em cada sub-bacia 

segundo os cenários propostos 

A determinação da carga remanescente de 
DBO5,20 a ser tratada em cada sub-bacia, por classe 
de enquadramento, foi realizada em função da ca-
pacidade de suporte dos cursos d’água e da carga 
total remanescente no corpo receptor.  

Assim, para a fração da vazão de referência 
adotada neste estudo (50% da vazão Q90) como 
reserva para diluição das cargas, foi estimada, por 
sub-bacia e por classe de enquadramento, a parcela 
correspondente à carga remanescente a ser tratada 
em cada um dos panoramas estabelecidos. 
 
 

DISCUSSÃO E RESULTADOS 
 

Disponibilidade hídrica superficial 

 
As Equações (16) e (17) representam as 

funções regionais aplicáveis à apropriação das vazões 
Q50 e Q95 na bacia do rio Itapemirim, respectivamen-

te. Ambas as equações apresentaram coeficiente de 
correlação muito próximos da unidade, com R² 
igual a 0,9879 para a vazão Q50 e igual a 0,9922 para 
a vazão Q95.  
 

8338,0
R50 A.0409,0Q          (16) 

 
8434,0

R95 A.0163,0Q          (17) 

 
As Tabelas (03) e (04) apresentam os valo-

res observados e estimados com auxílio das funções 
regionais das vazões com permanência de 50% (Ta-
bela (02)) e 95% (Tabela (03)). Estas tabelas apre-
sentam, adicionalmente, os desvios percentuais en-
tre os valores reais e estimados das referidas vazões. 
 

Tabela (03) - Valores observados e estimados da vazão Q50 

para as estações fluviométricas selecionadas 

 

Nome da Estação 

Q50 

(Observada, 

m³/s) 

Q50R 

(Estimada, 

m³/s) 

Desvios 

Percentuais 

( %) 

Ibitirama 6,48 5,06 -19,19 

Usina São Miguel 9,57 12,28 15,61 

Usina Fortaleza 3,04 3,16 7,95 

Terra Corrida  7,36 7,55 6,12 

Rive 26,80 24,52 -5,86 

Coutinho 19,16 20,02 4,46 

Itaici 12,65 12,78 4,31 

Usina Paineiras 49,00 45,13 0,63 

 
 

Tabela (04) - Valores observados e estimados da vazão Q95 

para as estações fluviométricas selecionadas 

 

Nome da Estação 

Q95 

(Observada, 

m³/s) 

Q95R 

(Estimada, 

m³/s) 

Desvios 

Percentuais 

( %) 

Ibitirama 2,37 2,21 -6,84 

Usina São Miguel 6,52 7,56 16,01 

Usina Fortaleza 1,28 1,37 7,54 

Terra Corrida  3,62 3,31 -8,64 

Rive 11,98 10,83 -9,61 

Coutinho 15,30 17,16 -5,48 

Itaici 5,37 5,62 4,67 

Usina Paineiras 22,80 22,09 -3,14 

 
 

Todos os desvios percentuais obtidos, tanto 
para Q50quanto para a Q95,  apresentam-se abaixo de 
30%, valor limite sugerido por Eletrobrás (1985) 
para estudos de regionalização de vazões.  
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As equações empíricas obtidas para constru-
ção das curvas de permanência de vazões regionali-
zadas entre 50% e 95% estão apresentadas na Tabe-
la (05).  

A Figura (03) apresenta uma comparação 
entre a curva de permanência de vazões reais e a de 
vazões regionalizadas (entre 50% e 95% de perma-
nência) para a estação Terra Corrida - Montante. 
Gráficos semelhantes foram produzidos para as de-
mais estações fluviométricas consideradas neste es-
tudo.  
 

Tabela (05) - Equações das curvas de permanência de 

vazões regionalizadas no trecho de 50% a 95% para as 

estações fluviométricas selecionadas. 

 

Nome da Estação 
Equações das curvas de 

permanência (Qr em m3/s) 

Usina Fortaleza QR = e(-1,93.P + 2,15) 

Terra Corrida QR = e(-1,91.P + 3,01) 

Itaici QR = e(-1,90.P + 3,53) 

Ibitirama QR = e(-1,92.P + 2,62) 

Rive QR = e(-1,88.P + 4,17) 

Usina São Miguel QR = e(-1,89.P + 3,82) 

Coutinho QR = e(-1,86.P + 4,77) 

Usina Paineiras QR = e(-1,86.P + 4,86) 

 

 

 
 

Figura (03) - Comparação entre a curva de permanência 

de vazões e a de vazões regionalizadas (trecho entre 50% e 

95% de permanência) para a estação Terra Corrida 

Montante 

 
A partir das funções regionais estabelecidas 

foram construídas curvas de permanência de vazões 
aplicáveis às sub-bacias. As vazões estimadas para 
permanências de 50% e 95% no exutório de cada 
sub-bacia estão apresentadas na Tabela (06). As 
equações empíricas obtidas para construção das 
curvas de permanência de vazões, por sua vez, estão 
apresentadas na Tabela (07). 

Tabela (06) - Vazões estimadas (Q50R e Q95R) para os exu-

tórios das sub-bacias consideradas 

 

Nome da Sub-bacia Sigla 
Q50R 

(m³/s) 

Q95R 

(m³/s) 

Braço Norte Direito SB1 7,40 3,13 

Pardinho SB2 8,16 3,46 

Braço Norte Esquerdo SB3 5,19 2,19 

Lambari Frio SB4 17,51 7,48 

Castelo SB5 18,01 7,70 

Vala do Souza SB6 33,21 14,30 

Coqueiro SB7 56,86 24,63 

Muqui do Norte SB8 9,45 4,01 

Itapemirim SB9 57,11 24,74 

 

Tabela (07) - Equações das curvas de permanência de 

vazões regionalizadas associadas aos exutórios das sub-

bacias selecionadas 

 

Nome da Sub-bacia Sigla 
curvas de permanência de 

vazões regionalizadas(m³/s) 

Braço Norte Direito SB1 QP = e(-1,91.P + 2,96) 

Pardinho SB2 QP = e(-1,91.P + 3,05) 

Braço Norte Esquerdo SB3 QP = e(-1,92.P + 2,61) 

Lambari Frio SB4 QP = e(-1,89.P + 3,81) 

Castelo SB5 QP = e(-1,89.P + 3,84) 

Vala do Souza SB6 QP = e(-1,87.P + 4,44) 

Coqueiro SB7 QP = e(-1,86.P + 4,97) 

Muqui do Norte SB8 QP = e(-1,91.P + 3,20) 

Itapemirim SB9 QP = e(-1,86.P + 4,97) 

 
 
 
Cargas remanescentes totais por sub-bacia 

As cargas remanescentes totais correspon-
dem à soma das cargas originadas na sub-bacia em 
análise com as provenientes da(s) sub-bacia(s) loca-
lizada(s) à montante desta. 

Desta forma, para as sub-bacias SB4, SB6, 
SB7 e SB9, as cargas totais remanescentes foram 
estimadas acrescentando-se as contribuições da(s) 
sub-bacia(s) de montante. Os resultados desta etapa 
do trabalho estão reunidos nas Tabelas (08) a (11). 
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Tabela (08) - Cargas totais remanescentes associadas às sub-bacias avaliadas considerando o panorama 1 

 

Sub-bacia 

Cargas totais remanescentes (t DBO/dia) 

Direta 

rural 

Direta 

urbana 

Remanescente 

do tratamento 

Total 

2012 

Direta 

rural 

Direta 

urbana 

Remanescente 

do tratamento 

Total 

2020 

Direta 

rural 

Direta 

urbana 

Remanescente 

do tratamento 

Total 

2030 

SB1 0,40 0,09 0,02 0,50 0,44 0,11 0,02 0,57 0,50 0,15 0,02 0,67 

SB2 1,04 1,64 0,00 2,68 1,15 1,81 0,00 2,96 1,31 2,06 0,00 3,36 

SB3 0,29 0,38 0,00 0,68 0,32 0,43 0,00 0,75 0,37 0,49 0,00 0,86 

SB4 1,59 2,10 0,00 3,69 1,76 2,32 0,00 4,08 2,00 2,64 0,00 4,64 

SB5 1,57 1,06 0,33 2,95 1,73 1,30 0,33 3,36 1,97 1,65 0,33 3,94 

SB6 2,71 3,41 0,06 6,18 3,00 3,83 0,06 6,88 3,40 4,40 0,06 7,86 

SB7 5,64 6,68 1,09 13,40 6,24 8,31 1,09 15,64 7,08 10,60 1,09 18,76 

SB8 0,61 0,83 0,00 1,44 0,67 0,92 0,00 1,59 0,76 1,05 0,00 1,81 

SB9 5,65 7,33 1,29 14,27 6,25 9,15 1,29 16,69 7,09 11,69 1,29 20,07 

 
 

Tabela (09) - Cargas totais remanescentes associadas às sub-bacias avaliadas, considerando o panorama 2 

 

Sub-bacia 

Cargas totais remanescentes (t DBO/dia) 

Direta Remanescente 
Total 

2012 
Direta Remanescente 

Total 

2020 
Direta Remanescente 

Total 

2030 

SB1 0,40 0,24 0,63 0,44 0,26 0,70 0,50 0,30 0,79 

SB2 1,04 1,64 2,68 1,15 1,81 2,96 1,31 2,06 3,36 

SB3 0,29 0,40 0,70 0,32 0,45 0,77 0,37 0,51 0,87 

SB4 1,59 2,12 3,71 1,76 2,34 4,10 2,00 2,66 4,65 

SB5 1,57 2,31 3,88 1,73 2,56 4,29 1,97 2,90 4,87 

SB6 2,71 3,88 6,60 3,00 4,30 7,30 3,40 4,87 8,28 

SB7 5,64 15,38 21,02 6,24 17,01 23,25 7,08 19,30 26,38 

SB8 0,61 0,83 1,44 0,67 0,92 1,59 0,76 1,05 1,81 

SB9 5,65 17,08 22,73 6,25 18,89 25,14 7,09 21,43 28,52 

 
 

Tabela (10) - Cargas totais remanescentes associadas às sub-bacias avaliadas considerando o panorama 3 

 

Sub-bacia 

Cargas totais remanescentes (t DBO/dia) 

Direta 
Remanescente 

do tratamento 

Total 

2012 
Direta 

Remanescente 

do tratamento 

Total 

2020 
Direta 

Remanescente 

do tratamento 

Total 

2030 

SB1 0,40 0,07 0,47 0,44 0,08 0,52 0,50 0,09 0,59 

SB2 1,04 0,49 1,53 1,15 0,54 1,70 1,31 0,62 1,92 

SB3 0,29 0,12 0,41 0,32 0,13 0,46 0,37 0,15 0,52 

SB4 1,59 0,64 2,23 1,76 0,70 2,46 2,00 0,80 2,79 

SB5 1,57 0,69 2,26 1,73 0,77 2,50 1,97 0,87 2,84 

SB6 2,71 1,17 3,88 3,00 1,29 4,29 3,40 1,46 4,87 

SB7 5,64 4,61 10,25 6,24 5,10 11,34 7,08 5,79 12,87 

SB8 0,61 0,25 0,86 0,67 0,28 0,95 0,76 0,31 1,08 

SB9 5,65 5,12 10,77 6,25 5,67 11,92 7,09 6,43 13,52 
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Tabela (11) - Cargas totais remanescentes associadas às sub-bacias avaliadas considerando o panorama 4 

 

Sub-bacia 

Cargas totais remanescentes (t DBO/dia) 

Direta 
Remanescente 

do tratamento 

Total 

2012 
Direta 

Remanescente 

do tratamento 

Total 

2020 
Direta 

Remanescente 

do tratamento 

Total 

2030 

SB1 0,40 0,04 0,43 0,44 0,04 0,48 0,50 0,04 0,54 

SB2 1,04 0,25 1,29 1,15 0,27 1,42 1,31 0,31 1,62 

SB3 0,29 0,06 0,35 0,32 0,07 0,39 0,37 0,08 0,44 

SB4 1,59 0,32 1,91 1,76 0,35 2,11 2,00 0,40 2,40 

SB5 1,57 0,35 1,91 1,73 0,38 2,12 1,97 0,44 2,40 

SB6 2,71 0,58 3,29 3,00 0,64 3,64 3,40 0,73 4,13 

SB7 5,64 2,31 7,94 6,24 2,55 8,79 7,08 2,90 9,97 

SB8 0,61 0,12 0,73 0,67 0,14 0,81 0,76 0,16 0,92 

SB9 5,65 2,56 8,21 6,25 2,83 9,08 7,09 3,22 10,30 

 
 

Tabela (12) - Probabilidade de compatibilidade com as diferentes classes de enquadramento para as diferentes sub-bacias, 

horizontes e panoramas considerados 

 

Sub-bacia Ano 
Panorama 1 (%) Panorama 2 (%) Panorama 3 (%) Panorama 4 (%) 

Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 1 Classe 2 Classe 3 

SB1 

2012 > 95 > 95 > 95 > 95 > 95 > 95 > 95 > 95 > 95 > 95 > 95 > 95 

2020 > 95 > 95 > 95 > 95 > 95 > 95 > 95 > 95 > 95 > 95 > 95 > 95 

2030 > 95 > 95 > 95 > 95 > 95 > 95 > 95 > 95 > 95 > 95 > 95 > 95 

SB2 

2012 < 50 64,38 > 95 < 50 64,38 > 95 66,89 93,65 > 95 76,05 > 95 > 95 

2020 < 50 59,09 > 95 < 50 59,09 > 95 61,6 88,36 > 95 70,76 > 95 > 95 

2030 < 50 52,47 88,79 < 50 52,47 88,79 54,99 81,75 > 95 64,15 90,91 > 95 

SB3 

2012 85,69 > 95 > 95 84 > 95 > 95 > 95 > 95 > 95 > 95 > 95 > 95 

2020 80,3 > 95 > 95 79,06 > 95 > 95 > 95 > 95 > 95 > 95 > 95 > 95 

2030 73,58 > 95 > 95 72,49 > 95 > 95 > 95 > 95 > 95 > 95 > 95 > 95 

SB4 

2012 60,97 88,01 > 95 60,71 87,74 > 95 87,71 > 95 > 95 > 95 > 95 > 95 

2020 55,6 82,64 > 95 55,36 82,4 > 95 82,37 > 95 > 95 90,52 > 95 > 95 

2030 < 50 75,93 > 95 < 50 75,72 > 95 75,69 > 95 > 95 83,84 > 95 > 95 

SB5 

2012 74,31 95 > 95 59,79 86,84 > 95 88,39 > 95 > 95 > 95 > 95 > 95 

2020 67,38 94,43 > 95 54,44 81,49 > 95 83,04 > 95 > 95 91,86 > 95 > 95 

2030 58,99 86,04 > 95 < 50 74,81 > 95 76,36 > 95 > 95 85,18 > 95 > 95 

SB6 

2012 67,67 94,94 > 95 64,21 91,49 > 95 92,59 > 95 > 95 > 95 > 95 > 95 

2020 61,94 89,21 > 95 58,82 86,1 > 95 87,2 > 95 > 95 > 95 > 95 > 95 

2030 54,82 82,1 > 95 52,08 79,36 > 95 80,46 > 95 > 95 89,15 > 95 > 95 

SB7 

2012 55,11 82,58 > 95 < 50 58,39 > 95 69,52 > 95 > 95 83,24 > 95 > 95 

2020 < 50 74,3 > 95 < 50 52,96 90,24 64,09 91,57 > 95 77,81 > 95 > 95 

2030 < 50 64,49 > 95 < 50 < 50 83,45 57,31 84,78 > 95 71,02 > 95 > 95 

SB8 

2012 77,9 > 95 > 95 77,9 > 95 > 95 > 95 > 95 > 95 > 95 > 95 > 95 

2020 72,59 > 95 > 95 72,59 > 95 > 95 > 95 > 95 > 95 > 95 > 95 > 95 

2030 65,97 92,78 > 95 65,97 92,78 > 95 93,2 > 95 > 95 > 95 > 95 > 95 

SB9 

2012 51,96 79,43 > 95 < 50 54,42 91,7 67,1 94,58 > 95 81,71 > 95 > 95 

2020 < 50 71,03 > 95 < 50 50 86,27 61,67 89,15 > 95 76,28 > 95 > 95 

2030 < 50 61,1 > 95 < 50 50 79,48 54,88 82,36 > 95 69,49 > 95 > 95 
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Probabilidade de permanência nas classes 

de enquadramento  

Uma vez determinadas as curvas de perma-
nência regionalizadas para as sub-bacias analisadas, 
foram estabelecidas curvas de permanência de carga 
para as Classes 1, 2 e 3. Estas curvas foram construí-
das para todas as sub-bacias consideradas neste estu-
do e serviram para identificar a probabilidade de 
permanência de cada sub-bacia nas diferentes clas-
ses de uso, de acordo com as cargas remanescentes 
totais previstas em cada um dos quatro panoramas 
estabelecidos nos anos 2012, 2020 e 2030.  

A Figura (04) apresenta as curvas de per-
manência de cargas e as cargas remanescentes totais 
previstas nos panoramas 1, 2, 3 e 4 para sub-bacia 
Itapemirim, considerando o ano de 2012. Curvas 
semelhantes foram estabelecidas para as demais sub-
bacias e horizontes de análise. Das referidas curvas 
pode ser extraído o percentual do tempo que cada 
sub-bacia permanece dentro de uma determinada 
classe de enquadramento, segundo os diferentes 
panoramas. 

Na Figura (04) estão indicados, para a sub-
bacia Itapemirim, os percentuais de permanência 
correspondentes à intercessão das curvas de perma-
nência de cargas (curvas correspondentes às condi-
ções de qualidade esperadas para cursos d’água 
Classes 1, 2 ou 3) com as curvas correspondentes às 
cargas remanescentes totais associadas aos diferentes 
panoramas considerados que, a rigor, consistem em 
retas paralelas ao eixo das abscissas. 

Analisando-se as intercessões da curva de 
carga remanescente associada ao panorama 1 (linha 
contínua) com as curvas de cargas associadas às 
diferentes classes de uso, observa-se permanência de 
51,96% na Classe 1, e permanência de 79,43%  na 
Classe 2. Observa-se que a curva de carga remanes-
cente não toca a curva de carga correspondente à 
Classe 3 no intervalo de análise; desta forma, indi-
cou-se  permanência superior a 95% na Classe 3.  

No caso do panorama 2, a sub-bacia Itape-
mirim apresenta uma permanência inferior a 50% 
na classe de uso 1. Para as Classes 2 e 3, as perma-
nências em condições de qualidade compatíveis 
com estas classes foram de 54,42% e 91,70%, respec-
tivamente. 

Considerando-se a condição de disposição 
de efluentes referente ao panorama 3, foram obtidas 
permanências de 67,10% na Classe 1, 94,58% na 
Classe 2 e acima de 95% na Classe 3. Já para o pano-
rama 4, as permanências foram de 81,71% na Classe 
1 e acima de 95% nas Classes 2 e 3.  

Aplicando-se o mesmo princípio de análise 
para as demais sub-bacias, horizontes e panoramas 

considerados, foi produzida a Tabela 12, que apre-
senta os percentuais de permanência nas diferentes 
classes de enquadramento. Para todos os casos, a 
tabela apresenta, em destaque, a classe na qual cada 
sub-bacia apresenta maior percentual de permanên-
cia.  Quando diferentes classes apresentaram mesmo 
percentual de permanência, foi destacada a classe 
de usos mais nobres. 

Nas situações em que os percentuais de 
permanência se encontram fora do intervalo de 
análise, a permanência correspondente é represen-
tada por < 50%, (quando se trata de valor inferior a 
50% da permanência), ou por > 95%, (quando o 
valor supera a permanência de 95%). 

A Tabela (12) permite observar que, de 
modo geral, a situação atual da bacia (panorama 1) 
aproxima-se da condição associada ao panorama 2. 
Outro aspecto que merece destaque é o fato de que 
a perspectiva estabelecida pelo panorama 3 (trata-
mento com 70% de eficiência para 100% da popu-
lação urbana) é suficiente para que seis das nove 
sub-bacias apresentem condições compatíveis com a 
perspectiva de enquadramento na Classe 2 ou supe-
rior. Quando se aumenta a eficiência do tratamento 
para 85%, conforme proposto por meio do pano-
rama 4, observa-se que praticamente todas as sub-
bacias, independentemente do cenário considerado, 
estabeleceriam condições de qualidade compatíveis 
com aquelas esperadas para cursos d’água Classe 2, 
apresentando-se como única exceção a sub-bacia 
SB2 para o cenário associado ao ano de 2030, que 
permaneceria na Classe 3. 
 
Cargas remanescentes a serem tratadas 

por sub-bacia 

Para a estimativa das cargas remanescentes a 
serem tratadas considerou-se que um percentual de 
50% da vazão de referência para outorga no estado 
do Espírito Santo (Q90) estaria disponível para dilui-
ção das cargas aportadas aos cursos d’água. Desta 
maneira, a referida vazão foi considerada como a 
parcela da vazão do corpo d’água que dilui as cargas 
remanescentes totais nele lançadas, de tal modo que 
a parcela a ser tratada corresponda à carga a ser 
removida para que seja alcançada determinada clas-
se de enquadramento nas sub-bacias consideradas. 

A Figura (05) apresenta o caso específico 
das parcelas de carga a serem tratadas em cada sub-
bacia, no ano de 2012, para que elas possam apre-
sentar condições de qualidade compatíveis com a 
Classe 2. Nesse gráfico estão representadas as cargas 
diluídas e as cargas a serem tratadas e, em alguns 
casos, uma parcela denominada capacidade de dilu-
ição não utilizada, que corresponde à parcela de  
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Figura (04) - Probabilidade de permanência nas classes de enquadramento da sub-bacia 

Foz do Rio Itapemirim (SB9) para o ano de 2012 

 
 
 
 

 
 

Figura (05) - Capacidades de diluição do corpo d’água e parcela das cargas a serem 

tratadas para qualidade compatível com a Classe 2 no ano de 2012. 
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Figura (06) - Nível de estresse das sub-bacias para o panorama 1, Classe 2 e ano 2012 

 

 
vazão que, teoricamente, não é comprometida na 
função de diluir a carga remanescente total. 

É relevante observar que as maiores parcelas 
de carga a serem removidas estão nas sub-bacias SB7 
e SB9, sub-bacias que recebem grandes quantidades 
de carga remanescente. Entretanto, é relevante ob-
servar que parte dessas cargas provém de sub-bacias 
localizadas à montante. Desta forma, não bastaria 
concentrar as ações de tratamento de esgotos nas 
sub-bacias que apresentam maior destinação de 
cargas, sendo relevante avaliar, também, a contribu-
ição das sub-bacias nas quais as cargas são produzi-
das.  

As informações reunidas na Figura (05) 
permitem que se faça uma avaliação comparativa 
entre as parcelas de carga diluídas e a serem tratadas 
nas diferentes sub-bacias. Contudo, o referido gráfi-
co não permite inferências sobre como as cargas 
remanescentes comprometem os corpos d’água, não 
sendo possível determinar o nível de pressão que a 
carga lançada exerce sobre os rios.  

Neste contexto foi estabelecida a Figura 
(06) que apresenta, em termos percentuais, para o 
panorama 1, Classe 2 de qualidade e ano 2012, a 
parcela da carga assimilada pela capacidade de dilu-
ição, a parcela da carga a ser tratada e a parcela da 
capacidade de diluição não utilizada. Nesta figura é 
possível observar quais sub-bacias, de fato, apresen-
tam maior quantidade de carga a ser tratada em 
relação à parcela de carga remanescente total que é 
nela lançada. Por permitir a análise do grau de pres-
são sofrido pela sub-bacia em relação às cargas lan-
çadas, a Figura (06) foi denominada nível de estres-
se das sub-bacias, de modo que as bacias que apre-
sentam maiores percentuais de cargas a serem trata-
das são consideradas sub-bacias mais pressionadas 
sob o ponto de vista de qualidade. A partir da sim-

ples inspeção da Figura (06) é possível observar que, 
considerando-se o panorama 1 para o ano de 2012, 
a sub-bacia mais pressionada é a denominada SB2. 
Este resultado se justifica pelo fato de que, apesar 
das cargas de esgotos provenientes desta sub-bacia 
serem inferiores às correspondentes a diversas ou-
tras sub-bacias, a sub-bacia SB2 apresenta  menor 
disponibilidade hídrica e, consequentemente, me-
nor capacidade de suporte das cargas orgânicas. 
 
 

CONCLUSÕES 
 
 

A partir das estimativas das cargas produzi-
das em cada sub-bacia, observou-se que nas sub-
bacias SB5, SB7 e SB2 seriam geradas as maiores 
cargas remanescentes de DBO5,20 decorrentes do 
aporte de esgotos de origem doméstica, considerado 
o cenário de enquadramentoassociado à atual con-
dição de tratamento de esgotos. Os percentuais 
relativos às cargas geradas nas subabacias SB5, SB7 e 
SB2 foram, respectivamente, 21, 20 e 19% de toda 
carga remanescente produzida na bacia hidrográfica 
do rio Itapemirim (14,3 t DBO5,20/d). 

As maiores cargas remanescentes totais de 
DBO5,20 foram associadas às sub-bacias SB9, SB7, SB6 
e SB4, nessa ordem. Cabe ressaltar que estas sub-
bacias recebem cargas provenientes de sub-bacias 
localizadas à montante.  

Na maior parte das situações analisadas nes-
te estudo, a permanência nas diferentes classes de 
uso no panorama 1 aproxima-se do percentual asso-
ciado às mesmas classes no panorama 2, sugerindo a 
existência de baixos níveis de cobertura para o servi-
ço de tratamento de esgotos.  
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Na condição de eficiência de tratamento re-
lacionada ao panorama 3 (70% de remoção de 
DBO), seis das nove sub-bacias apresentariam con-
dições de qualidade compatíveis com aquelas estabe-
lecidas para as Classes 1 ou 2 (SB1, SB3, SB4, SB5, 
SB6 e SB8). Num cenário em que a eficiência do 
tratamento fosse elevada para 85% (panorama 4), a 
quase  totalidade das sub-bacias seria levada às con-
dições de qualidade compatíveis com a Classe 2, 
independentemente do panorama avaliado; como 
exceção apresentou-se a sub-bacia SB2 que perma-
neceria na Classe 3 no ano de 2030. Neste contexto, 
a metodologia empregada neste trabalho demons-
tra-se útil para a avaliação de metas intermediárias 
de enquadramento, permitindo que os decisores 
avaliem os investimentos referentes às diferentes 
possíveis classes de enquadramento. Adicionalmen-
te, entende-se que o percentual de atendimento 
associado às curvas de permanência de carga pode 
ser empregado como parâmetro de mensuração das 
metas intermediárias de enquadramento. 

Considerando-se a condição atual de trata-
mento de esgoto na bacia hidrográfica do rio Ita-
pemirim, foco deste estudo, as estimativas das cargas 
de DBO5,20 relacionadas com o aporte de esgotos de 
origem doméstica (produzidas e a serem tratadas) e 
a análise do nível de estresse das sub-bacias, eviden-
ciou-se que, objetivando a melhoria de qualidade de 
cursos d'água,  as sub-bacias SB2, SB5 e SB7 apre-
sentaram-se como regiões prioritárias para investi-
mentos associados ao setor de esgotamento sanitá-
rio. 
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Contribution To The Selection Of Itapemirim River 
Watershed Water Quality Classes Considering Sew-
age Pollution Sources 
 
ABSTRACT 
 

Considering the relevance of the selection of 

CONAMA(Brazilian Environment Council)  water quality  

classes for watercourse reaches  as a management tool, the 

study aimed to evaluate classification scenarios for 

Itapemirim watershed by considering the sanitation sector 

as the only source of pollutant loads. In order to compose 

different scenarios, classification scenarios were established 

considering four sewage treatment conditions presenting 

different Biochemical Oxygen Demand (BOD5,20) removal 

efficiencies for three  different time horizons (2012, 2020 

and 2030). Itapemirim watershed was divided into nine 

sub-basins, for which water availability was determined by 

flow duration regionalization procedures. Water quality 

duration curves corresponding to the maximum 

BOD5,20loads associated with the CONAMA 357/205 

water quality classes 1, 2 and 3 were produced from re-

gionalization curves. The overlapping duration curves and 

remaining total pollution loads corresponding to different 

scenarios, led to the appropriation of the percentage of time 

that each sub-basin would present quality compatible with 

the established water quality classes. The results allowed to 

associate different Itapemirim river watercourse classes 

scenarios with different sewage treatment cover conditions. 

They also suggest that the methodology adopted for the 

development of this study can be used generally to support 

decisions about the definition of water quality classes of 

watercourses reaches.  

Key-words: Water quality class, sewage, Itapemirim river. 
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RESUMO 
 

O consumo das águas subterrâneas tem crescido continuamente no Brasil, aumentando a necessidade de proteção e 

uso sustentável destes recursos. Uma ferramenta importante para a gestão desses recursos é o estudo da estimativa de recarga 

de aquíferos. Visando gerar informações que permitam melhorar a gestão da água na região, este trabalho consistiu na apli-

cação do método da variação do nível d’água (VNA) para se estimar a recarga em cinco poços de uma sub-bacia hidrográfica 

rural, localizada no município de Viçosa, Zona da Mata Mineira. Para isso, foram realizados slug tests e o monitoramento 

semanal durante um ano hidrológico da superfície freática nos poços. A recarga média anual dos poços foi de 270,6 mm, o 

que corresponde a uma taxa de recarga média anual de 17,4% para o período monitorado ao longo do qual ocorreu uma 

precipitação total anual quase 15% acima da média dos últimos anos. Os poços apresentaram recarga semelhantes, com 

exceção do poço 5 que apresentou quase o dobro da recarga dos outros poços devido, provavelmente, à existência de nascentes 

em seu entorno. O uso do método se mostrou satisfatório e o resultado obtido é semelhante à recarga encontrada em outro 

trabalho realizado na mesma região. 

 

Palavras-chave: método VNA; estimativa da recarga; águas subterrâneas. 

 

INTRODUÇÃO 
 

 

O uso das águas subterrâneas está aumen-
tando continuamente no país. As causas dessa ten-
dência são o crescimento do consumo, a degradação 
dos corpos d´água superficiais e uma maior e me-
lhor compreensão da dinâmica dos aquíferos, bem 
como as melhorias tecnológicas na perfuração de 
poços (CABRAL et al., 2006). Estima-se que 35% da 

população do país é servida por essas águas. No 
estado de São Paulo, 70% dos municípios utilizam 
somente ou parcialmente mananciais subterrâneos 
para fins de abastecimento público (TEIXEIRA et 

al., 2009).  

Entretanto, existem alguns problemas asso-
ciados ao uso destas águas, com destaque para a 
explotação excessiva e a contaminação dos reserva-
tórios subterrâneos. A extração intensa de grandes 
volumes de água por bombeamento do subsolo, sem 
considerar aspectos como a disponibilidade e recar 
 

*Departamento de Engenharia Civil — Universidade Federal de 

Viçosa 

ga do aquífero, afeta tanto os usuários destas águas 
como os sistemas ecológicos. Várias são as fontes 
potenciais de contaminação de aquíferos como ati-
vidades industriais e agrícolas (vazamentos), disposi-
ção incorreta de resíduos sólidos e efluentes domés-
ticos e/ou industriais, dentre outras (TEIXEIRA et 

al., 2009).  

Estes dados demonstram a relevância e a 
necessidade de estudos da estimativa da recarga para 
auxiliar a explotação sustentável destas águas e de 
pesquisas que visem a proteção dos aquíferos, em 
especial os freáticos — mais suscetíveis à poluição 
objetivando manter a boa qualidade desse recurso 
através da geração de mapas de vulnerabilidade 
e/ou criação de modelos hidrogeológicos de trans-
porte de poluentes. 

O objetivo deste trabalho é estimar a recar-
ga em um aquífero raso e livre (freático) através do 
método da variação do nível d’água (VNA). Para 
isso foram alocados e monitorados poços de obser-
vação, executados slug tests e observada a pluviome-

tria durante o período de estudo. O presente artigo 
apresenta os resultados da aplicação de uma técnica, 
desenvolvida por Coelho et al. (2012), à uma bacia 
hidrográfica com características físicas diferentes 
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daquela para a qual estes autores desenvolveram 
seus estudos, e voltado para determinação da recar-
ga média encontrada para uso em um modelo hi-
drogeológico específico de um aquífero freático. A 
área de interesse é uma pequena bacia hidrográfica 
localizada na zona rural do município de Viçosa, 
Zona da Mata de Minas Gerais. 
 
Recarga 

 
A recarga de um aquífero pode ser definida 

como o processo em que a água presente na super-
fície terrestre infiltra no solo, atravessando seu perfil 
até que atinge a superfície freática do aquífero (ca-
mada saturada do solo), assim contribuindo para o 
aumento do volume de água disponível no reserva-
tório subterrâneo. Pode ocorrer de modo natural 
(precipitação) ou artificial (irrigação). Alguns fato-
res que interferem nesse processo são: a condutivi-
dade hidráulica vertical do meio, a transmissividade 
do aquífero e a capacidade de infiltração de água no 
solo (POEHLS & SMITH, 2009). 

Porém, nem sempre a água que infiltra no 
solo atinge o nível d’água. No perfil do solo podem 
existir camadas com baixa condutividade hidráulica, 
conduzindo assim o fluxo para depressões próximas 
onde a água escoa superficialmente ou evapora, não 
chegando assim ao aquífero (VRIES & SIMMERS, 
2002). Além disso, a água também pode ser captada 
pelas raízes da vegetação local, ficar retida nos mi-
croporos do solo ou evaporar antes de chegar ao 
aquífero. 
 

 

METODOLOGIA 
 
 

Existem diversos métodos para se estimar a 
recarga, entretanto a escolha da melhor técnica 
nem sempre é fácil. Algumas considerações são im-
portantes como a escala de tempo ou espaço utiliza-
da, o alcance e a confiabilidade da recarga estimada 
baseadas em diferentes técnicas, além de outros 
fatores que podem limitar o uso de algumas dessas 
técnicas (SCANLON et al., 2002). 

Scanlon et al. (2002) organizam as técnicas 

de estimativa de recarga com base em três diferentes 
zonas do solo, de acordo com a fonte em que os 
dados são obtidos: zonas superficial, insaturada e 
saturada. Para cada uma as técnicas são classificadas 
em físicas, químicas (uso de traçadores) ou modelos 
numéricos. 

As técnicas baseadas na leitura de níveis 
d’água em poços estão entre os métodos mais apli-

cados na determinação da recarga. Isso ocorre devi-
do a facilidade em se estimar a recarga através das 
variações temporais ou padrões espaciais de leituras 
dos níveis freáticos (HEALY & COOK, 2002). 
 

Método da Variação do Nível d’Água (VNA) 

 
Dentro dos métodos físicos da zona saturada 

insere-se o método da variação do nível d’água 
(VNA) ou, em inglês, “water table flutuation” (WTF). 

Este método é aplicado somente em aquíferos livres. 
Nele se considera que o aumento do nível d’água 
nos aquíferos não confinados ocorre somente por 
causa da elevação do lençol freático. Coelho et al. 

(2012) acrescentam que esse método pode ser usa-
do em grandes áreas, desde que possuam variações 
do lençol freático repentinas, comportamento espe-
rado em aquíferos rasos e regiões com altos índices 
de precipitação.   

Este método é bastante popular no país, 
sendo utilizado frequentemente por diversos pesqui-
sadores em várias regiões do Brasil. Dentre os estu-
dos de recarga que utilizam esta metodologia se 
encontram trabalhos na Paraíba de Coelho et al. 
(2012), em Minas Gerais de Silva et al. (2012) e em 
São Paulo de Lucas et al. (2012). Vale lembrar que 

embora os trabalhos citados e tantos outros utilizem 
a técnica da VNA, a metodologia utilizada pelos 
pesquisadores costuma ter algumas pequenas varia-
ções, como no traçado da curva de recessão em que 
ocorre o uso de equações ou outros métodos para se 
traçar esta curva.  

Healy & Cook (2002) comentam a respeito 
das vantagens do método como sua simplicidade e 
facilidade de aplicação. Além de indicarem suas 
limitações, entre as quais tem-se o uso recomendado 
da técnica apenas para aquíferos rasos, devido as 
flutuações abruptas do nível d’água, o que dificil-
mente ocorre em aquíferos profundos; e o fato do 
método não poder ser utilizado quando as taxas de 
recarga e descarga são equivalentes, pois assim a 
superfície freática não sofre elevação ou rebaixa-
mento e o método estimaria uma recarga nula.  

A recarga é calculada pela seguinte fórmula 
matemática (HEALY & COOK, 2002).  
 

t

h
S

dt

dh
SR yy 


                                               (1) 

 
Em que: R = recarga; Sy = rendimento espe-

cífico; Δh = variação da altura da superfície freática 
devido a um evento de recarga e Δt = tempo de 

duração do evento de recarga. 
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A equação (1) considera que a água que 
chega ao nível d’água é armazenada prontamente, e 
que o fluxo de base, a entrada e saída de fluxo sub-
superficial e a evapotranspiração no subsolo são 
nulas durante o processo de recarga (GOMES, 
2008). 

De acordo com Healy & Cook (2002), o 
termo da equação (1) Δh é determinado através da 

diferença entre o pico do hidrograma e o ponto 
mais baixo da curva de recessão extrapolada no 
mesmo instante em que o pico ocorre (Figura 1). 
Essa curva é baseada no trajeto que o gráfico teria 
caso não ocorresse o fenômeno da precipitação.  
 

 
 

Figura 1 - Determinação do Δh / 

Fonte: Adaptado de Healy & Cook, 2002. 

 
Outro termo necessário para a recarga e 

que deve ser estimado ou calculado é o rendimento 
específico, que consiste no volume de água descar-
regada por um aquífero livre por unidade de área 
superficial por decréscimo unitário do nível d’água 
(carga hidráulica) (KRUSEMAN & RIDDER, 2000). 
Gomes (2008) afirma que este parâmetro possui 
grande relevância na variação do nível d’água e nos 
modelos matemáticos de águas subterrâneas, sendo 
a precisão de seu cálculo refletida nas incertezas dos 
resultados gerados. É determinado pela equação 2, a 
seguir (HEALY & COOK, 2002). 
 

ry SnS                                                              (2) 

 
Em que: Sy = rendimento específico; n = po-

rosidade total e Sr = retenção específica. 

O rendimento específico pode ser determi-
nado em laboratório através de ensaios de drena-
gem de coluna de solo ou pela geração de uma cur-

va de retenção da água no solo ou em campo por 
meio de teste de bombeamento de poço (Aquifer 

Tests) que consiste no bombeamento de um poço 

durante horas ou dias e na observação do lençol 
freático em poços de observação próximos ao poço 
bombeado coletando-se dados de rebaixamento 
versus tempo, que são utilizados na geração de um 
gráfico em escala logarítmica para comparação com 
gráficos (curvas) teóricos, escolhendo-se um ponto 
que terá seus valores de rebaixamento e tempo utili-
zados para o cálculo do Sy. Outra opção de cálculo é 
a utilização do método do balanço de volume (Vo-

lume Balance Method) que consiste na combinação do 

teste de bombeamento com o balanço hídrico do 
cone de rebaixamento originado pelo bombeamen-
to do poço. Segundo este método, o parâmetro é 
obtido através da equação 3 (HEALY & COOK, 
2002). 
 

c

b
y V

V
S                                                                    (3) 

 

Em que: Sy = rendimento específico, Vb = vo-

lume de água bombeada do poço em um determi-
nado tempo e Vc = volume do cone de rebaixamento 

do poço (região compreendida entre o nível d’água 
inicial e o nível d’água final do teste) (HEALY & 
COOK, 2002). 
 

Características da área de estudo 

 

A área de interesse é uma sub-bacia hidro-
gráfica rural, a qual apresenta cerca de 70% da área 
da bacia do Córrego Palmital, importante afluente 
do Ribeirão São Bartolomeu, manancial que abaste-
ce o município de Viçosa, localizado na Zona da 
Mata de Minas Gerais. A sub-bacia fica compreendi-
da entre as coordenadas UTM  7695900 m e 
7697400 m Norte e entre as coordenadas UTM 
723100 m e 724400 m Leste, Datum SAD 69 Zona 
23S (CARVALHO, 2013). 

A sub-bacia apresenta relevo fortemente 
ondulado e montanhoso, típico da região, denomi-
nado de “Mar de Morros”. Apresenta encostas com 
perfil convexo-côncavo associadas a vales com fundo 
chato, os quais são formados por terraços e leitos 
maiores, locais em que movimentam pequenos cur-
sos d’água (CÔRREA, 1984). A altitude da área de 
estudo varia entre 715 e 855 metros e possui uma 
área de 125 hectares (CARVALHO, 2013). A pasta-
gem é o uso preponderante do solo da bacia com 
cerca de 65% da área, seguido pela mata (15%) 
(ANDRADE, 2010).  
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Figura 2 - Localização dos poços de monitoramento na sub-bacia. 

 
 

A geologia da sub-bacia é homogênea, ten-
do o gnaisse como rocha principal, sendo encontra-
da em diversos níveis de alteração, sendo os mais  
alterados predominantes na área (ANDRADE, 
2010). Sob um enfoque geológico-geotécnico a sub-
bacia apresenta solos residuais de gnaisse jovens e 
maduros oriundos de intemperismo, recobertos por 
colúvios. Ocorrem também materiais aluvionares de 
pequena espessura nos terraços e leitos dos córregos 
rasos e estreitos da sub-bacia. (CARVALHO, 2013).  

A hidrogeologia da área é representada por 
um aquífero freático poroso formado por depósitos 
aluvionares do Quaternário e solos de alteração das 
rochas metamórficas do Pré-Cambriano Inferior ou 
Indiviso. Este aquífero apresenta o nível freático 
próximo à superfície do terreno sendo assim carac-
terizado como raso e livre (CARVALHO, 2013). 
 
Poços de monitoramento do nível d’água 

 

Foram alocados na sub-bacia 6 poços para o 
monitoramento semanal da superfície freática do 

aquífero livre e raso (Figura 2) durante um ano 
hidrológico, porém o poço 6 atingiu o topo rochoso 
mas não atingiu o aquífero, tendo sido deste modo 
desconsiderado do presente estudo. Para isso utili-
zou-se um medidor de nível d’água elétrico, marca 
Solinst®, modelo 101. 

Os poços foram construídos utilizando um 
trado mecânico até se atingir a superfície freática, 
ponto a partir do qual o furo foi aprofundado mais 
dois metros para garantir a leitura do N.A. em qual-
quer época do ano. Depois de executado o furo 
instalou-se no local um tubo de PVC de 2 polegadas 
de diâmetro. Este tubo apresentava de sua base até a 
altura de 1 m ranhuras e uma manta de geotêxtil 
(filtro) acoplado para garantir apenas a entrada de 
água. Após a fixação do tubo, o furo foi preenchido 
com areia grossa lavada até 20 cm da superfície do 
solo. O restante do furo foi completado com bento-
nita hidratada para selar o poço e evitar a entrada da 
água da superfície pelas paredes do tubo (CARVA-
LHO, 2013). 
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O período de observação contabilizou um 
ano hidrológico, iniciando-se em outubro de 2011 e 
finalizando-se em setembro de 2012. As coordenadas 
dos poços foram coletadas em um GPS de navega-
ção e são apresentados na Tabela 1. 

Os poços foram alocados na sub-bacia vi-
sando abarcar toda a área do aquífero raso e livre e 
assim se monitorar as variações sazonais de sua su-
perfície freática. Todos os poços são rasos, com pro-
fundidades variando de 3,8 m (poço 1) até 6,2 m 
(poço 3). Apresentam na porção mais próxima da 
superfície uma camada de solo residual maduro de 
gnaisse, com espessura variando de 1,00 m (poço 2) 
até 3,80 m (poço 1). Abaixo desta camada ocorre o 
solo residual jovem de gnaisse até o fim de cada 
poço.  
 

Tabela 1 - Coordenadas dos poços. 

 

Poço Longitude 
UTM-L (m)* 

Latitude 
UTM-N(m)* 

Poço 1 723352 7696763
Poço 2 723592 7696762
Poço 3 723525 7696325
Poço 4 723816 7696488
Poço 5 723945 7696773
Poço 6 723949 7696447

 *Datum SAD 69 Zona 23S 

 
 
Rendimento específico 

 

A estimativa do rendimento específico con-
siderou o cálculo da condutividade hidráulica (K) 
através de uma fórmula empírica que relaciona esses 
parâmetros, usada em Maziero (2008), denominada 
de equação de Biecinski (4) (PAZDRO, 1983, In: 
ALVAREs e NIEDZIELSKI, 1996). 
 

7117,0 KS y                                                      (4) 

 
Na equação (4) a condutividade hidráulica 

deve ser expressa em m·dia-1. 
A condutividade hidráulica foi obtida atra-

vés da realização de slug tests. O ensaio foi realizado 

em 4 dos 6 poços de monitoramento. Os dados ge-
rados foram processados no software Aquifer Test 

4.0®, aplicando o método de Bouwer & Rice 
(BOUWER & RICE, 1976). A condutividade do poço 
5 foi considerada como a média de três deles (poços 
1, 2 e 4) pois os mesmos se encontram em locais 
com as mesmas características pedológicas deste 
poço. Os poços 1, 2, 4 e 5 estão em áreas classifica-

das segundo a Embrapa como Argissolo enquanto o 
poço 3 em local classificado como Latossolo.  
 

Pluviometria 

 

Os dados de precipitação para o período de 
monitoramento considerado foram obtidos através 
da Estação Meteorológica da Universidade Federal 
de Viçosa (UFV) devido à proximidade com a sub-
bacia (cerca de 10 Km). 

Estes dados foram coletados com o objetivo 
de servirem de base para o cálculo da parcela das 
precipitações que efetivamente se torna recarga. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

Pluviometria 

 

Em torno de 75% das precipitações do ano 
hidrológico (setembro de 2011 a outubro de 2012) 
se concentraram em apenas 4 meses, de outubro a 
janeiro (Figura 3). A série histórica foi composta 
pela média de 10 anos de dados (2000-2010). 

Observa-se também que em seis meses as 
precipitações foram superiores as das médias histó-
ricas, em outros cinco foram inferiores e em um, 
julho, os valores foram praticamente iguais. É inte-
ressante notar que três meses (novembro, janeiro e 
fevereiro) apresentam diferenças de mais de 100 
mm, ou seja, apesar das precipitações do ano hidro-
lógico ter comportamento semelhante à série histó-
rica, nestes meses ocorreram grandes disparidades. 

A precipitação total no ano monitorado foi 
de 1558,30 mm, enquanto que o total das séries 
histórias foi de 1347,54 mm. Essa diferença de quase 
15% indica que o ano estudado contou com uma 
precipitação bem acima do normal, além de irregu-
laridades nas precipitações no ano como um todo, 
tendo chovido mais de outubro a janeiro e maio e 
menos nos meses de fevereiro e março. 
 
Condutividade hidráulica 

 
Na tabela 2 são apresentados os dados de 

condutividade hidráulica, obtidos através do slug test, 

e os de rendimento específico, estimados por meio 
da equação (4). 

Os valores de Sy foram próximos, indicando 
semelhanças entre as vizinhanças de cada poço, o 
que é esperado, pois os poços 1, 2, 4 e 5 se encon-
tram em argissolos e o poço 3 em latossolos. Com 
exceção do poço 2, todos os valores de Sy foram 
iguais para uma mesma classe de solo. 
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Figura 3 - Pluviometria do ano hidrológico e da série histórica 

 
 

Tabela 2 - Valores de Condutividade Hidráulica (K) e 

Rendimento Específico (Sy). 

 

Poço K 
(m·dia-1) 

Sy = 0,117*K1/7 

Poço 1 0,133 0,09 
Poço 2 0,042 0,07 
Poço 3 0,029 0,07 
Poço 4 0,222 0,09 
Poço 5 0,134 0,09 

 
 

Os valores de condutividade hidráulica en-
contrados são semelhantes entre si (ordem de gran-
deza próximas) e compatíveis com os dados de con-
dutividade hidráulica obtidos por Betim (2013) que 
realizou ensaios de laboratório nos solos da mesma 
sub-bacia. 
 
Monitoramento da superfície freática 

 
 

A leitura do nível d’água do poço 1 pode ser 
observada na Figura 4, juntamente com os dados de 
precipitação para o período. 

Nota-se que a curva do poço 1 tende a apre-
sentar comportamento semelhante ao das barras 
representativas da precipitação. No começo do grá-
fico ao longo dos altos volumes precipitados obser-
vam-se o aumento do lençol freático no poço 1, 
indicando a recarga do mesmo. A recarga se torna 
pouco frequente a partir do momento em que as 

precipitações se tornam escassas, ocorrendo declí-
nios e elevações das leituras no poço na parte cen-
tral do gráfico, até uma queda gradual e constante 
durante o período seco do ano (lado direito do 
gráfico). 
 
 
Estimativa da recarga pelo método VNA 

 
O método VNA consiste na leitura sucessiva 

e em pequenos intervalos de tempo, de algumas 
horas até poucos dias, da profundidade da superfí-
cie freática de poços instalados em aquíferos rasos. 

Na figura 5 é mostrada a análise do hidro-
grama do poço 3 onde se observa a determinação do 
parâmetro Δh da equação (1). 

Nos primeiros meses do monitoramento do 
poço notam-se frequentes elevações (picos) que 
contam como eventos de recarga de grande magni-
tude; próximo ao meio do gráfico até o final, os 
eventos de recarga são bem menores e menos co-
muns devido às raras precipitações neste período do 
ano.  

Os valores dos parâmetros ΣΔh e Sy, bem 
como a recarga (R) e a taxa de recarga (r) conside-
rada a precipitação do ano monitorado (1558,30 
mm), estimados para cada poço são apresentados na 
tabela 3. 

A recarga foi calculada com a mesma equa-
ção utilizada em Maziero (2008). 
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Figura 4 - Leitura dos níveis d'água no poço 1 e a precipitação no mesmo período. 

 

 

 

 
 

Figura 5 - Determinação do parâmetro Ah nas leituras de N. A. feitas no poço 3. 

 
 
 
 

t

h
SR y 


                                                          (5) 

 

 

O valor de Δt é equivalente ao período de 1 
ano. 

Todos os poços, com exceção do poço 5, a-
presentaram valores de recarga próximos, entre 14 e 
16,3% da chuva anual monitorada. 

O poço 5 apresentou um valor de recarga 
quase duas vezes superior ao dos outros poços. Pro-
váveis explicações residem no fato do poço estar 
localizado próximo a nascentes. 
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A recarga média dos poços foi de 270,6 mm, 
com uma taxa de recarga média de 17,4%. 

 

Tabela 3 - Parâmetros da estimativa da recarga pelo 

método VNA. 

 

Poço ΣΔh 
(m) 

R 
(mm) 

r 
(%) 

Poço 1 2,49 218,8 14,0 
Poço 2 3,01 223,5 14,3 
Poço 3 3,32 234,7 15,1 
Poço 4 2,70 254,6 16,3 
Poço 5 4,80 421,3 27,0 

 
 
Discussões 

 
A estimativa da recarga pelo método VNA 

coloca grande importância nos parâmetros Sy e ΣΔh, 

motivo pelo qual suas estimativas devem ser necessa-
riamente as mais apuradas possíveis para garantir 
uma recarga condizente com a real. Porém, a de-

terminação do parâmetro ΣΔh já oferece em si um 

certo grau de subjetividade e incerteza devido ao 
fato de sua estimativa se basear em um traçado sub-
jetivo de uma curva de recessão. Alguns autores 
optam por utilizar equações na determinação en-
quanto outros tendem a traçar graficamente esta 
curva, baseando-se no comportamento do traçado 
do hidrograma, como feito no presente estudo. 

Os valores de recarga dos poços, com exce-
ção do poço 5, são semelhantes. Este fato provavel-
mente se deve à proximidade dos poços, e ao tama-
nho, reduzido, da bacia estudada.  

O maior valor de recarga calculado para o 
poço 5 se deve, muito provavelmente, ao fato de que 
o mesmo encontra-se em área com diversas nascen-
tes. 

A recarga média encontrada serve como re-
ferência para estudos na região com bacias com 
características físicas semelhantes, tendo sido inclu-
sive utilizada em um modelo hidrogeológico desen-
volvido nesta sub-bacia (CARVALHO, 2013). Além 
disso, pode servir de comparação com outras meto-
dologias de estimativa de recarga realizadas na 
mesma área de estudo ou adjacências, como o reali-
zado por Paiva (2006), que encontrou para uma sub-
bacia rural no município de Paula Cândido, limítro-
fe a Viçosa, uma recarga de 183,3 mm pelo método 
VNA. Este valor é relativamente próximo dos valores 
encontrados para os poços 1, 2 e 3, indicando que o 
estudo se encontra dentro do esperado para a esti-
mativa da recarga na região. Porém como se trata de 
épocas diferentes e não se sabe a precipitação total 

durante o período da pesquisa de Paiva (2006) não 
se pode comparar também a taxa de recarga.  
 

 

CONCLUSÕES 
 

 

A estimativa da recarga através do uso da 
técnica de variação do nível d’água se mostrou satis-
fatória tendo em vista os resultados semelhantes 
encontrados para 4 dos 5 poços e os valores próxi-
mos aos encontrados na literatura para bacia seme-
lhante.  

É importante considerar o estudo contínuo 
da recarga, além do uso de outras metodologias 
durante a mesma época, para comparação, uma vez 
que a estimativa da recarga é fator chave para a ma-
nutenção dos reservatórios subterrâneos e importan-
tes para estudos e programas de gerenciamento de 
águas subterrâneas dando subsídio ao uso racional 
deste precioso recurso. 
 

 

AGRADECIMENTOS 
 
 

Os autores agradecem à Capes pela conces-
são de bolsas de estudos para a realização desta pes-
quisa e à FAPEMIG e ao CNPq, pelo apoio financei-
ro ao projeto. Agradecem também as críticas e su-
gestões dos revisores. 
 
 

REFERÊNCIAS 
 

 

ANDRADE, L. C. R. Estudo da influência do meio 
físico e das atividades antrópicas na qualidade da 
água na sub-bacia do córrego Palmital — Viçosa/MG. 
2010. 170 p. Dissertação (Mestrado em Engenharia 
Civil)-Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG, 
2010. 
 
BETIM, L. S. Caracterização da condutividade hi-
dráulica dos solos e estudo da vulnerabilidade à 
contaminação dos aquíferos da sub-bacia do córrego 
Palmital — Viçosa/MG. 2013. 209 p. Dissertação 
(Mestrado em Engenharia Civil)-Universidade Fede-
ral de Viçosa, Viçosa, MG, 2013. 
 
BOUWER, H. & RICE, R. C. A slug test for deter-
mining hydraulic conductivity of unconfined aqui-
fers with completely or partially penetrating wells. 



RBRH – Revista Brasileira de Recursos Hídricos Volume 19 n.1 –Jan/Mar 2014, 271-280 

  279

Water Resources Research, 12(3), p. 423 — 428, 
1976. 
 
CABRAL, J. J. S. P.; SANTOS, S. M.; FILHO, I. D. S. 
P. Bombeamento Intensivo de Água Subterrânea e 
Riscos de Subsidência do Solo. Revista Brasileira de 
Recursos Hídricos Vol. 11 n. 3 Jul/Set, p. 147-157, 
2006. 
 
CARVALHO, V. E. C. Modelagem hidrogeológica de 
uma sub-bacia hidrográfica da zona da mata de Mi-
nas Gerais. 2013. 148 p. Dissertação (Mestrado em 
Engenharia Civil)-Universidade Federal de Viçosa, 
Viçosa, MG, 2013. 
 
COELHO, V. H. R.; ALMEIDA, C das N.; SILANS, A. 
M. B. P. Análise da flutuação do nível d’água para 
estimativa da recarga subterrânea da bacia represen-
tativa do rio Gramame no nordeste brasileiro. Revis-
ta Brasileira de Recursos Hídricos Vol. 17 n. 2 A-
br/Jun, p. 241 — 252, 2012. 
 
CORRÊA, G. F. Modelo de evolução e mineralogia 
da fração argila de solos do planalto de Viçosa, MG. 
1984. 87 p. Dissertação (Mestrado em Solos e Nutri-
ção de Plantas)-Universidade Federal de Viçosa, 
Viçosa, MG, 1984. 
 
GOMES, L. H. Determinação da recarga profunda 
na bacia-piloto do Ribeirão da Onça em zona de 
afloramento do sistema aquífero Guarani a partir de 
balanço hídrico em zona saturada. 2008. 167 p. Dis-
sertação (Mestrado em Engenharia Civil)-
Universidade de São Paulo, São Carlos, SP, 2008. 
 
HEALY, R.W. & COOK, P.G. Using groundwater 
levels to estimate recharge. Hydrogeology Journal, 
10, p. 91 — 109, 2002. 
 
KRUSEMAN, G. P. & RIDDER, N. A. Analysis and 
Evaluation of Pumping Test Data. Second Edition. 
International Institute for Land Reclamation and 
Improvement — ILRI. Amsterdan, Holanda. 372 p. 
2000. 
 
LUCAS, M. C.; GUANABARA, R. C.; WENDLAND, 
E. Estimativa de recarga subterrânea em área de 
afloramento do Sistema Aquífero Guarani. Boletín 
Geológico y Minero, Vol. 123 n. 3. p.  311 — 323, 
2012. 
 
MAZIERO, T. A. & WENDLAND, E. Variabilidade 
espacial da recarga em área urbana. In: RBRH — 

Revista Brasileira de Recursos Hídricos Vol. 13 n. 3 
Jul/Set 2008, p. 35 - 46. 
 
PAIVA, G. P. Estimativa da recarga em uma unidade 
detrítica de uma micro-bacia do rio Piranga (MG). 
2006. 137 p. Dissertação (Mestrado em Engenharia 
Civil)-Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG, 
2006. 
 
PAZDRO, Z. (1983). Hydrogeologia Ogólna, W.G. 
Warszawa, p.575. In: ALVAREZ, R.H.; 
NIEDZIELSKI, H. (1996). Estimacion de la recarga 
en la subcuenca Rio de las Avenidas Pachuca 
Hidalgo México. In: Congresso Latino-Americano 
de Hidr. Sub., 3, México: ALHSUD, p.35-46. 
 
POEHLS D. J. & SMITH, G. J. Encyclopedic Dic-
tionary of Hydrogeology. Editora Academic Press. 
527 p. 2009. 
 
SILVA, L. A.; SILVA, A. M.; COELHO, G.; MELLO, 
C. R.; PEREIRA, D. R. Groundwater recharge esti-
mate at Alto Rio Grande — MG watershed. Eng. 
Agríc., Jaboticabal, v. 32, n. 6, p 1097 — 1108, 
nov./dez. 2012. 
 
SCANLON, B.R.; HEALY, R.W.; COOK, P.G. Choos-
ing appropriate techniques for quantifying ground-
water recharge. Hydrogeology Journal, 10, p. 18 - 39. 
2002. 
 
TEIXEIRA, W.; FAIRCHILD, T. R.; TOLEDO, M. C. 
M.; TAIOLI, F. Decifrando a terra. 2° Edição. 
Companhia Editora Nacional. São Paulo. 623 p. 
2009. 
 
VRIES, J. J.; SIMMERS, I. Groundwater recharge: an 
overview of processes and challenges. Hydrogeology 
Journal, v.10, p.5-17. 2002. 
 

 

Estimated Recharge In A Rural Watershed  
Through The Water Table Fluctuation Method 
(WTF) 
 
ABSTRACT 
 

Groundwater consumption has grown continu-

ously in Brazil, increasing the need for protection and 

sustainable use of these resources. An important tool for the 

management of these resources is the study of estimated 

groundwater recharge. Seeking to produce information to 

improve water management in the region, this study ap-
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plied the water table fluctuation method (WTF) to estimate 

recharge in five wells of a rural watershed, located in the 

city of Viçosa, Zona da Mata of Minas Gerais. For this, 

slug tests were executed and weekly monitoring of the water 

table in the wells over a hydrogeological year. The average 

annual recharge of wells was 270.6 mm, which represents 

an average annual recharge rate of 17.4% for the study 

period during which there was a total annual rainfall 

nearly 15% above the average of recent years. All wells 

showed similar recharge values except well 5, which pre-

sented almost twice the recharge of other wells, probably due 

to the presence of nearby springs. The use of the method was 

satisfactory and the result resembles that found in another 

recharge study in the same region. 

Key-words: WTF Method; estimated recharge; groundwa-

ter. 
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RESUMO 
 

Este artigo apresenta estudos elaborados quanto à utilização de modelos de previsão atmosférica e hidrológicos para 

previsão de vazões, tendo em vista a segurança de barragens. Isso porque esses dois modelos são importantes dentro de um 

sistema de previsão de acidentes por meio da interação com os modelos hidráulicos e digitais de terreno tendo em vista a pro-

dução de relatórios de impacto e mapas de inundação. Os modelos estudados foram o atmosférico Eta, operado pelo Centro de 

Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do Instituto de Pesquisas Espaciais (CPTEC/INPE) e o hidrológico SMAP. A ava-

liação foi realizada nas bacias dos rios Pardo e Mogi Guaçu, sendo realizada em três etapas: na primeira foi realizada a 

comparação direta entre os dados de previsão de precipitação, para um e cinco dias, e os observados nos postos pluviométricos 

do DAEE; na segunda, a comparação foi realizada de forma semelhante a anterior considerando média de um período de 

cinco dias e na terceira, confrontou-se as vazões resultantes das previsões de precipitação e dos dados pluviométricos e fluvio-

métricos observados. Os resultados obtidos por meio dessas avaliações mostram que os dados de previsão de precipitação não 

são adequados à utilização de previsão vazões voltada para a área de segurança de barragens nas bacias analisadas.  

 

Palavras-chave: Modelos Eta e SMAP, segurança de barragem, modelagem matemática. 

 

INTRODUÇÃO 
 
 

A preocupação com a segurança das barra-
gens tem crescido de forma geral tanto em função 
do número de acidentes registrados como pela 
magnitude dos impactos e prejuízos a eles associa-
dos (BALBI, 2008). Esta atenção deve-se, em parte, à 
maior cobertura dos órgãos de imprensa, mas prin-
cipalmente pelo aperfeiçoamento das instituições e 
pelo avanço da sociedade nas questões relacionadas 
ao risco de desastres e à preservação. No Brasil, a 
recente legislação aprovada na área de segurança de 
barragens tem chamado a atenção dos técnicos para 
o tema, motivando grandes progressos em termos de 
desenvolvimento de tecnologias e procedimentos. 
Em setembro de 2010, a lei n° 12.334 (BRASIL, 
2010) estabeleceu a Política Nacional de Segurança 
de Barragens (PNSB) e criou o Sistema Nacional de 
Segurança de Barragens (SNSB), configurando-se 
como marco institucional do setor. Na esteira deste 
instrumento, surgiram as regulamentações voltadas  
 

*Universidade de São Paulo, Escola Politécnica 

 

para a definição dos requisitos mínimos exigidos dos 
empreendedores e operadores de barragens 
(BRASIL, 2011) (BRASIL, 2012), que preveem a 
implantação e o aperfeiçoamento de sistemas de 
segurança nos barramentos e, em particular, para a 
elaboração dos Planos de Ações Emergenciais, tam-
bém conhecidos como PAE. 

Estes planos resultam da compilação de uma 
série de instrumentos de planejamento, critérios e 
regras relacionadas com a operação e manutenção 
da barragem e suas estruturas correlatas, monitora-
mento civil, eletromecânico e hidro meteorológico, 
previsão de impactos, cadeia de informação e deci-
são, sistemas de comunicação e alerta e por fim 
estratégias de socorro e mitigação de danos.  

A elaboração dos PAEs, no seu quesito de 
previsão de impactos hidrológicos e hidráulicos, 
entendidos como aqueles que afetam a segurança, 
causando inundações e, consequentemente, danos 
aos vales a jusante (VISEU, 2006), apoia-se forte-
mente em modelos matemáticos que permitam a 
previsão das vazões afluentes, a simulação da opera-
ção regular e emergencial das estruturas e barra-
gens, a propagação das ondas de cheia e por fim o 
mapeamento de áreas inundáveis associado aos ban-
cos de dados sobre o uso do solo e ocupações.  
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Este artigo, que resulta da consolidação de 
experiências de desenvolvimento destas ferramentas 
no Laboratório de Hidráulica da Escola Politécnica 
da Universidade de São Paulo, tem por objetivo 
apresentar e discutir uma das componentes do fer-
ramental para avaliação de impactos a jusante de 
barragens, que trata da previsão de afluências a par-
tir da previsão da precipitação.  

Diversos trabalhos exploram esse arranjo de 
modelos para previsão de vazões com finalidades 
diversas além do tema segurança de barragens, ten-
do sido aplicados em estudos de caso no Brasil 
(KRUK et al., 2013, COLLISCHONN et al., 2005) e 
em outros países (SHIH et al., 2012, HABETS, 

2004). Além disso, esse esquema também foi 
utilizado considerando a previsão de precipitação 
proveniente do uso de radares (PIMAN, BABEL, 
2013, TEAGUE et al., 2013). Com relação a estudos 

relacionados ao tema barragens, tal linha de traba-
lho já encontra paralelo na pesquisa apresentada em 
Andreolli et al. (2006), que utilizou um modelo hi-

drológico distribuído acoplado ao modelo meteoro-
lógico ARPS (Advanced Regional Prediction System) 
também para previsão de vazões afluentes a reserva-
tórios hidroelétricos. 

Em sua concepção, um sistema de modela-
gem de situações de emergência (Figura 1) emprega 
inicialmente um modelo atmosférico regional de 
mesoescala (modelos cuja resolução horizontal pode 
variar desde 1 a 100 km) para a previsão de precipi-
tações sobre as bacias contribuintes aos reservatórios 
e trechos fluviais situados a jusante das barragens. 
Esta informação alimenta um modelo de transfor-
mação chuva-vazão, cuja função é determinar as 
contribuições nos rios e reservatórios. Na sequência, 
empregam-se modelos hidrodinâmicos de simulação 
de reservatórios, também chamados de 0—
dimensionais, e canais (uni-dimensionais), para 
determinação das vazões e dos níveis d’água resul-
tantes dos eventos, cenários de previsão e estudos de 
simulação. Por fim, sistemas de geoprocessamento 
integram aos modelos digitais de terreno, imagens e 
bancos de dados sobre a ocupação das áreas para 
produzir relatórios detalhados contendo informa-
ções destinadas aos tomadores de decisão, operado-
res e agentes dos sistemas de socorro e resgate. Den-
tre as informações que podem ser obtidas, destacam-
se os instantes de impacto dos pontos de interesse, 
as profundidades atingidas além da identificação 
dos acessos e rotas de fuga para eventuais evacua-
ções ou resgate como visto em Uemura et al. (2011), 
Macedo et al. (2012), Castro et al. (2011) e Lucci et 
al. (2011). 

Essa organização de modelos foi empregada 
em um estudo de caso composto por quatro barra-
gens nos rios Pardo e Mogi Guaçu, localizados no 
Estado de São Paulo, e constitui o protótipo de um 
sistema de gestão de emergências em barragens 
(MACEDO et al, 2013; CASTRO et al 2013).  

Para verificação deste protótipo, que é o sis-
tema formado pelo conjunto de modelos, optou-se 
por avaliar a componente de previsão de precipita-
ção (Modelo Eta) e vazão (Modelo SMAP - Soil 
Moisture Accounting Procedure). Essa avaliação é 
importante, sendo realizada em outros estudos 
(KITZMILLER et al., 2013) (MOBLEY et al., 2012) e 

(GOLDING, 2000). 
Tal avaliação foi realizada de três formas: 

comparação direta dos dados previstos, com 1 e 5 
dias de antecedência, com os dados observados; 
comparação da média dos dados previstos, com 1 e 5 
dias de antecedência, com dados observados e com-
paração das vazões observadas com as calculadas por 
meio da utilização dos dados de precipitação previs-
tos e observados nos postos pluviométricos. Os da-
dos observados foram coletados durante uma esta-
ção de cheia.   
 

 

PREVISÃO DE PRECIPITAÇÃO 
 
 

Considerando-se o sistema de modelos utili-
zados, a previsão de precipitação é o dado que dá 
início à simulação. Para melhor entender como essa 
simulação ocorre, apresenta-se, por meio do esque-
ma na Figura 1 a seguir, como os modelos se rela-
cionam. 
 
 

 
 

Figura 1 — Sequenciamento de modelos utilizados e seus 

produtos. 

 
 

A previsão de precipitação é obtida por 
meio do modelo Eta (MESSINGER, JANJIC, 
NICKOVIC, & DEAVEN, 1988), que alimenta o 
modelo hidrológico SMAP (LOPES, BRAGA, & 
CONEJO, 1982), sendo que este, por sua vez, ali-
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menta o modelo hidrodinâmico Cliv+ (FCTH, 
2004). Como este estudo tem foco na previsão de 
precipitação e nos possíveis impactos que seus erros 
podem causar nos valores de vazão de contribuição, 
serão detalhados apenas os modelos Eta e SMAP.  

O Centro de Previsão de Tempo e Estudos 
Climáticos do Instituto de Pesquisas Espaciais (CP-
TEC/INPE) utiliza o modelo Eta para gerar as previ-
sões de precipitação diária desde 1996 com o objeti-
vo de complementar as previsões realizadas pelo 
modelo de circulação atmosférica. Sua área de a-
brangência contempla grande parte da América do 
Sul e os oceanos adjacentes. As previsões utilizadas 
são fornecidas com uma resolução horizontal de 40 
x 40 km, estendendo-se até 120 horas, ou seja, estão 
disponíveis as previsões de até 5 dias. 

O equacionamento utilizado (eq.1) é apli-
cado sobre a grade E de Arakawa (ARAKAWA; 
LAMB, 1977 apud BLACK, 1994). Trata-se de um 

sistema de coordenadas que sofre uma rotação e 
translação para que a interseção do Equador com o 
meridiano de 0° coincida com o centro do domínio. 
Essa configuração é melhor entendida por meio da 
análise da Figura 2 que mostra uma representação 
da grade E. 
 
 

 
 

Figura 2 — Grade E de Arakawa. (BLACK, 1994) 

 
 

Na ilustração as variáveis de massa são re-
presentadas pela letra H, como temperatura e umi-
dade, e as componentes horizontais do vento são 

representadas por V. Analisando-se ainda a figura, 
tem-se que o espaçamento entre os pontos adjacen-
tes representa a resolução horizontal da grade, que 
no caso do estudo em questão é de 40 km. A coor-
denada vertical é denominada pela letra grega η 
(eta). Para a realização do seu cálculo, utiliza-se a 
normalização da pressão. O equacionamento utili-
zado para seu cálculo é apresentado a seguir: 
 
 

                       (1)

 
 
na qual  é a pressão no topo do domínio do mo-

delo, 50hPa no caso do modelo Eta,  e , são 

pressão e altitude na camada inferior e  é a pres-

são de referência da atmosfera. Essa última é função 
da altura acima do nível do mar, considerando-se o 
conceito de uma atmosfera padrão (BLACK, 1994).  

Com relação à discretização vertical, o mo-
delo considera 38 camadas. A camada inferior é 
caracterizada com aproximadamente 20 m da at-
mosfera padrão. Com relação às camadas superiores, 
as mesmas apresentam a seguinte configuração: são 
mais próximas nos níveis mais baixos e, conforme o 
aumento da altitude são mais afastadas até a alta 
troposfera e, em seguida, reduz novamente o espa-
çamento. O esquema descrito é representado na 
Figura 3 a seguir. 

A representação da topografia do modelo 
ocorre por meio de degraus discretos, de maneira 
que o topo coincide com as interfaces das camadas. 
A determinação das elevações ocorre de acordo com 
a seguinte sequência: inicialmente subdivide-se cada 
grade horizontal em 16 sub-grades, a partir daí, com 
os valores conhecidos de elevações do terreno em 
cada sub-grade, é realizada uma média. Após isso, 
analisa-se cada fileira de maneira a determinar o 
valor da média de elevação da sub-grade máxima de 
cada linha e em cada coluna, chegando-se a um total 
de oito valores. Com estes valores é calculada a mé-
dia para representar a altura intermediária da grade.  

Tendo as alturas das camadas determinadas, 
sendo essa etapa realizada com base na atmosfera 
padrão e na distribuição da resolução vertical, a 
elevação de cada degrau é encontrada movendo-se a 
altura intermediária para cima ou para baixo até a 
camada mais próxima. A Figura 4 a seguir apresenta 
essas camadas. 
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Figura 3 — Distribuição vertical das camadas atmosféricas 

no modelo Eta de 38 níveis. Adaptado de Black(1994) 

 
 

 
 

Figura 4 — Seção vertical do modelo Eta. (BLACK, 1994) 

 
 

Na ilustração, a letra T representa as variá-
veis de massa, a letra U representa as componentes 
horizontais do vento e  é a pressão na superfície. 

Com relação à condição de início, tem-se 
que esta é obtida por meio de uma análise cíclica. 
Assim, uma estimativa inicial é ajustada de acordo 
com as observações do sistema de análise regional 

RPSAS (Regional Physical Space Analysis System) 
(ESPINOZA, et al., 2002). Os erros entre as estimati-
vas e os valores calculados são minimizados utilizan-
do-se interpolação estatística. Além disso, o modelo 
é alimentado com as previsões do modelo global, 
sendo que nos contornos, a atualização do modelo 
global ocorre a cada 6 horas.  

Para a comparação direta entre os dados de 
previsão provenientes do Eta e os dados observados, 
foram tomadas quadrículas de precipitação homó-
logas aos postos pluviométricos. Com relação ao 
horizonte de previsão dos dados analisados, foram 
avaliadas as previsões com antecedência de 1 e 5 
dias.  

Na avaliação do protótipo, foram conside-
rados os dados observados dos postos C4-033, C4-
043 e C4-075, operados pelo Departamento de Á-
guas e Energia Elétrica do Estado de São Paulo 
(DAEE) (SIGRH, 2011). A localização destes postos 
é demonstrada na Figura 5. 
 

 
 

Figura 5 — Localização dos postos pluviométricos na Bacia 

do Rio Pardo, operados pelo DAEE.  

 
 

 
 

Figura 6 — Comparação da precipitação observada e 

prevista pelo Modelo Eta com 1 e 5 dias de antecedência 

para o posto C4-033. 

 

sp
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O período analisado corresponde ao inter-
valo dezembro de 2012 a fevereiro de 2013, repre-
sentativo do período de chuvas para região, por isso 
com maior interesse para o uso de previsões de cur-
tíssimo prazo como proposto no presente artigo. A 
comparação direta dos dados resultou nos gráficos 
das Figuras 6, 7 e 8: 
 

 
 

Figura 7 — Comparação da precipitação observada e 

prevista pelo Modelo Eta com 1 e 5 dias de antecedência 

para o posto C4-043. 

 
 

 
 

Figura 8 — Comparação da precipitação observada e 

prevista pelo Modelo Eta com 1 e 5 dias de antecedência 

para o posto C4-075. 

 
 

Verifica-se, através da análise dos valores 
pontuais, que o modelo atmosférico de previsão de 
precipitação não apresenta boa resposta quando 
comparado aos valores observados de terra, respei-
tando apenas a indicação de tendência de precipita-
ção maior ou menor para o dia. Com relação às 
diferenças encontradas nos casos expostos, verificou-
se que os valores previstos de precipitação apresen-
taram grandes discrepâncias, uma vez que para pre-

visão de 1 dia, 75% dos valores apresentam diferen-
ças de até 16 mm e, para previsão de 5 dias, este 
valor é de 17 mm. 

Uma tentativa para verificar se haveria pos-
sibilidade de melhora na resposta de modelo para a 
região estudada foi considerar o valor médio de 5 
dias de previsão de 1 e de 5 dias de antecedência. O 
procedimento realizado foi de comparar a média 
destes dias com a média os valores observados para 
os mesmos dias. Os resultados da comparação entre 
os valores assim tratados são apresentados nos gráfi-
cos das Figuras 9, 10 e 11. 
 

 
 

Figura 9 — Comparação da precipitação média de 5 dias 

observada e prevista pelo CPTEC com 1 e 5 dias de 

antecedência para o posto C4-033. 

 

 
 

Figura 10 — Comparação da precipitação média de 5 dias 

observada e prevista pelo CPTEC com 1 e 5 dias de 

antecedência para o posto C4-043. 

 
 

Os resultados indicam uma diminuição nas 
discrepâncias, mas 75% dos valores médios de previ-
são de 1 dia de antecedência ainda apresentam dife-
renças de até 9 mm. Com relação à média dos valo-
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res previstos com 5 dias de antecedência, 75% dos 
valores apresentam erros de até 11 mm. Essa melho-
ra ocorre uma vez que ao se utilizar as médias, o 
erro é disperso entre os dias considerados, melho-
rando os resultados. Dessa forma, verifica-se que o 
modelo Eta utilizado pelo CPTEC apresenta uma 
resposta melhor para a previsão do volume médio 
diário precipitado em períodos mais longos quando 
comparados com a previsão dos valores diários de 
precipitação.  
 

 
 

Figura 11 — Comparação da precipitação média de 5 dias 

observada e prevista pelo CPTEC com 1 e 5 dias de 

antecedência para o posto C4-075. 

 

 

PREVISÃO DE VAZÕES 
 

O modelo SMAP (LOPES et. al., 1982) é um 

modelo hidrológico determinístico que considera as 
diferentes fases do ciclo hidrológico através de re-
servatórios representados por meio de equações 
características. O modelo tem sido utilizado em 
diferentes estudos onde existe o interesse na previ-
são de vazões afluentes a partir de estimativas de 
precipitação obtidas de diversas fontes, como visto 
em (FADIGA et al, 2008). Desta forma, ao se realizar 

a calibração do modelo, na verdade determina-se o 
tamanho dos reservatórios e os coeficientes relacio-
nados à passagem do volume de um reservatório 
para o outro. O encadeamento entre os reservató-
rios e a separação dos escoamentos podem ser me-
lhor entendidos analisando-se a Figura 12 a seguir.  

Assim, a partir da previsão de precipitação 
no início da simulação podem ser obtidas as vazões 
de contribuição da bacia. Para calibração e verifica-
ção, os valores calculados são comparados direta-
mente com as vazões observadas nos postos fluvio-
métricos de referência. Em caso de composição de 
escoamentos de diferentes sub-bacias, o modelo 

pode ser aplicado à rede de fluxo que representa a 
bacia. 
 

 
 

Figura 12 — Processos modelados no SMAP em sua versão 

diária (FADIGA et al, 2008) 

 
Para verificação do modelo piloto aplicado à 

bacia do Rio Pardo, foram utilizados os dados obser-
vados do posto fluviométrico 4C-001 operado pelo 
DAEE. A sub-bacia estudada tem uma área de 6418 
km² sendo utilizados dois postos pluviométricos para 
representar a precipitação nessa área. Para a calibra-
ção, pesos foram atribuídos a esses postos, de ma-
neira que ao posto C4-043 foi atribuído o peso de 
0,65 e ao posto C4-075, o peso foi de 0,35. Esses 
pesos foram inicialmente estabelecidos consideran-
do a localização dos postos na bacia e depois foram 
otimizados no processo de calibração. É possível 
localizar os postos citados por meio da Figura 13: 
 

 
 

Figura 13 — Localização da sub-bacia utilizada para com-

paração de vazões. 
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Os dados de previsão de precipitação pro-
venientes do modelo Eta foram tomados a partir das 
quadrículas que se superpõem aos postos C4-043 e 
C4-075. A esses valores de previsão foram aplicados 
os mesmos valores de ponderação utilizados em seus 
respectivos postos, para sua posterior utilização co-
mo entrada na simulação chuva vazão.  
 Na Figura 14 são apresentadas as vazões 
observadas no posto fluviométrico 4C-001 e as três 
diferentes vazões calculadas, sendo que a primeira 
utiliza os dados de precipitação observados nos pos-
tos pluviométricos, a segunda utiliza as previsões de 
precipitação com 1 dia de antecedência e a terceira 
utiliza as previsões de precipitação com 5 dias de 
antecedência, conforme apresentado a seguir: 
 

 
 

Figura 14 — Comparação dos valores de vazão calculados e 

observados para o posto 4C-001. 

 
 

Analisando-se os resultados apresentados, 
percebe-se que a calibração do modelo permite uma 
resposta adequada, considerando-se que 90% dos 
valores apresentam discrepâncias inferiores a 40%, 
erro médio quadrático (EMQ) igual a 45,68 m³/s e 
coeficiente de determinação igual a 0,76, conforme 
ilustrado na Figura 15. 

Com relação aos valores de vazão calculados 
a partir das precipitações disponibilizadas pelo mo-
delo Eta, verificou-se, como já era esperado, dife-
renças superiores àquelas obtidas a partir da precipi-
tação observada, uma vez que já haviam sido consta-
tadas diferenças relativas importantes na variável 
precipitação estimada. Desta forma, a comparação 
assim proposta teve apenas o intuito de verificar se a 
dispersão nos valores de precipitação acentua as 
diferenças nos valores de vazão ou são compensados. 
Verificou-se que ocorre a combinação dos erros uma 
vez que foi detectado, com relação à previsão de 1 

dia, que 90% dos erros encontraram-se abaixo de 
210% e, para a previsão de 5 dias, esse valor cresce 
para 270%, sendo esses valores muito superiores se 
comparados com o resultado de 40% obtido para os 
dados observados no posto pluviométrico. Com 
relação ao erro médio quadrático, o resultado en-
contrado quando se utiliza as previsões de 1 dia é de 
215,37 m³/s e de 5 dias é de 391,09 m³/s. 

 

 
 

Figura 15 — Comparação entre vazões observadas e calcu-

ladas pelo modelo SMAP com dados de precipitação ob-

servados nos postos pluviométricos. 

 
 

A correlação entre as vazões observadas e 
calculadas (R²) a partir da previsão de precipitação 
também é inferior à encontrada entre as vazões 
observadas e as obtidas com o modelo a partir das 
precipitações observadas no posto pluviométrico, 
registrando-se para as previsões de 1 dia e 5 dias 
coeficientes R² iguais a 0,61 e 0,63, respectivamente. 
Analisando-se os valores dos coeficientes angulares 
das linhas de tendência, tem-se que seus valores são 
0,32, para 1 dia, e de 0,27, para 5 dias. Desta forma, 
percebe-se que há uma forte tendência de amplifi-
cação no modelo, visto que para adequar o valor 
calculado com o observado, uma redução é realiza-
da no primeiro. A dispersão dos pontos pode ser 
observada a seguir nas Figuras 16 e 17. 

Desta forma, constata-se que as previsões de 
vazão afluente baseadas na modelagem chuva-vazão 
a partir da previsão de precipitação, como vista no 
artigo, é pouco confiável e pode introduzir incerte-
zas no processo de tomada de decisão. Estas dife-
renças podem ser atribuídas a diversos fatores, den-
tre os quais se destacam a discretização espacial 
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utilizada (40x40km) e a natureza da modelagem 
(mesoescala). Destaca-se que a mesma agência que 
produz os resultados empregados neste trabalho, 
CPTEC, também disponibiliza saídas do modelo Eta 
para outras resoluções e até mesmo desenvolvidas 
especialmente para determinadas regiões, o que se 
constitui em uma futura fonte de investigações. 
 
 

 
 

Figura 16 — Comparação entre vazões observadas e calcu-

ladas pelo SMAP com dados de previsão de precipitação 

de 1 dia fornecido pelo CPTEC. 

 
 

 
 

Figura 17 — Comparação entre vazões observadas e calcu-

ladas pelo SMAP com dados de previsão de precipitação 

de 5 dias fornecido pelo CPTEC. 

 
 

Da mesma foram as discrepâncias observa-
das na previsão de vazões que podem ser atribuídas 
à baixa resolução das informações de chuva con-
templadas tanto na calibração do modelo, no caso 
foram usadas apenas duas estações de terra para 
uma bacia de aproximadamente 6500km², totalizan-
do uma média de uma estação para cada 3250 km², 
e ao período empregado para ajuste do modelo, de 
apenas dois anos para a calibração e um para verifi-
cação. 

Entretanto, considerando que estas ferra-
mentas usuais são disponíveis através dos serviços de 
previsão de tempo e clima, e desta forma são acessí-
veis aos mais diferentes tipos de usuários, ainda as-
sim é possível e interessante seu uso considerando 
que aos resultados da previsão podem ser agregadas 
faixas de variação. Esse esquema se daria por meio 
da criação de cenários, ou seja, uma vez previsto o 
valor de precipitação, aplica-se um fator de correção 
correspondente ao desvio mais frequente observado 
na serie utilizada.  
 

 
 

 

Figura 18 - Comparação entre vazões observadas e calcu-

ladas pelo SMAP com redução de 45% utilizando previ-

sões de precipitação com 1 dia de antecedência. 

 

Realizando esse procedimento para a amos-
tra em questão, percebe-se que, para a previsão com 
1 dia de antecedência, a diferença modal entre a 
vazão observada e a calculada situa-se nas faixas de 
40% a 50% . Para a previsão com 5 dias de antece-
dência, a faixa de diferença com maior frequência é 
de 60% a 70%. Aplicando-se essas correções nos 
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valores, os erros médios quadráticos tem melhoras 
significativas, passando de 215,37 m³/s para 73,68 
m³/s no caso da previsão de 1 dia e de 391,09 m³/s 
para 69,08 m³/s para previsão de 5 dias. Os resulta-
dos das comparações utilizando os valores ajustados 
são apresentados nas Figuras 18 e 19. 
 

 
 

Figura 19 - Comparação entre vazões observadas e calcu-

ladas pelo SMAP com redução de 65% utilizando previ-

sões de precipitação com 5 dias de antecedência. 

 
 

Desta forma, a formação de um banco de 
dados com o histórico de previsões e valores obser-
vados, realizando a verificação com vistas à determi-
nação da faixa de erro com maior incidência, se 
mostra como uma importante ferramenta. Por meio 
desse histórico será possível verificar qual a tendên-
cia do modelo, de forma a realizar ajustes para a 
tomada de decisão mais correta. 
 
 

CONCLUSÕES  
 
 

A avaliação dos dados de previsão de preci-
pitação mostrou grandes diferenças quando compa-
radas aos dados observados. Essa diferença propaga-
se e se combina com as variações apresentadas pelo 
modelo de transformação chuva-vazão, amplificando 
as incertezas com relação às previsões de afluências. 
Desta forma, são necessárias melhorias tanto na 
previsão da precipitação, com o uso conjunto de 
técnicas que permitam melhorar os modelos atuais, 

como a utilização de outras tecnologias de modela-
gem, baseadas em observações de satélite, radar e 
estações de terra. Análises estatísticas de bancos de 
dados de previsões específicas para as bacias e sua 
correlação com as vazões geradas pelo modelo chu-
va-vazão permitem a identificação de tendências do 
modelo, de maneira que, realizando ajustes nos 
resultados, essas informações se mostram mais con-
fiáveis, de forma a repassar informações mais ade-
quadas ao tomador de decisão. 

Considerando que a melhora da qualidade 
da previsão de afluências depende de avanços tanto 
na previsão de precipitação como na modelagem 
chuva-vazão, devem ser consideradas futuras pesqui-
sas com o aumento da resolução espacial horizontal 
e a incorporação de resultados de modelos baseados 
em observações em tempo real a partir de radares 
meteorológicos. Neste caso, o modelo chuva-vazão 
deverá também ser adaptado para processamento de 
informações com resolução temporal maior, uma 
vez ser esta a característica deste tipo de observação 
atmosférica. 
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Evaluation Of The Use Of Precipitation Forecasts In 
Dam Safety Simulations. 
 
ABSTRACT 
 

Dam safety systems can be formed by the junction 

of precipitation forecasting, hydrologic and hydraulic mod-

els in order to provide information for stakeholders. In this 

way, it uses precipitation forecast and hydrological models 

to calculate flows. Thus, the purpose of this work was to 

evaluate precipitation forecast and hydrological models, 

since these two models are an important part of an emer-

gency forecasting system, providing information used as an 

input to predict the consequences of events. The precipita-

tion forecast model utilized in the dam safety system ana-

lyzed was Eta, operated by Centro de Previsão de Tempo e 

Estudos Climáticos do Instituto de Pesquisas Espaciais 

(CPTEC/INPE) and the hydrologic model was SMAP. The 

evaluation was done in the watersheds of rivers Pardo and 

Mogi Guaçu, located in the state of São Paulo and was 

done in three stages: first a direct comparison was made 

between precipitation forecasts for 1 and 5 days in advance 

and the observed data collected at the DAEE rainfall sta-

tion; in the second one, the comparison made was similar, 

however, in this case, the data utilized was the average of a 

five-day period and in the last one, the evaluation was 

done between flows resulting from the precipitations fore-

casted and observed, utilizing the hydrologic model. As a 

result of these three analyses, it was concluded that there 

must be improvement in order to use these data in the dam 

safety area, since these results show that the models have a 

amplification tendency considering the discrepancy between 

forecast and observed data. 

Key-words: Eta and SMAP models, dam safety, mathemat-

ical modeling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APRESENTAÇÃO DE ARTIGOS 
 
 
Política Editorial 
 
 

Os artigos deverão ser escritos em português. A-
ceitam-se artigos em espanhol e em inglês devendo obriga-
toriamente conter o RESUMO e as PALAVRAS-CHAVE 
em português. 

O artigo enviado não deve estar sendo submetido 
a outra revista ou órgão para publicação e  não deve ter 
sido anteriormente publicado, a não ser em forma de re-
sumo em evento científico. De acordo com o Parágrafo 
único do Art. 2º do Regimento da RBRH, o escopo da 
Revista abrange temas relacionados às seguintes áreas de 
conhecimento: hidráulica, hidrologia, relações entre recur-
sos hídricos e saneamento ambiental, águas urbanas, hi-
drometeorologia, irrigação, drenagem, gestão quali-
quantitativa das águas, hidroeletricidade, limnologia, hidro-
geologia, erosão, sedimentação, tecnologias ambientais, 
economia de recursos hídricos, medições e instrumentação 
em recursos hídricos.  

O artigo deverá ser enviado por meio do sistema 
via internet no endereço www.abrh.org.br/rbrh, de acordo 
com as instruções de uso, sendo omitidos os nomes dos 
autores e o rodapé de identificação dos referidos autores 
no arquivo anexado. O autor deverá enviar mensagem ao 
endereço  rbrh@abrh.org.br informando a natureza do 
artigo (científico ou técnico), anexando o comprovante de 
depósito referente ao pagamento da taxa cobrada por 
página excedente a 10 laudas e responsabilizando-se pelos 
demais autores, quando houver, como co-responsáveis 
pelo conteúdo técnico e científico do artigo, obedecendo 
ao Artigo 5º da Lei no 9.610, que trata do Direito  Autoral. 
Os artigos subdivididos em partes I, II, etc., devem ser 
cadastrados separadamente, porém serão submetidos aos 
mesmos revisores. Os artigos podem apresentar figuras 
coloridas (fotografias, gráficos, diagramas, etc.), porém o 
limite máximo permissível do arquivo completo é de 5 Mb. 
Arquivos maiores não serão gravados no sistema. Artigos 
que não seguirem estas normas serão cancelados pelo 
Editor Chefe da revista e novo cadastro deverá ser realiza-
do pelo autor. O Artigo Científico que os revisores inter-
pretarem com estilo de Artigo Técnico terá o processo 
encerrado.  
 
 
Formato do arquivo 
 

O texto deverá ser compatível com o editor Mi-
crosoft Word (formato doc). Usuários do Word 
2007/2010 não deverão salvar os arquivos no formato 
docx. As seguintes orientações deverão ser obedecidas: 

 Configuração da página: 
 Tamanho do papel: A4 (210x297 mm); 

 
 Colunas: duas colunas iguais com 8,1 cm de lar-

gura e espaçamento interno de 0,8 cm; 
 Espaçamento entre linhas: simples; 
 Figuras ou tabelas que excederem a largura de 

uma coluna deverão ser inseridas em uma seção 
no final do artigo ou em arquivo anexo;  

 Equações não podem exceder a largura de uma 
coluna (8,1 cm);  

 Numerar as páginas e não usar cabeçalhos, roda-
pés ou notas de rodapé; 

 Fontes:  
 texto e tabelas: fonte Nebraska 10 pontos;  
 títulos de tabelas e figuras: Nebraska, negrito, 

9 pontos;  
 demais títulos: Nebraska, negrito, 11 pontos. 

 
 Figuras e Tabelas 
 Largura recomendada para figuras: 8,1 cm 

(uma coluna da Revista); tamanho máximo: 
17 x 12 cm;  

 As linhas usadas nas figuras e gráficos não 
devem ser muito finas; também os textos e 
legendas não devem ficar muito pequenos ou 
muito grandes em relação à figura; 

 Legendas: hachuradas ou em tons de cinza; 
fotos em preto e branco; os artigos poderão 
ser impressos em cores se o autor arcar com 
os custos adicionais de impressão; 

 Procure elaborar tabelas que ocupem apenas 
uma coluna da Revista ou, no máximo, meia 
página; as tabelas devem ser criadas no mes-
mo editor de textos usado para o artigo; 

 As figuras deverão ser enviadas em arquivo 
separado no formato TIFF, JPEG, PCX, 
GIF ou BMP, com uma resolução mínima de 
300 dpi. 

 
 Equações 
 Sempre que possível preparar caracteres ma-

temáticos e equações usando o Microsoft E-
quation 3.0 disponível em todas as versões do 
Word a partir do Microsoft Office 2003. U-
suários do Word 2007/2010 não deverão 
salvar os arquivos no formato docx e não 
deverão utilizar o novo editor de equações 
disponível nas citadas versões. 

 
 Referências 
 Todas as referências devem estar citadas no 

texto e vice-versa; 



 As citações no texto devem estar em letras 
minúsculas e nas referências, em maiúsculas. 

 
Tramitação e Sistema de avaliação por pares 
 

Os artigos são enviados a dois revisores para ava-
liação e devem ser inéditos e apresentar contribuição técni-
ca e científica à comunidade.  

Os artigos deverão ser submetidos pelo sistema 
eletrônico de submissão de artigo da RBRH no endereço 
www.abrh.org.br/rbrh, onde será informado o autor res-
ponsável bem como todos os dados de identificação dos 
autores. Os artigos recebidos seguirão os trâmites estabele-
cidos pelo Comitê Editorial da Revista. 
 
Taxas 
 

O número máximo de páginas da Revista após a 
formatação é 10 (dez) incluindo tabelas, figuras, etc. Para 
artigos com até 10 páginas não será cobrada taxa de sub-
missão. Será cobrada na ocasião da publicação uma taxa de 
R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) por página excedente, 
até o limite total de 20 páginas por artigo. A taxa referente 
a impressão colorida será informada ao autor ao longo do 
processo de revisão. Os pagamentos referentes às taxas 
mencionadas deverão ser realizados em depósito na conta 
bancária da ABRH indicada abaixo e os comprovantes 
deverão ser escaneados e enviados ao endereço rb-
rh@abrh.org.br.  
 
Banco: Banco do Brasil 
Agência: 1899-6 
Conta: 300.707-3 
 
Artigos 
 

Os artigos podem ser classificados em artigo cien-
tífico e artigo técnico. 
 
Artigo Científico 
 

Refere-se a relato de pesquisa original, com hipó-
tese bem definida, prestigiando assuntos inovadores. O 
texto deverá contemplar os itens destacados em letras 
maiúsculas e em negrito, sem parágrafo e sem numeração, 
deixando dois espaços (duas vezes ENTER) após o item 
anterior e um espaço (uma vez ENTER) para iniciar o 
texto, na ordem a seguir: para artigo em português ou 
espanhol: título (português ou espanhol), nome dos auto-
res, resumo, palavras-chave; título (inglês), abstract e key-
words. Para artigo em inglês: título (inglês), nome dos 
autores, abstract, keywords; título (português), resumo e 
palavras-chave. Para garantir a análise cega pelos pares, os 

trabalhos submetidos devem ser apresentados sem autores 
e rodapé. 
 
TÍTULO: Centralizado; deve ser claro e conciso, permitin-
do pronta identificação do conteúdo do artigo, procuran-
do-se evitar palavras do tipo: análise, estudo e avaliação.  
 
AUTORES: O número de autores deve ser o mínimo 
possível, considerando-se apenas as pessoas que efetiva-
mente participaram do artigo, e que tenham condições de 
responder pelo mesmo integralmente ou em partes essen-
ciais. Quando necessário o Conselho Editorial poderá 
solicitar justificativas para explicar a presença dos autores 
no trabalho. A identificação dos autores será realizada no 
artigo encaminhado para avaliação. Os editores retirarão os 
nomes dos autores antes de enviá-los aos revisores e as 
informações somente serão inseridas no artigo após a 
aprovação do trabalho. 
 
RESUMO: O texto deve iniciar-se na segunda linha após o 
item, ser claro, sucinto e, obrigatoriamente, explicar o(s) 
objetivo(s) pretendido(s), procurando justificar sua impor-
tância (sem incluir referências), os principais procedimen-
tos adotados, os resultados mais expressivos e conclusões, 
contendo no máximo 12 linhas. Abaixo, na segunda linha 
após o item, devem aparecer as PALAVRAS-CHAVE (seis 
no máximo, procurando-se não repetir palavras do título) 
escritas em letras minúsculas e em negrito. Uma versão 
completa do RESUMO, para o inglês, deverá apresentar a 
seguinte disposição: TÍTULO, ABSTRACT e KEY-
WORDS. 
 
INTRODUÇÃO: Devem ser evitadas divagações, utilizan-
do-se de bibliografia recente (últimos 5 anos e preferenci-
almente periódicos) e apropriada para formular os proble-
mas abordados e a justificativa da importância do assunto, 
deixando muito claro o(s) objetivo(s) do artigo. 
 
MATERIAL E MÉTODOS: Dependendo da natureza do 
trabalho, uma caracterização da área experimental deve ser 
inserida, tornando claras as condições em que a pesquisa 
foi realizada.  Quando os métodos forem os consagrada-
mente utilizados, apenas a referência bastará; caso contrá-
rio, é necessário apresentar descrição dos procedimentos 
utilizados e adaptações promovidas. Unidades de medidas 
e símbolos devem seguir o Sistema Internacional. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO: Figuras, gráficos e foto-
grafias devem ser apresentados com tamanho e detalhes 
suficientes para a composição final, preferivelmente na 
mesma posição do texto, podendo ser coloridos. Figuras: 
podem apresentar partes coloridas, e a legenda na posição 
inferior. A numeração deve ser sucessiva em algarismos 
arábicos. Tabelas: evitar tabelas extensas e dados supér-



fluos; agregar em múltiplos de 103 ou 106 números grandes 
com muitos algarismos; adequar seus tamanhos ao espaço 
útil do papel e colocar, na medida do possível, apenas 
linhas contínuas horizontais; suas legendas devem ser 
concisas e auto-explicativas, devendo,  também, apresentar 
o título em inglês. Fotografias: podem ser coloridas. Na 
discussão, confrontar os resultados com os dados obtidos 
na bibliografia. 
 
CONCLUSÕES: Devem basear-se exclusivamente nos 
resultados do trabalho. Evitar a repetição dos resultados 
em listagem subsequente, buscando confrontar o que se 
obteve, com os objetivos inicialmente estabelecidos. As 
conclusões devem ser escritas facilitando a interpretação 
do artigo, sem necessidade de consultar outros itens do 
mesmo. 
 
AGRADECIMENTO(S): Inseri-lo(s), quando necessário, 
após as conclusões, de maneira sucinta. 
 
REFERÊNCIAS: Devem ser citadas apenas as essenciais. 
Incluir apenas as mencionadas no texto e em tabelas, figu-
ras ou ilustrações, aparecendo em ordem alfabética e em 
letras maiúsculas. Evitar citações de resumos, trabalhos 
não publicados e comunicação pessoal. Pelo menos 70% 
das referências devem ser dos últimos 5 anos e 70% de 
artigos de periódicos.  As referências no texto devem apa-
recer em letras minúsculas, seguidas da data: Silva & Santos 
(2012), ou ainda (Silva & Santos, 2012); existindo outras 
referências do(s) mesmo(s) autor(es)  no  mesmo ano (ou-
tras publicações), a mesma será identificada com letras 
minúsculas  (a, b, c) após  o ano da publicação:  Silva & 
Santos (2012 a). Quando houver três ou mais autores, no 
texto será citado apenas o primeiro autor seguido de et al., 
mas na listagem bibliográfica final os demais  nomes tam-
bém deverão aparecer. Na citação de citação, identifica-se a 
obra diretamente consultada; o autor e/ou a obra citada 
nesta é assim indicado: SILVA (2010) citado por Santos 
(2012). Quaisquer dúvidas, consultar a norma NBR-6023 
(ago. 2000) da ABNT. É aconselhável que, antes de redigir 
o artigo, os autores tomem como base de formatação um 
artigo publicado no último número da revista. 
 
Artigo Técnico 
 

Deverá apresentar avanços tecnológicos sem a-
presentação de hipótese. Quando se tratar de estudo de 
caso, as conclusões devem apresentar proposições. Deve 
ser redigido em linguagem técnica, de fácil compreensão, 
sobre assuntos relacionados às áreas de conhecimento da 
Revista, por autor(es) que demonstre(m) experiência sobre 
o assunto tratado, permitindo orientação para os diferentes 
usuários da RBRH. Somente justifica-se a apresentação de 
artigos que tragam contribuição sobre o assunto e não 

simplesmente casos pessoais ou de interesse restrito. Com 
maior liberdade de estilo do que em artigos científicos, os 
artigos técnicos devem, na maioria das vezes, conter os 
seguintes itens: Título, Autor(es), Resumo, Abstract, Pala-
vras-Chave (Keywords), Introdução, Descrição do Assun-
to, Conclusões e Referências. A identificação dos autores 
será incluída somente após a aprovação do artigo. A reda-
ção dos itens devem seguir as mesmas orientações para 
Artigos Científicos, com as seguintes particularidades: 
 

No cabeçalho da primeira página deve aparecer a 
identificação: ARTIGO TÉCNICO, em letras maiúsculas, 
sublinhadas, negritadas, centralizadas e espaçadas de 1,1 
cm da margem superior. 
 
INTRODUÇÃO: deve conter breve histórico, esclarecen-
do a importância, o estágio atual do assunto, apoiando-se 
em revisão bibliográfica, e deixar claro o objetivo do artigo. 
 
DESCRIÇÃO DO ASSUNTO: com diferentes títulos que 
podem ser divididos em subitens, deve-se discorrer sobre o 
assunto, apontando-se as bases teóricas, trazendo experi-
ências e recomendações, discutindo e criticando situações, 
baseando-se ao máximo em bibliografia e normas técnicas. 
 
CONCLUSÕES: quando couberem, devem ser redigidas 
de forma clara e concisa, coerentes com o(s) objetivo(s) 
estabelecido(s). Não devem ser uma simples reapresenta-
ção de outros parágrafos do artigo. 
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