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Atenuação de Picos de Vazão em Área Problema: Estudo Comparativo
de Reservatórios de Detenção em Lote, em Logradouros e em Grande
Área da Bacia
Pedro Oliveira da Silva*, Jaime Joaquim da Silva Pereira Cabral*
eng.pedroos@gmail.com; jcabral@ufpe.br
Recebido: 27/03/11 - revisado: 12/06/12 - aceito: 14/01/14

RESUMO
Este estudo tem como base um ponto de inundação em um canal no Recife, que apresenta neste ponto uma bacia de
contribuição de 38,66 ha. O objetivo foi o de simular técnicas compensatórias de drenagem urbana, como detenção em lote,
detenção em ruas e na bacia, a partir do modelo SWMM (StormWater Management Model), complementando com uma
avaliação dos custos de implantação das soluções estruturais. Procederam-se levantamentos topográficos e cadastrais, além
de vistorias na área, a fim de caracterizar a bacia, visando estabelecer os parâmetros necessários para o atendimento do
modelo hidrológico. Na simulação com reservatórios em lotes, optou-se em discretizar a bacia em 282 subáreas para caracterizar este elemento. Esta técnica compensatória mostrou-se eficiente, reduzindo os níveis de inundação em mais de 40 % nos
picos de máxima vazão, o fato negativo é o elevado investimento, porém cabe aos proprietários dos lotes o respectivo desembolso. Para a simulação com as outras técnicas compensatórias (em ruas e na bacia) utilizou-se uma discretização em 14 subáreas. No contexto de ruas a eficiência foi de 60 % na redução das vazões afluentes ao canal, no entanto, com altos custos de
implantação. Já a solução, ao nível da bacia de estudo, apresentou-se mais eficiente tanto no aspecto hidráulico, reduzindo
em mais de 80% as vazões afluentes ao canal, quanto no aspecto financeiro, inclusive quando comparado com os custos da
solução de apenas se elevar o greide do trecho da via impactado com a inundação.
Palavras-Chave: Drenagem urbana, SWMM, inundação urbana, reservatório de detenção.

(TUCCI e BERTONI, 2003) e poluídas, provocando
as já conhecidas consequências, como inundações e
proliferação de doenças com veiculação hídrica.
Diante desta problemática, há algumas décadas, vem-se dando uma nova concepção ao tratamento da drenagem urbana, com a utilização de
técnicas que visam restabelecer processos do ciclo
hidrológico como: a infiltração e o armazenamento,
com o objetivo de aumentar o tempo de concentração da bacia e diminuir as vazões geradas com as
chuvas.
Diversos estudos se destacam na aplicação
destas técnicas, dando ênfase aos reservatórios de
detenção. Tassi e Villanueva(2004), com base em
uma bacia hipotética, utilizou micro reservatórios
em lotes para avaliar o efeito do impacto na macrodrenagem urbana a partir de simulação numérica.
Em geral, a utilização desta técnica compensatória
mostrou eficiência na redução da vazão no sistema
de macrodrenagem.
Costa e Barbassa (2006) elaboraram um
estudo detalhado na sub-bacia urbana da Ponta Seca
em Jabuticabal — SP, onde foram avaliados 164 lotes
de um total de 1777, visando a aplicação de reserva-

INTRODUÇÃO
O ambiente urbano brasileiro vem ao longo
dos anos sendo impactado por alagamentos e inundações, fruto principalmente da falta de planejamento das cidades. Adicionada às ocupações das
margens de rios e córregos, verifica-se uma tendência de impermeabilização em praticamente 100 %
da área dos lotes, num claro descumprimento de leis
de uso e ocupação do solo (SILVA, 2010). Soma-se a
este cenário o crescimento vertical imobiliário e os
precários sistemas de coleta e tratamento de esgotos
cloacais, que não atendem a demanda do crescimento urbano, tornando-se mais um contribuinte
dos sistemas de micro e macro-drenagem.
Nesse contexto, as redes de micro drenagem
principalmente, tornaram-se sub dimensionadas
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tórios em lotes e pavimentos permeáveis. Uma das
conclusões que chegaram, foi a taxa de aceitação
por parte dos moradores que ficou em torno de
82%. No entanto, um problema constatado refere-se
à responsabilidade dos custos de implantação. Sendo necessário desenvolver uma via de financiamento
e um processo de discussão participativo.
Canholi (2005) destaca alguns reservatórios
de amortecimento de cheias construídos no inicio
da década de 1990, como é o caso do Reservatório
Pacaembu. Foi ratificada a eficiência destas estruturas em relação às soluções convencionais de drenagem, principalmente no que se refere a não transferir para jusante as inundações, que com certeza
ocorreriam caso a solução tivesse sido apenas a substituição da rede de galerias por uma de maior dimensão.
Emerson (2003), a partir do modelo HECHMS (Hidrologic Engineering Center — the Hidrologic Model System), avaliou 111 bacias de detenção
construídas no Vale do Creek na Pensylvania, e
constatou a deficiência das mesmas na atenuação de
picos de vazão, quando é analisada a bacia hidrográfica como um todo. O autor verificou que essas bacias de detenção, como foram dimensionadas para
eventos de pouca frequência (Tr=100 anos), não
cumprem sua função para eventos com maior frequência (Tr <100 anos), e em 2 delas houve um
incremento no fluxo quando analisada sua micro
bacia hidrográfica. Destaca-se então, a importância
de dimensionar controles de bacias de detenção a
partir de eventos frequentes na bacia hidrográfica.
Neves et al (2001) avaliou o sistema de amortecimento implantado em Porto Alegre na Av.
Polônia entre 1997 e 2000, onde, apesar de cumprir
sua finalidade em reduzir as vazões no sistema à
jusante, houve problemas de remanso à montante.
As bacias de detenção e retenção são ainda
destacadas na função da melhoria da qualidade da
água de chuva, em estudo realizado por Persson e
Petersson (2009), em que foram avaliadas diversas
lagoas de retenção na Suécia. Nesse estudo os autores mostraram a eficiência dessas estruturas neste
aspecto, ressaltando principalmente o desempenho
de vegetações aquáticas nesse processo.
O presente trabalho objetivou simular a
aplicação de reservatórios de detenção, ao nível de
lote, ruas e da bacia, a partir do modelo hidrológico
SWMM, visando amenizar níveis de inundação de
uma bacia hidrográfica urbana.

MATERIAIS E MÉTODOS
Estudo de caso
Para o presente trabalho, optou-se em avaliar a aplicação das referidas técnicas compensatórias
na bacia do canal da Sanbra, localizado na zona
oeste da cidade do Recife (figura 1), onde se constatam pontos de alagamento, quando da ocorrência
de chuvas intensas (figura 2). A bacia apresenta uma
área de 39.65 ha com um perímetro de 3748,91 m e
uma taxa de impermeabilização média de 88,70 %,
o que a classifica como uma área densamente ocupada. A área é caracterizada também como residencial, apresentando na montante um setor com ocupação desordenada (aproximadamente 5,7 ha) caracterizada como zona de interesse social (ZEIS).
Com relação aos escoamentos das águas pluviais, a
bacia apresenta sistemas de micro drenagem embutidos na maioria de seus logradouros que têm como
jusante o referido canal.
A rede de macro drenagem (canal da Sanbra) apresenta uma extensão de 1,08 km com uma
declividade de 0,08% até sua jusante no rio Jiquiá,
com diferentes tipos de revestimentos, alternando
entre alvenaria revestida na sua montante (279 m);
leito natural num trecho intermediário (454 m) e
no percurso final, variando entre alvenaria revestida
e galerias dupla de concreto.

Figura 1 - Localização da bacia de estudo no contexto da
bacia do rio Tejipió no Recife.
Fonte: Atlas Ambiental do Recife, 2002.
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Foram também analisados 65 lotes do setor
urbanizada da bacia de estudo (aproximadamente
20 %), com vista a determinar as taxas da área permeável e impermeável. Esta análise foi baseada em
imagens de ortofotos de 2005, complementando-se
com informações colhidas no local, durante vistorias
nos referidos lotes para averiguação do tipo de ocupação das áreas dos jardins e dos quintais.
Com relação à precipitação, foram utilizados dados da estação climatológica do INMET no
Curado, localizada na bacia do rio Tejipió (figura
1). Com relação à infiltração utilizaram-se dados de
ensaio de infiltração elaborado pela ENCIBRA, com
o objetivo de compor os parâmetros do modelo de
Horton resumido na equação (1) em função do
tempo (t).
It=58,91+349,09.e-2,83t

Figura 2 - Ponto de inundação estudado

(1)

onde:
It é a taxa de infiltração no tempo t, em mm/h;
t é o tempo, em s;

Modelo hidrológico
Para a referida avaliação foi utilizado o modelo hidrológico, tipo chuva-vazão, SWMM, desenvolvido pela Environmental Protection Agency —
(EPA-USA), o qual vem sendo aprimorado ao longo
dos anos por diversos pesquisadores.
De acordo com Rossman (2010) o modelo
SWMM visa simular um sistema hidrológico a partir
dos módulos: Runoff, onde se processa a transformação da precipitação em vazão, obtida pela combinação das equações de Manning e da continuidade; Transport representando a rede de drenagem
baseado na onda cinemática; o Extran é o módulo
hidrodinâmico tendo como referência as equações
de Saint Venant; e o módulo que se refere à reservação e tratamento (Storage/Treatment), o qual lançou-se mão pra representar as soluções estruturais
baseada na retenção.

Equação de chuva
Em relação à chuva de projeto, foi adotada a
equação elaborada pela ENCIBRA especificamente
para a cidade do Recife, a qual é apresentada na
equação (2).
i = (335,47.T0,218)/(t+4)0,539

(2)

onde:
i = intensidade da chuva (mm/h);
T = tempo de retorno( adotou-se 5 anos)
t = duração da chuva (adotou-se 60 min)
(dados similares à chuva observada em 31 de março
de 2007 entre 0:00h e 1:00h).
No local, procedeu-se ao monitoramento
dos níveis de inundação nos dias 21 de março, 31 de
março e 13 de abril do ano de 2008, quando ocorreram precipitações intensas e consequentes inundações na cidade do Recife e principalmente na bacia
de estudo.
Os dados destas precipitações são apresentados na tabela 1. O monitoramento objetivou principalmente ajustar o modelo SWMM à bacia de estudo, devido à ausência de dados de vazão do canal,
o que possibilitaria a calibração do modelo.
Para simulação no modelo SWMM, além dos
dados apresentados anteriormente, o módulo “Storage/ Treatment” requer outros dados oriundos do
volume a reservar, tais como a área prevista de reser-

Caracterização da bacia
Cada objeto do modelo requer informações,
que o caracterizem o mais próximo da realidade do
meio ambiente de estudo, e consequentemente
atenda às variáveis das equações requeridas pelo
SWMM. Para tanto, foram procedidos levantamentos topográficos dos sistemas de macro e micro drenagem, estabelecendo curvas de níveis a cada 0,20m,
para o sistema de macro drenagem. Para a micro
drenagem foram complementadas as informações
referentes à natureza do elemento condutor, dimensões e a declividade.
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em conjunto com as informações do local. Para o
cenário de pré-urbanização, recorreu-se a ortofotos
de 1974 e dados de arquivos da EMLURB (Empresa
de Urbanização e Limpeza Urbana da Prefeitura do
Recife), relativos às pavimentações de logradouros
públicos. No quadro 1, é apresentado os tipos de
revestimentos do solo e C correspondente, com suas
áreas para os respectivos cenários.

vação, a altura, além das dimensões de orifícios e
vertedouros. Para isto se utilizou a variação da vazão
entre a pós-urbanização e a pré-urbanização, procurando-se avaliar os volumes gerados em função dos
condicionantes relativos à topografia dos locais previstos para implantação das estruturas. A análise se
baseou no modelo racional, para transformar a chuva em vazão por se tratar de aplicações em pequenas
bacias. No caso, têm-se lotes com área média de
530,00 m² e setores pré-determinados para reservação em ruas com área contribuinte média de
23.892,00 m².

Quadro 1 — Coeficiente de escoamento C

Tabela 1 — Chuvas intensas de março e abril de 2008.
21/03/2008
Hora

Chuvas

6:00
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

(mm)
0.6
0
0
14.8
11.4
0.8
0.8
10.2
1
7
0
0
0
13.8
0.2
8.2
0.4
0

TOTAL

69.2

31/03/2008
Hora

Chuvas

Hora

Chuvas

2:00
3:00
4:00
5:00
6:00
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00

(mm)
0
1.8
0.6
13.2
0
0
1.2
0.2
13
0
0
19
27.6
0.2
0
0.4
0.2
0

TOTAL 110.2 TOTAL

77.4

21:00
22:00
23:00
0:00
1:00
2:00
3:00
4:00
5:00
6:00
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00

(mm)
0
0
0
1
50.8
6.4
1.8
1
0.2
1.2
37.2
5.6
3.2
0.8
0.6
0.2
0.2

13/04/2008

ELEMENTOS

Ci

ÁREAS-Ai (m²)
1974
2007

ruas de asfalto

0,95

5.537,75

5.537,75

ruas de paralelo

0,81

0,00

15.943,77

ruas de solo nat.

0,30

18.145,82 2.202,05

Área verde

0,30

62.173,68 7.252,66

Telhados,cimentados

0,81

38.000,00 92.921,02

CGERAL=(∑Ci.Ai)/ATOTAL

0,49

0,78

Métodos de obtenção de volumes de reservação
I.

O Método das Perdas da Reservação Natural, apresentado por Canholi, (2005), é definido como: “o volume do reservatório deve ser
no mínimo igual ao volume perdido de reservação
devido à urbanização”. Sua determinação baseia-se na aplicação da equação (3).

Vs = Vd — Va
onde:
Vs = volume a reservar (m³)
Va = volume de reservação natural (m³)
Vd = volume gerado com urbanização (m³)

(3)

Os volumes de escoamentos Va e Vd são obtidos a partir do produto das vazões de cada
cenário pelo tempo de duração.

Fonte: INMET- estação Curado.

II.

Coeficiente de escoamento
Na determinação deste parâmetro foi utilizado o método baseado em coeficientes específicos
em função dos diversos tipos de revestimentos do
solo que compõem uma bacia hidrográfica. Para
obtenção das áreas dos respectivos tipos de revestimentos, no caso do cenário de pós-urbanização,
tomaram-se como referência as ortofotos de 2007,
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Baptista et al, 2005, sugerem o Método das
Chuvas que é baseado num conjunto de
número N de intensidades máximas anuais
transformadas em alturas de chuvas, obtidas
a partir do produto de cada intensidade pela respectiva duração. Compara-se a altura
da precipitação máxima com o produto da
vazão especifica “qs“ pela duração, cuja diferença fornece a altura máxima a armazenar
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(DHmax(qs,T)- equação 4). Sendo “qs” determinada pela equação 5.

Tabela 2 — Detalhes dos lotes analisados.

Nº

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS
C(m)
L(m)
ALOTE(ha)
ATELHADO(m²)

1

32,95

14,00

0,0461

201,06

onde:
DHmax = altura máxima a armazenar (m)
P(D,T)= precipitação máxima (mm)
qs = vazão especifica (mm/min)
D = duração da precipitação (min ou h)

2

43,67

17,90

0,0782

264,9

3

37,75

14,60

0,0551

193,71

4

33,98

14,80

0,0503

223,04

5

29,59

12,50

0,0370

182,52

6

33,00

23,90

0,0789

225,7

qs=Qs/Aa

7

31,00

22,64

0,0702

210,36

8

26,00

19,60

0,0510

182,21

9

32,31

15,58

0,0503

297,28

10

29,22

12,70

0,0371

206,4

11

29,29

12,70

0,0372

97,39

12

29,62

13,30

0,0394

122,7

13

28,45

12,50

0,0356

157,38

14

30,15

15,30

0,0461

69,77

15

35,34

14,10

0,0498

136,01

16

40,45

21,20

0,0858

211,59

0,0530

186,38

DHmax=Max[P(D,T)-qs.D]

(4)

(5)

onde:
qs - vazão especifica (mm/min)
Qs - vazão de saída(restrição) (m³/s)
Aa - Área de drenagem efetiva (m²)
Aa =A (área da bacia em m²)*C(coeficiente de escoamento pós-urbanização)

Logo o volume máximo de armazenamento
será dado pela equação 6 :

MÉDIAS

Vmax=DHmax.A2
onde:

(6)
Tabela 3 — Volumes a reservar estimados pelo Método da
Perda da Reservação Natural

Vmax = volume máximo (m³)

RESULTADOS
1. Volumes de reservação
A seguir são apresentados os volumes obtidos pelos métodos citados para cada setor de aplicação (LOTES, RUAS e na BACIA), procurando adequar as dimensões à disponibilidade do local de
implantação:

t

Área

i

VAZÃO (m³/s)

Vs

(min)

(ha)

(mm/h)

Qa

Qd

(m³)

5

0,053

145,8

0,011

0,017

1,87

20

0,053

85,9

0,006

0,010

4,41

60

0,053

50,6

0,004

0,006

7,79

Tabela 4 — Volume a reservar estimado pelo Método das
Chuvas

t

2. Detenção em lote

i

P(D,T)

Q5

HE

HA

VS

(min) (mm/h) (mm) (m³/s) (mm) (mm) (m³)
60

Para esta solução tomou-se como base 16 lotes vistoriados, com a adoção da área média (530,00
m²).
A tabela 2 apresenta os detalhes destes lotes
e a seguir, nas tabelas 3 e 4, são apresentados os
volumes de reservação para o tempo de 60 minutos
baseado no intervalo dos dados da estação do INMET.

50,64

50,64 0,0014

18,8

31,8 8,49

HE (altura evacuada) = qs.t
HA (altura a armazenar) = P-qs.t
VS (volume de retenção)=

H A(qs,t) . A a

A comparação entre as 2 metodologias mostrou equivalência entre os volumes obtidos para
t=60 min, o que conduziu à escolha de 8 m³ para o
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volume de detenção. As dimensões do reservatório
são apresentados na figura 3.

SETOR

t

i

V reserv

(min) (mm/h)

(m³)

1

60

50,6

451,82

2

60

50,6

297,07

3

60

50,6

144,71

4

60

50,6

731,28

5

60

50,6

141,63

Tabela 7 - Volumes a reservar (Vs) estimado pelo Método
das Chuvas
SE-

Alturas

TOR P(D,T)
1
2
3
4
5

Figura 3 — Configuração do reservatório em lote de 8 m³.

Q5

(mm) (m³/s)
50,6
0,21
50,6
0,14
50,6
0,07
50,6
0,34
50,6
0,07

Volume a

Evacuada Armazenada Armazenar
(mm)
31,7
31,7
31,7
31,7
31,7

(mm)
19,0
19,0
19,0
19,0
19,0

(m³)
579,99
381,26
185,72
938,56
181,81

Para a detenção em ruas houve a necessidade de se condicionar as dimensões dos reservatórios,
às larguras dos logradouros e às cotas de fundo dos
poços de visita de jusante. Decidiu-se pelo método
que apresentou menores volumes e consequentemente menores estruturas, resultando assim na adoção dos dados apresentados na tabela 8, com as dimensões dos reservatórios a serem informadas no
modelo SWMM. Nas figuras seguintes (4 e 5) são
apresentadas propostas de localização dos reservatórios e configuração da estrutura, dotadas de dispositivos de controle tipo orifício localizado no fundo, e
vertedor de soleira livre, representado por uma abertura de 10 cm no topo da parede de jusante.

3. Detenção em ruas

A análise da topografia da bacia conduziu a
optar pela implantação de reservatórios por sub
bacias, no setor elevado da mesma. Nessa parte da
bacia, com área de 11,946 ha, procedeu-se uma discretização em 10 subáreas, sendo 8 delas agrupadas
em função dos sistemas de micro drenagem existentes distribuídas em 5 setores da bacia (tabela 5). Em
seguida são apresentados os volumes calculados para
os respectivos métodos (tabelas 6 e 7).

Tabela 5 — Setores de detenção em ruas.

SUBÁREAS ÁREAS(ha) SETOR ÁREAS(ha)
0.697
SBA1
1.162
1
3.055
SBA2
1.196
SBA3
1.187
SBA4
2
2.009
0.822
SBA5
0.979
3
0.979
SBA6
4.945
4
4.945
SBA7
0.958
5
0.958
SBA9
totais
11.945
11.945

Figura 4 — Localização de reservatórios em ruas
Tabela 8 — Volumes adotados Vs /Dimensões dos reservatórios por setor

Tabela 6— Volumes a reservar estimados pelo Método da
Perda da Reservação Natural
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t

PARÂMETROS
SETOR

Vs

A

b
(m)

L

h

(m)

(m)

i

P(D,T)

Q5

HE

HA

(min) (mm/h) (mm) (m³/s) (mm) (mm)

(m³)

(m²)

1

451,82

347,55

3,00

115,85

1,30

2

297,07

297,07

3,00

99,02

1,00

3

144,71

90,44

3,00

30,15

1,60

4

731,28

487,52

3,00

162,51

1,50

5

141,63

70,82

3,00

23,61

2,00

60

50,64

50,64

VS
(m³)

2,65 31,70 19,0 5695,50

HE (altura evacuada) = qs.t
HA (altura a armazenar) = P‐qs.t
V S (volume de retenção)= Hmax(qs,t) . A a

OBS. - Vs é o volume a reter; A é a área útil ; b é a largura;
L é o comprimento e h é a altura.

Figura 5 — Configuração dos reservatórios em ruas

4. Detenção na bacia

Figura 6 — Local da bacia de detenção “on line” ao canal

No que se refere ao controle na bacia de estudo, visando à implantação de um reservatório de
detenção único, optou-se pelo menor volume calculado (tabela 9) devido às características do relevo da
área disponível. Essa área de aproximadamente
3.314,00 m2 se apresenta degradada, principalmente
pelo acúmulo de “lixo” no canal e nas margens,
além dos lançamentos de esgotos domésticos. O
local já apresenta também retenção de águas, devido
ao baixo escoamento do canal, oferecendo todas as
condições para implantação dessa estrutura.
Com base nos dados da topografia da área,
verifica-se uma disponibilidade de aproximadamente 5.700 m³, para uma altura limitante de 1,50 m. Na
figura 6 é apresentada a área proposta para implantação da bacia de detenção aproveitando a calha e as
margens do canal (detenção "on line").

Aplicação do modelo SWMM
Complementando as informações necessárias para a simulação, foram determinados os diâmetros dos descarregadores do tipo orifício, a partir da
formulação de Manning, num processo iterativo
com a formulação racional. Sendo seu ajuste processado nas simulações no SWMM, com o objetivo de se
obter diâmetros que gerem eficiência no abatimento
dos hidrogramas.
Com relação à discretização da bacia, buscou-se adequá-la em função da aplicação da técnica
compensatória. Para a detenção em lotes, procedeuse à divisão em 282 subáreas correspondentes a
quantidades de lotes existentes na bacia. Para a detenção em ruas e na bacia procurou-se discretizar a
área em função dos sistemas de micro drenagem e
das características de ocupação, o que proporcionou

Tabela 9 -Volumes a reservar estimado pelo Método das
chuvas
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a divisão em 14 subáreas. As figuras 7 e 8 mostram as
configurações das discretizações em um trecho da
bacia estudada.

Inicialmente procedeu-se o ajustamento do
modelo baseando-se no volume de inundação simulado na junção 8 (ponto de controle), no volume
observado estimado no mesmo ponto de controle.
Este ajustamento foi feito a partir do coeficiente de
Manning utilizando o evento de 31 de março de
2008 e o evento de 13 de abril de 2008. Para o primeiro evento, a relação obtida entre o volume observado e o simulado foi de 0,704, e para o segundo
a relação obtida foi de 0,997.
Controle em lotes
Na simulação com reservatório em lote,
buscou-se configurar os reservatórios com orifícios
de 25 mm e 20 mm. O resultado desta simulação é
apresentado no gráfico da figura 9, onde se constata
uma eficiência na redução das vazões do conduto de
chegada à junção 8 (canal) de 39,5 % e de 43 %
respectivamente.

Figura 7 - Discretização em lotes

0

1,2

20

1

40

0,8

60
0,6
80
0,4

precipitação (mm)

vazão (m³/s)

hidrograma da galeria final (C103)-reserv.
de 8m³/lote

100

0,2

120

0
140
00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00
tempo (h)
Evento 31mar08
Vazão s/controle
Qcont.orif.25mm

Figura 8- Discretização em 14 subáreas

Essas unidades foram caracterizadas por
parâmetros tais como: área, declividade e taxa de
impermeabilização. Além dos comuns adotados
abaixo.






Figura 9 — Hidrograma do conduto de chegada
na junção 8.

Controle em ruas

Coeficiente de Manning “n”:
o Para áreas permeáveis é 0,024;
o Para áreas impermeáveis é 0,13.
Equação de infiltração de Horton:
Infiltração inicial (I0) é 490,998 mm/h;
Infiltração final (Ib) é 273,81 mm/h e;
Coeficiente de decaimento é 1,788 s-1.

Na aplicação de reservatórios em ruas, determinada pelos 5 setores de contribuição, foi utilizada a formatação dada na tabela 11, onde são apresentadas as dimensões dos reservatórios e dos respectivos diâmetros dos descarregadores de fundo
tipo orifício. A simulação com esta formatação apresentou redução média de 42 % na vazão do conduto
(C7) de chegada à junção 8 (canal), alcançando
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recebem contribuições de 10 subáreas localizadas na
parte elevada da bacia.
Com a formatação utilizando orifício de 50
cm, os resultados não mostraram eficiência no abatimento das vazões no conduto C14. Com base em
simulações com os outros eventos, optou-se por uma
configuração com 3 descarregadores, sendo 2 orifícios e o vertedor de soleira livre, conforme foi detalhado na figura 11.

picos de 60 %. Na figura 10, pode-se verificar esta
eficiência através da comparação dos hidrogramas
referentes ao cenário com controle e o sem controle, tomando como base o evento de 31 de março de
2008.
Tabela 11 — Dimensões dos reservatórios de rua e
orifícios.

SETOR

ORIFÍCIO
(m)

1

RESERVATÓRIO (m)
h

c

L

0,30

1,30

65,52

3,00

2

0,20

1,00

56,00

3,00

3

0,15

1,60

17,05

3,00

4

0,25

1,50

91,90

3,00

5
0,15
2,00
13,35
nota: h- altura; c-extensão; L-largura.

3,00

Comparativo de Hidrogramas na
galeria final (C7)-5 SETORES

evento 31mar08
Q s/controle
Q c/controle

precipitação (mm)

vazão (m³/s)

1
0
0,9
20
0,8
40
0,7
0,6
60
0,5
80
0,4
0,3
100
0,2
120
0,1
0
140
0:00 2:00 4:00 6:00 8:00 10:0012:0014:00

Figura 11 — Corte vertical mostrando os descarregadores

Nessa figura pode-se verificar o posicionamento dos orifícios: o primeiro a 30 cm do fundo do
canal com 15 cm de diâmetro, visando atender aos
eventos equivalentes aos dias 21 de março e 13 de
abril de 2008; e o segundo com 20 cm de diâmetro,
a 96 cm do fundo do canal, compondo-se o conjunto com a finalidade de atender o evento de 31 de
março de 2008. Além desses 2 orifícios, há um vertedor a 1,50 m do fundo para eventos superiores aos
analisados.
O gráfico dos hidrogramas do conduto a
jusante da bacia de detenção, com 3 descarregadores de controle (2 orifícios e 1 vertedor) relatados
anteriormente, é apresentado na figura 12, baseado
no evento de 31 de março. A eficiência no amortecimento das vazões chega a 81 %, obtendo uma
média de 57 %.
Nas figuras 13 e 14, são apresentadas respectivamente a localização das junções J8, J10 e J11, a
jusante da bacia de detenção e o comportamento
dos volumes de água nessas junções, constatando-se
a diminuição dos níveis de água ao longo do canal.

Tempo (h)

Figura 10 — Comparativo de hidrogramas do conduto C7

Controle na bacia
Para reservação ao nível da bacia estudada,
as dimensões foram às apresentadas anteriormente,
obtidas a partir do método das chuvas. O diâmetro
do orifício, com base na formulação de Manning, foi
inicialmente de 50 cm, localizado no fundo do reservatório.
O conduto analisado é o trecho do canal
sob a ponte (conduto C14), neste ponto de junção
há influência das 14 subáreas, diferentemente do
controle estudado em lotes e em ruas, que apenas
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Análise financeira

vazão (m³/s)

Hidrograma do link C14 (canal sob a
ponte)

1
0
0,9
20
0,8
40
0,7
0,6
60
0,5
80
0,4
0,3
100
0,2
120
0,1
0
140
0:00 2:00 4:00 6:00 8:00 10:00 12:00 14:00
Evento 31mar08
Tempo (h)
Qs/controle
Qc/controle(2orif.+vert.)

precipitação (mm)

Complementando o estudo, procurou-se
fazer uma análise financeira, estimando os custos de
implantação das técnicas compensatórias nos 3 níveis de aplicabilidade, comparando-os com o custo
estimado (em 2011) de uma solução convencional
que se baseie na elevação da pavimentação no trecho da via impactada com as frequentes inundações.
Na detenção em lote, o custo estimado foi
de R$ 7.000,00/lote, salientando o fato de se tratar
de um investimento do proprietário do imóvel.
Para o poder público municipal, cabe os investimentos na detenção em ruas (detalhados na
tabela 12) totalizando de R$ 1.041.728,00 para os 5
reservatórios. Ou o reservatório único para a bacia
hidrográfica estudada, o qual ficou em R$
289.950,31.

Figura 12 — Hidrograma do canal sob a ponte da rua
N.S. de Fátima.
JUNÇÃO 11

Custo de implantação (R$x1000)

CANAL

JUNÇÃO 10

JUNÇÃO 8

RESERVATÓRIO
NA BACIA

CANAL

altura de água (m)

0,75

0,80

500

289,95
2000

4000
6000
Volume de detenção (m³)

Figura 15 — Relação custo x volume reservado

0,74
A solução convencional de elevação da pavimentação, onde ocorre o transbordamento do
canal (± 70 cm) com provável construção de novo
pontilhão, apresentou um investimento de R$
288.699,00. Vale salientar que, essa solução apesar
de financeiramente ser a mais viável, não ameniza
pontos de alagamentos a jusante, podendo inclusive
intensifica-los.

0,20
0,00
J10

1.041,73

detenção em lotes
detenção an bacia

0,22

J8
sem…

1.000

detenção em ruas

0,60
0,40

1.903,40

1.500

0

Altura de Água nas Junções de Jusante
1,06
0,96
0,95 do Reservatório

1,00

2.000

0

Figura 13 — Junções (J8, J10 e J11) de jusante.

1,20

2.500

ESTRUTURA DE RESERVAÇÃO x
CUSTO DE IMPLANTAÇÃO

J11
junções (pt)

Figura 14 — Alturas de água nas junções de jusante.
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Vale salientar que, outra vantagem das técnicas de controle, principalmente ao nível de bacia,
sobre a solução convencional, é o amortecimento
das cheias de jusante, haja vista que, a bacia do referido canal apresenta outro ponto de inundação à
jusante do ponto estudado, e certamente a detenção
proposta neste trabalho influenciaria positivamente
na diminuição dos níveis dessa inundação.

Tabela 12 - Custo estimado de reservatórios por setor.
SETOR

LOGRADOURO

Vol. (m³)

CUSTO

1

Rua N. S. de Fátima

451,52

278.781,46

2

Rua Frei Atanázio

297,07

238.274,75

3

Rua Frei Atanázio

144,71

72.546,15

4

Rua Frei Felix
de Oliva
Rua Alfredo V.
de Melo

731,28

391.068,44

141,63

56.802,99

5

TOTAL
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Flow Peak Attenuation In A Problem Area: A Comparative Study Of Detention Reservoirs In Lots,
Streets And In The Greater Basin Area
ABSTRACT
This study is based on an analysis of a canal in
the city of Recife with a 38.66 ha catchment. The objective
was to simulate the use of compensatory techniques of urban drainage such as detention in lots, detention in streets
and detention in the basin, applying model SWMM
(StormWater Management Model). The simulation results
include an evaluation of implantation costs of the structural solutions. Topographic surveys and cadaster studies
were performed in the area in order to characterize the basin
to establish the necessary parameters for the hydrological
model. In the simulation with reservoirs in the watershed,
the basin was discretized into 282 subareas to improve the
characterization. This compensatory technique was efficient, reducing flood levels by more than 40% in the maximum flow peaks. The negative aspect is the high investment, but it is up to the owners of the respective lots. For
detention in streets and basins, a discretization of 14 sub
areas was used. In the street context, the efficiency was more
than 60% in reducing the flow on arrival at the canal
culvert. In addition the solution in the basin has been more
effective as to the hydraulic aspect - reducing the water flow
of the canal by more than 80%— and as to the financial
aspect, especially compared to the conventional solution of
the grade elevation of the road that is impacted by the
flood.
Key-words: Urban drainage, SWMM, urban flood, detention reservoir.
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RESUMO
A qualidade da água pode ser afetada por fatores físicos, climáticos, antrópicos e pelo uso e ocupação do solo na bacia hidrográfica. Neste trabalho visa-se avaliar, a influência do uso e ocupação do solo no transporte de cargas anuais de
poluentes em uma bacia hidrográfica. O estudo é aplicado na bacia do ribeirão Concórdia, localizada em Lontras — Santa
Catarina, que apresenta essencialmente uso agrícola. Foram utilizados dados de qualidade de água, obtidos com coletas
mensais, em seis pontos distribuídos espacialmente, ao longo do rio principal e em seus afluentes. As cargas poluentes foram
quantificadas a partir de vazões simuladas por modelo hidrológico conceitual. A análise de uso e ocupação do solo na bacia
foi proveniente de levantamento realizado em 2008. Os usos e ocupação do solo foram analisados para uma faixa em torno
dos cursos de água, considerada como zona ripária e nas bacias contribuintes as seções de controle. Foram efetuadas análises
de correlação entre os usos e ocupação do solo e as cargas de poluentes. A condição natural, representada pelo percentual de
uso do solo “mata nativa”, apresentou influência na redução das cargas de poluentes. Os usos do solo classificados como
“pastagem”, “floresta plantada” e “atividades agrícolas” apresentaram correlação com o incremento de cargas poluentes no
curso de água da bacia. Os usos do solo na zona ripária apresentaram correlação com a qualidade das águas similares
àqueles da bacia do ribeirão Concórdia.
Palavras- chave: gestão de bacias, qualidade da água, poluição difusa.

(2002) argumentam que o excesso de nitrato e pesticidas têm se tornado um grande problema ambiental, visto que as áreas agrícolas possuem diferentes
graus de exploração e apresentam potencial de degradação do lençol freático.
As zonas ripárias situadas junto aos corpos
de água podem reduzir consideravelmente o transporte de nutrientes e de sedimentos para as águas
superficiais e subterrâneas através dos processos de
filtração, adsorção, absorção, deposição e desnitrificação (LI et al., 2009). CORRELL (1996), entre outros autores, descrevem os mecanismos gerais pelos
quais a vegetação ciliar pode reter, transformar e
retirar os sedimentos, o nitrato e o fósforo em solução e adsorvido em partículas em suspensão. Segundo Kamppa e Jauhiainen (2010), as áreas ciliares são
uma forma de minimizar o transporte de fósforo
pelo escoamento superficial e, assim, diminuir a
eutrofização. O desenvolvimento e a gestão de áreas
ciliares são considerados opção viável para o controle da poluição agrícola difusa, sendo um reflexo da
saúde global da bacia hidrográfica, trazendo muitos
benefícios (ANBUMOZHI et al.,2005).
Outros estudos ressaltam a importância das
zonas ripárias para a qualidade da água (LI et al.,

INTRODUÇÃO
As relações entre a agricultura e a qualidade
da água são objeto de discussão em diversos estudos
(KYLMMAR et al., 2006; LI et al., 2008; KANG et al.,
2010). A qualidade da água tem sido associada ao
uso e ocupação do solo: estudos têm demonstrado
suas relações com as variáveis físico-químicas, tais
como nutrientes (QUILBÉ et al., 2006; KYLMMAR et
al., 2006) e sedimentos (AHEARN et al., 2005). A
perda de nutrientes pelo escoamento da água e a
lixiviação de solos agrícolas têm sido destacadas
como duas das principais causas da má qualidade da
água nos Estados Unidos (ELRASHIDI et al., 2005).
Em bacias agrícolas, o escoamento é responsável por transporte de nutrientes e sedimentos para
a rede de drenagem. Anbumozhi et al. (2005) enfatizam que a qualidade de um corpo de água varia de
uma bacia hidrográfica para outra, sendo influenciado pelo uso e ocupação do solo. Miranda e Duarte
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2009; YAMADA et al., 2007; ANBUMOZHI et al.,
2005). Enquanto Silva e Williams (2001) consideraram o uso e a cobertura do solo em nível de bacia
hidrográfica como melhor indicador da qualidade
da água do que a zona ripária. Algumas incertezas
permanecem, em parte, porque cada bacia hidrográfica tem uma combinação única de características
que influenciam a qualidade da água, e em parte
porque as investigações aprofundadas em escala de
bacia hidrográfica são extremamente dispendiosas e
consomem muitos recursos financeiros (Silva e Williams, 2001).
A avaliação das cargas de constituintes na
dinâmica da água também é necessária para a gestão
da qualidade da mesma, pois auxiliam na compreensão da dinâmica dos nutrientes e nos processos de
mobilidade da bacia, além de contribuir na avaliação dos recursos hídricos (LITTLEWOOD e MARSH, 2005).
Neste sentido, este trabalho visa avaliar a influência do uso e ocupação do solo no transporte de
cargas anuais de potenciais poluentes na bacia do
ribeirão Concórdia. A bacia hidrográfica está localizada no município de Lontras — SC, com uma área
de drenagem de 30,74 km2, ocupada por pequenos
e médios produtores rurais. Ela foi monitorada em
seis seções fluviométricas. Nas áreas contribuintes e
nas zonas ripárias foram realizadas classificações do
uso e ocupação do solo.

Para a análise da classificação do uso do solo
foram utilizados dados referentes ao levantamento
realizado por Pinheiro et al. (2008). Foram utilizadas
imagens obtidas com o satélite SPOT, do dia
16/01/2006, com resolução espacial de 10 m, em
quatro bandas espectrais (verde, vermelho, infravermelho próximo e infravermelho médio) e 2,5 m
no modo pancromático. A classificação da imagem
foi supervisionada, ou seja, os resultados obtidos
foram comparados com observações realizadas em
campo. Foram classificados os usos do solo em eucalipto, pinus, mata nativa, fumo, milho, pastagem e
outras atividades agrícolas (hortaliças entre outros)
e foram estabelecidas faixas com larguras de 20, 30,
50, 100 e 200 m em torno dos cursos de água.
Aquisição dos dados
A avaliação da qualidade da água foi realizada por meio de dados de monitoramento realizado pela EPAGRI — Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina. As coletas de
água foram realizadas em seis seções fluviométricas,
distribuídas ao longo da bacia, conforme Figura 1.
Estas coletas ocorreram com frequência mensal.

METODOLOGIA
Área de Estudo
A bacia do ribeirão Concórdia está localizada no município de Lontras, no estado de Santa
Catarina. O ribeirão Concórdia é afluente do rio
Lontras e este é afluente do rio Itajaí-açu, situados
na bacia do Itajaí. A bacia possui uma área de drenagem de 30,74 km2.Os principais solos que caracterizam a região da bacia são Gleissolo, Cambissolo e
Argissolo. A vegetação original da área pertence à
Floresta Ombrófila Densa.
Os principais usos do solo estão destinados à
mata nativa (47,61%), pastagem (20,35%) e plantio
de milho (9,29%). Em termos de população, no
levantamento efetuado pela EPAGRI (2005), foi
identificado a presença de 600 habitantes, os quais
criam, em sistema extensivo, aves (31350 aves), suínos (2520 cabeças), bovinos (9000 cabeças), eqüinos
(700 cabeças) e ovinos (220 cabeças). O levantamento não apresenta a distribuição espacial destes
animais.

Figura 1 - Área de drenagem e seções de monitoramento
de qualidade de água na bacia do ribeirão Concórdia.
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Foi gerada uma série de vazão utilizando a
série histórica de precipitação diária coletada na
estação de Rio do Sul (código 02749039). Para cada
seção de amostragem de água foi gerada uma série
de vazões médias diárias. A geração de vazões foi
realizada para o período do monitoramento dos
parâmetros de qualidade das águas, compreendido
entre 2004 e 2008.

O período de monitoramento foi de 2004 a
2008. As áreas de drenagem das seções de coletas de
água variam de 3,46 a 29,89 Km². Para cada amostra
de água foram analisados os seguintes parâmetros
(APHA, 1995): fósforo total; demanda química de
oxigênio; ortofosfato; amônia; nitrito; nitrato; potássio; ferro total; coliformes totais e coliformes termotolerantes. As análises microbiológicas foram realizadas através do método de cartelas com reativo
“Colilert”. As análises foram realizadas no laboratório da EPAGRI, na estação experimental de Itajaí.
O monitoramento realizado pela EPAGRI
contém apenas as concentrações dos parâmetros de
qualidade das águas. Não foram realizadas medições
de vazões, necessárias para determinação das cargas
transportadas. Para preencher esta lacuna, foi utilizado o modelo hidrológico WIN_IPH2 (BRAVO et
al., 2006). Foram geradas as séries de vazões diárias
a partir do conhecimento da série de precipitação.
O modelo WIN_IPH2 é composto por algoritmos de perdas de evaporação e interceptação,
separação do escoamento e propagação dos escoamentos superficiais e subterrâneos. A bacia possui
uma seção fluviométrica de monitoramento de vazão. Os dados desta seção foram utilizados na calibração do modelo WIN_IPH2. A calibração do modelo foi realizada para o período de janeiro de 2006
a dezembro de 2008. Durante esse período, uma
estação pluviométrica e uma fluviométrica com datallogers situadas próximas ao exutório da bacia
(ponto CP6 indicado na Figura 1) estavam em operação. Os parâmetros calibrados são apresentados na
Tabela 1, e o método de calibração foi o manual.

Determinação da carga anual
A estimativa das cargas anuais de poluentes
na bacia é necessária para se obter uma boa avaliação da poluição da água(QUILBÉ et al., 2006).
As cargas transportadas em cada seção foram calculadas pelo produto da vazão simulada e da
concentração na data de coleta. A carga anual foi
obtida pela equação apresentada por Moatar e Meybeck (2005), expressa por:
Ϝ

Io
Ib
H
Ks
Ksub
α

∑
∑

Q

(1)

onde F é a carga poluente (Mg ano-1); K é um fator
de conversão de unidades de tempo, Ci é a concentração instantânea (mg L-1); Qi é a vazão instantânea
(m³ s-1),
é a vazão média do período em análise
(m³ s-1) e n é o número de passos temporais.
Análise estatística
As relações entre as variáveis de qualidade
da água com o uso do solo na bacia e na zona ripária foram determinadas utilizando o coeficiente de
correlação de Pearson.

Tabela 1 - Parâmetros calibrados no modelo WIN_IPH2.
Parâmetros
Rmax

K

Descrição

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Capacidade máxima do reservatório de
interceptação
Capacidade de infiltração do solo quando
o solo está na capacidade de campo
Capacidade de infiltração quando o solo
está saturado
Parâmetro empírico relacionado ao tipo de
solo
Tempo médio de esvaziamento do reservatório superficial
Tempo médio de esvaziamento do reservatório subterrâneo
Parâmetro que corrige parcela do escoamento superficial

Geração de séries de vazões
Na simulação do modelo WIN_IPH2 foi adotado o passo de tempo diário, visto que as séries
temporais disponíveis eram diárias. A calibração do
modelo às séries de dados do período selecionado
apresentou coeficiente de Nash-Sutcliffe de 0,62
(período entre 01/01/2006 a31/12/2008). Na etapa de validação do modelo foi obtido coeficiente de
0,40 (ano de 2009). Na Figura 2 são apresentados
hidrogramas observados e simulados nos períodos
de calibração e de validação do modelo. Ressalta-se
que a calibração e a validação do modelo foram
efetuadas para a maior área de drenagem da bacia.
A geração de séries temporais nas seções fluviométricas de montante, com menores áreas de drena-
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quanto que o fumo, apesar de apresentar comportamento similar, resultou em índices percentuais
menores, de 0,14 a 0,52%, na faixa de 0 a 20 m e 0 a
200 m, respectivamente.

gem pode induzir imprecisões, devido à mudança
de escala, conforme foi mostrado por Oliveira et al.
(2013).
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Figura 3 - Distribuição do uso e ocupação do solo na zona
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Uso do solo na bacia e na zona ripária
Na Figura 3 é apresentada a distribuição do
uso do solo na zona ripária, nas distâncias de 0 a
200m. Nota-se que o percentual de uso e ocupação
classificado como mata nativa corresponde a cerca
de 50% da área de drenagem das seções de amostragem, sendo o menor percentual (48,46%) observado para a faixa de 0 a 100 m. O percentual de uso
e ocupação da pastagem reduz com o aumentoda
largura da faixa em torno dos cursos de água. Situação contrária acontece com o uso do solo agrícola,
como o milho e o fumo. O uso de solo classificado
como “milho” apresentou percentuais de 6 e 9% na
faixa de 0 a 20 m e 0 a 200 m, respectivamente, en-
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Figura 4 - Distribuição do uso do solo na bacia do ribeirão
Concórdia (imagem SPOT, do dia 16/01/2006).

A análise mostra que a vegetação nativa é o
tipo de cobertura do solo dominante, como também
foi observado nas faixas da zona ripária, representando 45% do solo na bacia. Observa-se que a seção
CP3 apresenta os maiores percentuais de área agrícola, chegando a 13% para o uso de solo “milho”. A
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ficados. Os demais resíduos animaisnão recebem
tratamentos específicos. No entanto, ressalta-se que
estes lançamentos ocorrem de forma distribuída ao
longo de toda a bacia. Deste modo, pode-se considerar que as contribuições aos cursos de água são uniformes.
A carga média anual de fósforo total na seção CP6 foi de 0,64 kg ha-1 ano-1. Cargas com valores
mais elevados foram encontrados por Quilbé et al.
(2006). Os autores estimaram a carga média de fósforo total, em uma bacia de 718 km2, com 32% de
agricultura, de 1,09 kg ha-1 ano-1. Kyllmar et al.
(2006) encontraram valores de cargas anuais de
fósforo total de 0,1 a 0,9 kg ha-1 ano-1, semelhantes
aos encontrados neste trabalho.
As cargas de amônia foram elevadas em todas as seções monitoradas, tendo variado entre 9,13
e 18,28 kg ha-1 ano-1. Segundo Kato et. al. (2009) a
criação de animais, resulta em aumentos de nitrogênio e fósforo nos corpos de água.Na bacia do
ribeirão Concórdia, Lubitz (2009) estimou que a
carga de nitrogênio, contida nos resíduos orgânicos
humanos e animais, é da ordem de 852 kg d-1. Ressalta-se, ainda que as contribuições são uniformemente distribuídas ao longo da bacia. Em termos de
distribuição temporal, pode-se considerar que a
sequência de cultivos sucessivos, a época de aplicação de adubo, o calendário de plantio, entre outros,
são fatores antrópicos que podem influenciar a carga de nitrogênio em cursos de água, conforme foi
constatado por Kyllmar et al. (2006).
A vegetação ripária exerce um papel fundamental na eliminação do nitrogênio através da
desnitrificação. Além disto, a produção de NO3dentro do canal pode ocorrer a partir da mineralização da matéria orgânica. Por outro lado, Chaves e
Santos (2009), não encontraram aumento do parâmetro amônia, atribuindo isso ao fato de a zona
ripária ter se mantido íntegra no período do estudo.
Este fato, além do manejo e da gestão da área agrícola, pode contribuir para os valores mais elevados
de nitrogênio no decorrer da área de drenagem.

pastagem ocupa cerca de 13% da paisagem da bacia
de captação tanto da seção CP1 quanto da seção
CP2, sendo que no ponto CP6, localizado na foz da
bacia, o uso “milho” atinge percentuais de 23%.
O percentual uso do solo agrícola aumenta
para as seções de monitoramento com maior área
de drenagem.A mata nativa, apesar de ser dominante na paisagem da bacia,apresenta uma evolução
contrária. Com o afastamento das seções de monitoramento das nascentes, ocorre uma diminuição da
mata nativa presente.
Carga anual na bacia
Os resultados são apresentados em termos
de carga média em cada seção amostrada. A carga
média anual é apresentada na Tabela 2, disposta em
ordem crescente de área de contribuição. Os maiores valores de carga encontrados foram correspondentes às seções CP3 e CP6. A seção CP3 está localizada no ribeirão Braço do Concórdia, afluente do
rio principal, enquanto que CP6 está localizado
próximo ao exutório da bacia. Os menores valores
encontrados correspondem a CP1, localizado no
arroio Dona Lúcia, sendo o ponto mais próximo da
nascente.
Os valores, embora demonstrem uma contribuição de carga uniforme na bacia, apresentam
evolução da nascente para a foz. Tal comportamento também foi encontrado por Anbumozhi et al.
(2005). Eles encontraram valores crescentes de nitrato a partir da nascente da bacia estudada. Os
autores justificaram os maiores valores encontrados
a jusante devido à contribuição de fertilizantes químicos aplicados na área agrícola. Na bacia do ribeirão Concórdia, a atividade agrícola é desenvolvida
em pequenas e médias propriedades, cujos produtores sobrevivem da agricultura familiar e não fazem
uso de práticas conservacionistas.
As cargas de DQO e de coliformes apresentaram valores elevados desde a seção CP1 (Tabela
2). Este fato pode ser atribuído às atividades de criação de animais na bacia e ao lançamento de águas
residuárias domésticas. Estes resultados estão de
acordo com Merten e Minella (2002), os quais relatam que as atividades de pecuária representam
grande risco à qualidade de corpos hídricos, quando
nestas não são adotadas práticas de manejo conservacionistas, elevando os valores de DBO e coliformes
termotolerantes. Pinto et al. (2009) relatam em sua
pesquisa um aumento dos valores de coliformes,
devido às áreas de pastagem.
Na bacia do ribeirão Concórdia, as águas residuárias são tratadas em sistemas individuais simpli-

Relação entre a carga anual de poluentes e o uso e
ocupação do solo na zona ripária
Para efeito de análise de correlação entre a
carga de poluente e os percentuais de uso e ocupação do solo, foi considerada a faixa ciliar com largura de 30 m. Esta largura de faixa corresponde ao
valor estabelecido pela lei federal n° 4.771/1965,
para rios que possuem largura inferior a 10 m. Os
dados utilizados para a análise na zona ripária são
referentes ao estudo realizado por Pinheiro et al.
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Tabela 2 - Carga específica média anual (Kg ha-1 ano-1) nas seções de monitoramento na bacia do ribeirão Concórdia,
período de 2004-2008.

Ferro

Coliformes (NMP/ha/ano)

Seção

Fósforo

Ortofosfato

Amônia

Nitrito

Nitrato

DQO

Totais

Termotolerantes

CP1

0,45

0,20

9,13

0,05

1,47

79,45

1,13

7,75

1,09x109

6,45x105

CP2

0,61

0,32

11,01

0,08

2,37

85,22

2,01

12,64

8,12x108

5,34x105

CP3

0,70

0,35

12,43

0,11

3,48

140,34

3,13

14,73

2,05x109

3,88x106

9

2,90x106

Total

Potássio

CP4

0,69

0,34

12,23

0,11

2,68

109,43

2,28

12,98

4,39x10

CP5

0,81

0,44

18,09

0,12

3,20

100,75

5,54

18,66

9,88x106

6,45x105

25,13

11

9,29x107

CP6

0,64

0,30

18,28

0,10

4,14

422,75

8,70

4,92x10

poluição das águas provenientes de campos agrícolas.

(2008). Para este estudo, adotou-se o uso do solo da
floresta plantada como sendo aqueles classificados
como plantação de pinus e de eucalipto,eatividades
agrícolas inclui os usos do solo milho, fumo e outras
atividades.
Nas Figuras 5 e 6 são apresentadas as relações entre as cargas dos poluentes com o percentual
de atividade agrícola e de pastagem. Nota-se que o
aumento das áreas de plantio de milho e fumo, de
outras atividades agrícolas e de pastagem acarreta
noacréscimo da carga dos poluentes transportada
no sistema fluvial (Figuras 5 e 6). Isto ocorre para
todos os parâmetros monitorados, e indica uma
possível relação entre as cargas poluentes encontradas nos corpos de água com o uso do solo existente
na zona ripária. Resultado similar foi obtido com
relação a floresta plantada, conforme é apresentado
na Figura 7.
No entanto, nota-se que o uso e ocupação
do solo “mata nativa” apresenta relação inversamente proporcional com a carga encontrada nos corpos
de água, conforme é apresentado na Figura 8. Isso
pode representar que com a maior presença de
vegetação nativa na zona ripária, a carga é reduzida
para os cursos de água, auxiliando assim na redução
de poluentes na rede de drenagem.
Li et al. (2009) descrevem que, em geral, os
parâmetros físico-químicos em corpos de água são
controlados pela cobertura florestal e pelas terras
com vegetação (incluindo mata e arbustivas). Pinto
et al. (2009), atribuem à presença de mata nativa em
áreas ripárias, o melhor nível da qualidade da água
em alguns trechos da bacia estudada. Anbumozhi et
al. (2005) ressaltam o impacto positivo das zonas
ripárias na redução de nutrientes da agricultura
para as águas superficiais. Os autores ainda concluem que as zonas ripárias são eficazes na redução da
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Figura 5 - Relação entre o uso do solo “atividades agrícolas” na zona ripária e a carga média dos poluentes selecionados nas seções de monitoramento, no período de
2004-2008.
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Tabela 3 - Coeficiente de correlação de Pearson entre os parâmetros de qualidade de água e o uso e ocupação do solo na
bacia e na faixa ciliar (ZR) do ribeirão Concórdia, no período de 2004-2008.
Floresta

Mata Nativa

Plantada

Outras Atividades

Pastagem

Agrícolas

Fumo

Milho

Bacia

ZR

Bacia

ZR

Bacia

ZR

Bacia

ZR

Bacia

ZR

Bacia

ZR

0,20

0,33

0,43

0,52

0,44

0,60

0,26

0,29

0,40

0,61

0,51

0,59

Orto-fosfato

0,24

0,05

0,37

0,26

0,38

0,28

0,36

0,18

0,39

0,18

0,27

0,33

Amônia

0,51

0,07

0,64

0,58

0,50

0,22

0,96

0,83

0,32

>0,01

0,25

0,30

Fósforo
Total

Nitrito

0,47

0,25

0,61

0,61

0,61

0,53

0,51

0,47

0,31

0,34

0,48

0,59

Nitrato

0,35

0,40

0,72

0,83

0,59

0,61

0,68

0,74

0,81

0,09

0,61

0,64

DQO

0,10

0,11

0,28

0,38

0,12

0,10

0,38

0,60

0,58

>0,01

0,11

0,12

Ferro Total

0,35

0,09

0,53

0,55

0,36

0,18

0,83

0,84

0,47

0,02

0,22

0,24

0,30

0,12

0,55

0,61

0,38

0,25

0,81

0,83

0,54

>0,01

0,28

0,31

0,06

0,04

0,14

0,25

0,05

0,03

0,32

0,52

0,42

0,04

0,04

0,04
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Figura 7 - Relação entre o uso do solo “floresta plantada”
na zona ripária e a carga média dos poluentesselecionados
nas seções de monitoramento,no período de 2004-2008.

Figura 8 - Relação entre o uso do solo “mata nativa” na
zona ripária e a carga média dos poluentes selecionados
nas seções de monitoramento, no período de 2004-2008.

Visando avaliar o grau de relação entre o
uso e ocupação do solo e as cargas de poluentes nas
seções monitoradas foi calculado o coeficiente de
correlação de Pearson. Neste caso, a carga é aquela
produzida na área entre as seções monitoradas.
A correlação de Pearson foi realizada para
duas condições. A primeira considera o uso e ocupação do solo na bacia incremental e a segunda
considera o uso e ocupação no solo na faixa ciliar
com largura de 30 m. Na Tabela 3 são apresentados
os coeficientes de correlação obtidos entre os percentuais de uso ocupação do solo nas duas condições e a carga média na seção monitorada.

Nota-se que as correlações entre os percentuais de uso e ocupação do solo e as cargas de coliformes totais e termotolerantes são fracas, apresentando coeficientes inferiores a 0,54. O maior valor
ocorreu na correlação entre o uso do solo por pastagens da faixa ciliar e coliformes termotolerantes.
Para coliformes totais o coeficiente de correlação foi
de 0,52. Nos dois casos, os resultados mostram que a
pastagem na faixa ciliar de 30m pode contribuir
com o aumento da carga de coliformes. Isto pode
ser devido aos dejetos liberados pelos animais nas
pastagens ou diretamente aos cursos de água.
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cargas poluentes, a análise desenvolvida por muitas
pesquisas dificulta a avaliação, pois nem sempre é
realizada uma análise comparativa com as cargas da
bacia, como foi neste trabalho.

O uso e ocupação do solo por pastagem e
de mata nativa apresentaram coeficientes de correlações elevados, tanto na bacia quanto na faixa ciliar
com as cargas dos compostos de nitrogênio (amônia, nitrito e nitrato), ferro total e potássio. Isto
poderia indicar que estes usos constituem importantes fontes destas espécies químicas. Igualmente os
dejetos liberados pelos animais nas pastagens e a
decomposição da serapilheira na mata nativa seriam
as fontes de compostos de nitrogênio, ferro e potássio.
Os coeficientes de correlação das cargas de
nitrito e de nitratos são superiores a 0,50 quando
analisados em relação os usos mata nativa, outras
atividades agrícolas, pastagem e milho. Deste modo,
os fertilizantes utilizados na agricultura seriam fontes destes compostos de nitrogênio nos cursos de
água.Pinheiro e Deschamps (2008) apresentaram
correlações entre o uso do solo e o transporte de
ortofosfato e nitratos em uma bacia agrícola, no
qual existem aportes pontuais e difusos. Verificaram
que os coeficientes de correlações são elevados. Li et
al. (2008) encontraram correlação significativa entre
a carga de nitrogênio com a cobertura da vegetação
da bacia estudada.
Coeficientes de correlação fracos foram obtidos com as cargas de ortofosfatos e de DQO para
todos os usos e ocupação do solo considerados. Os
valores mais elevados da correlação da DQO foram
obtidos com o uso por pastagem na faixa ciliar e por
fumo. No primeiro caso poderia ser explicado pelos
dejetos amimais. Para o fumo, a explicação pode ser
o uso de fertilização orgânica. Segundo Troian
(2009)para a preparação da lavoura, no plantio de
fumo, é utilizada, além de produtos químicos, a
adubação orgânica.É importante notar que os coeficientes de correlação, em geral, foram da mesma
ordem de grandeza, entre os percentuais de uso e
ocupação do solo na bacia e na faixa ciliar. Assim,
para o caso da bacia do ribeirão Concórdia, onde se
têm pequenas e médias propriedades e com agricultura familiar, não foi possível identificar as vantagens largamente descritas das faixas ciliares sobre as
cargas de poluentes transportados pelos cursos de
água.
Muitas pesquisas (LIMA, 1989; MIRANDA e
DUARTE, 2002;LEE et al., 2003) têm se voltado para
a importância da zona ripária na qualidade da água,
devido aos seus processos atuantes. Os estudos relatam as transformações bioquímicas de nitrogênio,
responsáveis pela absorção de nitrato e amônia, ou
até mesmo a redução de fósforo em áreas ciliares.
Embora estes estudos demonstrem o potencial de
interferência que a zona ripária pode produzir nas

CONCLUSÕES
Realizou-se o estudo sobre a correlação dos
usos do solo na bacia e em zonas ripárias com as
cargas poluentes transportadas pelos cursos de água
na bacia do ribeirão Concórdia. O uso do solo por
pastagem e de mata nativa apresentaram coeficientes de correlação elevados, tanto com os percentuais
da bacia quanto da faixa ciliar, com as cargas de
amônia, nitrito, nitrato, ferro total e potássio. Na
pastagem, os dejetos liberados pelos animais podem
ser os principais contribuintes dessesconstituintes
químicos. Devido as esses resíduos — dejetos -,a presença de pastagem também contribui com os coliformes totais e termotolerantes presentes nos cursos
de água. A mata nativa também apresentou coeficientes de correlação elevados com os compostos de
nitrogênio, ferro total e potássio, podendo indicar
que estes usos constituem importantes fontes destas
substâncias químicas.
É importante ressaltar que na bacia do ribeirão Concórdia, os coeficientes de correlação
entre os percentuais de uso e ocupação do solo e as
cargas de poluentes analisados, foram similares na
bacia e na faixa ciliar de 30 m.Isto pode ser devido
ao percentual de preservação na bacia e na zona
ripária. Por outro lado, isto dificulta uma discriminação dos impactos que podem ou não ser gerados
pelo uso do solo em zonas ripárias.
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control sections. We conducted correlation analyses between
uses and land occupation and pollutant loads. The natural condition, represented by the percentage of “native forest” land use influenced the reduction of pollutant loads.
Land uses classified as "grazing", "planted forest" and
"agricultural activities" were correlated with the increase of
pollution loads in the stream basin. Land uses within the
riparian zone were correlated with the quality of water
similarly to those of the Concórdia basin.
Key-words: watershed management, water quality, diffuse
pollution.

PINTO, D. B. F.; SILVA,A. M. da; MELLO, C. R. de; COELHO,
G.. Qualidade da água do ribeirão lavrinha na região alto rio
grande – MG, Brasil. Ciência Agrotécnica, v. 33, n. 4, p. 11451152, jul./ago. 2009.
QUILBÉ, R., ROUSSEAU, A. N., DUCHEMIN, M., POULIN, A.,
GANGBAZO, G., VILLENUEVE, J.P.. Selecting a calculation
method to estimate sediment and nutrient loads in streams:
Application to the Beaurivage River (Québec, Canadá). Journal
of hydrology, p. 1-16, 2006.
SILVA, L.; WILLIAMS, D.D. Buffer zone versus whole catchment approaches to studying land use impact on river water
quality. Water Research, v. 35, p. 3462–3472, 2001.
TROIAN, A.; OLIVEIRA, S. V. de; DALCIN,D.; EICHLER,M. L.
O uso de agrotóxicos na produção de fumo: algumas percepções de agricultores da comunidade Cândido Brum, no Município de arvorezinha (RS). In: Sociedade Brasileira de
Economia, Administração e Sociologia Rural, 2009.
YAMADA, T.; LOGSDON, S. D.; TOMER, M. D.; BURKART,
M. R. Groundwater nitrate following installation of a vegetated
riparian buffer. Science of the Total Environment, v. 385, p.
297–309, 2007.

Influence Of Land Use On The Transport Of Annual
Loads Of Polluants In An Agricultural Watershed
ABSTRACT
Water quality can be affected by physical, climatic
and anthropic factors and by land use and land cover in
the watershed. This work aims to evaluate the influence of
the use and occupation of land in the transport of annual
loads of pollutants in a watershed. The study is applied to
an agricultural watershed (Concórdia river watershed)
located in Lontras — Santa Catarina. Water quality data
were used, obtained from monthly samplings at six points
spatially distributed along the main river and its tributaries. The pollutant loads were quantified based on flows
simulated by a conceptual hydrological model. The analysis
of land use and occupation in the basin was derived from
a survey conducted in 2008. Land use and occupation
were analyzed for a strip around the water courses, considered a riparian zone, and in the contributing watershed
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RESUMO
Este trabalho consiste no desenvolvimento de uma metodologia de otimização para o dimensionamento de reservatório de acumulação em sistemas de aproveitamento de águas pluviais, com o objetivo de aumentar a viabilidade econômica de
projetos nessa área. Para isso, foram utilizados conceitos da Pesquisa Operacional para a elaboração de problemas de programação matemática relacionados à minimização do custo no ciclo de vida e à maximização da eficiência de atendimento.
A partir de um estudo de caso, foram apresentados os resultados obtidos para diferentes métodos de dimensionamento e, assim, foi possível ressaltar a importância da utilização de ferramentas capazes de proporcionar análises mais acuradas e que
tendem a aumentar significativamente a viabilidade econômica de sistemas de aproveitamento de águas pluviais.
Palavras-chave: dimensionamento; reservatório; aproveitamento; águas pluviais; Pesquisa Operacional

dimensionado de acordo com critérios técnicos,
econômicos e ambientais, podendo-se usar métodos
já normatizados ou outros, desde que devidamente
justificado.
Os métodos citados na NBR 15527 da ABNT
(2007) são, em sua maior parte, empíricos, baseados
em experiências internacionais. Dentre os métodos
mais utilizados para o dimensionamento de reservatórios de água pluvial, destacam-se: Método Azevedo
Neto, Método de Rippl e Método da Simulação. São
citados ainda três outros métodos: Método Prático
Alemão, Método Prático Inglês e Método Prático
Australiano. A descrição de tais métodos podem ser
encontrados em Tomaz (2003); Carvalho, Oliveira e
Moruzzi (2007) e Amorim e Pereira (2008).
Analisando-se a literatura da área, especificamente Tomaz (2003), verifica-se que há outros
métodos comumente utilizados para o dimensionamento de reservatórios, como é o caso do método
de Monte Carlo, essencialmente estatístico. Ainda,
há trabalhos que desenvolveram metodologia baseada em análise de cenários para a escolha do volume
do reservatório, semelhante ao que ocorre no método da Simulação, como será visto na seção de revisão
da literatura a seguir. No entanto, verifica-se que
não há um método que aborde o problema de dimensionamento do reservatório como um problema
de otimização, que visa a obter uma solução ótima
de acordo com critérios pré-estabelecidos.Assim,
este trabalho teve o objetivo de desenvolver uma
metodologia para o dimensionamento de reservató-

INTRODUÇÃO
Em um cenário de demanda crescente por
água potável e alteração da disponibilidade hídrica,
como mostra o ATLAS Brasil de Abastecimento
Urbano de Água da Agência Nacional de Águas —
ANA - (2010), o estudo e o desenvolvimento de conceitos de uso racional dos recursos hídricos tornamse essenciais para que um modelo de desenvolvimento sustentável possa ser efetivamente empregado. Nesse sentido, o aproveitamento da água pluvial
surge como fonte alternativa de potencial relevante
no que diz respeito à gestão da oferta. No entanto,
ainda são necessários incentivos governamentais
para a implantação de projetos nessa área e para o
desenvolvimento de estudos que permitam o aprimoramento de técnicas, a fim de que o aspecto financeiro se torne tão atraente quanto o aspecto
ambiental.
O dimensionamento do reservatório é uma
das etapas mais relevantes no projeto de um sistema
de aproveitamento de águas pluviais, uma vez que é
um item de alto custo unitário e, consequentemente, determinante na obtenção da viabilidade econômica. De acordo com o item 4.3.5 da NBR 15527
da ABNT (2007), o volume do reservatório deve ser
1-
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ção de variáveis aleatórias para a obtenção de uma
solução numérica, a partir de séries sintéticas com
diferentes probabilidades de ocorrência (Tomaz,
2003). Novamente, o conceito da equalização é aplicado para determinação do volume do reservatório.
Deve-se ressaltar que a escolha do método
apropriado pressupõe a qualificação da demanda a
ser atendida, entre outros aspectos específicos de
cada projeto. Por exemplo, no caso de a água pluvial
ser a única fonte de abastecimento para fins de manutenção das condições mínimas de sobrevivência
humana, deve-se considerar a equalização da vazão
com elevado índice de atendimento (altas eficiências). Ao contrário, quando a demanda já é plenamente atendida pelo sistema público e a água pluvial é utilizada como recurso complementar para atender usos menos nobres, pode-se pressupor o
aumento das falhas pela maximização do uso da
água pluvial.
Assim como existem diversos métodos para
dimensionamento do reservatório, também existe
uma variedade de métodos para realizar a análise
econômica de uma solução. Segundo Tomaz (2003),
os três métodos básicos geralmente utilizados para a
avaliação econômica de um sistema de aproveitamento de águas pluviais são: payback, análise do benefício-custo e análise do custo no ciclo de vida.
O método do payback simples baseia-se na
obtenção do tempo de retorno do investimento.
Para isso, faz-se necessário calcular o quociente entre o custo de implantação do reservatório e o custo
do volume de água que a concessionária deveria
prover, caso não fosse feito o aproveitamento. É um
método simples, porém bastante utilizado para préestudos. A principal crítica a este método está relacionada ao fato de que o mesmo não considera o
suprimento de água potável que a concessionária
deve prover quando a demanda supera o volume de
água pluvial aproveitável. Outra crítica está associada ao fato de o payback simples não considerar o
valor do dinheiro no tempo. Nesse último caso, uma
alternativa é utilizar o método do payback descontado.
O método da análise do benefício-custo
consiste em determinar o benefício anual e o custo
anual do sistema de aproveitamento e verificar se o
quociente entre os dois é maior ou igual que 1. O
benefício anual é obtido levando-se em consideração a economia de água potável, ao passo que o
custo anual envolve a amortização anual do custo do
reservatório e o custo de operação (tratamento,
limpeza e análises). Do exposto, nota-se que o método de benefício-custo é mais aprimorado que o
payback, já que considera custos de operação, além

rios de águas pluviais que, a partir de um conjunto
de parâmetros de entrada, gere como resultado de
saída o volume ótimo do reservatório de acordo com
um critério econômico. Mais especificamente, foi
desenvolvido um modelo de programação matemática não linear que acopla o modelo hidráulico de
balanço de massa a uma análise econômica de custo
no ciclo de vida, visando à minimização de uma
função objetivo caracterizada pelo valor presente da
opção de aproveitamento de água pluvial. Logo, a
metodologia garante a obtenção de solução ótima
para os parâmetros e critérios especificados.

REVISÃO DA LITERATURA
Conforme citado anteriormente, a NBR
15527 da ABNT (2007) descreve um conjunto de
métodos para o dimensionamento de reservatórios
de águas pluviais. O Método Azevedo Neto é um
método empírico que leva em consideração a precipitação média anual e o número de meses de seca.
Já o Método de Rippl baseia-se em séries históricas e
fornece o volume de reservatório para garantir o
atendimento completo da demanda a partir da regularização da vazão, sendo, na maioria dos casos,
antieconômico, pelo fato de pressupor o atendimento pleno da demanda. O Método da Simulação, por
sua vez, baseia-se na equação da continuidade para
um reservatório finito e é utilizado para verificar o
comportamento do nível d’água em reservatórios de
volumes arbitrados. Dessa forma, a aplicação deste
método não gera como resultado direto o volume
do reservatório. A simulação apenas auxilia no processo de escolha de volume a partir da análise dos
resultados de diferentes cenários, os quais são aferidos por meio de conceitos como garantia de atendimento à demanda, falhas e suas eficiências correspondentes. Somente com base nesses critérios, os
resultados sempre convergem para maiores volumes
de reservatórios, de forma a minimizar as falhas e a
incrementar a eficiência de atendimento. Por fim,
os Métodos Práticos Alemão e Inglês são também
empíricos e levam em consideração a precipitação
média anual, ao passo que o Método Prático Australiano faz uso do balanço de massa e introduz um
critério de confiança, sugerindo valores de 90 a
99%.
Apesar de não ser citado na NBR 15527 da
ABNT (2007), outro método bastante conhecido e
que pode ser empregado para o dimensionamento
de reservatórios de águas pluviais é o Método de
Monte Carlo, o qual se baseia na geração e simula-
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2)

de tratar o benefício e o custo, em valores monetários, na mesma dimensão temporal. Ainda assim,
pode-se manter a mesma crítica realizada para o
método do payback no que diz respeito à consideração do suprimento de água potável.
A avaliação da amortização anual de capital
pode ser obtida por meio da Equação 1.

d 1+ d  ,
n
1+ d  - 1

Valor presente uniforme (VPRU)

1+ d  - 1 ,
n
d 1+ d 
n

VPRU = A o 

(4)

Onde Ao é o investimento anual no período de n
anos e d representa a taxa de juros anual real.

n

Amortização anual = Capital 

(1)

Na tentativa de estabelecer soluções mais
embasadas técnica e economicamente, alguns estudos têm sido realizados para aprimorar os métodos
de dimensionamento de reservatório de acumulação
de águas pluviais. Moruzzi et al. (2012) estabeleceram uma análise racional para o dimensionamento
baseada em eficiências de atendimento e de aproveitamento, demanda de água pluvial e tempo de retorno do investimento (payback descontado) para
diferentes cenários. A hipótese central do método é
que a demanda já é totalmente suprida pelo sistema
público de abastecimento na condição inicial e,
assim, o sistema de água pluvial pode apresentar
falhas de fornecimento. Dessa forma, a maximização
da demanda implica na redução do período de amortecimento do investimento. Esse caso constitui
um exemplo típico de uma edificação em área urbana que deseja incorporar o aproveitamento de
água pluvial, visando atender usos menos nobres. O
balanço de massa foi aplicado para o cômputo das
parcelas referentes aos volumes armazenados, disponibilizados e utilizados diariamente, aplicado ao
período total de um ano, tempo no qual foi considerado o esvaziamento do tanque para manutenção.
Além disso, foram utilizadas duas variáveis para a
análise dos resultados de cada cenário simulado:

Onde n é o número de anos e d é a taxa de juros
anual real, considerando a taxa inflação no período.
Por sua vez, a taxa de juros real é dada pela
Equação 2.

d=

1+ D ,
-1
1+ I

(2)

Onde D é a taxa de juros nominal e I é a taxa de
inflação.
Por fim, o método da análise do custo no
ciclo de vida baseia-se na comparação do valor presente (VPR) de duas alternativas mutuamente exclusivas. São elas: aproveitar ou não a água pluvial.
Segundo Tomaz (2003), por possibilitar uma análise
em longo prazo e no ciclo de vida do sistema como
um todo, este método traz maior confiabilidade que
os demais citados. Para a avaliação econômica de
todo o sistema de aproveitamento de águas pluviais,
deveriam ser analisados os seguintes parâmetros:
troca de bombas após determinado tempo, energia
elétrica, tratamento, limpeza, análises físicoquímicas e microbiológicas, projeto, dentre outros.
No entanto, em se tratando apenas do dimensionamento do reservatório, faz-se necessário analisar
somente: custo de implantação, custo contingencial,
custo de operação e manutenção e custo do suprimento de água potável por parte da concessionária
quando o sistema de aproveitamento não é capaz de
atender completamente à demanda. Para obter o
valor presente das alternativas, são utilizadas as Equações 3 e 4.
1)




Analisando-se o funcionamento de reservatórios de volumes previamente fixados por meio das
variáveis definidas no método em diferentes cenários, Moruzzi et al. (2012) verificaram que os parâmetros Ea e Eh convergem para um mesmo valor
quando a demanda atendida por água pluvial é máxima, ponto tal em que o valor do payback descontado é mínimo. Por outro lado, aumentando-se o volume do reservatório e considerando um valor fixo
de demanda de água pluvial, os parâmetros Ea e Eh
tendem a um valor máximo, limitado pelo volume

Valor presente simples (VPR)

VPR = Ft 

1

1+ d 

t

,

Eficiência de atendimento (Ea): Quociente
entre o volume total de chuva consumido e
a demanda total;
Eficiência de aproveitamento (Eh): Quociente entre o volume total de chuva consumido
e o volume total de chuva aproveitável.

(3)

Onde Ft representa o investimento pontual no tempo t e d representa a taxa de juros anual real.
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volume ótimo do reservatório de forma automática a
partir de alguns parâmetros de entrada, contemplando as variáveis intervenientes acima mencionadas. Em geral, devem ser simulados vários cenários
para, em seguida, escolher o melhor de acordo com
critérios pré-estabelecidos. No entanto, isto não
garante que o resultado seja ótimo, visto que não foi
analisado todo o espectro de alternativas.

aproveitável. Assim, a análise do comportamento
desses parâmetros conduz a uma escolha mais racional do volume do reservatório para o atendimento parcial da demanda em áreas urbanas plenamente abastecidas pelo sistema público.
Internacionalmente, a verificação do comportamento de um reservatório de volume préfixado com relação a características da edificação
também é utilizada como forma de racionalizar o
dimensionamento do sistema de captação de água
pluvial, como mostram Coombes e Kuczera (2003) e
Rahman et al. (2007) em suas análises de performance.
Outras técnicas de dimensionamento também já foram estudadas e desenvolvidas. Dornelles et
al. (2010) introduziram coeficientes de redução de
precipitação média anual de forma a evitar o comportamento deficitário do reservatório e aumentar a
confiabilidade do sistema, enquanto Mierzwa et al.
(2007) propuseram a priorização do máximo aproveitamento de água pluvial no período mais chuvoso
em detrimento da regularização de vazão, o que
permite ampliar o potencial de redução de demanda de água tratada da concessionária e obter menores volumes de reservatório. Gomes et al. (2010)
utilizaram um critério financeiro baseado no valor
presente para o dimensionamento do reservatório
de águas pluviais. Variando o volume do reservatório
manualmente, os custos das alternativas de atendimento parcial da demanda por aproveitamento de
água pluvial e de atendimento completo da demanda por água tratada da concessionária foram obtidos
e comparados, sendo o volume ótimo definido pelo
menor custo observado da alternativa de aproveitamento. No entanto, a variação manual do volume do
reservatório para a obtenção dos custos associados
torna-se exaustiva na prática, principalmente quando se deseja aumentar a precisão dos resultados. Por
fim, Liaw e Tsai (2004) propuseram a otimização do
dimensionamento do reservatório a partir da análise
do balanço de massa para cada combinação entre
área de cobertura e capacidade de acumulação, a
fim de atingir um valor de confiabilidade prédefinido. Para isso, foi proposta a determinação das
curvas isoquanta de confiabilidade do sistema e isocusto, sendo o ponto de tangência entre as mesmas
indicativo da combinação ótima de variáveis, ou seja,
aquela que fornece o menor custo para atender um
determinado valor de confiabilidade.
Apesar de existirem análises mais completas
no que diz respeito ao dimensionamento que levam
em consideração parâmetros econômicos, de eficiência e de confiabilidade, percebe-se a inexistência
de um método que possibilite ao projetista obter o

METODOLOGIA
Conforme citado anteriormente, este artigo
aborda o desenvolvimento de uma metodologia de
dimensionamento de reservatório de águas pluviais
que gere, para um determinado conjunto de parâmetros de entrada, o volume ótimo de reservatório
de acordo com uma função objetivo previamente
especificada. Assim, desenvolveu-se um problema de
programação matemática não linear que congregou
o aspecto econômico e o aspecto hidráulico de funcionamento do reservatório de águas pluviais.
A metodologia proposta foi aplicada a um
estudo de caso em uma instalação aeroportuária
militar no Rio de Janeiro. Os resultados foram comparados com outros métodos de dimensionamento e
com outros trabalhos existentes na literatura.
Modelagem matemática

O método proposto para a obtenção do
volume ótimo de reservatório foi a minimização do
custo no ciclo de vida da opção de aproveitamento
de água pluvial. A premissa do método é de que
existe uma demanda fixa conhecida de água potável
em uma edificação que pode ser abastecida por
água pluvial e, portanto, deseja-se projetar um sistema de aproveitamento de água pluvial que seja o
mais econômico possível para atender a esta demanda em um período de projeto especificado (ciclo de vida). Para realizar a análise econômica, decidiu-se optar pelo método da análise do custo no
ciclo de vida em detrimento de outros métodos,
visto que o mesmo viabiliza uma análise mais completa, englobando os principais fatores intervenientes durante todo o ciclo de vida do projeto. De acordo com Roebuck e Ashley (2006) e Ward et al.
(2010), o detalhamento do modelo hidráulico e a
utilização de uma análise de custo durante o ciclo de
vida do sistema são essenciais na obtenção de resultados mais realistas, uma vez que a utilização de
modelos simplificados tendem a superestimar a
eficiência hidráulica e a subestimar os custos associ-
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Onde Ovt é a quantidade de chuva extravasada no
tempo t e VR é o volume do reservatório.

ados ao sistema. É importante observar que, ao internalizar o custo do suprimento de água potável,
não é necessário analisar os parâmetros de eficiência
de atendimento e aproveitamento, já que os mesmos
estão embutidos no valor presente da opção de aproveitamento de água pluvial.
Foi empregado o balanço diário de massa
líquida no reservatório ao longo de um ano, conforme Equação 5:

S t = Vpt + S t -1 - Dt , t = 1,..., 365 ,

M, se M  VR
,
Vct = 
 VR , caso contrário

Onde Vct é a quantidade de chuva consumida no
tempo t e M é dado pela Equação 11. É válido observar que M é um parâmetro matemático, sem significado físico, criado apenas para facilitar a visualização e o entendimento da Equação 10.

(5)

Onde t representa um dia do ano, St representa o
volume de água no reservatório no tempo t em m³,
St-1 representa o volume de água no reservatório no
tempo t-1 em m³, Vpt é o volume de chuva aproveitável em m³ e Dt é a demanda diária em m³.
Por sua vez, o volume de chuva aproveitável
(Vpt) foi obtido através da Equação 6:

Vp t = C   Pt  10 -3   A - ff, t = 1, ..., 365 ,

Em que Pt é a precipitação diária em mm, A
é a área de coleta de água pluvial em m², C é o coeficiente de escoamento superficial (runoff)e ff é o
descarte da precipitação inicial (first flush)em m³.

O equacionamento do método proposto é
apresentado nas Equações 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15 e 16, as quais determinam o balanceamento de
massa no sistema, relacionando-o com o aspecto
econômico. Observa-se, através da Equação 8, que a
condição inicial do balanço de massa é de reservatório vazio.

(7)

 VR , se Vpt + S t -1 - Dt > VR
,
St = 
 Vpt + S t -1 - Dt  , caso contrário

(8)

 Vpt + S t -1 - Dt - VR  , se Vpt + S t -1 - Dt > VR ,
Ov t = 
0, caso contrário

(9)

Dt , se Vpt + S t -1  Dt
,
M=
Vp
+
S
,
caso
contrário



t
t -1

(11)

Suprt = X t + Yt ,

(12)

Onde Suprt é o suprimento de água fornecido pela
concessionária no tempo t e Xt e Yt são dados, respectivamente, pelas Equações 13 e 14. Da mesma
forma que M, Xt e Yt são parâmetros matemáticos,
sem significado físico, criados apenas para facilitar a
visualização e o entendimento da Equação 12.

(6)

0, se t = 1

 , caso contrário ,
St -1 =  0, se St -2 < 0


 S , caso contrário 

  t -2

(10)

 -  Vpt + St-1 - Dt  , se Vpt + S t -1 - Dt < 0 ,
Xt = 
0, caso contrário

(13)

 D - Vc t - X t  , se Vc t + X t  Dt ,
Yt =  t
0, caso contrário

(14)

u
365

 1+ d  - 1
VPR chuva = C i +  C om + C ap . Suprt  .
,
T
t=1

 d 1+ d  u

T

(15)

Onde VPRchuva é o valor presente da opção de aproveitamento de água pluvial em reais (R$), Ci é o
custo de implantação do reservatório em R$, o qual
já engloba o custo contingencial, Com é o custo de
operação e manutenção do sistema de aproveitamento de águas pluviais em R$, Cap é o custo do m³
de água potável fornecida pela concessionária em
R$ e Tu é a vida útil do sistema de aproveitamento
de águas pluviais em anos.
u
365

 1+ d  - 1
VPR concessionária =  C ap .  Suprt + Vct   .
,
T
t=1

 d 1+ d  u

T

(16)

Onde VPRconcessionária é o valor presente da opção de
não aproveitar a água pluvial em R$.
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pal característica distinta dos métodos existentes a
garantia da obtenção da solução mais econômica
que atende aos requisitos de demanda em uma análise de ciclo de vida: a partir de alguns parâmetros
entrada, o método gera o volume de reservatório
ótimo, ou seja, aquele que minimiza a função objetivo caracterizada pelo valor presente da opção de
aproveitamento de água pluvial sujeito à restrição
matemática de que a demanda total de água pluvial
anual deve ser menor que o volume anual de chuva
aproveitável (Problema de Programação Matemática
I). Em suma, não são analisados apenas alguns cenários para a escolha, e sim todo o espectro de alternativas que compõem a região viável do problema de
programação matemática. A Figura 1 sintetiza a
metodologia proposta através de um fluxograma.
Para o segundo caso, a minimização do
custo no ciclo de vida não pode ser feita, uma vez
que isso conduziria a uma demanda nula. Assim, foi
necessário estabelecer um novo problema, de forma
a obter a demanda que otimize a eficiência do sistema. Para isso, foi analisado o comportamento de
variáveis como volume de chuva consumido, suprimento de água por parte da concessionária, eficiência de atendimento e eficiência de aproveitamento e
notou-se que, em um sistema eficiente, o volume de
chuva consumido deve ser máximo e o suprimento
deve ser mínimo. Em consequência, foi estabelecido
o problema de maximização da diferença entre o
volume anual de chuva consumido e o suprimento
anual de água por parte da concessionária (Problema de Programação Matemática II). Logo, para a
segunda situação, tem-se o seguinte problema:

A sequência de equações que determinam o
balanço de massa é explicada a seguir. Considere
um evento de precipitação e uma demanda fixa de
água pluvial em um determinado dia. O volume de
chuva precipitado soma-se ao volume de água já
existente no reservatório para atender à demanda
(Equações 7 e 8). Se o volume de chuva precipitado
é tal que excede a capacidade do reservatório, temse um excedente de água pluvial que deve ser descartado (Equação 9). Por outro lado, o volume de
chuva precipitado que foi para o reservatório de
águas pluviais constitui o volume de chuva consumido (Equações 10 e 11). Se o volume de chuva precipitado é tal que, juntamente com o volume de água
já existente no reservatório, não é suficiente para
atender à demanda, é necessário um suprimento de
água potável por parte da concessionária para que a
demanda seja atendida (Equações 12, 13 e 14). Finalmente, as Equações 15 e 16 relacionam os resultados do balanço de massa com o aspecto econômico do custo no ciclo de vida.
Apesar de a motivação inicial do trabalho
estar relacionada à inexistência de um método que
otimize o dimensionamento do reservatório de acumulação, há duas situações de interesse quando se
deseja projetar um sistema de aproveitamento de
águas pluviais. Na situação mais comum (primeiro
caso), tem-se a demanda de água de chuva, obtida
através do levantamento do perfil de consumo na
edificação, e deseja-se obter o volume do reservatório necessário para atender a essa demanda de forma eficiente. No segundo caso, dado um reservatório de volume fixado, deseja-se projetar uma demanda para determinada atividade de tal forma que
o custo com o abastecimento para tal atividade seja
o menor possível.
Para a modelagem do primeiro caso, foram
utilizadas ferramentas da Pesquisa Operacional,
conforme Taha (2008), a fim de otimizar o dimensionamento do reservatório. Dessa forma, com a
predefinição da demanda de água de chuva e do
tempo de vida útil do sistema de aproveitamento de
águas pluviais, foi estabelecido o seguinte problema
de programação matemática:

Maximizar

365

t

t=1

t

t=1

D t  0

365
Sujeito a  365
D

 t  Vpt
t=1
 t=1

(II)

Para a discussão da metodologia, foi desenvolvida uma rotina utilizando Visual Basic for Applications (VBA), a fim de analisar um conjunto de situações diferenciadas. Nessa etapa, foram calculadas as
variáveis de eficiência concebidas por Moruzzi et al.
(2012), a fim de permitir uma contraposição entre a
metodologia em questão e aquela apresentada em
Moruzzi et al. (2012), considerando as hipóteses
estabelecidas em ambos os casos. Para isso, foram
utilizados os mesmos parâmetros de entrada referentes ao estudo de caso. Assim, por exemplo, o

Minimizar VPRchuva

 VR  0

365
Sujeito a  365
D

 t  Vpt
t=1
 t=1

365

 Vc -  Supr

(I)

Observa-se nesse ponto a contribuição do método
proposto para o dimensionamento de reservatório
de águas pluviais, uma vez que possui como princi-
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volume total de chuva aproveitável, utilizado para
determinar a eficiência de aproveitamento, já leva
em consideração o descarte de 2 mm da precipitação inicial.

Estudo de caso
Para analisar a aplicação da metodologia em
uma situação real, utilizou-se como estudo de caso o
Parque de Material Aeronáutico do Galeão (PAMAGL), no Rio de Janeiro, o qual contém hangares de
manutenção de aeronaves com áreas de cobertura
significativas, revelando, portanto, um potencial
favorável para o aproveitamento de águas pluviais.
Utilizou-se como dados diários de precipitação no
local a série história disponibilizada pelo Instituto
de Controle do Espaço Aéreo — ICEA — (2011) através do seu Banco de Dados Climatológicos, no período de 2004 a 2010. A Figura 2 apresenta os dados
de precipitação acumulada mensal para cada ano da
série histórica.

Figura 2 — Dados de precipitação da Estação Meteorológica de Superfície do Galeão no período de 2004 a 2010

Considerando o máximo potencial de aproveitamento dos dois maiores hangares desta organização militar, obteve-se como parâmetros de entrada
uma área total de cobertura de 28361,7 m² e uma
demanda diária de 40 m³ (demanda máxima definida pela disponibilidade de chuva). Segundo um
levantamento do perfil de consumo de água potável
realizado no PAMA-GL, pode-se atingir uma demanda de água pluvial desta grandeza se a mesma
for utilizada para atividades como: lavagem de aeronaves e de peças de aeronaves, lavagem de pistas e
de pátios, lavagem de viaturas e descargas em bacias
sanitárias.
Foram considerados tempo de vida útil do
sistema de aproveitamento de águas pluviais de 20
anos, descarte (first flush) igual a 2 mm e coeficiente
de escoamento superficial (runoff)igual a 0,8. É válido observar que as coberturas dos hangares são
metálicas e que um estudo de qualidade da água
pluvial (antes e após o descarte) realizado para esta
organização revelou que, se adotado um descarte de

Figura 1 — Fluxograma simplificado do método proposto
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de precipitação diária, o que poderia reduzir drasticamente a confiabilidade. Além disso, de acordo
com o item 5.1 da NBR 15527 (ABNT, 2007), devem
ser realizadas limpeza e desinfecção anualmente no
reservatório, sendo razoável, portanto, realizar o
balanço de massa para cada ano da série individualmente.
As Figuras 3, 4, 5 e 6 apresentam o comportamento de algumas variáveis com a variação do
volume do reservatório. É interessante notar que o
valor ótimo obtido (Figura 3) não corresponde ao
momento em que as eficiências de atendimento e de
aproveitamento passam a ter menores alterações
com o incremento do volume (Figuras 4 e 5). Isso se
deve ao fato de que o aumento da parcela do custo
do reservatório no valor presente final ainda é compensado pela redução da parcela de suprimento
(Figura 6). O ponto ótimo, correspondente ao valor
presente mínimo, caracteriza-se pela situação em
que a redução da parcela composta pelo suprimento
não mais sustenta o aumento da parcela relacionada
ao custo do reservatório. Além disso, analisando as
Figuras 3, 4 e 5, verifica-se que o ponto ótimo não
corresponde às máximas eficiências de atendimento
e de aproveitamento. Conforme já mencionado, o
suprimento foi computado como fator agregador de
custo, justamente por ter sido feita uma análise de
ciclo de vida, diferentemente de Moruzzi et al
(2012), em que o suprimento não foi considerado
na análise econômica pelo fato de o objetivo ser a
maximização do potencial de atendimento por água
pluvial da demanda total de uma edificação plenamente suprida pelo abastecimento público de água
potável na condição inicial. Assim, tanto a demanda
quanto o volume do reservatório são variáveis de
projeto, ou seja, as hipóteses adotadas naquele método não se aplicam integralmente ao presente caso.

2 mm, faz-se necessário especificar um póstratamento que reduza a cor aparente e a turbidez
em 52% e 53%, respectivamente, e que promova
desinfecção e correção de pH.
Para determinar o custo do reservatório de
água pluvial, consultou-se o Informativo SBC (2011),
a fim de obter preços diferenciados de reservatórios
de concreto armado de acordo com a capacidade.
Com isso, foi possível construir uma função de custo, sendo o volume a variável independente, por
meio de regressão linear. A utilização do material
concreto armado se mostrou mais apropriada para o
caso, uma vez que a especificidade da metodologia
de gerar como saída o volume ótimo do reservatório
está intimamente ligada à possibilidade de usar reservatórios pré-moldados ou moldados in loco para o
caso de volumes não disponíveis comercialmente. A
Equação 17 representa a função de custo utilizada,
com R² igual a 0,93.

Custo (R$) = 421, 72  Volume (m³)+ 3099, 06,

(17)

É válido observar que o custo de implantação do reservatório engloba o custo do reservatório
em si e o custo contingencial (projeto, instalação,
dentre outros), o qual foi considerado como 30%
do custo do reservatório, valor que Tomaz (2003)
recomenda, de acordo com análises empíricas. Da
mesma forma, o custo de operação e manutenção
foi considerado como 6% do custo do reservatório,
valor também recomendado por Tomaz (2003).
Por fim, os valores utilizados para taxa de
inflação, taxa de juros e preço do m³ de água potável
foram aqueles disponibilizados, respectivamente,
pelo Banco Central do Brasil — BCB —(2011) e pela
Companhia Estadual de Águas e Esgotos — CEDAE —
(2011).

Tabela 1 — Volume de reservatório, em m³, para cada
método analisado

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Aplicando-se o método proposto ao caso do
PAMA-GL para a situação de demanda fixa (40
m³/dia) e utilizando a ferramenta Solver do Excel
para resolver o problema de programação matemática (I), obteve-se que o volume ótimo do reservatório é de 280 m³. É válido ressaltar que, para cada ano
da série histórica de precipitação diária, o método
foi aplicado (o problema de programação matemática foi resolvido para cada ano da série histórica
independentemente, conforme Figura 1), sendo o
volume ótimo global do reservatório definido como
o máximo entre as soluções ótimas obtidas para cada
ano. Assim, evitou-se a utilização de valores médios

Ano
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Máximo

PROP
266
266
235
191
200
280
149
280

RI
1477
2142
2577
1309
1360
1040
2771
2771

AN
2476
2623
2395
2134
3268
3941
3629
3941

PA
878
878
878
878
878
878
878
878

PI
1474
1561
1426
1270
1945
2346
2160
2346

Legenda: Prop — método proposto; RI — Método de Rippl; AN —
Método Azevedo Neto; PA — Método Prático Alemão; PI — Método Prático Inglês
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Figura 3 — Gráfico do valor presente da opção de
aproveitamento de água pluvial pelo volume

Figura 6 — Gráfico do suprimento e do volume de
chuva consumido em um ano pelo volume

Tabela 2 — Valor presente da opção de aproveitamento de
água pluvial, em R$, para cada método analisado
VPRchuva (R$)
PROP
RI
NA
PA
PI

1770129,50
3610291,54
4610003,09
2110274,09
3270436,55

Redução
percentual
51%
62%
16%
46%

Legenda: Prop — método proposto; RI — Método de Rippl; NA —
Método Azevedo Neto; PA — Método Prático Alemão; PI — Método Prático Inglês

Para fins de comparação, o reservatório
também foi dimensionado segundo os métodos
descritos na NBR 15527 da ABNT (2007) para os
mesmos parâmetros de entrada. Os resultados são
apresentados na Tabela 1. É possível notar que o
método proposto realmente conduz a valores bem
menores de volume, enfatizando que a utilização de
ferramentas de dimensionamento que viabilizam
análises mais completas e otimizadas pode aumentar
significativamente a viabilidade econômica de sistemas de aproveitamento de águas pluviais. Foram
obtidas reduções de 51%, 62%, 16% e 46% no valor
presente da opção de aproveitamento de água pluvial quando o método em questão é comparado ao
Método de Rippl, ao Método Azevedo Neto, ao Método Prático Alemão e ao Método Prático Inglês,
respectivamente, como mostra a Tabela 2.
Aplicando-se o método desenvolvido ao caso
do PAMA-GL para a situação de demanda variável e
volume do reservatório fixado em 280 m³, ou seja,

Figura 4 — Gráfico da eficiência de aproveitamento
pelo volume

Figura 5 — Gráfico da eficiência de atendimento
pelo volume
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utilizando a ferramenta Solver do Excel para resolver
o problema de programação matemática (II), obteve-se que a demanda ótima é de 25,5 m³/dia. Assim,
se fosse necessário projetar uma atividade que fosse
abastecida pelo reservatório de volume pré-fixado,
esta deveria consumir 25,5 m³/dia para que o sistema de abastecimento fosse o mais econômico possível.
Segundo Moruzzi et al. (2012), a convergência das eficiências implica em payback descontado
mínimo. Isso ocorre por causa da limitação da demanda pela disponibilidade de chuva, como mostra
a Figura 7, em que a convergência das eficiências
ocorre para uma demanda de 84 m³/dia, ou seja, a
máxima suportável pelo sistema. No entanto, como
a hipótese inicial pressupunha atendimento parcial
em área urbana já abastecida pelo sistema público,
não foi considerado o suprimento de água por parte
da concessionária como fator agregador de custo.
Assim, para as hipóteses lançadas nessa proposta, a
metodologia de Moruzzi et al. (2012) não conduz à
situação mais econômica, nesse caso específico.
Além disso, variando-se o volume do reservatório, a
convergência das eficiências sempre conduziria à
demanda máxima suportável pelo sistema, uma vez
que a eficiência de atendimento é sempre decrescente e a eficiência de aproveitamento é sempre
crescente, limitada apenas pela disponibilidade de
chuva. Tais fatos podem ser observados com a análise do valor de demanda obtido quando da aplicação
do novo método, uma vez que ele é menor que a
demanda máxima suportável pelo sistema.
A Figura 8 apresenta o comportamento do
volume de chuva consumido e do suprimento em
um ano (2009) para o caso em questão e a Figura 9
apresenta o comportamento da função objetivo para
vários valores de demanda. Como já foi observado, o
ponto ótimo (máxima diferença entre volume de
chuva consumido e suprimento) não corresponde à
demanda máxima definida pela disponibilidade de
chuva.
É importante observar que há casos, nos
quais estão baseados a análise racional de Moruzzi et
al. (2012), em que se deseja estabelecer o potencial
de atendimento à demanda total de uma edificação
a partir de um reservatório de volume pré-fixado
para uma condição de suprimento pré-existente
pela rede pública de abastecimento, caso esse típico
para edificações em áreas urbanas. Para essas situações, a maximização do volume de chuva consumido
anualmente é condição suficiente, o que conduz à
demanda máxima suportável pelo sistema definida
pela disponibilidade de chuva. Assim, o suprimento
não precisa ser levado em consideração, uma vez

que a demanda total da edificação já é atendida pelo
fornecimento da concessionária no momento inicial.

Figura 7 — Gráfico das eficiências e do payback descontado
pela demanda

Figura 8 — Gráfico do suprimento e do volume de chuva
consumido em um ano pela demanda

Figura 9 — Gráfico da diferença entre o volume de chuva
consumido e o suprimento em um ano pela demanda
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AMORIM, S.; PEREIRA, D.J. de A. Estudo comparativo dos
métodos de dimensionamento para reservatórios utilizados em
aproveitamento de água pluvial. Ambiente Construído, Porto
Alegre, v. 8, n. 2, p. 53-66, abr./jun. 2008.

CONCLUSÕES
Este trabalho teve como objetivo desenvolver uma metodologia de otimização para o dimensionamento de reservatórios de águas pluviais. Para
isso, foi elaborado um modelo de programação
matemática que acopla o modelo hidráulico de balanço de massa a uma análise de custo no ciclo de
vida, a fim de determinar o volume ótimo do reservatório, ou seja, aquele que minimiza o valor presente da opção de aproveitamento de águas pluviais.
Após uma revisão da literatura abrangente,
verificou-se que a maior parte dos métodos de dimensionamento de reservatórios de águas pluviais
baseia-se em análises de comportamento de variáveis
em função da variação da capacidade do reservatório, sendo a determinação prática e automática do
volume para alguns parâmetros de entrada ainda
incipiente. A aplicação da Pesquisa Operacional no
dimensionamento de reservatórios em sistemas de
aproveitamento de águas pluviais permitiu obter
valores ótimos de volume e demanda no que diz
respeito ao aspecto econômico do custo no ciclo de
vida. No estudo de caso do PAMA-GL, para uma
demanda diária (de 40 m³) uma área de cobertura
de 28361,7 m², obteve-se o valor de 280 m³ na otimização do volume do reservatório.
Utilizando os mesmos dados de entrada, foi
possível calcular o volume a partir dos métodos citados na NBR 15527 da ABNT (2007) e concluiu-se
que a metodologia de dimensionamento proposta
reduziu em 51%, 62%, 16% e 46% o valor presente
da opção de aproveitamento de água pluvial, quando comparado ao Método de Rippl, ao Método Azevedo Neto, ao Método Prático Alemão e ao Método
Prático Inglês, respectivamente. Assim, verificou-se
que a utilização de ferramentas de dimensionamento que viabilizam análises mais completas amplia
significativamente a viabilidade econômica de sistemas de aproveitamento de águas pluviais, o que,
juntamente com o aspecto ambiental de gestão eficiente dos recursos hídricos e de redução de enchentes, contribui para a evolução de projetos nessa
área.
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Optimization Methodology For Rainwater Reservoir
Sizing
ABSTRACT
This work aimed to develop an optimization
methodology for reservoir sizing in rainwater harvesting
systems in order to increase the economic viability of projects
in this area. For this, concepts of Operations Research were
used so as to develop mathematical programming problems
related to minimizing the life cycle cost and maximizing
efficiency. The results obtained for different sizing methods
were presented based on a case study, emphasizing the
importance of tools that are able to provide a more accurate
analysis and tend to significantly increase the economic
viability of rainwater harvesting systems.
Key-words: sizing; reservoir; harvesting; rainwater; Operations Research.
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RESUMO
Este trabalho apresenta uma análise comparativa de reservação aplicada em telhados verdes. A proposta de inclusão em áreas urbanas teve como referência uma avaliação quantitativa do escoamento superficial gerado pela água da chuva sobre o telhado verde através do monitoramento de até 65 eventos distribuídos entre os meses de junho de 2004 e julho de
2005 - telhado verde protótipo A - e entre setembro de 2006 e março de 2007 — telhado verde protótipo B. A metodologia de
cálculo e da estimativa de reservação de água pelo telhado verde considerou como hipótese evapotranspiração nula, devido a
velocidade do escoamento para análises de pequenas escalas e intervalo do evento inferior a 1 hora. Os equipamentos utilizados compreendem: duas estações meteorológicas, um linígrafo manual e dois linígrafos automáticos com funções respectivamente para medir as precipitações dos eventos e registrar o nível de água a partir de um sensor tipo transdutor de pressão,
sensor de temperatura, bateria de longa duração e coletor de dados. Os resultados indicam uma eficiência de até 56% no
armazenamento obtido pelo telhado verde em comparação com um telhado do tipo convencional, tendo como característica a
capacidade de retardar o escoamento. As recomendações para trabalhos futuros incluem: simulações do telhado verde em
áreas maiores, com diferentes inclinações e análise de experimento com aplicação para o aproveitamento da água da chuva
proveniente da cobertura verde.
Palavras-chave: telhado verde, reservação, monitoramento hidrológico, eficiência.

mundo. Construídas por volta de 500 anos a.C., os
telhados estão sobrepostos em feixes de pedra com
camadas de lingüetas e de piche grosso, compostos
por camadas de solo, plantas e árvores.
As mais antigas coberturas verdes conhecidas na América do Norte foram instaladas nos anos
de 1930 no Rockefeller Center, em Nova York nos
Estados Unidos. Segundo Almeida Neto (2005),
estes jardins nas coberturas continuam a florescer
hoje após quase 70 anos de serviço.
Na Europa, após décadas de prática, os alemães melhoraram a técnica do telhado transformando-a em uma fina obra de arte. Cerca de 10%
dos telhados alemães são constituídos de vegetação.
Entre 1989 e 1999, conforme PennState (2008), as
companhias alemãs do setor de coberturas instalaram mais de 32,5 milhões de m2 de telhados verdes e
esse valor vem aumentando. Entre 1989 e 2002 foram subsidiados como forma de incentivo mais de 5
milhões de euros para a construção de mais de 268
mil metros quadrados de telhados verdes, na cidade
de Linz na Áustria (LINZ, 2002).
A presença da cobertura vegetal em telhados contribui para a redução do volume de água
escoada superficialmente para áreas de drenagem.

INTRODUÇÃO
Em todo o país a urbanização aliada ao inexpressível planejamento ambiental na construção
de novos loteamentos e periferias tem acarretado
diversos sinistros, como: as enchentes observadas em
épocas de chuva, o aumento da temperatura em
escala mesoclimática, a ocorrência de ilhas de calor
urbano, o aumento do efeito estufa e a falta de água
em grandes cidades. A preocupação com os aspectos
ambientais e a sustentabilidade socioambiental sugerem o desenvolvimento de novas tecnologias de
construção de baixo impacto ambiental.
A coberturas ou telhados verdes datam milhares de anos. Historicamente, as estruturas mais
famosas são citadas nos Jardins Suspensos da Babilônia, considerados uma das sete maravilhas do
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Além disso, os telhados verdes atuam como agentes
“filtradores”, quando o material sólido em suspensão advindo com a água da chuva é eficientemente
removido pelas gramíneas. A qualidade da água que
emerge do telhado verde, portanto costuma ser
superior em relação à água incidente, destacando o
potencial do aproveitamento de água da chuva. Kolb
(2003) intensificou o estudo sobre os telhados verdes com base nos resultados realizados na cidade de
Veitshöchheim, na Alemanha, comprovando que
essas estruturas verdes são capazes de reduzir significativamente a demanda por refrigeração, quando
comparados com os telhados convencionais sem
vegetação, com potencial de redução da amplitude
térmica de 60 a 90%.
O estudo tem como objetivo analisar comparativa e quantitativamente o escoamento superficial gerado por 02 (dois) telhados verdes (protótipo
A e protótipo B) com análise da eficiência de reservação obtida pelo coeficiente de escoamento. Foram
analisadas inclusive as variáveis de precipitação (P),
escoamento (Pef), infiltração (F) e perdas iniciais
(Ia). O estudo foi realizado na EESC — Universidade
de São Paulo (USP).

Figura 1 - Comparação de escoamento de uma cobertura
verde com uma cobertura tradicional.

METODOLOGIA
Características dos telhados verdes
O estudo teve como referência duas áreas
distintas, em local com baixo potencial de sombreamento. O experimento A da Figura 2 foi construído em um protótipo pré-existente com dimensões
da laje de 2,8 x 4,2m ou 11,8m2. Foram instaladas
duas saídas para o escoamento de águas pluviais,
sendo a coleta realizada para: análise do estudo
hidrológico e verificação da redução do escoamento
superficial (runoff). A Figura 3 apresenta as diversas
camadas do substrato para a composição do telhado
verde.

COMPOSIÇÃO DOS TELHADOS VERDES

A estrutura do telhado verde tem em sua
concepção tradicional o retardamento do escoamento superficial das águas pluviais quando comparados com uma cobertura tradicional (telha cerâmica ou de fibrocimento). Observa-se na Figura 1 o
processo de infiltração nos dois tipos de superfície.
Na cobertura verde, a parte da água precipitada é
infiltrada na superfície e outra parte retorna ao
sistema pelo processo de evaporação. Uma pequena
parte é escoada ao sistema de esgoto e tratamento
de águas pluviais. Na cobertura tradicional, a maior
quantidade de água escorre diretamente para o
sistema público de águas pluviais, ocasionando assim, um super fluxo que muitas vezes gera as famosas inundações urbanas.
Os resultados da comparação entre uma cobertura convencional e um teto verde são analisados
por avaliação experimental (monitoramento hidrológico) a partir da aquisição e armazenamento de
dados pluviométricos (estação meteorológica) e da
geração do escoamento (linígrafos).

Figura 2 - Telhado verde (Protótipo A), com reservatório
de armazenamento (ÁreaA=11,8m2).
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Toda estrutura para telhados verdes, segundo Kirby
(2005), deve observar com acuidade a necessidade
de instalação de uma membrana de impermeabilização a fim de garantir uma melhor estabilidade nas
áreas molháveis e fornecer uma aderência completa
ao substrato.

Vegetação
Substrato
Geomanta
Impermeabilizante
Laje

Monitoramento de nível
Utilizou-se para o experimento A um equipamento de medição de nível e uma estação meteorológica contendo: data-logger, módulo de armazenamento, pluviômetro, sensor de radiação solar,
sensor de raios ultravioleta, temperatura, umidade
relativa do ar, pressão barométrica, sensor de direção e velocidade do vento. Para a medição do nível
de água no reservatorio utilizou-se um linígrafo de
bóia convencional, observado na Figura 6, designado para registrar continuamente as medições de
níveis baseados nas oscilações de um flutuador.
Na área de estudo do experimento B, utilizou-se outra estação meteorológica de mesmo modelo e características que a anterior, no entanto
instalada na sua respectiva área de contribuição,
localizada em suporte acima do telhado verde, conforme Figura 7.
Devido à velocidade do escoamento superficial no lote ser alta e da escala espacial ser pequena,
reduzindo o tempo de concentração da área em
estudo, foi realizada na área do telhado verde (B) a
sincronização de tempo de todos os equipamentos
instalados, inclusive da Estação Meteorológica. Assim, foram feitos ajustes para a coleta das informações em tempo real conforme discretização e monitoramento de dados em total sincronia, ou seja, com
equipamentos calibrados para o mesmo instante de
hora, minuto e segundo.

Figura 3 - Camadas de substratos do telhado verde.

Figura 4 - Projeção lateral da estrutura do telhado verde
(Protótipo B).

O telhado verde do protótipo B (Figuras 4 e
5) foi executado com laje pré-moldada do tipo β8,
dimensões de 1,6 x 5,9m e declividade de 3%. Para o
escoamento na superfície da cobertura construiu-se
uma platibanda com 15 cm de altura, com substrato
orgânico e plantio de culturas herbáceas com vegetação rasteira. O uso predominante deste tipo de
vegetação, para este estudo, menospreza os efeitos
do escoamento para simulação numérica, uma vez
que pode interferir nos resultados finais do armazenamento pelo solo.

Figura 5 - Telhado verde (Protótipo B) (ÁreaB=9,4m2).
Figura 6 - Linígrafos de bóia convencional e automático
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para Ensino de Graduação, Escola de Engenharia de
São Carlos, Universidade de São Paulo).

Figura 8 - Linigrama do evento de 16 a 21/03/2005.

Volume de água escoada pelo telhado verde
Protótipo B

Figura 7 - Estação Meteorológica instalada sobre área
do telhado verde (Protótipo B).

O escoamento percorre o dreno de saída
em direção ao reservatório com capacidade para 320
litros. Para fins de manutenção e limpeza do sistema
foram instalados: extravasor e tubo de queda para
esgotamento da caixa a partir de um registro de
esfera.
Com uma área interna de escoamento de
9,4m², a capacidade de reservação da lâmina máxima equivalente foi calculada pela Equação (1).

Volume de água escoada pelo telhado verde
Protótipo A
Para se determinar o volume de água escoado para a caixa d´água e em seguida transformá-lo
no equivalente em mm de chuva, para comparação
gráfica, foi efetuado um estudo geométrico da caixa
d´água e do telhado. Uma análise com os linigramas
obtidos pelo linígrafo de bóia e a caixa d´água mostrou a seguinte relação:

E(mm) 

a) as duas primeiras linhas verticais do linigrama, cujo intervalo de tempo equivale a 2
horas, corresponderam a 75 litros de água;

b) o telhado com 11,8m2 de área gerou uma
lamina de 3,2 mm;
c) as próximas seis linhas do linigrama corresponderam a 275 litros de água, resultando
uma média de aproximadamente 4 mm para
cada nova medida (Figura 8).

V
 34,04 mm
A

(1)

Sendo E a lâmina equivalente em mm; ΔV o volume
de reservação total do reservatório em m3 e A área
total do telhado verde em m2.
A condição máxima de reservação d’água
proveniente do telhado verde foi estimada, portanto
para uma precipitação de até 34 mm. Este foi o valor
máximo considerado a reservar para o escoamento
gerado pelo teto verde, desconsiderando tanto os
acúmulos efetuados para o cálculo em série, quanto
para a altura de lâmina d´água off-set necessária
para o início das medições.
No entanto, segundo Ohnuma Jr. (2008), a
capacidade de armazenamento S sobre o telhado
verde pode variar em função da intensidade da chuva e dos intervalos inter-eventos, ou seja, da intensidade da precipitação antecedente. O valor considerado para a obtenção do armazenamento S em mm
pode ser calculado a partir da altura h do telhado
verde e da porosidade Øs do solo utilizado no plantio, conforme Equação 2.

Este gráfico em linigrama avalia as condições do escoamento pelo telhado verde a partir do
volume reservado e infere capacidade de retenção
hídrica que varia conforme a umidade do solo. Após
determinado intervalo de tempo, observa-se que há
limite no volume de retenção observado pelo telhado verde.
Os equipamentos utilizados para medir os
níveis do escoamento pelo telhado verde fazem
parte do LAEG-EESC-USP (Laboratório Ambiental
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S  h  s 1000  80mm

seqüência de precipitações, indica que, após o início
das chuvas, existe um intervalo de tempo para o
início do escoamento, dependendo das condições
de umidade do solo. Conforme Ohnuma Jr (2008),
este intervalo deve-se ao armazenamento inicial, às
perdas iniciais por interceptação e depressões sobre
o telhado, além do próprio tempo de retardo de
resposta da superfície devido ao deslocamento até o
início do escoamento.
A Equação (4) expressa a condição do balanço hídrico para eventos considerados pequenos
ou de curto prazo, tendo como hipótese a ETR=0.
Nesse caso, assume-se, conforme Beven (1986), que
os processos hidrológicos ou caminhos preferenciais
da água no escoamento subsuperficial sobre o telhado verde tendem a ocorrer a partir de hipóteses
que consideram apenas a verticalidade da infiltração
na função dos parâmetros de entrada e saída.

(2)

Sendo S = armazenamento máximo acumulado
sobre o telhado verde em mm; h = altura da platibanda sobre o telhado verde em mm e Øs = porosidade do solo utilizado no plantio.
Segundo Kochhann et al (1999) os resultados de análises físicas no solo indicam porosidade
em sua estrutura molecular que variam entre 48 e
58% para profundidades entre 0 e 15cm de solo.
Considerando uma porosidade Øs do solo utilizado
no plantio de 53% e uma altura h da platibanda de
150 mm, obtém-se um armazenamento máximo de
até 80mm, correspondente ao limite de precipitação
acumulada no telhado verde e sem considerar o
extravasamento na saída dos condutores.
Método SCS
Durante o período de junho de 2004 a julho
de 2005 foram coletados dados de chuva e escoamento de 13 eventos, válidos para o Telhado Verde
(A). Para esses dados, aplicou-se a curva de tendência do telhado verde considerando a precipitação no
eixo das abscissas e o escoamento no eixo das ordenadas. Inseriu-se no mesmo gráfico uma reta de
quarenta e cinco graus representando a precipitação
acumulada. Ao subtrair a curva de tendência pela
reta da precipitação acumulada obteve-se a curva
acumulada da infiltração mais as perdas iniciais (F +
Ia), sendo esta última obtida através da curva de
tendência exatamente no instante em que se inicia o
escoamento.
Kohler e Richards (1962, apud TUCCI
2001) verificaram que, em média, as perdas iniciais
representavam 20% (vinte por cento) da capacidade
máxima de armazenamento do solo como S = S* -Ia,
ou seja, Ia = 0,2.S.. Para determinar a capacidade
máxima da camada superior do solo S, os autores
relacionaram esse parâmetro da bacia com um fator
CN pela expressão (3) conhecida como aquela que
retrata as condições de cobertura e uso do solo,
variando desde uma cobertura muito impermeável
(limite inferior) até uma cobertura completamente
permeável (limite superior).
S = (25400/CN) — 254

Re tenção  Pac  L eq.ac

(4)

Sendo Retenção = lâmina retida pelo solo ou devido
às perdas iniciais; Pac = precipitação acumulada do
evento e Leq.ac = lâmina equivalente do escoamento
gerada pelo telhado verde.
Os eventos selecionados de curto prazo representam as precipitações e lâminas equivalentes,
ou precipitações efetivas, geradas em períodos menores que um dia. A seleção leva em consideração a
análise de eventos significativos e característicos com
tempo de resposta do escoamento instantes após o
início da precipitação.

Método de cálculo da eficiência hídrica
A eficiência da retenção hídrica pelo solo
sobre o telhado verde em relação a um telhado convencional, considerando este com geração de 90%
de precipitação efetiva em relação a precipitação
total, pode ser estimada a partir da Equação 5.

E r TV (%)  100.(1 

(3)


)


(5)

Sendo, ErTV = eficiência na retenção hídrica do
telhado verde; θ = ângulo correspondente ao Ce
(coeficiente de escoamento) do telhado convencio-

Balanço Hídrico
O comportamento hidrológico proporcionado pelo telhado verde, após a ocorrência de uma

nal e β = ângulo correspondente ao Ce do telhado
verde.
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RESULTADOS
Principais eventos ocorridos para as áreas verdes
A e B entre junho de 2004 e março de 2007.
Os gráficos das Figuras 9 a 14 ilustram o
comportamento da precipitação observada em função do escoamento para o telhado verde (A).

41,1

17,0

Figura 12 - Evento entre 25 e 29 de fevereiro de 2005
(Protótipo A).
109,2

16,8
5,3

77,4

Figura 9 - Evento de 12 de junho de 2004
(Protótipo A).

Figura 13 - Evento de 15 de março de 2005
(Protótipo A).

7,5

Figura 10 - Evento entre 14 e 16 de junho de 2004.
(Protótipo A)

26,9
7,8

Figura 14 - Evento entre 24 e 25 de março de 2005
(Protótipo A).
55,4

Eventos independentes descritos neste artigo referem-se aos eventos com intervalos sem precipitação maior do que 30 minutos. Determinados
eventos ocorrem na madrugada e por isso são descritos entre um dia e outro. Outros eventos possuem
intervalo de discretização de 30 minutos com dados
coletados maiores do que um dia.
Os eventos relacionados para o telhado verde (Protótipo A) indicam tempo de resposta ou de
retenção da água no solo variável entre 01 hora e 07

16,2

Figura 11 - Evento entre 19 e 20 de outubro de 2004.
(Protótipo A)
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horas. Os valores representam oportunidades de
análise nas condições de umidade antecedente do
solo, sendo condição prioritária para avaliação do
potencial de escoamento superficial no telhado
verde.
Ao analisar a relação entre o escoamento e
o valor precipitado, obtém-se coeficientes de até
0,71 conforme evento entre 15 e 22/03/2005. A
média do coeficiente de escoamento para os eventos
analisados foi de 0,40.
A Figuras 15 a 20 correspondem aos eventos
analisados pelo telhado verde do protótipo B. As
Figuras 15 a 20 diferenciam das Figuras 9 a 14 pela
representação nos gráficos indicados com a parcela
da capacidade de retenção do escoamento.

precipitação), inferem-se lâminas equivalentes de 8
mm e 16 mm (24-8mm). A diferença entre as lâminas totais devem-se às perdas iniciais e ao armazenamento inicial pelo solo.

45,0
31,5

24,0

8,0

13,5

Figura 17 - Evento em 20 de dezembro de 2006
(Protótipo B).

44,3
29,5

O evento de 18/01/2007 obteve intensidade
pluviométrica de 6 mm/h com taxa de 52% de escoamento do valor precipitado. Isto é, provavelmente, conseqüência do relativamente alto, índice de
precipitação antecedente nos últimos cinco dias que
foi próximo de 50mm. Conseqüentemente, o período de permanência ou de retenção da água no solo
foi considerado curto com tempo de 15 minutos.

14,8

Figura 15 - Evento entre 04 e 06 de outubro de 2006
(Protótipo B).

48,0

20,2

26,0

10,6

22,0

9,6

Figura 18 - Evento em 18 de janeiro de 2007
(Protótipo B).

Figura 16 - Evento entre 06 e 07 de dezembro de 2006
(Protótipo B).

Os reflexos do meio saturado no evento de
18/03/2007 demonstram que o fluxo de água através do solo foi alto, considerando os níveis de lâminas atingidos durante a tormenta. O incremento da
precipitação após a saturação, indica um deslocamento crescente dos volumes de água retidos no

Com a precipitação total observada de aproximadamente 45 mm, o evento em 20/12/2006
obteve uma lâmina de escoamento equivalente a 31
mm. No entanto, ao discretizar esse evento total em
dois eventos independentes (determinados pela
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verde. O resultado segue na Tabela 1. O coeficiente
de escoamento é dado por Ce, o intervalo de tempo

solo. Este comportamento ocorre também devido à
declividade do telhado verde e à coleta do volume
excedente pelos seus respectivos condutores de
saída.

Δt (em dias) representa o tempo de resposta do
início do escoamento e TS (em dias) o intervalo de
tempo seco antecedente ao início do evento.
Tabela 1 - Eventos observados (Ptotal) e lâminas de
escoamento (Pefet) do telhado verde (A) e (B).

42,0

27,4

14,6

Figura 19 - Evento em 26 de janeiro de 2006
(Protótipo B).

50,4

32,5

17,9

Figura 20 - Evento em 18 de março de 2007
(Protótipo B).

N

Data

Ptotal

Pefet

Ce

Δt

TS (d)

1
2
3
4
5
6
7
8

12.06.04
14.06.04
10.07.04
18.07.04
19.10.04
25.02.05
15.03.05
24.03.05

16,8
7,5
11,6
35,4
55,4
36,2
109,2
26,9

5,4
0,0
0,0
23,9
16,2
21,8
77,4
7,8

0,32
0,68
0,29
0,60
0,71
0,29

(d)
1,90
0,20
2,09
0,26
0,24
2,15

1,48
1,91
1,78
0,15
1,64
0,54
0,42
1,67

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

01.04.05
22.05.05
18.06.05
28.06.05
18.07.05
04.10.06
06.12.06
20.12.06
18.01.07
26.01.07
18.03.07

42,2
66,6
11,4
12,7
6,4
44,3
48,0
45,0
20,2
42,0
50,4

10,4
30,3
0,0
0,0
0,0
29,5
26,0
31,5
10,6
27,4
32,5

0,25
0,45
0,67
0,54
0,70
0,52
0,65
0,64

2,18
1,06
0,28
1,02
0,22
0,95
0,25
0,24

1,76
1,17
1,45
1,67
1,65
0,55
1,11
0,36
0,99
0,41
0,33

Os dados da tabela indicam que há uma estreita relação entre o coeficiente de escoamento
(Ce) e os intervalos de tempo reposta e tempo seco.
Há uma forte tendência para elevados valores do Ce
quando tempo mais úmido, em detrimento do tempo de resposta do escoamento ser mais rápido. Valores menores de Ce são resultados de tempos mais
secos e maior tempo de resposta para o início do
escoamento ou dado pelo maior tempo de retenção.
A Figura 21 ilustra a curva de tendência a
partir da análise dos 13 eventos acima, obtidos pelo
linígrafo de bóia convencional. A precipitação total
acumulada desses eventos foi de 445 mm com escoamento de 175 mm.
O gráfico da Figura 22 adiante apresenta os
dados observados para o telhado verde B, compostos
por mais de 50 eventos distribuídos em 6 meses de
análises. A dispersão dos pontos analisados indica

O balanço hídrico sobre o telhado verde requer uma análise da dinâmica dos processos hidrológicos envolvidos. Sua constituição, embora construtivamente simples, requer uma análise hidrológica dos diferentes mecanismos que envolvem o seu
ambiente como: as camadas superficiais do solo
capazes de produzir o escoamento e a sua saturação,
bem como a sua capacidade de armazenamento; os
índices de precipitação antecedente, intensidade
pluviométrica; entre outros.
Curva de tendência e análise da eficiência hídrica
Os eventos obtidos durante o período de
junho de 2004 a março de 2007 para a área A e B
originaram a curva de tendência de ambos telhados
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volume de escoamento sobre área específica do lote.
Ao eliminar esta medida, os volumes retidos seriam
rapidamente escoados para fora do lote. Como há
uma movimentação lenta do escoamento interno
sub-superficial sobre o telhado verde que produz
uma determinada vazão de saída, a retenção gerada
auxilia na distribuição dos volumes d´água retardando o escoamento para a microdrenagem.
A Figura 23 compara PTC.SC = precipitação
efetiva no telhado convencional sem controle; PTV.CC
= precipitação efetiva no telhado verde com controle e Pt = precipitação total. O cálculo da eficiência
na retenção hídrica expressa que o telhado verde é
56% mais eficiente na retenção hídrica em resposta
ao telhado convencional, considerando este com
90% da precipitação efetiva em relação a precipitação total ou coeficiente de runnoff de 0,9 (WILKEN,
1978).

variabilidade no coeficiente de escoamento enquanto relação entre precipitação total e efetiva devido às
variações de umidade antecedente do solo decorrente dos eventos precipitados.

Figura 21 - Tendência dos eventos para o protótipo (A).

Figura 22 - Tendência dos eventos para o protótipo (B).

Figura 23 - Análise da eficiência da retenção hídrica pelo
telhado verde (B).

Devido os processos hidrológicos envolvidos
no substrato do telhado verde serem dinâmicos, as
características hidrológicas que geram o escoamento
sobre o telhado verde devem ser avaliadas criteriosamente, pois são passíveis de interferências que
podem comprometer os resultados de armazenamento. Deve-se levar em consideração, além das
condições de umidade antecedente do solo, a intensidade pluviométrica no período e a porosidade do
solo. Mesmo em baixos índices de precipitação,
podem ocorrer elevadas taxas de escoamento superficial ou retenção da água pelo solo, devido às condições de saturação do solo.
A presença do telhado verde instalado no
lote, com as suas devidas características acerca do
local de implantação, contribuiu para a retenção do

A retenção obtida no presente estudo corrobora resultados de Oliveira et al (2008) que observaram nas simulações das chuvas coincidentemente
uma retenção de 56% do volume precipitado. Variações no coeficiente de runnoff entre 0,50 e 0,95 podem causar diferenças no comportamento da eficiência da retenção hídrica entre 30 e 57% aproximadamente.
Considerando a referência de origem canadense FLL (2002) com resultado médio de retenção
hídrica anual em torno de 55%, tais dados revelam
uma aproximação dos resultados encontrados neste
trabalho, com estimativa superior a 50% de retenção, incluindo as perdas iniciais e a evapotranspiração no período selecionado de setembro de 2006 e
março de 2007. Estudos obtidos por Köhler et al
(2003) afirmam que cerca de 75% das chuvas preci-
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pitadas são capazes de ficar retidas no substrato
vegetal das coberturas verdes.

CONCLUSÕES

Cálculo do CN

A aplicação do telhado verde em áreas urbanas, além de oferecer melhores condições térmicas e ambientais, retarda o escoamento superficial
na drenagem. Conforme estudos realizados, áreas
incorporadas por telhados verdes apresentam uma
maior eficiência na sua capacidade de absorção de
água pluvial em relação a um telhado convencional,
com uma retenção de aproximadamente 56% do
volume precipitado (para 90% de geração do escoamento em relação a precipitação total). Tais áreas
de telhados verdes garantem também uma maior
absorção da água pluvial no momento de maior
intensidade de chuva. Isto constitui uma evidência
de que telhados verdes geram o retardamento no
escoamento de águas pluviais, se comparados com
uma cobertura tradicional (telha). Assim, é necessário o aprimoramento desse estudo a partir dos seguintes tópicos: a) máxima taxa de infiltração da
água pluvial sobre a cobertura verde, determinando
conseqüentemente a máxima intensidade de chuva
comportada pela mesma sem necessidade de drenos
superiores para coleta do escoamento superficial; b)
estudo do escoamento de água pluvial para diferentes inclinações de telhado, vide Ragab et al (2003);
c) estudo da qualidade da água pluvial para determinação do seu respectivo aproveitamento; d) simulação de diversos cenários para o meio urbano com
modelo Green-Ampt ou GAML (MEIN & LARSON,
1973), considerando a intensidade e duração da
chuva, assim como o total infiltrado. Sugere-se, também utilizar o telhado verde como método construtivo para residências, comércios e indústrias para
comparação da redução do escoamento de água
pluvial no pico de chuva e a sua influência na prevenção de enchentes e avaliação térmica dos efeitos
da instalação, a partir de Lopes (2006).

Para estimar o CN sobre o telhado verde utilizou-se a expressão (3) apresentada anteriormente.
Os valores obtidos de Ia (perdas iniciais), S (armazenamento) e CN (curva-número) das áreas protótipos A e B estão representados na Tabela 2.
Tabela 2 - Estimativa de CN do telhado verde para os
protótipos A e B
Telhado Verde
Protótipo A
Protótipo B

Ia
10
16

S
50
80

CN
84
76

O resultado apresenta uma variabilidade
nos valores de CN calculados pelo método SCS nos
experimentos A e B. Devido às condições do substrato e do tipo de vegetação utilizada sobre o telhado,
o modelo A (plantio com gramíneas) obteve um
armazenamento similar a de arruamentos em terra
com taxas de infiltração entre 40 e 190mm/h
(PRUSKI et al, 1997). Em contrapartida, o modelo B
(plantio com culturas herbáceas) se assemelha às
condições de pastos para o mesmo grupo de solo.
Devido às condições hidrológicas de cada solo e,
principalmente do tipo de superfície, o volume de
escoamento subsuperficial foi maior no telhado B.
Solos mais expostos ou descobertos, como o proposto nesta cobertura, evidenciaram um maior acúmulo
da precipitação no interior das camadas porosas do
solo.
As estimativas de CN podem ser aprimoradas e melhor avaliadas com base nos estudos de
Gash et al (2007), que avaliaram o escoamento gerado em telhados residenciais a partir de um modelo desenvolvido para estimar a evaporação pela área
do dossel de florestas. Segundo os autores o processo de evaporação do escoamento superficial em
telhados residenciais é suficientemente similar ao
modelo de evaporação gerado pelo dossel das florestas, portanto podem ser utilizadas para estimar o
escoamento das áreas de coberturas. Tendo em vista
que o presente estudo desprezou os efeitos do processo da evapotranspiração no telhado verde, é recomendado que novas avaliações sejam feitas para
estimar o comportamento hidrológico de diferentes
espécies no processo de interceptação junto ao balanço hídrico.
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Analysis Of Water Retention In Green Roofs
Through An Efficient Runoff Coefficient
ABSTRACT
This paper presents a comparative analysis of water reservation applied to green roofs. The reference of the
proposal for inclusion in urban areas is a quantitative
evaluation of the superficial flow generated by the rain on
the green roof by monitoring up to 65 events between the
months of June 04 and July 05 - Green roof A - and between September 06 and March 07 on roof B. The methodology to calculate and the estimated water reservation by the
green roof considered as zero the evaporation/transpiration
due to the velocity of the flow for the analysis on small scale
and event lasting less than one hour. The utilized equipment included two weather stations, a manual limnigraph
and two automatic groundwater dataloggers whose functions were, respectively, to measure the amount of rain
during the events and to record the water level from a pressure transduction device, temperature sensor, extended life
batteries and a data collector. The results indicate an efficiency of up to 56% in the storage provided by the green
roof compared to a regular roof and the former had the
property of slowing the flow of water. The recommendations
for future work on the subject include: simulations of green
roofs that cover larger areas, at different angles of inclination and an analysis of the experiment that focuses on a
good use for the rain water collected from the green coverage.
Key-words: green roof; water reservation, hydrological
monitoring; efficiency.
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RESUMO
As pequenas centrais hidrelétricas (PCHs), por questões políticas, econômicas, culturais e ambientais, estão crescendo dentro do cenário de produção energética brasileira. Esse crescimento torna crucial uma correta avaliação de sua contribuição energética. A ANEEL (2001) propõe calcular a energia assegurada de uma PCH com base no valor médio das vazões
médias mensais censuradas no engolimento máximo da turbina. Contudo a grande maioria das PCHs não possui reservatórios capazes de regularizar vazões na escala mensal, de modo que a censura deve ser na escala diária. Além disso, a ANEEL
exige que sejam utilizados pelo menos 30 anos de dados, com um máximo de dois anos de defasagem da data de entrega do
projeto. Nesse sentido, caso a série não englobe o período crítico do sistema interligado (1949-56), obtêm-se valores superiores
aos que a PCH poderia gerar durante esse período crítico. Logo, um método alternativo faz-se necessário para evitar um
aumento significativo no risco de déficit para o sistema. FILL (1989) propôs uma fórmula para o cálculo da energia garantida incremental de usinas hidrelétricas integradas, baseado na teoria estocástica dos reservatórios e em parâmetros estatísticos das afluências à usina e das energias naturais do sistema, que são a média e o desvio padrão das energias médias anuais turbináveis da usina e o coeficiente de correlação dessas afluências com as do sistema interligado.
Como a maioria das PCHs não dispõe de séries de vazões diárias no local e tendo em vista a notória dificuldade de
transferência espacial de vazões diárias, este trabalho propõe gerar séries sintéticas de vazões diárias no local da usina, censurá-las e determinar os parâmetros da fórmula proposta por FILL (1989). Para a geração das séries sintéticas de vazões
diárias, utilizou-se o modelo Second Order Shot-Noise com parâmetros regionalizados. Um caso exemplo é apresentado, sendo
o resultado comparado com o método proposto pela ANEEL.
Palavras-chave: Energia garantida incremental, Pequenas Centrais Hidrelétricas, Método de regionalização, Séries sintéticas de vazões médias diárias.
rios de até 3 km2 no nível máximo normal de operação, segundo a resolução ANEEL (Agência Nacional
de Energia Elétrica) nº 652 (2003), de modo que
seu impacto ambiental é mínimo.
Para tornar as PCHs mais rentáveis para os
investidores, a resolução da ANEEL nº 169 (2001)
estendeu a participação no MRE (Mecanismo de
Realocação de Energia) a usinas de menor porte,
não despachadas pelo ONS, desde que atendam
alguns requisitos. O MRE é um procedimento contábil que define a remuneração dos agentes geradores de energia hidrelétrica em função da energia
assegurada de cada usina e da geração hidráulica
total.
Atualmente, a energia assegurada das usinas
hidrelétricas é obtida por simulação do sistema interligado nacional (SIN). Entretanto, nessa simulação, não são consideradas as PCHs, de modo que a
ANEEL definiu outro critério para a energia assegurada das PCHs, expresso na Resolução nº 169 de

INTRODUÇÃO
A conscientização ambiental sobre os processos de produção de vários ramos do desenvolvimento social, entre eles a produção de energia elétrica, levam à questão de se produzir energia com o
menor impacto ambiental possível. Dentro dessa
visão, desde o final da década de noventa, o governo
brasileiro incentiva o aproveitamento de fontes alternativas de energia elétrica, de baixo impacto
ambiental, como energia solar, de biomassa, eólica,
pequenas centrais hidrelétricas (PCHs), entre outras.
As PCHs são aproveitamentos hidrelétricos
de 1 a 30 MW de potência instalada, com reservató1
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ficiente de correlação dessas afluências com as do
sistema interligado. As energias turbináveis, no caso
de usinas a fio d’água, resultam das energias naturais afluentes limitadas pela motorização da usina.
Ademais, para que essa fórmula possa ser
aplicada a um sistema hidrelétrico com regularização plurianual, foram consideradas as seguintes
hipóteses: (1) é aplicável o método da energia natural (CANAMBRA, 1969); (2) a regularização intraano é separável da plurianual e pode ser expressa
como uma fração da demanda; (3) a geração térmica é separável, e seu valor não se altera com a adição
da usina considerada; (4) a distribuição das afluências são idênticas com e sem a nova usina, a menos
da variância e da média das afluências; (5) a confiabilidade é avaliada de forma estocástica, sendo mantida constante e expressa pelo tempo de recorrência
, onde [ ⁄ ] é o evento condicionado
⁄

2001 e baseada na média histórica das afluências
médias mensais censuradas no engolimento máximo
das turbinas.
Por outro lado, Fill et al. (2003) mostram
que o procedimento proposto pela ANEEL tende a
superestimar a disponibilidade energética das PCHs,
geralmente a fio d’água, sendo necessária a consideração da série de vazões diárias e do período crítico
de afluências.
Esta pesquisa tem como objetivo desenvolver um método de regionalização que permita a
aplicação do método proposto por Fill (1989) para
avaliar a energia garantida incremental de uma pequena central hidrelétrica, a fio d’água, na região
sul do Brasil.

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

“sucesso no atendimento da demanda no período
corrente, dado que houve sucesso nos períodos
anteriores”.
Gomide (1986) propôs, para a energia garantida de um sistema hidrelétrico. a expressão

A questão que incentivou esta pesquisa foi
de analisar o método de cálculo da energia assegurada sugerida pela ANEEL. Utilizando a fórmula
proposta por Fill (1989), poderá ser avaliada a energia garantida incremental, desde que se disponha de
estatísticas das energias afluentes médias anuais
censuradas na escala diária.
Define-se energia garantida incremental
como a diferença entre a energia associada a um
dado risco entre o sistema interligado com e sem a
adição da usina considerada.
Nagayama (1995) e Bicca (2003) pesquisaram os efeitos da motorização da usina, que representa uma censura aos parâmetros da média e do
desvio padrão ( e ). Todavia a estimativa analítica do desvio padrão e do coeficiente de correlação
cruzado ( ) resulta em dificuldades consideráveis
para uma censura a nível diário.
Um método alternativo para obter estatísticas de vazões médias anuais censuradas a nível diário consiste na geração de vazões diárias naturais e
cálculo das estatísticas a partir da série censurada
das vazões diárias geradas.

(1)
sendo:
- energia garantida (MWmed);
- média das afluências (MWmed);
— função do tempo de retorno, do armazenamento equivalente, e da natureza da distribuição das
afluências (adimensional);
- desvio padrão das afluências (MWmed).
O armazenamento equivalente é dado pelo armazenamento plurianual (armazenamento total menos o
armazenamento para regulação sazonal expresso em
unidades de desvio padrão) na forma:
(2)
Ap - armazenamento plurianual (MWano)
O ganho de energia determinado pelo acréscimo de
uma nova usina é dado pela diferença entre as energias garantidas do sistema na configuração atual e
antes da inclusão da nova usina.
Utilizando expressões clássicas para média e variância da soma das variáveis aleatórias, e considerando
as hipóteses acima, resulta para o ganho de energia
(Fill, 1989):

Fórmula de Fill
Fill (1989) propôs uma fórmula baseada na
teoria estocástica dos reservatórios para o cálculo da
energia garantida incremental de uma usina hidrelétrica acrescida a um sistema interligado.
As estatísticas que servem de entrada para a
fórmula de Fill são: a média e o desvio padrão das
energias médias anuais turbináveis da usina e o coe-

∆
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(3)
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No caso particular, e bastante comum, de
uma PCH com variação nula no armazenamento
total do sistema ( = 0), e para
<< , de modo
que a equação (4) pode ser aproximada para
, resulta:

- parâmetro dado por:
2

1

1

(4)

— média das energias afluentes à usina (MWmed)
— desvio padrão das energias afluentes ao sistema
— é o ganho no armazenamento total do sistema
devido ao acréscimo da usina e corresponde à soma
das energias armazenadas a montante da usina,
expresso por:
0,311 ∗ 10

Δ

(9)

(5)
Fill (1989) estimou os parâmetros α e β pelo
método dos mínimos quadrados para pares de valores μ e a obtidos pela teoria estocástica dos reservatórios e tabelou os valores obtidos para o caso de
uma distribuição marginal de afluências log-normal
de 3 parâmetros, modelo este aceito no setor elétrico brasileiro para estudos energéticos (KELMAN,
1987), com coeficiente de assimetria 0,3, coeficiente
de correlação em série de 0,25, Tr = 45 anos e =
0,183 (GOMIDE & CUNHA, 1981), obtendo: α =
1,793 e β = 0,533.
Os coeficientes dados pelas expressões de
K1, K2 e K3 foram, então, calculados para essas condições, e seus valores foram tabelados por Fill
(1989) para diferentes valores de a.
A série de energia natural afluente do sistema integrado sul-sudeste de 1931-1980, retirada de
Neira (2005), apresenta coeficiente de assimetria
igual a 0,27 e coeficiente de autocorrelação igual a
0,33, ligeiramente diferentes dos valores usados para
o cálculo de e , mas não significativamente diferentes (KERN, 2010), sendo utilizada a tabela calculada por Fill (1989) para este trabalho.

K1, K2 e K3 — são coeficientes dados por:
1
,
,
,

1

(6)

,

1

(8)

sendo:
KR — o fator de regularização dado por:

onde:
— queda líquida média (m);
— rendimento do conjunto turbina-gerador (unidade);
∑
— soma dos volumes úteis a montante da usina
em questão (106 m3);

1

ou Δ

,

Em que:
,
- é a derivada de μ em relação ao armazenamento
equivalente a
— é o fator de armazenamento intra-ano (GOMIDE & CUNHA, 1981)
Os coeficientes K1, K2 e K3 podem ser tabelados considerando-se, para o tempo de recorrência,
um valor referencial, adotando-se um modelo probabilístico para as afluências, isto é, uma família de
distribuições marginais, com assimetria e curtose
fixas e estrutura de autocorrelação também fixa, e
estabelecendo um valor para .
Para os valores de e , , Fill (1989) propôs
as seguintes expressões que se ajustam bem aos valores obtidos pela teoria estocástica dos reservatórios.

Vazões Médias Diárias
A sequência de vazões de um local, dadas as
incertezas de suas causas, pode ser modelada através
de um processo estocástico.
Para esta pesquisa, foi decidido utilizar o
modelo denominado Second Order Shot Noise - SOSN,
proposto por Weiss (1977), utilizado na Serra do
Mar no estado do Paraná, por Mine (1990), onde
apresentou resultados bastante satisfatórios. O desempenho do modelo SOSN foi analisada por Kern
(2010) e mostrou-se adequado às séries de vazões
diárias no caso da região sul do Brasil.

(7)
,
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Inicia-se o algoritmo de geração com um valor para X(0) e gera-se X1 e X(1). X(1) é, então, usado
para gerar X2 e X(2) e assim por diante.

Modelo SOSN
Os modelos Shot-Noise destacam-se por serem capazes de reproduzir a natureza essencialmente estocástica na ascensão e determinística na recessão das vazões. Tais modelos consideram as vazões
diárias como médias (sobre o período de um dia) de
um processo auto-regressivo de 1ª ordem contínuo
no tempo, com ruído não negativo. Esses modelos
fornecem hidrogramas com ascensões rápidas, seguidas de recessões com decaimento exponencial
(WEISS, 1977), como muitas vezes se observa na
natureza.
O processo tem três parâmetros para cada
componente, denominados , e b. O primeiro, ,
que está relacionado a um processo de Poisson,
indica se ocorrerá ou não um pulso positivo, enquanto o segundo, , corresponde ao volume desse
pulso, e o terceiro, b, é a constante de decaimento
da recessão.
Em relação ao ajuste do modelo, os valores
de , e b são calculados para preservar os valores
de ,
e (1) observados nos dados. Os valores
amostrais ̂ ,
e (1) da série histórica são substituídos no sistema de equações (10), que são resolvidos
para , e .

2

1

1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.

O modelo Shot-Noise de segunda ordem
(SOSN), usado nesta pesquisa, difere um pouco do
apresentado. Esse modelo permite modelar tanto o
escoamento superficial como o escoamento de base,
cada um deles consistindo de um simples reservatório linear, tendo decaimento exponencial b1 e b2
com b1 > b2, respectivamente. A vazão é representada, nesse modelo, pela soma de dois processos “shotnoise” X(t) = X1(t) + X2(t), o processo rápido e o processo lento, tendo parâmetros , , b1 e , , b2,
respectivamente.
Neste caso, vários modelos podem ser considerados:

(10)

1
2

1

Denotando por Xt, t= 1, 2, ... a média diária
a ser gerada pelos valores instantâneos X(t), os valores do processo estocástico são obtidos recursivamente de (11) e (12):
1

1

1.

SOSN — Second Order Shot Noise (utilizado nesta pesquisa): neste, os eventos dos dois pro= =
cessos são simultâneos, então:
2. “Double Shot Noise” — DSN: admite-se que os
processos rápido e lento são completamente
= 0.
independentes:
3. “Modified Second Order Shot Noise” — MSOSN:
neste, > , e os eventos do processo lento
ocorrem simultaneamente com alguns even= < .
tos do processo rápido:

(11)
1

Os primeiros termos em (11) e (12) são calculados de X(t);
Os eventos de tempo são iniciados fazendo
m=0 e =0;
O próximo evento
é gerado como
= +W, onde W é pseudo-aleatório gerado de uma distribuição exponencial com
média ;
>1 , todos os eventos em (t, t+1) foSe
ram exauridos, e a geração de Xt+1 e X(t+1) é
completa;
<1 , gera-se Y(
) de uma exSe 0<
ponencial com média θ;
Calcula-se a contribuição de Y( ) em (11)
e (12) através do segundo membro das equações e adiciona-se aos valores de Xt+1 e
X(t+1) respectivamente;
Faz-se m=m+1 e repetem-se os passos de 3 a
7.

1

1

sendo:
— parâmetro de relação entre os processos rápido e lento

(12)
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Para o SOSN, a estimativa dos parâmetros do modelo preserva a média, variância e coeficiente de autocorrelação de primeira ordem das vazões médias
diárias e das vazões médias mensais.

RESULTADOS
Regionalização
A regionalização visa abranger a maior parte
da região Sul do Brasil para estimar os parâmetros
do modelo de geração direta de vazões diárias. As
sub-bacias hidrográficas selecionadas foram:

MÉTODO

1.

Propõe-se, neste trabalho, um método para
estimar a energia garantida de uma PCH gerando
através do modelo SOSN uma série de vazões diárias
no local, censurando esta e, então, determinado as
estatísticas necessárias à aplicação da fórmula de Fill
(1989). Como o escopo deste trabalho se restringe
às PCHs, os locais estudados são limitados a bacias
hidrográficas com áreas inferiores a 5000 km2, que
corresponde a este tipo de usina.
Para a aplicação do modelo SOSN, é proposto um método de regionalização de seus parâmetros, sendo utilizadas técnicas de regressão múltipla,
bem como técnicas geoestatísticas de interpolação
espacial. Tabios e Salas (1985) apresentam uma
descrição detalhada de várias técnicas de interpolação, tanto determinísticas como geoestatísticas, incluindo o método do inverso do quadrado da distância usado nesta pesquisa.
As principais etapas da pesquisa são:







2.
3.
4.

A parte paranaense da bacia do rio Paranapanema;
A bacia do rio Iguaçu;
A bacia do rio Uruguai;
As bacias litorâneas.

Para essas bacias, foram selecionadas 62 estações fluviométricas e 62 pluviométricas para regionalização dos parâmetros do modelo SOSN.
Para considerar as características geológicas,
essas estações foram agrupadas em 3 regiões distintas: a primeira constituída pela vertente litorânea,
composta por rochas ígneas e metamórficas; a segunda pela vertente da serra geral composta por
rochas sedimentares (arenitos); e a terceira, que
compreende a região oeste caracterizada pelo derrame basáltico.
Ao processo de regionalização dos parâmetros do modelo SOSN, seguiram-se as seguintes etapas:

Escolher um conjunto de estações fluviométricas distribuídas nas principais bacias hidrográficas da região Sul do Brasil (área de
abrangência desta pesquisa) e obter as estatísticas das séries históricas das estações fluviométricas;
Calcular os parâmetros de entrada do modelo SOSN nessas estações e correlacionálos às características fisiográficas, climáticas
e de localização;
Propor um modelo para regionalizar esses
parâmetros;
Realizar um estudo de caso para aplicação
do método proposto, a fim de estimar a energia garantida incremental e compará-la
com a energia assegurada obtida pelo método da ANEEL (2001). Este estudo de caso
compreende a obtenção de parâmetros regionalizados no local, gerar séries de vazões,
transformá-las em energia, efetuar a censura
e aplicar o método de Fill (1989) para estimar a energia garantida.

1.
2.
3.

4.
5.

Selecionar estações fluviométricas até 5000
km2 dentro da área de estudo;
Estimar os parâmetros do modelo SOSN para cada estação;
Definir variáveis explicativas para a regressão múltipla e estimar os respectivos coeficientes pelo método dos mínimos quadrados;
Realizar testes estatísticos de significância da
regressão e da qualidade de ajuste;
Efetuar a regionalização por interpolação
espacial (inverso ponderado da distância),
no caso da qualidade do ajuste resultar muita baixa (R² < 0,65).

As variáveis explicativas escolhidas no caso
da regressão foram:
1.
2.
3.
4.
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Área de drenagem da estação
Declividade média do talvegue entre a nascente e estação fluviométrica
Chuva média anual na estação pluviométrica mais próxima
Média de dias consecutivos sem chuva
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5.

Parâmetro b1
Para o parâmetro b1, foram descartadas 12
estações, restando um total de 50 estações e 7 variáveis explicativas.
A tabela 2 mostra os coeficientes da regressão e os respectivos erros padrão, enquanto a tabela
3, as estatísticas de teste.

Localização da estação definida através de
variáveis binárias incluídas na regressão.

As variáveis de localização, denominadas L1
e L2, foram definidas conforme a tabela 1, de acordo com as características geológicas principais de
cada região.

Tabela 2 — Coeficientes da Regressão
Tabela 1 — Variáveis de Localização
Áreas
1 Bacia Litorânea
2 Arenito
3 Basalto

L1
0
1
0

L2
0
0
1

Assumiu-se um modelo log-linear para a regressão. Esse modelo geralmente apresenta bons
resultados para variáveis hidrológicas (BENSON,
1964; THOMAS E BENSON, 1970).
Os procedimentos de estimativa dos parâmetros e inferência das regressões seguiram essencialmente o método dos mínimos quadrados ordinários exposto em Greene (2002).
No caso da interpolação espacial, a referência básica foi Tabios e Salas (1985).
Foi verificada a significância da regressão através do coeficiente de determinação (R2) e do
teste F. Foram ainda calculados os erros padrão para
cada coeficiente da regressão. A normalidade dos
resíduos foi avaliada pelo teste do qui-quadrado e a
homoscedasticidade pelo teste de Goldfeld-Quandt
(GREENE, 2002).
Em todos os testes, adotou-se um nível de
confiança de 95%.
Para cada regressão, eliminaram-se as variáveis explicativas que não proporcionavam melhorias
na significância da regressão.
Ainda, em cada caso, eliminaram-se as estações que se afastavam muito da reta de regressão, o
que resultou em uma melhora substancial do ajuste.
Assumiu-se que nas estações correspondentes a essas variáveis os registros de máximas poderiam estar afetados por erros, devido a fatores como a
extrapolação da curva de descarga, efeitos de regime
não permanente, erros de leitura, etc.
Entretanto não foi efetuada uma análise detalhada e individualizada das leituras de régua e da
curva de descarga nos postos fluviométricos.
A seguir, estão relatados os resultados das
regressões múltiplas para cada parâmetro.

Coeficientes

Valor

Beta 1 (constante)
Beta 2 (área)
Beta 3 (declividade)
Beta 4 (chuva média anual)
Beta 5 (média dias consecutivos
sem chuva)
Beta 6 (localização-L1)
Beta 7 (localização-L2)

-2,0782
-0,0617
-0,0171
0,19157

Erro
Padrão
0,619
0,009
0,011
0,075

0,22582

0,060

-0,5986
-0,4102

0,025
0,028

Tabela 3 — Inferência Estatística da Regressão
Inferência
Estatística
R2
S2
F (regressão)
χ2 (normal)
F (homosced.)

Valor
0,7743
0,00251
F=24,6 > Fcrit. = 2,21
χ2=0,90 < χ2crit. = 5,99
F=1,46 < Fcrit. = 2,58

Parâmetro b2
Para o parâmetro b2, caracterizado pela recessão subterrânea, não foram encontrados bons
resultados. Para todas as combinações de variáveis
independentes os resultados foram muito ruins.
No melhor resultado, o coeficiente de determinação R2 foi de apenas 0,224, o que indica uma
dispersão muito grande. Assim, procurou-se, como
alternativa, uma regionalização por interpolação
espacial para esse parâmetro. A figura 1 mostra o
resultado dessa interpolação, usando o método de
ponderação pelo inverso do quadrado da distância
(TABIOS E SALAS, 1985).
Parâmetro θ1
Para o parâmetro , que caracteriza o aumento do escoamento superficial, dado que choveu,
obteve-se melhores resultados utilizando cinco variáveis independentes, mostradas na tabela 4. Foram
retiradas as variáveis independentes declividade e
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Figura 1 - Interpolação espacial do parâmetro b2 pelo método IDW
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média de dias consecutivos sem chuva, por não se
mostrarem significativas. Também, a fim de melhorar os resultados da regressão, decidiu-se retirar 11
estações, ficando com um total de 51 estações e 5
variáveis independentes.
A tabela 4 mostra os coeficientes da regressão e os respectivos erros padrão, e a tabela 5 apresenta as estatísticas do teste.

Tabela 6 — Coeficientes da Regressão
Coeficientes
Beta 1 (constante)
Beta 2 (área)
Beta 3 (chuva
média anual)
Beta 4 (média dias
consececutivos sem chuva)
Beta 5 (localização)
Beta 6 (localização)

Tabela 4 — Coeficientes da Regressão
Coeficientes

Valor

Beta 1 (constante)
Beta 2 (área)
Beta 3 (chuva média anual)
Beta 4 (localização)
Beta 5 (localização)

-7.89500
0.93222

Erro
Padrão
343,261
6,299

0.73769

46,106

-0.55342
0.44181

14,564
15,779

Erro Padrão
74,778
0,897

1.67268

9,140

0.34990

6,602

0.38595
0.05087

2,257
2,826

Tabela 7 — Inferência Estatística da Regressão
Inferência
Estatística
R2
S2
F (regressão)
χ2 (normal)
F (homosced.)

Tabela 5 — Inferência Estatística da Regressão
Inferência
Estatística
R2
S2
F (regressão)
χ2 (normal)
F (homosced.)

Valor
-18.6946
1.11782

Valor
0,77927
1505,66
F=40,06 > Fcrit. = 2,40
χ2=1,94 < χ2crit. = 5,99
F=2,05 < Fcrit. = 2,40

Valor
0,8925
30,86
F=73,06 > Fcrit. = 2,30
χ2=1,63 < χ2crit. = 5,99
F=2,55 ~ Fcrit. = 2,48

Parâmetro υ
, que caracteriza a oPara o parâmetro
corrência de chuva, obtiveram-se resultados melhores utilizando todas as variáveis independentes. Foram descartadas, para esse parâmetro, 12 estações
ficando com um total de 50 estações e 7 variáveis
independentes.
As tabelas 8 e 9 mostram os resultados para
esse parâmetro.

Notam-se erros padrão muito elevados nos
parâmetros, contudo a regressão mostrou-se siginificativa pelo teste F.
Parâmetro θ2
Para o parâmetro , que caracteriza o acréscimo do escoamento subterrâneo, dado que
choveu, obteve-se resultados melhores utilizando
seis variáveis independentes. Foi retirada a variável
independente declividade, por não se mostrar significativa na regressão. Neste caso, a fim de melhorar
os resultados da regressão, decidiu-se retirar 12 estações ficando com um total de 50 estações e 6 variáveis independentes.
As tabelas 6 e 7 mostram os resultados para
este parâmetro.
Para esse parâmetro, também resultaram erros padrão bastante elevados, embora o R2 seja razoável. A hipótese de homoscedasticidade também se
situou no limite.

Tabela 8 — Coeficientes da Regressão
Coeficientes
Beta 1 (constante)
Beta 2 (área)
Beta 3 (declividade)
Beta 4 (chuva media
anual)
Beta 5 (média dias consecutivos sem chuva)
Beta 6 (localização-L1)
Beta 7 (localização-L2)
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Valor
2.64663
-0.19102
-0.05067

Erro Padrão
0,221
0,003
0,004

-0.40120

0,027

-0.65491

0,020

-0.24724
-0.35006

0,008
0,010
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estimados pelo método da regressão múltipla, e o
parâmetro b2 foi obtido por interpolação espacial.

Tabela 9 — Inferência Estatística da Regressão
Inferência Estatística
R2
S2
F (regressão)
χ2 (normal)
F (homoscedasticidade)

Valor
0,66298
0,00028
F=14,1 > Fcrit. = 2,21
χ2=3,06 < χ2crit. = 5,99
F=3,22 > Fcrit. = 2,58

Tabela 10 — Parâmetros do Modelo SOSN para Estação
Fazenda Mineira
Parâmetros

Estudo de Caso

Para ilustrar a metodologia e avaliar sua
precisão, foi realizado um estudo de caso calculando-se a energia garantida incremental pelo método
de Fill (1989) e comparando-se o resultado com o
valor da energia assegurada obtida pelo método da
ANEEL (2001). Para tal, foi escolhida a PCH Painel,
localizada muito próxima à estação fluviométrica
Fazenda Mineira (Código ANA 70300000), no rio
Lava Tudo, em Santa Catarina, com área de drenagem 1158 km2.
Os parâmetros de entrada da equação (7)
foram obtidos tanto pela regionalização, como também diretamente pelos registros de vazão dessa estação fluviométrica.

Local

Regional

b1

0,37

0,31

b2

0,021

0,021

137,16

93,86

1,41

8,40

0,066

0,050

A tabela 11 compara as estatísticas da série
histórica com as das séries sintéticas geradas pelos
dois métodos.
Percebe-se, pelos resultados da tabela 11,
que o método de regionalização representa bem a
série histórica, a menos da média de longo período.
O cálculo da vazão média de longo termo pelas vazões diárias, nesta pesquisa, utilizou o maior período
com dados diários da série da ANA sem falhas, de
1968 a 1987, levando à diferença no resultado obtido pelas projetistas (QMLT= 32,5 m3/s), que utilizaram vazões médias mensais com preenchimento das
falhas por correlação, o que é bastante próximo ao
resultado regional.
Contudo, utilizou-se a série de vazões diária
para estimar os parâmetros regionais e locais para o
cálculo da energia garantida incremental. Cabe
ressaltar que as estatísticas de comparação calculadas utilizaram 100 séries de 30 anos.

Caracterização da PCH Painel
A PCH Painel situa-se no rio Lava Tudo, a
94 km de sua foz no rio Pelotas, rios pertencentes à
bacia do rio Uruguai. A PCH em questão abrange os
municípios de Painel e São Joaquim, no planalto
serrano de Santa Catarina. Possui uma área de drenagem de 1170 km2.
Com uma potência instalada de 9,2 MW e
6,05 MWmed de energia assegurada (pelo método
da ANEEL), a PCH Painel tem uma vazão média de
longo termo de 32,52 m3/s, calculada pelas empresas projetistas (ETS et al., 2008).

Cálculo da Energia Garantida Incremental
Para o cálculo da energia garantida incremental pelo método de Fill (1989), são necessárias a
média e o desvio padrão das energias médias anuais
censuradas pelo engolimento da turbina na escala
diária. A fórmula ainda exige que seja fornecido o
coeficiente de correlação entre essas energias e as
do sistema.
As vazões médias diárias foram geradas através do modelo SOSN (WEISS, 1977) para a estação
fluviométrica Fazenda Mineira tanto pelos parâmetros calculados pelo método de regionalização como
pela estimativa local dos parâmetros.
Não foi calculada a energia garantida incremental pela série histórica, devido ao grande
número de falhas na série de 1931 a 1980.

Comparação entre as Séries Geradas e Histórica
Verifica-se a validade do método de regionalização dos parâmetros do modelo SOSN comparando-os com os parâmetros estimados localmente a
partir das séries de vazões observadas. Apenas os
e mostraram diferenças consideráparâmetros
veis.
Os parâmetros do modelo SOSN calculados
pelo método de regionalização e pelo método de
estimativa local são mostrados na tabela 10. Vale
e
foram
lembrar que os parâmetros b1, ,
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As energias médias anuais do sistema foram
retiradas de Neira (2005), para o período de 1931 a
1980.

1.
2.
3.
4.
5.

Tabela 11 — Comparação das Séries Geradas e Série Histórica para Estação Fazenda Mineira
Estatísticas e
Parâmetros dos
Modelos
Vazão Média
de Longo
Termo (m³/s)
Máximo
Mínimo
Desvio Padrão
Diário
Máximo
Mínimo
Assimetria
Diária
Máximo
Mínimo
Autocorrelação
Diária
Máximo
Mínimo
Desvio Padrão
Mensal
Máximo
Mínimo
Assimetria
Mensal
Máximo
Mínimo
Autocorrelação
Mensal
Máximo
Míninmo
Máximo Déficit Acumulado
Médio
Mínimo
MMM*
Min. MMM **

média de Longo Termo = 31.282 MW médio
desvio padrão = 5.493 MW médio
coeficiente de assimetria = 0,27
coeficiente de autocorrelação = 0,33
armazenamento equivalente = 1,20 (para os
coeficientes da equação (8) adotaram-se os
valores publicados por Fill (1989))
K1 = 0,915
K2 = 1,420

6.
7.

Histórico

SOSN
local

SOSN
regional

28,82

28,99

35,14

-

33,30
25,55

40,44
30,09

55,67

56,63

43,73

-

67,04
50.74

53,13
38,44

8,83

4,37

3,90

-

5,72
3,75

5,17
3,26

0,53

0,80

0,86

-

0,81
0,78

0,87
0,84

24,72

25,24

25,50

-

30,03
22,22

33,08
22,53

* Vazão mínima a ser liberada, definida pelo órgão ambiental.

2,49

1,51

1,47

-

2,28
1,07

2,35
0,96

As energias censuradas a nível diário foram
computadas pelo algoritmo a seguir.

0,43

0,10

0,36

-

0,21
-0,01

0,49
0,22

5595,02

15459,00

12066,85

24,25
-

7000,97
3503,37
22,84
17,64

Esses valores são similares aos usados por vários pesquisadores em estudos anteriores (GOMIDE,
1986; KELMAN, 1987; FILL, 1989 e CEHPAR,
1987).
As estatísticas da PCH Painel para a energia
afluente média anual censurada levaram em conta
os dados da PCH Painel mostrados na tabela 12.

Tabela 12 — Dados da PCH Painel Para Cálculo das
Energias
Parâmetros
Vazão Máxima Turbinada
Vazão mínima Turbinada
Vazão Sanitária ou Remanscente *
Rendimento Turbina-Gerador
Taxa de Indisponibilidade
Queda Líquida Média

:
:
:

á

→
→

í

5416,15
1392,42
26,57
19,37

á

(13)
0

→
1000

Valor
36,44 m3/s
5,46 m3/s
1,20 m3/s
0,897
0,97
29,51 m

→

Aplicando-se esse algoritmo às séries sintéticas geradas obtiveram-se as estatísticas da energia
turbinável a serem usadas na equação (8).
Para verificação, foi calculada a energia média apenas no período crítico do sistema sul-sudeste,
de maio de 1952 a novembro de 1956, utilizando os
dados da PCH Painel. A energia média calculada,
nesse período, é de 3,83 MW médio, para uma vazão

* MMM — Média das Médias Móveis de 5 anos
** MMM — Mínima Média Móvel de 5 anos

A série de energias naturais do sistema de
maio de 1931 a abril de 1980 apresenta as seguintes
estatísticas (NEIRA, 2005):
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média de 28,20 m3/s. A tabela 13 mostra esses valores.

te a média em relação à estimativa regional, conforme já comentado anteriormente.
A energia média gerada no período crítico
do sistema tende a se aproximar da energia garantida incremental calculada por Fill (1989), como já
foi descrito por Fill et al (2005). No presente estudo,
o valor situou-se entre os valores encontrados com
estimação regional e local dos parâmetros.

Tabela 13 — Valores das Energias Calculadas

Parâmetros
Média
Desvio Padrão
Coef. de Correlação

Estimativa
Local
(MWmed)
3,37
0,64

Estimativa
Regional
(MWmed)
5,37
0,64

Período
Crítico
(MWmed)
3,83
-

0,09

0,03

-

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
Esta pesquisa teve por objetivo propor um
modelo para geração de séries sintéticas de vazões
diárias bem como a regionalização dos seus parâmetros para a região Sul do Brasil. Essas vazões, após
serem censuradas no valor da vazão de engolimento
máximo de uma usina hidrelétrica, permitem determinar os dados de entrada necessários à aplicação da fórmula proposta por Fill (1989) para estimar a energia garantida incremental. Essa fórmula
aplica-se particularmente bem ao caso de Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs).
Para a geração de séries sintéticas de vazões
diárias, foi proposto o modelo SOSN (WEISS, 1977).
Para a regionalização dos cinco parâmetros
desse modelo, foram analisados métodos baseados
em regressão múltipla bem como o método de interpolação espacial, baseado no inverso do quadrado da distância. Para quatro parâmetros, adotaramse regressões múltiplas log-lineares usando como
variáveis explicativas características fisiográficas da
bacia. Para o parâmetro b2 , obteve-se melhor resultado mediante interpolação pelo inverso ponderado
da distância. Entretanto os erros associados às estimativas regionais ainda se apresentaram consideráveis, o que compromete os resultados alcançados
pela regionalização. Sugere-se utilizar, em pesquisas
futuras, outras variáveis explicativas, tais como uso
do solo, temperatura, densidade de drenagem, coeficiente de forma da bacia e índice de sazonalidade.
Também não se considerou, neste estudo, a
correlação espacial das afluências nos locais das
usinas com as do SIN (Sistema Interligado Nacional). No caso específico da região Sul, objeto desta
pesquisa, tal simplificação não acarreta erros significativos nos resultados, devido a baixa correlação das
características climáticas da região Sul com as da
região Sudeste, à sazonalidade de chuvas e vazões e
à persistência de vazões anuais.
Adotou-se ainda, para a estimativa dos coeficientes da fórmula de Fill, os valores propostos no

O baixo coeficiente de correlação entre as
energias médias anuais da usina e do sistema resulta
do fato das vazões na usina serem geradas independentemente do sistema. Porém, a região sul também
apresenta valores muito baixos para este parâmetro.
A tabela 14 sintetiza os resultados obtidos
para a energia garantida incremental para todas as
alternativas analisadas. Foi adotado um tempo de
retorno de 45 anos recomendado por Fill (1989).
Tabela 14 — Valores das Energias Calculadas
Energia

Método

QMLT
(m3/s)

E (MWmédio)

Assegurada

ANEEL (2001)

32,52

6,06

Garantida
Incremental

FILL - Estimativa
Regional

35,14

4,86

Garantida
Incremental

FILL Estimativa
Local

28,99

3,00

Média

período crítico
mai/52 a nov/56

28, 20

3,83

Percebe-se, pela tabela 14, que, pelo método
de Fill (1989), com estimação regional, foi encontrada uma diferença de aproximadamente 20%, em
relação a energia assegurada calculada pelo método
da ANEEL. Já, pelo mesmo método, porém usando
parâmetros estimados localmente, obteve-se valores
50% menores que pelo critério da ANEEL.
Essa diferença provavelmente advém do fato
de terem sido usadas, na estimativa local, vazões
diárias de 1968 a 1987, o que reduz substancialmen-
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140, n. 240.

trabalho original (FILL, 1989) e que correspondem
a coeficientes de assimetria e de autocorrelação das
afluências médias anuais ao sistema iguais a 0,3 e
0,25 respectivamente. Esses valores são coerentes
com os da série de afluências ao SIN no período de
1931 a 1980.
Apesar das limitações expostas e cuja melhora deverá ser objeto de pesquisas futuras, pode-se
mostrar a impropriedade do método proposto pela
ANEEL para definir a energia assegurada de uma
PCH e que um método alternativo baseado na teoria
estocástica dos reservatórios é viável. Acredita-se que
os procedimentos apresentados, neste trabalho,
permitem indicar um caminho para uma solução
racional do problema da avaliação correta da contribuição energética de uma PCH. Os maiores entraves ainda resultam de problemas nos métodos de
regionalização de parâmetros hidrológicos, onde se
deve achar um compromisso entre precisão e parcimônia de variáveis explicativas.
Para estudos futuros, dentro de uma continuidade da linha de pesquisa que busca desenvolver
métodos para determinar a energia garantida de
uma PCH é preciso concentrar em esforços em três
questões:
I.

II.

III.

BENSON, M. A. Factors Influencing the Occurrence of Floods
in a Humid Region of Diverse Terrain. USGS Water Supply
Paper 1580-A, US Govt. Printting Office, Washington, 1964.
BICCA, F. J. Estimativa de parâmetros estatísticos de vazões
médias anuais em nível diário no contexto de Pequenas Centrais Hidrelétricas. Curitiba: Universidade Federal do Paraná,
2003. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Recursos
Hídricos e Ambiental) – Setor de Tecnologia, Universidade
Federal do Paraná.
CANAMBRA ENGINEERING CONSULTANTS. Power study of
south Brazil. Appendix XVII. Curitiba, 1969.
CEHPAR – Centro de Hidráulica Prof. Parigot de Souza
(1987). Projeto HG-60 – Consultoria em estudos energéticos e
PCH. Curitiba, 1987.
ETS, Engenharia de Transporte e Saneamento Ltda.; DW
Engenharia Ltda.; RTK Consultoria Ltda. Projeto Básico da
PCH Painel. Entregue a ANEEL, janeiro, 2008.
FILL, H. D. Avaliação analítica da energia garantida incremental de uma usina hidrelétrica. In: Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos (8.: 1989 : Foz do Iguaçu) Anais. São Paulo.
ABRH, 1989. v. 1, p. 122 -129.

desenvolver modelos de geração bivariados
que preservem o coeficiente de correlação
espacial das médias anuais das afluências a
PCH e ao SIN;
buscar modelos de regionalização que consigam representar melhor a distribuição espacial dos parâmetros do modelo de geração e sua dependência de características fisiográficas da bacia;
recalcular os coeficientes da fórmula de Fill
para as estimativas revistas do coeficiente de
autocorrelação e de assimetria e uma definição do tempo de retorno coerentes com
os critérios de confiabilidade do SIN.

FILL, H. D..; CHELLA, M. R.; MINE; M. R. M.; KAVISKI, E.;
FREITAS, C.. Metodologia para avaliação da contribuição
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relatório final. Instituto de Tecnologia para o Desenvolvimento
– LACTEC. Curitiba, 2003
FILL, H. D..; CHELLA, M. R.; MINE; M. R. M.; KAVISKI, E.;
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Regional Method To Evaluate The Energy Contribution Of Small Hydroplants Integrated Into The
South Region Of Brazil
ABSTRACT
There has been an increasing participation of
small hydroplants (less than 30 MW) on the Brazilian
energy production scene. This raises the need for the appropriate evaluation of their contribution to the firm energy
output of the interconnected system. ANEEL (2001) proposed the computation of this contribution by censuring
monthly streamflows at the plant capacity and computing
their average over a 30 year period.

65

RBRH – Revista Brasileira de Recursos Hídricos Volume 19 n.2 –Abr/Jun 2014, 67-76

Balanço de Massa de Fósforo Total e o Estado Trófico em Reservatórios
do Semiárido Brasileiro
Anderson Felipe de Medeiros Bezerra*, Vanessa Becker*, Arthur Mattos*
andersonecologia@gmail.com; vbecker@ct.ufrn.br; armattos@ct.ufrn.br
Recebido: 29/12/11 - revisado: 22/02/12 - aceito: 13/03/14

RESUMO
O aumento do impacto antrópico sobre os ecossistemas aquáticos vem acelerando o processo de eutrofização,
comprometendo os usos múltiplos de água dos lagos e reservatórios no Brasil e no mundo. Este fato faz parte da realidade dos
reservatórios do semiárido do Estado do Rio Grande do Norte. O objetivo deste trabalho foi realizar o balanço de massa de
fósforo durante um ciclo hidrológico e compreender a relação com o estado trófico em dois reservatórios tropicais localizados
na região do semiárido do Rio Grande do Norte. Foram realizadas amostragens mensais, durante o período de seca (de junho
a dezembro de 2010) e o período chuvoso (de janeiro a março de 2011). Em cada reservatório foram amostrados 3 pontos ao
longo do eixo longitudinal, além dos rios contribuintes e da água de chuva durante o período chuvoso. As cargas de fósforo
total e sólidos suspensos, recebidas pelos reservatórios através dos rios afluentes foram elevadas. Os afluentes podem estar
atuando na manutenção do estado trófico dos reservatórios, e estes, como acumuladores de sólidos e nutrientes da bacia de
drenagem, o que se relaciona com o uso e ocupação na área da bacia e com a qualidade da água.
Palavras Chaves: Balanço de massa, fósforo total, eutrofização, semiárido.

Reservatórios
em
regiões
semiáridas
geralmente apresentam alta relação entre a área da
bacia hidrográfica e a área do reservatório, devido à
necessidade de manter o maior volume possível de
água acumulada (THORNTON & RAST, 1993). Esta
característica, juntamente como o uso e ocupação
na bacia hidrográfica e os solos rasos de grande
potencial erosivo influem diretamente na carga de
sedimentos e nutrientes carreados para os
reservatórios durante o período chuvoso.
As estimativas das cargas de sedimentos e
nutrientes transportados pelos rios para os
reservatórios são informações essenciais para a
gestão adequada dos recursos hídricos visando à
restauração de ambientes eutrofizados (TORRES et
al. 2007). Para monitorar a qualidade desses
mananciais são importantes as estimativas das cargas
externas de nutrientes, elevando o estado trófico
dos reservatórios acima de determinados limites
considerados desejáveis para as respectivas classes de
usos. As estimativas quantitativas são realizadas
através de estudos de balanço de massa de fósforo
envolvendo a drenagem de áreas florestais,
agrícolas, pastoris e urbanas, além das precipitações
pluviais (FREITAS et al, 2011). Estas estimativas de
carga podem servir como alerta para tomada de
decisão acerca da gestão de recursos hídricos nas
bacias hidrográficas.

INTRODUÇÃO
A construção de reservatórios no semiárido
brasileiro foi vital para a sua ocupação e
desenvolvimento de atividades econômicas, capaz de
aumentar a resistência do homem à seca, através do
suprimento de água para abastecimento humano,
dessedentação de animais, produção agrícola
irrigada e desenvolvimento da piscicultura
(FREITAS, 2008). No entanto a qualidade da água
destes reservatórios frequentemente não está de
acordo com as necessidades exigidas para usos
múltiplos.
O uso indiscriminado de fertilizantes, os
despejos de efluentes industriais e domésticos e os
elevados índices de evaporação na região semiárida,
contribuem significativamente para o acúmulo de
fósforo e nitrogênio na água, alterando as
características de qualidade das águas destinadas
primordialmente ao abastecimento humano, sendo
a eutrofização o principal problema destes recursos
hídricos (CARPENTER, 2008; CHELLAPA et al.,
2009).
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A proposta deste estudo foi estimar as cargas
de fósforo total e material em suspensão (sólidos
totais, fixos e voláteis), exportadas da bacia de
drenagem de dois reservatórios da região semiárida
do nordeste brasileiro, além de realizar o balanço de
massa de fósforo total para determinar os seus
respectivos
coeficientes
de
retenção
nos
reservatórios.

representa 22,4% da área total da bacia. O
Gargalheiras teve sua construção concluída em 1959
e se originou da barragem do rio Acauã
(MESQUITA, 2009).
Já o reservatório Cruzeta foi concluído em
1929 para abastecimento do município de mesmo
nome, tendo como principais rios contribuintes o
Rio Quimproró, Rio do Meio e Rio Salgado, cujas
sub-bacias representam 95% da área total da bacia
de drenagem (FREITAS, 2011).
Os reservatórios apresentam características
morfométricas distintas, principalmente com
relação à área da bacia de drenagem e do volume
máximo de armazenamento (tabela 1).

MATERIAIS E MÉTODOS
Área de Estudo
O estudo foi realizado em dois reservatórios
localizados na bacia do Rio Seridó, inserida na
região semiárida do Rio Grande do Norte (Figura
1): Gargalheiras (latitude 06°25’30” S e longitude
36°36’09” W) e o reservatório Cruzeta (latitude
06°24’32” S e longitude 36°48’01” W).

Tabela 1 - Área da bacia hidrográfica (BH), área máxima
da bacia hidráulica (A), capacidade máxima de
acumulação de água (V), a profundidade média (Z) na
cota máxima e a profundidade máxima (Zmáx) dos dois
reservatórios estudados.
BH
(km2)

A
(km2)

V
(106m3)

Z
(m)

Zmáx
(m)

Gargalheiras

2.400,00

8,05

44,4

5,5

20,0

Cruzeta

1.010,00

6,16

23,5

3,8

8,0

A região tem um clima muito quente e
semiárido (tendendo a árido), tipo estepe, descrita
assim pela classificação de Köppen (1928) como
clima do tipo BSw’h’. A região estudada possui
pluviosidade média anual de 500 mm, contrapondose com a evaporação potencial que é da ordem de
2000 mm/ano, possuindo uma umidade relativa
média anual de 64% (SEMARH, 2011). A região
também está passando pelo processo de
desertificação por causa das condições climáticas da
região, e também pelo modelo econômico
tradicional, baseado no extrativismo de lenha e na
pecuária.
A maior parte do ano a região sofre com a
escassez de água, mas nos primeiros meses do ano,
em geral entre fevereiro e maio, ocorrem índices
pluviométricos
elevados
com
precipitações
superiores a 100 mm. O semiárido apresenta ainda
taxas
elevadas
de
evaporação
e
de
evapotranspiração. Essas características climáticas
causam uma alta variabilidade no volume dos
reservatórios, causando assim, em períodos de seca,
a redução da qualidade da água dos reservatórios à
medida que os nutrientes são concentrados com a

A
C

Reservatório

B

Figura 1 — Localização dos reservatórios Gargalheiras,
Dourado (inserido na bacia do Gargalheiras) e Cruzeta.

O Gargalheiras abastece os municípios de
Acari e Currais Novos, que fazem parte da
microrregião do Seridó Oriental do estado do Rio
Grande do Norte. Apresenta a montante na sua
bacia de drenagem o reservatório Dourado, que
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perda do volume de água por evaporação (COSTA
et al., 2009).

Cálculo das cargas e coeficientes de exportação
Para o cálculo das cargas de fósforo total
(PT) e sólidos suspensos totais (SST) nos
reservatórios foi realizado o balanço hídrico para
quantificação do volume total de água recebido por
cada reservatório durante o período de estudo
multiplicando-se a vazão de entrada de água
(m3/mês) pela concentração média de fósforo (gP.
m-3) e de sólidos totais (kgSST.m-3) na água que
entra nos reservatórios. Foram feitas coletas de água
no rio Acauã (95% da área total da bacia do
Gargalheiras) e nos rios Quimproró, Rio do Meio e
Rio Salgado (95% da área total da bacia de
drenagem do Cruzeta). Além dos rios foram
coletadas amostras de água de chuva para detecção
da concentração de fósforo que entra diretamente
no reservatório pela chuva, multiplicando-se a
concentração na água de chuva pelo volume
precipitado sobre a área do espelho d’água em cada
mês.
O cálculo da vazão afluente (Qrio) foi
realizado através da equação 1 (Gomes Filho et al.
1999) onde Qrio representa a vazão do rio principal a
ser calculada; ᇞV é o volume do reservatório no fim
de cada mês observado; Qchuva é a vazão que entra
diretamente pela chuva em cada mês (área do
espelho em m² multiplicada pela precipitação em
metros); Qvert é o volume perdido pelo vertimento
(apenas nos meses em que ocorre o vertimento do
reservatório); QEvapo é o volume total perdido no
final de cada mês por evaporação (multiplica-se a
área do espelho pela evaporação em cada mês) e
QDemanda representa a vazão total retirada para
abastecimento e irrigação.

Amostragem
Coletas mensais de água foram realizadas
nos reservatórios Gargalheiras e Cruzeta no período
de junho de 2010 a abril de 2011, compreendendo
um período de seca (junho a dezembro de 2010) e
um período chuvoso (janeiro a abril de 2011). As
coletas foram realizadas em três pontos ao longo do
eixo longitudinal do reservatório: próximo à
barragem (P1) na região central do reservatório
(P2) e próximo à desembocadura do principal
tributário (P3). No ponto próximo à barragem, por
ser mais profundo (18 metros em Gargalheiras e 8
metros em Cruzeta no período de estudo), foram
coletadas amostras no epilímnio e no hipolímnio.
Coletas nos rios tributários e na água da chuva
foram realizadas durante o período chuvoso.
As amostragens foram realizadas no período
da manhã no reservatório Gargalheiras (09:00 às
12:00h) e no período da tarde no reservatório
Cruzeta (13:00 às 15:00h). A transparência da água
foi medida com o auxílio do disco de Secchi (30 cm
de diâmetro). As amostras de água para análise de
nutrientes, clorofila-a e sólidos suspensos foram
coletadas com auxílio de uma garrafa de Van Dorn,
ao longo de toda coluna d’água, para uma maior
representatividade dos dados, e assim integrada para
a retirada de subamostras.
Análise das amostras
As concentrações de fósforo total foram
determinadas colorimetricamente pelo método de
Valderrama (1981) e o fósforo reativo solúvel (FRS)
foi determinado pelo método de Murphy & Rilley
(1962). As concentrações de nitrogênio total foram
determinadas através do método de Valderrama
(1981) e Muller & Weidemann (1955), que se baseia
na reação do nitrato com o salicilato de sódio.
Os sólidos em suspensão (totais, fixos e
voláteis) foram analisados gravimetricamente por
meio de filtros de fibra de vidro Whatman 934-AH
(47mm; 1,5μm de porosidade) com secagem em
estufa a 103°C e ignição em forno mufla a 550ºC
(APHA, 1998).
As concentrações de clorofila a foram
determinadas através da extração com etanol 95%),
segundo Jespersen & Christoffersen (1988), não
sendo realizada a correção da feofitina, visto que a
mesma reduz a acurácea e a precisão do resultado
(STICH & BRINKER 2005).

Qrio= ᇞV - Qchuva + Qvert + QEvapo + QDemanda

(1)

Assim,
multiplicando-se
Qrio
pela
concentração média de PT encontrada nos rios e
Qchuva pela concentração encontrada na água de
chuva no período, encontra-se a carga total de
entrada de fósforo em cada reservatório somando-se
as duas cargas. Já a saída será determinada pela
multiplicação da QDemanda pela concentração
média de PT na água de cada reservatório durante o
período estudado. As cargas de saída foram
calculadas considerando os volumes liberados para
abastecimento (e irrigação no reservatório Cruzeta)
e os volumes liberados pelo vertedouro (dados
obtidos na CAERN - Companhia de Águas e Esgotos
do Rio Grande do Norte, e através da curva chave
dos vertedouros). Durante o tempo monitorado
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apenas o reservatório Cruzeta perdeu água por
vertimento no final de março e durante o mês de
abril de 2011. Os volumes de saída foram
multiplicados pela concentração média de fósforo
total e sólidos em suspensão encontrados nos pontos
de saída de água. Para se determinar a carga de
fósforo total sobre os reservatórios foram calculados
os coeficientes de exportação de fósforo de cada
bacia, Le(P), dividindo-se a carga total de entrada
do fósforo pela área de drenagem dos principais rios
tributários, e com isso pode-se calcular a carga de
fósforo sobre cada reservatório, conforme a equação
2, de acordo Toledo Jr. et al., (1983).

L(B) = AD X Le(P) / AL

semestre do ano, nos meses de janeiro, maio e
junho. No segundo semestre foram poucas as chuvas
na região Seridó, com exceção do mês de outubro,
que obteve 91,8 mm. Durante o período de estudo
(junho de 2010 a abril de 2011) precipitaram 1043,4
mm na região do reservatório Gargalheiras e 931,8
mm em Cruzeta. Os reservatórios perderam água no
período de seca de 2010, mas nos primeiros meses
de 2011 os reservatórios recuperaram parte do
volume perdido devido ao período de chuvas
(Figura 2). Em dezembro de 2010 o reservatório
Gargalheiras estava com cerca de 50% da sua
capacidade máxima, enquanto que Cruzeta estava
com cerca de 30%. Em abril de 2011, após início do
período chuvoso, os reservatórios Gargalheiras e
Cruzeta atingiram respectivamente 72% e 100%. Os
reservatórios apresentaram baixas profundidades
médias no período (Tabela 2) e elevado tempo de
residência. A redução do tempo de residência nas
águas do reservatório Cruzeta em abril/2011 é dada
pelo início do vertimento neste reservatório (Figura
3).

(2)

Onde: L(B) representa a carga de fósforo
total ou material em suspensão sobre o reservatório
(ton/km².ano), considerando uma distribuição
homogênea da carga afluente sobre o espelho de
água.; AD é área da bacia de drenagem (km²); Le é
coeficiente de exportação de fósforo total
(ton/km².ano) e AL é a área da bacia hidráulica
(km²).

Tabela 2 - Volume médio de água (V), área média da bacia
hidráulica no período (A) e profundidade média (Z),
vazão média mensal de saída(Q), e tempo médio de
residência da água (ρ) dos dois reservatórios entre junho
de 2010 e abril de 2011.

Análise de dados
Os dados de precipitação e variação
volumétrica do reservatório, ao longo do período da
pesquisa, foram obtidos junto ao Departamento
Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS
(escritórios da cidade de Cruzeta e Acari - RN) e a
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e dos
Recursos Hídricos (SEMARH-RN). Análises de
regressão linear foram realizadas com auxilio do
programa Statistica® (STATSOFT INC. 1996)
assumindo um nível de significância de α = 0,05. Os
dados foram transformados em logarítimo para
estabilizar a variância e normalizar os resíduos.
Foram descritas as relações entre as concentrações
de nutrientes (N e P), a transparência do disco de
Secchi, a biomassa fitoplanctônica (Clorofila-a) e
entre as concentrações de sólidos em suspensão.

Parâmetro
V (106.m³)
A (km²)
V/A = Z(m)
Q (106.m3.mês-1)

Gargalheiras
24,20
5,90
4,10
1,90

Cruzeta
11,80
4,40
2,60
3,90

ρ = V/Q (dias)

462,42

119,88

As concentrações de fósforo total nos
reservatórios aumentaram durante os meses de
agosto a dezembro de 2010, à medida que a água é
perdida por evaporação no período seco (máxima
de 146,64 μg.l-1 em Gargalheiras e 226,64 μg.l-1 em
Cruzeta). No entanto, no período chuvoso, as
concentrações de fósforo nos reservatórios
diminuíram após as primeiras chuvas carrearem as
maiores cargas de fósforo para os reservatórios
(figura 4).

RESULTADOS
No ano de 2010 precipitaram 740,6 mm de
chuva, distribuídas principalmente no primeiro
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Tabela 3 - Resultados das estatísticas descritivas (média, desvio padrão, mínima e máxima) das variáveis monitoradas em
Gargalheiras e Cruzeta nos períodos seco (junho a dezembro de 2010) e chuvoso (janeiro a abril 2011).
Gargalheiras

Cruzeta

Parâmetro

Seca

Chuva

Seca

Chuva

Secchi (m)

1,06 + 0,41
(0,50 - 2,10)

1,05 + 0,71
(0,15 - 2,50)

0,34 + 0,14
(0,10 - 0,62)

0,66 + 0,33
(0,18 - 1,15)

SST (mg.l-1)

13,38 + 14,54
(1,43 - 69,14)

16,04 + 13,63
(2,00 - 47,14)

30,86 + 58,27
(10,57 - 301,14)

33,53 + 54,21
(2,00 - 202,00)

SSF (mg.l-1)

5,12 + 4,30
(0,33 - 18,86)

6,17 + 11,55
(0,00 - 41,43)

17,37 + 14,23
(1,75 - 51,43)

22,94 + 51,78
(0,00 - 185,00)

SSV (mg.l-1)

8,25 + 14,61
(0,86 - 66,29)

9,87 + 8,94
(1,43 - 33,20)

30,50 + 54,23
(2,00 - 275,14)

10,59 + 9,22
(2,00 - 36,00)

PT (μg.l-1)

98,77 + 38,67
(19,69 - 163,79)

78,16 + 50,50
(39,50 - 223,79)

126,33 + 49,21
(49,31 - 252,71)

144,23 + 81,86
(56,64 - 264,14)

NT (μg.l-1)

645,93 + 228,64
(192,00 - 1118,50)

772,17 + 325,60
(380,50 - 1615,50)

1526,19 + 729,30
(483,50 - 2787,00)

953,94 + 125,49
(833,00 - 1185,50)

Razão N:P

9,58 + 9,68
(1,75 - 39,46)

11,27 + 4,05
(4,27 - 17,25)

14,61 + 11,37
(3,89 - 50,95)

9,57 + 6,32
(3,39 - 18,46)

FSR (μg.l-1)

23,35 + 16,46
(0,00 - 76,33)

14,71 + 17,33
(0,00 - 55,08)

25,58 + 18,73
(6,33 - 68,42)

29,93 + 26,65
(0,00 - 80,92)

Cl-a (μg.l-1)

13,02 + 13,94
(1,95 - 54,97)

43,32 + 58,93
(3,90 - 173,59)

65,96 + 58,89
(6,36 - 176,43)

36,76 + 25,81
(1,11 - 84,76)

A máxima concentração de nitrogênio total
em Gargalheiras foi no mês de setembro/2010
(893,08 μg.l-1) e em Cruzeta no mês de agosto/2010
(2570,75 μg.l-1). Já as menores concentrações de NT
foram encontradas no mês de outubro/2010 nos
dois reservatórios (354,33 μg.l-1 em Gargalheiras e
651,00 μg.l-1 em Cruzeta). A razão N:P média em
Gargalheiras se elevou durante o período de estudo,
variando de 9,58 no período seco para 11,27 no
período chuvoso. O inverso ocorreu em Cruzeta
com a diminuição da razão N:P do período seco
para o chuvoso, mas ambos os reservatórios
apresentaram razão N:P média quase sempre
abaixo da estabelecida por Redfield (1958) de 16:11
(tabela 3).
As concentrações de clorofila-a não
acompanharam claramente as flutuações de fósforo
total durante os meses estudados, apresentando
máximas de 60,90 μg.l-1 em março/2011 em
Gargalheiras e 161,94 μg.l-1 em Cruzeta no mês de
junho/2010. O limite de classificação trófica do
ambiente como eutrófico para regiões semiáridas é
de 60 μg.l-¹ para fósforo total e 12 μg.l-¹ de clorofila-a
(THORNTON & RAST, 1993). Assim, os

Figura 2 - Balanço hídrico dos reservatórios entre junho
de 2010 e abril de 2011, com destaque para os volumes
de entrada e saída e a variação do armazenamento
no período.
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Os resultados das análises de regressão
linear entre as variáveis limnológicas mostraram que
houve uma relação negativa significativa entre as
concentrações de fósforo solúvel reativo (FSR) e
clorofila-a (R²=0,41 e P=0,0001 em Gargalhairas e
R²=0,50 e P=0,000023 em Cruzeta). Esta relação
negativa é explicada pelo rápido consumo do FSR
pela produtividade primária nas camadas superiores
da coluna d’água. Já a correlação da clorofila com o
fósforo total não foi significativa durante o período
de estudo nos dois reservatórios. Apenas no
reservatório Gargalheiras observou-se uma fraca,
porém, significativa relação positiva com a clorofila-a
(R²=0,19 e P=0,015).

reservatórios foram classificados como eutróficos
durante todo período de estudo

Tabela 4 - Concentrações médias de sólidos em suspensão
totais (SST), fixos (SSF), voláteis (SSV) e de fósforo total
(PT) nos afluentes e na água precipitada sobre os
reservatórios para o período chuvoso de 2011.

Figura 3 - Tempo de residência médio (T.R) da água nos
reservatórios Gargalheiras e Cruzeta, em logaritmo de
dias, durante o período de Junho/2010 a abril/2011.

PERIODO CHUVOSO 2011 (g.m3-1)
Gargalheiras
Parâmetro
PT
SST
SSF

Afluente
0,44
396,00
336,00

SSV

60,00

Precipitação
0,016

Cruzeta
Parâmetro
PT
SST
SSF
SSV

Afluente
0,21
169,00
136,00
33,00

Precipitação
0,016

A transparência da água (profundidade do
disco
de
Secchi)
esteve
negativamente
correlacionada com os sólidos suspensos totais
(R²=0,36 e p=0,00037 — Gargalheiras; R²=0,53 e
p<0,0001 - Cruzerta) e fixos (R²=0,40 e P<0,0002 —
Gargalheiras; R²=0,45 e p=0,0001 - Cruzeta), não
apresentando correlação significativa com sólidos
suspensos voláteis (SSV) e clorofila-a, indicando que
a turbidez das águas de ambos os reservatórios
devem-se, em sua maior parte, à fração mineral.
Através das amostragens realizadas, foram estimadas
concentrações médias de sólidos em suspensão e
fósforo total, bem como a concentração média de
fósforo total contida nas amostras de água de chuva,
para o período chuvoso do ano de 2011 (tabela 4).
Através do balanço hídrico dos reservatórios
foram realizadas as estimativas das cargas de entrada

Figura 4 - Variação temporal das concentrações de fósforo
total μg.l-1 nos reservatórios Gargalheiras e Cruzeta com
relação à precipitação no período de junho/2010 a
março/2011 (o mês de fevereiro em Cruzeta não é
apresentado por falta de dados).
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bacia de drenagem (a montante), com capacidade
de acumulação de 10,32 milhões de metros cúbicos
de água. A área da bacia de drenagem do Dourado é
de 501,84 km², o que representa 20,9% da área total
da bacia de drenagem de Gargalheiras. Portanto,
esta área de drenagem não contribuirá no aporte de
sólidos e nutrientes para este reservatório, até o
momento que Dourado começar a verter, o que não
ocorreu durante o período deste estudo (SEMARHRN). Portanto foi descontada a área da bacia de
drenagem do reservatório Dourado para o cálculo
do coeficiente de exportação de fósforo para o
reservatório Gargalheiras durante o período deste
estudo.
A retenção anual do fósforo total em
Gargalheiras atingiu 95,75% do total de entrada
pelos tributários, o que caracteriza o reservatório
como um acumulador de fósforo durante a estação
chuvosa, até que o reservatório comece a verter, o
que não ocorreu no período. Retenção similar
ocorreu no reservatório da Pampulha/MG o qual
possui uma capacidade de retenção de 80,93% da
carga anual de fósforo recebida pelos tributários
(TORRES et al., 2007), mesmo possuindo um tempo
de residência médio da água bem menor (76,8 dias)
do que o observado em gargalheiras (462,42 dias).
Cruzeta possui um perímetro irrigado com
uma área de 196 ha, onde são plantadas culturas de
feijão, melancia, melão, mamão e tomate, que
requerem bastante água no período seco (ARAÚJO,
2007). Durante os meses de janeiro/2007 e
maio/2008, o perímetro irrigado retirou em média
1.485.345,60 m³.mês-1 (FREITAS, 2008). No entanto
o perímetro irrigado de Cruzeta poderia utilizar
520.000 m³/mês levando-se em consideração os
níveis de garantia para o abastecimento humano e
para irrigação iguais a 96% e 90%, respectivamente
(RIGHETTO e GUIMARÃES, 2003). Assim, os
volumes retirados no ano de 2007 e 2008 pelo
perímetro irrigado superaram em quase 3 vezes os
níveis de garantia. Considerando a descarga pelo
perímetro irrigado medida por Freitas (2008), uma
vez que não houve crescimento da área irrigada de
2008 para 2011 (DNOCS, 2011), pode-se concluir
que esta grande demanda influencia na saída de PT
do reservatório, diminuindo a sua taxa de retenção
no período em comparação com a taxa de retenção
do reservatório Gargalheiras, sendo 35% menor em
Cruzeta.
Estudos realizados no Reservatório da
Pampulha e no Lago das Garças, ambos lagos
eutróficos localizados no estado de São
Paulo/Brasil, demonstraram uma capacidade de
retenção de 81% e 61%, respectivamente, da carga

de sólidos em suspensão e o balanço de massa de
fósforo total. Os reservatórios Gargalheiras e
Cruzeta receberam respectivamente 5.378,42 e
7.944,42 toneladas de sólidos suspensos totais, das
quais 84,8% e 80,4% representaram as respectivas
frações inorgânicas (sólidos suspensos fixos).
A carga recebida pelo reservatório
Gargalheiras foi 60,21% menor do que a carga
recebida pelo reservatório Cruzeta, mesmo
possuindo uma bacia de drenagem maior do que a
de Cruzeta. No entanto, a retenção em Gargalheiras
é significativamente maior devido a uma menor
proporção de retirada de água, principalmente
porque o reservatório Cruzeta apresentar uma
grande demanda no seu perímetro irrigado. Os
coeficientes de exportação de fósforo (Le(P)) da
bacia de drenagem do reservatório Gargalheiras
também foi bem menor do que o observado em
Cruzeta (Tabela 5).

Tabela 5 — Cargas externas de Fósforo Total (PT) em
toneladas por ano, coeficientes de retenção (%) e
coeficientes de exportação (g/m2.ano) da bacia de
drenagem dos reservatórios Gargalheiras (GAR)
e Cruzeta (CRU).
Balanço de PT

GAR

CRU

Carga (ton/ano)

6,13

10,18

% Retenção

95,75

60,19

(Le) g/m².ano

0,0034

0,0076

(LB) g/m².ano

1,03

2,30

DISCUSSÃO
A posição do reservatório é relevante no
balanço de massa devido aos efeitos à montante e à
jusante de um reservatório para o outro (TUNDISI,
1999). Reservatórios em cascata podem causar
efeitos cumulativos nos sistemas a montante, sendo
as cargas de sólidos e nutrientes recebidas com
menor intensidade pelos sistemas a jusante (LOPES,
2009). Isto provavelmente foi observado no nosso
estudo no reservatório Gargalheiras, pois mesmo
possuindo uma relação AD (área de drenagem): AR
(área do reservatório) maior do que a de Cruzeta
(298,13 para Gargalheiras e 227,27 para Cruzeta),
obteve um coeficiente de exportação 44,7% menor
do que o de Cruzeta. Isso pode ter ocorrido pela
presença do reservatório Dourado inserido em sua

73

Balanço de Massa de Fósforo Total e o Estado Trófico em Reservatórios do Semiárido Brasileiro

2006), sendo importante que estudos futuros
ampliem o conhecimento desta via de fluxo,
podendo ser usado para designar estratégias de
gerenciamento dos recursos hídricos.

anual de fósforo trazida pelos tributários,
corroborando com a tendencia de elevada retenção
deste
nutriente
em
reservatórios
urbanos
eutrofizados (TORREs et al., 2007; HENRY et al.,
2004).
Um estudo na bacia do reservatório Cruzeta
encontrou um coeficiente de exportação de 0,029
gPtotal/m².ano, com uma carga de 4,799
gPtotal/m2.ano, durante os anos de 2007 e 2008
(FREITAS, 2011). As diferenças nos valores das
estimativas de carga de PT entre o estudo realizado
por Freitas (2011) e por este estudo podem estar
relacionadas com os períodos chuvosos dos anos de
2007 e 2008, os quais foram mais generosos do que
o observado no ano de 2011, levando uma maior
carga de nutrientes para o reservatório. São
necessários estudos contínuos nos reservatórios da
região semiárida para a observação de padrões de
diminuição ou incremento das cargas externas
recebidas pelos reservatórios.
A capacidade de assimilação das cargas
recebidas pelos reservatórios é limitada e problemas
como a eutrofização podem ocorrer em um período
relativamente curto, dependendo da utilização e
ocupação do solo na bacia de drenagem (FRIEDL;
WUEST, 2002; JORGENSEN; VOLLENWEIDER,
1989). A recuperação da mata ciliar dos rios é uma
estratégia importante na redução da carga difusa das
bacias de drenagem, principalmente aquelas
decorrentes da utilização de adubos e defensivos. A
tendência de uma elevada retenção de nutrientes
nos reservatórios Gargalheiras e Cruzeta requer uma
melhor gestão do sistema de abastecimento de água,
tendo em vista um agravamento acelerado do
processo de eutrofização e a perda da qualidade de
água para o abastecimento dos municípios.
As perdas por sedimentação de fósforo não
foram consideradas no balanço de massa, assim
como a liberação de fósforo do sedimento (isto é, a
carga interna), na forma diretamente assimilável
pela comunidade primária. Esta carga interna pode
facilitar o surgimendo de Blooms de cianobactérias,
como verificado em vários corpos d’água
(HYENSTRAND et al. 1998; JOHNSTON and
JACOBY 2003; WANG et al. 2005; PANOSSO, 2007).
A resuspensão de partículas do sedimento que
ocorre principalmente em reservatórios rasos,
determina a quantidade de fósforo liberado para a
água nas formas dissolvidas e particuladas (WELCH;
COOKE, 2005). Portanto, a estimativa da taxa de
sedimentação de fósforo particulado e o
entendimento da composição química dos
sedimentos pode ajudar a elucidar a dinâmica do
ciclo biogeoquímico deste nutriente (LOPEZ et al.,

CONCLUSÃO
Apesar de não modificar o estado trófico
dos reservatórios, as concentrações afluentes foram
bastante elevadas. Os reservatórios atuaram como
retentores de nutrientes e sólidos suspensos de suas
bacias hidrográficas, sendo classificados como
eutróficos durante todo período de estudo. O
fósforo reativo solúvel (em Gargalheiras e Cruzeta)
e os sólidos suspensos fixos (apenas em Cruzeta)
foram fatores que se relacionaram com o estado
trófico dos reservatórios, enquanto que as relações
entre nutrientes totais e o crescimento
fitoplanctônico foram pouco expressivas.
A capacidade da circulação de água e
nutrientes dentro do reservatório, em relação a sua
forma e volume armazenado podem ser fatores
importantes para a dinâmica do ecossistema e
determinação do estado trófico. Os resultados
sugerem que, para entendimento da dinâmica do
estado trófico dos reservatórios, é fundamental a
realização de estudos que incluam a interface
água/sedimento, possibilitando analisar se os
reservatórios estão em condições susceptíveis para o
processo de trocas, estimando a carga interna
potencial do sistema e sua relação com a
eutrofização e qualidade da água.
É recomendada a continuidade deste
monitoramento durante um longo período de
tempo, para que se identifiquem possíveis elevações
das cargas recebidas pelos mananciais decorrentes
do uso e ocupação do solo na bacia de drenagem.
Os resultados podem servir como subsídio para
proposição de políticas para ampliação do
saneamento básico e projetos de recuperação de
matas ciliares nas bacias hidrográficas dos
reservatórios destinados ao abastecimento público
que sofrem com a eutrofização.
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ABSTRACT
The increased anthropic impact on aquatic
ecosystems has accelerated the eutrophication process
compromising the multiple uses of water in lakes and
reservoirs in Brazil and worldwide. This is part of the
reality of reservoirs in the Semi-Arid of the state of Rio
Grande do Norte. The purpose of this study was to perform
the mass balance of phosphorus during a hydrogeological
cycle and to understand the relationship with the trophic
state in two tropical reservoirs located in the Semi-Arid
region of Rio Grande do Norte. Monthly samplings were
performed during the drought period (from June to
December 2010) and the rainy period (from January to
March 2011). In each reservoir, 3 points were sampled
along the longitudinal axis, besides the contributing rivers
and rainwater during the rainy period. High total
phosphorus and suspended solids loads were received by the
reservoirs from the tributary rivers. The tributaries may be
acting to maintain the trophic state of the reservoirs, and
these, as accumulators of solids and nutrients from the
drainage basin, which is related to the use and occupation
of the basin area and the water quality.
Key-words: Mass balance, total phosphorus, eutrophication, Semi-Arid.
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RESUMO
A gestão dos recursos hídricos demanda continuamente novas ferramentas para subsidiar os processos decisórios,
como no caso da alocação adequada de investimentos. Porém, as principais estratégias são baseadas em estudos de caso
complexos e custosos, que não podem ser replicados em outras áreas e que envolvem elevada demanda de tempo e dinheiro.
Todavia, muitos recortes espaciais já possuem certas bases de dados secundários disponíveis que podem ser utilizados para
pesquisas de gabinete. Esse trabalho comunga dessa perspectiva ao introduzir no campo dos estudos dos recursos hídricos, um
método estatístico desenvolvido nas ciências médicas para agrupar pacientes de acordo com sua susceptibilidade a determinadas patologias. O modelo estatístico qualitativo de máxima verossimilhança denominado Grade of Membership (GoM),
baseado na teoria dos conjuntos nebulosos, é aplicado via sensoriamento remoto e alimentado por dados secundários. A
partir de uma matriz de características, um algoritmo de máxima verossimilhança pode criar perfis (tipos) e alocar neles os
elementos estudados, definindo graus de pertinência de cada elemento em cada perfil. Esse trabalho traz uma aplicação experimental do modelo GoM para avaliar a eficiência dos topos de morro em Belo Horizonte na recarga de aquíferos. Os topos
das elevações do relevo são considerados zonas preferenciais de recarga de sistemas aquíferos em Belo Horizonte. Apesar da
relativa homogeneidade hidrogeológica, as características ambientais da superfície são muito variadas, alterando as possibilidades de recarga da água meteórica. O modelo Grade of Membership (GoM) criou tipos ideais de topos fundamentados nos
fatores limitantes e/ou facilitadores da recarga subterrânea. Os resultados confirmam que a recarga de aquíferos em Belo
Horizonte está prejudicada pela ocupação humana e por limitações naturais do ambiente. O GoM, apesar de pouco explorado, é um método potencialmente útil para as ciências ambientais, capaz de responder a questões que não podem ser esclarecidas pelos procedimentos matemáticos tradicionais.
Palavras-chave: Zonas de recarga de aquíferos, Grade of Membership, Topos de morro.

abriga praticamente cinco milhões de habitantes,
possui um Plano Diretor de Drenagem que está
focado nas águas superficiais: sua disponibilidade
quantitativa e qualitativa, ações de recuperação ambiental e diretrizes de saneamento. Parte deste quadro se deve ao fato de que 95% do abastecimento
urbano do município é realizado por águas fluviais.
Porém, não há como ignorar a importância das
águas subterrâneas para a manutenção do equilíbrio
hidrológico e, por conseguinte, sua descarga na
forma de mananciais superficiais que garantirão a
perenidade dos cursos fluviais (FETTER, 1994;
WARD e TRIMBLE, 2004; TODD e MAYS, 2005).
Essa lacuna no planejamento urbanoambiental, que pode ser considerada generalizada
no contexto brasileiro, está intimamente relacionada à dificuldade metodológica de estudos de intera-

INTRODUÇÃO
O planejamento ambiental das águas urbanas no Brasil é comumente restrito à drenagem
pluvial e ao esgotamento sanitário. Raros são os
esforços de integrar na abordagem do meio urbano,
os processos humanos e naturais. Os fluxos de água
continuam sendo vistos sob a ótica do ciclo hidrológico, mesmo sendo cada vez mais evidente a existência de um ciclo hidrossocial (SWYNGEDOUW,
2004).
O município de Belo Horizonte, centro da
terceira maior Região Metropolitana do Brasil que
1-

Universidade Federal de Juiz de Fora

2-

Universidade Federal de Minas Gerais

77

Proposta de Utilização do Método Grade of Membership (G0M) para o Desenvolvimento de Classificações Multivariadas
Qualitativas em Recursos Hídricos: Aplicação para Zonas de Recarga de Aquíferos de Belo Horizonte-MG
ção da recarga dos aquíferos, ou seja, são zonas preferenciais.
A espacialização dessas áreas é determinada
pela dinâmica dos fluxos subterrâneos e, por consequência, por seu potencial hidráulico. As zonas de
recarga caracterizam-se por elevada energia hidráulica potencial, contrariamente às zonas de descarga
(WARD e TRIMBLE, 2004).
De uma forma geral, há três tipos de energia envolvidos nesses fluxos: de elevação, de pressão
e de velocidade (WARD e TRIMBLE, 2004). Tendo
em vista que os aquíferos em Belo Horizonte são do
tipo livre com importante participação do material
granular inconsolidado (COSTA, 2002; BEATO,
2001; SILVA et al. 1995), a energia de elevação é o
principal fator de determinação das zonas de recarga. Por estarem em posição altimétrica mais elevada,
promovendo maior potencial hidráulico às águas
infiltradas, os topos de colinas e morros que marcam
a morfologia do município são considerados como
zonas preferenciais de recarga dos aquíferos de Belo
Horizonte (FELIPPE, 2007).
Sabendo-se que a infiltração, a percolação, a
transmissão e o armazenamento são os principais processos na efetivação da recarga, o primeiro esforço
metodológico para uma classificação é no sentido de
definir os elementos ambientais mais importantes
no condicionamento dos processos supracitados.
Esse procedimento deve ser precedido de um levantamento detalhado do quadro geográfico da unidade de estudo e as informações devem ser espacializáveis na escala adequada para o estudo.
A capacidade de infiltração de cada manto
de intemperismo é determinada por uma conjuntura de elementos, dentre os quais as propriedades do
solo — textura, porosidade e permeabilidade — e a
declividade do terreno (COELHO-NETO, 1998
apud SOARES, 2005; WARD e TRIMBLE, 2004;
BRANDÃO et al. 2006). Quanto à percolação, sua
dinâmica está diretamente relacionada à infiltração,
sendo que os mesmos elementos a condicionam
(WARD e TRIMBLE, 2004). Destaca-se ainda a importância da espessura das coberturas superficiais e
o contato destas com o aquífero fissural sotoposto.
A dinâmica da água em sub-superfície é
traduzida pelos processos de transmissão e armazenamento. Neste sentido, características litológicas,
como a granulometria, e estruturais, como a densidade de descontinuidades, são ímpares para a determinação da transmissividade e armazenamento
(TODD e MAYS, 2005). No caso de Belo Horizonte,
também para essas propriedades, a importância dos
mantos de intemperismo que revestem os substratos

ção entre águas meteóricas, superficiais e subterrâneas em escala regional. Isso ocorre devido à maioria dos estudos basear-se em ensaios pontuais ou
modelagens em microbacias para estimativas de
infiltração, percolação e recarga, como mostram os
trabalhos de Zuquete e Palma (2006), Gaspar et al
(2007), Santoro et al (2007) e Santos e Koide
(2011).
O geoprocessamento emerge como importante ferramenta no avanço da aplicação de modelos matemáticos pela sua capacidade multiescalar.
Porém, os dados de entrada continuam sendo fundamentais para o sucesso das abordagens metodológicas. Uma vez que dados quantitativos são escassos
e muitas vezes não replicáveis em escalas menores,
buscam-se métodos qualitativos de interpretação da
recarga que, associados e um Sistema de Informações Geográficas (SIG) permitam a extrapolação dos
dados de forma zonal.
Sob esta perspectiva, o objetivo principal
deste trabalho é apresentar uma inovadora proposição metodológica que utiliza conceitos da teoria dos
conjuntos nebulosos (fuzzy sets), baseado em um
algoritmo de máxima verossimilhança para dados
qualitativos, na elaboração de classificações voltadas
para a gestão de recursos hídricos. Como estudo de
caso, tomou-se a eficiência ambiental dos topos na
recarga de aquíferos em Belo Horizonte-MG. Como
arcabouço metodológico, foi utilizado o método
Grade of Membership (GoM), desenvolvido no final do
século XX por Manton et al. (1994), já respaldado
em diversos trabalhos nas ciências médicas. Adicionalmente, os resultados foram espacializados e foram apontados os principais fatores controladores
do processo de recarga em Belo Horizonte, bem
como aqueles que o restringem, contribuindo para a
gestão das águas no município.
Para tanto, buscou-se criar uma tipologia
dos topos a partir de suas características ambientais
(físicas e humanas) a fim de possibilitar uma identificação mais clara do seu comportamento hidrológico. Os dados utilizados foram obtidos em diversos
documentos governamentais e acadêmicos compatíveis com a escala de análise e categorizados segundo
os princípios teóricos de recarga de aquíferos.
Zonas preferenciais de recarga de aquíferos
As zonas de recarga de aquíferos são locais
da superfície terrestre que possibilitam a infiltração
e a percolação da água em direção a um sistema
geológico capaz de armazená-la e distribuí-la (DAVIS, 1966; FETTER, 1994). Não obstante, existem
recortes espaciais que são mais eficazes na promo-
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cristalinos não pode ser negligenciada (SILVA et al,
1995; BEATO et al, 2001, COSTA, 2002).

membro parcial de múltiplos conjuntos”
(MANTON et al, 1994. p. 3).
Sob esses preceitos, o método Grade of Membership (GoM), desenvolvido por Manton et al
(1994), extrapola a teoria tradicional dos conjuntos,
permitindo uma interpretação fluida e dinâmica
entre um elemento e suas características. O GoM é
um método de estimação estatística de máxima verossimilhança que se baseia na teoria dos conjuntos
nebulosos, trabalhado a partir de dados categóricos
(CERQUEIRA, 2004; GARCIA et al, 2004).Cada elemento (no caso deste trabalho, os topos) possui
um escore de pertencimento que o relaciona a um
determinado perfil, seja uma tipologia ou uma classificação. A soma dos escores de um mesmo elemento para seus diversos perfis é 1. Os procedimentos
interativos convergem os vetores de pertencimento
de modo a agrupar os elementos mais parecidos em
determinados perfis, através da maximização da
função de verossimilhança; por princípio o elemento que possui grau de pertinência superior a zero já
possui características (ao menos parcialmente) de
um perfil (MANTON et al, 1994).
Assim, a determinação de escores para as
unidades de estudo permite a representação da
heterogeneidade entre as mesmas, dentro de cada
perfil gerado (CERQUEIRA, 2004). Este fato gera
vantagens comparativas do GoM em relação a outras
metodologias como a Análise de Cluster e a Análise
Discriminante, que apresentam problemas com a
heterogeneidade dos indivíduos. Todavia, o GoM
lida com o agrupamento e a estimação de múltiplos
coeficientes de pertencimento simultaneamente, o
que é um avanço metodológico considerável (CERQUEIRA, 2004). Uma vantagem adicional é que o
GoM trabalha com dados categóricos ou nominais, o
que facilita os estudos ambientais, já que a maior
parte das variáveis é qualitativa. Ademais, variáveis
quantitativas também podem ser usadas ao serem
classificadas (categorizadas). Destarte, é na geração
de agrupamentos dos elementos em função da proximidade de suas características que o GoM permite
a construção de tipologias (ALVES et al, 2004; CERQUEIRA, 2004; MANTON et al, 1994).
O GoM pode ser um método muito útil na
determinação de classificações (a partir da elaboração de tipologias) baseadas em variáveis quantitativas e qualitativas dos elementos em estudo (CERQUEIRA, 2004; ALVES et al, 2004). Além disso, ao
ser elaborado um perfil padrão e medido o grau de
pertencimento de um elemento a este perfil, podese desenvolver indicadores ambientais eficientes.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Os procedimentos estatísticos clássicos sempre apresentaram impedimentos quanto a sua utilização nas ciências ambientais, sobretudo na gestão
de recursos hídricos. A exigência de quantificação
dos fenômenos pelos métodos mais tradicionais
inviabiliza a utilização de uma série de informações
qualitativas.
Postula-se, então, o grande desafio metodológico para as ciências ambientais no contexto epistemológico atual: trabalhar com o “rigor” científico
exigido a partir de uma trama extremamente complexa de variáveis que são, por natureza, qualitativas.
A insolubilidade de alguns problemas com
técnicas estatísticas clássicas levou Zadeh (1965 apud
MANTON et al, 1994) a propor uma nova lógica
matemática que superasse a bivalência do verdadeiro ou falso, permitindo o estabelecimento de respostas entre esses dois extremos. Os novos conceitos
apresentados por Zadeh (1965 apud HARRIS, 1999)
embasaram a formulação da Teoria dos Sistemas
Nebulosos, que preconiza o raciocínio impreciso e a
análise qualitativa. “A teoria foi postulada com a
finalidade de processar informações subjetivas, de
natureza vaga e incerta, da linguagem natural, possibilitando a modelagem de conceitos subjetivos”
(HARRIS, 1999. p. 20).
A partir dessa lógica, foi consolidada a matemática dos Conjuntos Nebulosos. Enquanto na
matemática clássica o pertencimento de um elemento a um determinado conjunto é absoluto - ou o
elemento pertence ou não (bivalência) - na matemática nebulosa, os limites dos conjuntos não são definidos com precisão e a inclusão de um elemento é
definida por uma função que expressa o seu grau de
pertencimento ao conjunto.
Portanto, na teoria dos conjuntos nebulosos, um elemento pode pertencer parcialmente a
múltiplos conjuntos, apresentando, para cada um
destes, um grau de pertinência passível de determinação.
“Pertencimento para os conjuntos tradicionais requer que cada elemento individualmente seja membro de um conjunto — ou
não. Dois conjuntos são disjuntos se não apresentam elementos em comum. Nos conjuntos nebulosos, um elemento pode ser um
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cida pela Fundação de Parques Municipais-PBH;
viii) uso do solo, verificado em imagens CBERS-2 de
2007.

“A técnica GoM estima, com base em um
modelo de probabilidade multinomial, dois
tipos de parâmetros: um de associação, gik, e
outro de estrutura, λkjl , ou seja, os graus de
pertinência (g) de cada elemento (i) a cada
subconjunto, ou perfil, ou tipo (k); e as
probabilidades de cada categoria (l) de cada
variável (j) em cada perfil (k) que, por sua
vez, define esse perfil” (Equação 1) (GARCIA et al, 2004. p. 4).

A função multinominial de máxima verossimilhança do método Grade of Membership é expressa
pela Equação 1.
L(y) = Πi Πj ΠLj (Σ gik λkjl)

(1)

Portanto, o método pode contribuir para o
estudo dos topos como zona de recarga de aquíferos
ao permitir a criação de uma tipologia multivariada.
Além disso, ao criar-se uma classe “ideal” (perfil
padrão) para a recarga de aquíferos, pode-se avaliar
o grau de pertencimento de cada topo a esta classe,
criando assim, um indicador de eficiência.
Tomando por base o arcabouço proporcionado pelo GoM, a metodologia proposta está baseada em uma sucessão de etapas analíticas e interpretativas, conforme demonstra a Figura 1.
Seleção das variáveis
A primeira etapa da modelagem deve ser a
seleção das variáveis utilizadas respeitando-se os
critérios de seletividade, simplicidade e analogia,
bem como a disponibilidade dos dados (CHRISTOFOLETTI, 1999).
Para a classificação da eficiência dos topos
como zonas de recarga de aquíferos foram utilizadas
as variáveis: i) permeabilidade, inferida a partir do
domínio hidrogeológico de acordo com as mensurações no solo e rocha realizadas por Costa (2002);
ii) número de canais de primeira ordem, obtido na base
digital de hidrografia fornecida pela Prefeitura de
Belo Horizonte (PBH); iii) número de falhas e contatos
geológicos, obtido no mapa geológico apresentado
por Silva et al, 1995; iv) forma do topo, verificada pelo
Modelo Digital de Terreno; v) potencial de água subterrânea, obtido no mapa apresentado no Plano Diretor Municipal (BELO HORIZONTE, 1995); vi)
profundidade do manto de intemperismo, obtido no mapa apresentado por Costa (2002); vii) proteção por
unidades de conservação, obtida na base digital forne-

Figura 1 - Síntese dos procedimentos metodológicos.

Categorização das variáveis selecionadas
As respostas de cada variável foram categorizadas em função da sua contribuição teórica para a
recarga subterrânea. Em todas as variáveis foram
criadas três categorias de respostas qualitativamente
distintas denominadas “0”, “1” e “2” para as respostas
que contribuem de forma ruim, razoável ou boa,
respectivamente — nota-se que esses valores não correspondem a pesos, mas sim ao identificador da
qualificação determinada.
O Quadro 1 apresenta o resumo das oito
variáveis estudadas, associando as possíveis respostas
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1994) para os topos. O primeiro deveria contemplar
características consideradas “boas” em todas as variáveis, o segundo características “razoáveis” e o terceiro, “ruins”. O método de execução da classificação é similar ao da tipologia.
Dessa maneira, fixam-se as características
ideais para cada variável em uma matriz de controle
que é inserida no arquivo-base do GoM. Essa matriz
indica, para cada perfil, a resposta esperada. Os
perfis são estáticos e os elementos são posicionados
em relação ao grau de pertencimento que possuem
com cada perfil. O Quadro 2 apresenta a matriz
final de agrupamento das variáveis utilizadas e suas
características em função dos três tipos puros criados.

que poderiam aparecer com a sua respectiva categorização.
Quadro 1 — Contribuição dos elementos do quadro
ambiental na recarga dos aquíferos
Variável / Quali-

Razoável (1)

Ruim (0)

Morfologia do topo arredondado

Crista

-

Cobertura Superfi-

Semi-

ficação

cial
Proteção por
parques

Permeabilidade
(geologia)

Bom (2)

vegetada
integral

Parcial

Formação

Grupo

Cercadinho

Sabará

Formação

Formação

Cauê

Gandarela

Máficas e

Formação

Formação

Ultra-

Taboões

Barreiro

máficas

Complexo

Formação

Belo Horizon- Fecho
Nº de canais de
primeira ordem
Profundidade

Potencial de água
subterrânea
Nº de fraturas

te

Funil

mais de 5

1a4

do superior a 40 21

manto

ocupada

vegetada

ausente

Quadro 2 - Probabilidade de inserção das características levantadas nos perfis puros estabelecidos a priori
Variável

do

0
a

40 inferior a

metros

metros

20 metros

Alto

Médio

baixo

mais de 2

1

0

Característica

A

B

C

Morfologia do

Crista

1,0000 1,0000 0,0000

Topo

Arredondada

0,0000 0,0000 1,0000

Cobertura
Superficial

Ocupada

1,0000 0,0000 0,0000

Semi-Vegetada

0,0000 1,0000 0,0000

Vegetada

0,0000 0,0000 1,0000

Máficas

1,0000 0,0000 0,0000

Sabará, Gandarela, Barreiro e 0,0000 1,0000 0,0000
Geologia

Fecho do Funil
Cercadinho,
Cauê, Tabooes e

Matriz de entrada no modelo
A partir das categorias definidas, foi criada
uma matriz numérica para entrada no modelo que
apresenta 157 linhas e nove colunas. Cada linha
representa um topo individualizado e cada coluna
representa uma característica do topo, qualificada
de acordo com o Quadro 1. A primeira coluna representa um código de identificação dos topos, numerados sequencialmente de 1 a 157.
Esse procedimento é indispensável, uma vez
que o algoritmo trabalha, exclusivamente, com caracteres numéricos. Inicialmente a matriz foi elaborada no software Microsoft Excel 2007 e posteriormente transformada em um arquivo de texto (*.txt)
unicode sem formatação para dar entrada no programa gom3.4.exe.

Complexo Belo

0,0000 0,0000 1,0000

Horizonte
Proteção por
Parques
Número de

Não

1,0000 0,0000 0,0000

Parcialmente

0,0000 1,0000 0,0000

Sim

0,0000 0,0000 1,0000

0

Falhas e Contatos 1
Geológicos
2-5
0-20

1,0000 0,0000 0,0000

Manto de

21-40

0,0000 1,0000 0,0000

(m)
Número de
Nascentes

81

0,0000 0,0000 1,0000

Espessura do
Intemperismo

Definição dos tipos puros
Com base na revisão da literatura, foi possível estabelecer a priori as características dos perfis,
no intuito de criar “tipos puros” (MANTON et at,

1,0000 0,0000 0,0000
0,0000 1,0000 0,0000

41-70

0,0000 0,0000 1,0000

0

1,0000 0,0000 0,0000

1-4

0,0000 1,0000 0,0000

5-44

0,0000 0,0000 1,0000

Potencial de

Baixo

1,0000 0,0000 0,0000

Água

Médio

0,0000 1,0000 0,0000

Subterrânea

Alto

0,0000 0,0000 1,0000
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sintetizada ao seu escore de pertencimento aos Perfis B e C. Em um caso hipotético de um topo inserido perfeitamente (100%) no Perfil C, seu indicador
(I) seria 1,0. Contudo, se estivesse 100% no Perfil B,
o I seria igual a 0,5. No último caso, com giA de 1,0, o
I equivaleria a 0,0. A lógica de distribuição dos pesos
respeitou a lógica da divisão dos valores máximo
(1,0), mínimo (0,0) e médio (0,5) das possibilidades
de gik.

As respostas são apresentadas em função da
probabilidade da existência de determinada característica nos respectivos tipos. Nota-se que, como os
perfis criados são puros, a probabilidade de uma
característica ser encontrada deve sempre ser zero
ou um, exatamente. Assim o Perfil A é um “tipo
puro” em que todas as variáveis possuem as piores
características para a recarga (Quadro 1). Por outro
lado, o Perfil C é um “tipo puro” em que todas as
variáveis apresentam as melhores características para
a recarga subterrânea (Quadro 1). Por fim, o Perfil
B é considerado intermediário.

Espacialização dos resultados
A espacialização dos resultados obtidos é
apresentada no item subsequente na forma de aplicação da metodologia proposta para o estudo de
caso dos topos de Belo Horizonte-MG.

Execução do modelo
Para execução da classificação pelo algoritmo de máxima verossimilhança, foi utilizado o aplicativo GoM 3.4, que trabalha com arquivos de comando na extensão *.txt. Após a categorização da
matriz a partir do estabelecido no Quadro 1, foi
criado um arquivo controle para a execução do
GoM em que são indicados a matriz de dados (categorizados), o número de casos (número de topos:
157), o método estatístico (algoritmo padrão do
método), as variáveis (as oito variáveis selecionadas)
e o número de perfis que se deseja obter (três).
Como os tipos foram determinados a priori,
em média o gik obtido foi consideravelmente baixo.
Considerando gik acima de 0,7 como mínimo para os
topos serem considerados como bem caracterizados
em um determinado perfil, dos 157 topos, apenas
8,28% assim se encaixam. Desse total, 12 topos possuem gik no Perfil A (de baixa eficiência) superior a
0,7 e apenas 1 no Perfil B (eficiência razoável). Todos os outros 144 topos foram considerados nebulosos, tendo em vista o baixo gik em todos os perfis.

RESULTADOS E DISCUSSÕES: APLICAÇÃO
DOS PROCEDIMENTOS PROPOSTOS
Caracterização da área de estudo
Capital do estado de Minas Gerais, o município de Belo Horizonte situa-se na bacia do alto Rio
das Velhas, afluente do Rio São Francisco. Possui
uma população de 2,3 milhões de habitantes em um
território de 331 Km2, segundo o censo demográfico
de 2010. A elevada densidade demográfica é correlata a uma extensa mancha urbana que já ocupa cerca
de 83% da área municipal (FELIPPE, 2007), restando poucas porções não ocupadas, sobretudo, em
unidades de conservação ambiental.
Como a grande maioria das metrópoles
brasileiras, a capital mineira passou por um processo
de crescimento e adensamento populacional muito
rápido, sem o acompanhamento de políticas urbanísticas de melhoria das condições de vida da população (MOURA, 1994). Dessa forma, a recarga subterrânea ficou severamente comprometida pela
extensa impermeabilização do solo, gerando e agravando as inundações sucessivas e generalizadas em
diversos pontos da cidade.
A impermeabilização se torna particularmente crítica devido à sazonalidade climática de
Belo Horizonte. Segundo a classificação de Koppen,
o clima é do tipo Cwa (tropical úmido), com verões
quentes e chuvosos e invernos secos. Com quatro a
cinco meses de seca por ano, os totais pluviométricos médios de cerca de 1.500mm se concentram,
principalmente, no período entre novembro e março.
De acordo com o balanço hídrico, a recarga
subterrânea inicia-se no mês de outubro (COSTA,

Cálculo do indicador
Resumidamente, pode-se dizer que um topo
ideal para a recarga inserir-se-ia de forma perfeita
(100%) no Perfil C., mas isso, contudo, não ocorreu.
Porém, quanto maior o escore de pertencimento
(giC) ao Perfil C, melhor a eficiência do topo. Porém, o giB dos topos também deve ser avaliado. O
escore de pertinência para esse perfil deve integrar a
análise, mas não com o mesmo peso do Perfil C.
Vislumbrando o estabelecimento de um
indicador (I) que pudesse auxiliar na classificação,
os escores de pertencimento ao Perfil C e ao Perfil B
foram considerados na Equação 2:
I = giC + 0,5giB

(2)

Sob essa perspectiva, a classificação de um
topo quanto à eficiência na recarga subterrânea fica
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do pelo manto de intemperismo e sedimentos coluvionares (aquífero granular) sobreposto às rochas
gnáissicas (aquífero fissural). Possui baixa capacidade específica em poços escavados na rocha, porém,
com aumento considerável das vazões no caso da
água armazenada no material inconsolidado (BEATO et al., 2001).
O Grupo Sabará é marcado por litologias
com baixa permeabilidade, como xistos e filitos. Tais
rochas apresentam cristais de textura pelítica e não
apresentam extensas redes de fraturas. Por isso, os
poços escavados nesse aquífero possuem as menores
capacidades específicas do município (COSTA,
2002).
O domínio hidrogeológico das rochas metassedimentares dos Grupos Itabira e Piracicaba é
considerado como o de melhor eficiência de armazenamento em Belo Horizonte (SILVA et al, 1995;
BELO HORIZONTE, 1995). Caracterizado por
grande variabilidade litológica (quartzitos, itabiritos,
dolomitos, xistos, filitos, etc.), as rochas se comportam como aquíferos heterogêneos e anisotrópicos
com elevada variação lateral e em profundidade,
sendo parcialmente granulados e fraturados (COSTA, 2002). Da mesma forma que os anteriores, o
aquífero granular sobreposto ao metassedimentar é
de suma importância na dinâmica hidrológica desse
domínio, devido à variação de textura.

2002) e é promovida pela percolação nas espessas
coberturas superficiais que cobrem praticamente
todo o município. Devido ao contexto geológicogeomorfológico de Belo Horizonte (borda norte do
Quadrilátero Ferrífero em contato com a Depressão
de Belo Horizonte), a maior parte do território
(com exceção da porção sul) é embasada por rochas
cristalinas arqueanas. A região possui relevo colinoso, suave-ondulado, com vertentes convexas cobertas
por mantos de intemperismo areno-argilosos a argilosos com profundidades comumente superiores a
50m. Ao sul do município, sob a influência das rochas metamórficas do Supergrupo Minas que embasam o Quadrilátero Ferrífero, o relevo torna-se mais
ondulado, com vertentes retilíneas, topos em cristas
e mantos de intemperismo pouco espessos (SILVA et
al, 1995; BELO HORIZONTE, 1995; COSTA, 2002;
FELIPPE, 2007).
O município se insere em três domínios
hidrogeológicos distintos (Figura 2): o Complexo
Belo Horizonte; o Grupo Sabará; e os Grupos Piracicaba e Itabira (SILVA et al, 1995).

Classificação
A classificação da eficiência dos topos como
zonas de recarga em Belo Horizonte foi realizada a
partir do cruzamento de oito variáveis: morfologia,
número de falhas e fraturas, número de nascentes,
profundidade do manto de intemperismo, permeabilidade, proteção por parques, potencial de água
subterrânea e uso do solo. Os parâmetros foram
qualificados em termos de sua contribuição para a
recarga e trabalhados segundo o algoritmo estatístico de máxima verossimilhança - GoM.
A partir da resposta do grau de pertencimento de cada topo a cada perfil ideal criado, foi
calculado um índice que sintetiza a eficiência na
recarga potencial dos aquíferos. Os resultados dos
gik de cada topo, bem como os índices resultantes e
a classificação proposta são apresentados no Quadro
3.A média dos índices foi consideravelmente baixa 0,395 -, enquanto o desvio padrão foi 0,126 - 32%
em relação à média. Para facilitar a interpretação e a
espacialização dos resultados, as classes de eficiência
foram delimitadas a partir dos quantis de I, sendo:
Alta (I ≥ 0,8); Média-alta (0,8 > I ≥ 0,6); Média (0,6
> I ≥ 0,4); Média-baixa (0,4 > I ≥ 0,2); Baixa (I ≤
0,2).

Figura 2 - Localização e domínios hidrogeológicos de
Belo Horizonte-MG.

O domínio do Complexo Belo Horizonte é
caracterizado por um sistema aquífero livre, defini-
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Desse modo, 12 topos foram considerados
de baixa eficiência; 82 de eficiência média-baixa; 52
de eficiência média; 11 de eficiência média-alta; e
nenhum topo apresentou-se como de alta eficiência
para a recarga subterrânea. Na Figura 3, apresentase a distribuição dos resultados em cada classe de
eficiência.
Quadro 3 - Grau de pertencimento dos topos aos
perfis puros criados, índice de eficiência na recarga e
classificação proposta

42

0,625

0,250

0,125

0,250

Média-Baixa

43

0,375

0,500

0,125

0,375

Média-Baixa

44

0,750

0,125

0,125

0,188

Baixa

45

0,375

0,375

0,250

0,437

Média

46

0,500

0,250

0,250

0,375

Média-Baixa

47

0,375

0,375

0,250

0,438

Média

48

0,376

0,500

0,125

0,375

Média-Baixa

49

0,625

0,125

0,250

0,312

Média-Baixa

50

0,584

0,291

0,125

0,271

Média-Baixa

51

0,625

0,250

0,125

0,250

Média-Baixa

52

0,625

0,250

0,125

0,250

Média-Baixa

53

0,583

0,292

0,125

0,271

Média-Baixa

TOPO

Perfil A

Perfil B

Perfil C

INDICE

CLASSE

54

0,600

0,150

0,250

0,325

Média-Baixa

1

0,469

0,156

0,375

0,453

Média

55

0,584

0,291

0,125

0,271

Média-Baixa

2

0,500

0,000

0,500

0,500

Média

56

0,714

0,286

0,000

0,143

Baixa

3

0,312

0,313

0,375

0,531

Média

57

0,625

0,250

0,125

0,250

Média-Baixa

4

0,146

0,729

0,125

0,490

Média

58

0,571

0,429

0,000

0,214

Média-Baixa

5

0,375

0,250

0,375

0,500

Média

59

0,375

0,250

0,375

0,500

Média

6

0,125

0,501

0,375

0,625

Média-Alta

60

0,625

0,000

0,375

0,375

Média-Baixa

7

0,250

0,500

0,250

0,500

Média

61

0,156

0,469

0,375

0,609

Média-Alta

8

0,250

0,500

0,250

0,500

Média

62

0,469

0,156

0,375

0,453

Média

9

0,125

0,501

0,375

0,625

Média-Alta

63

0,469

0,156

0,375

0,453

Média

10

0,187

0,188

0,625

0,719

Média-Alta

64

0,300

0,450

0,250

0,475

Média

11

0,750

0,125

0,125

0,188

Baixa

65

0,500

0,000

0,500

0,500

Média

12

0,625

0,125

0,250

0,312

Média-Baixa

66

0,469

0,156

0,375

0,453

Média

13

0,625

0,250

0,125

0,250

Média-Baixa

67

0,500

0,000

0,500

0,500

Média

14

0,125

0,375

0,501

0,688

Média-Alta

68

0,312

0,313

0,375

0,531

Média

15

0,125

0,374

0,501

0,688

Média-Alta

69

0,600

0,150

0,250

0,325

Média-Baixa

16

0,250

0,250

0,500

0,625

Média-Alta

70

0,714

0,286

0,000

0,143

Baixa

17

0,375

0,125

0,500

0,562

Média

71

0,729

0,146

0,125

0,198

Baixa

18

0,500

0,125

0,375

0,438

Média

72

0,857

0,143

0,000

0,071

Baixa

19

0,500

0,375

0,125

0,312

Média-Baixa

73

0,714

0,286

0,000

0,143

Baixa

20

0,375

0,500

0,125

0,375

Média-Baixa

74

0,857

0,143

0,000

0,071

Baixa

21

0,375

0,375

0,250

0,437

Média

75

0,625

0,125

0,250

0,313

Média-Baixa

22

0,500

0,250

0,250

0,375

Média-Baixa

76

0,625

0,125

0,250

0,313

Média-Baixa

23

0,375

0,375

0,250

0,437

Média

77

0,625

0,125

0,250

0,313

Média-Baixa

24

0,500

0,250

0,250

0,375

Média-Baixa

78

0,500

0,250

0,250

0,375

Média-Baixa

25

0,625

0,250

0,125

0,250

Média-Baixa

79

0,500

0,250

0,250

0,375

Média-Baixa

26

0,625

0,250

0,125

0,250

Média-Baixa

80

0,625

0,125

0,250

0,313

Média-Baixa

27

0,625

0,250

0,125

0,250

Média-Baixa

81

0,625

0,125

0,250

0,313

Média-Baixa

28

0,625

0,250

0,125

0,250

Média-Baixa

82

0,625

0,125

0,250

0,312

Média-Baixa

29

0,625

0,250

0,125

0,250

Média-Baixa

83

0,500

0,250

0,250

0,375

Média-Baixa

30

0,750

0,125

0,125

0,188

Baixa

84

0,500

0,250

0,250

0,375

Média-Baixa

31

0,750

0,125

0,125

0,188

Baixa

85

0,500

0,250

0,250

0,375

Média-Baixa

32

0,750

0,125

0,125

0,188

Baixa

86

0,500

0,250

0,250

0,375

Média-Baixa

33

0,500

0,375

0,125

0,312

Média-Baixa

87

0,125

0,625

0,250

0,562

Média

34

0,334

0,167

0,500

0,583

Média

88

0,250

0,500

0,250

0,500

Média

35

0,450

0,300

0,250

0,400

Média

89

0,500

0,250

0,250

0,375

Média-Baixa

36

0,125

0,250

0,625

0,750

Média-Alta

90

0,500

0,250

0,250

0,375

Média-Baixa

37

0,600

0,150

0,250

0,325

Média-Baixa

91

0,500

0,250

0,250

0,375

Média-Baixa

38

0,250

0,500

0,250

0,500

Média

92

0,250

0,375

0,375

0,563

Média

39

0,450

0,300

0,250

0,400

Média

93

0,500

0,250

0,250

0,375

Média-Baixa

40

0,500

0,250

0,250

0,375

Média-Baixa

94

0,625

0,125

0,250

0,313

Média-Baixa

41

0,500

0,125

0,375

0,438

Média

95

0,625

0,125

0,250

0,313

Média-Baixa
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96

0,375

0,375

0,250

0,438

Média

150

0,750

0,125

0,125

0,188

Baixa

97

0,375

0,375

0,250

0,437

Média

151

0,500

0,250

0,250

0,375

Média-Baixa

98

0,500

0,250

0,250

0,375

Média-Baixa

152

0,500

0,250

0,250

0,375

Média-Baixa

99

0,500

0,250

0,250

0,375

Média-Baixa

153

0,625

0,125

0,250

0,313

Média-Baixa

100

0,250

0,375

0,375

0,563

Média

154

0,375

0,375

0,250

0,437

Média

101

0,000

0,625

0,375

0,688

Média-Alta

155

0,250

0,375

0,375

0,563

Média

102

0,625

0,125

0,250

0,313

Média-Baixa

156

0,250

0,375

0,375

0,563

Média

103

0,500

0,250

0,250

0,375

Média-Baixa

157

0,375

0,375

0,250

0,437

Média

104

0,375

0,375

0,250

0,437

Média

105

0,375

0,375

0,250

0,438

Média

106

0,375

0,375

0,250

0,438

Média

107

0,500

0,250

0,250

0,375

Média-Baixa

108

0,500

0,125

0,375

0,437

Média

109

0,500

0,250

0,250

0,375

Média-Baixa

110

0,625

0,125

0,250

0,313

Média-Baixa

111

0,500

0,250

0,250

0,375

Média-Baixa

112

0,125

0,625

0,250

0,563

Média

113

0,250

0,500

0,250

0,500

Média

114

0,500

0,250

0,250

0,375

Média-Baixa

115

0,500

0,250

0,250

0,375

Média-Baixa

116

0,500

0,250

0,250

0,375

Média-Baixa

117

0,500

0,250

0,250

0,375

Média-Baixa

118

0,375

0,250

0,375

0,500

Média

119

0,250

0,250

0,500

0,625

Média-Alta

120

0,250

0,375

0,375

0,563

Média

121

0,250

0,250

0,500

0,625

Média-Alta

122

0,375

0,250

0,375

0,500

Média

123

0,500

0,250

0,250

0,375

Média-Baixa

124

0,500

0,250

0,250

0,375

Média-Baixa

125

0,625

0,125

0,250

0,313

Média-Baixa

126

0,250

0,375

0,375

0,563

Média

127

0,625

0,125

0,250

0,313

Média-Baixa

128

0,500

0,250

0,250

0,375

Média-Baixa

129

0,500

0,250

0,250

0,375

Média-Baixa

130

0,500

0,250

0,250

0,375

Média-Baixa

131

0,625

0,125

0,250

0,313

Média-Baixa

132

0,250

0,500

0,250

0,500

Média

133

0,500

0,125

0,375

0,437

Média

134

0,500

0,250

0,250

0,375

Média-Baixa

135

0,500

0,125

0,375

0,437

Média

136

0,500

0,250

0,250

0,375

Média-Baixa

137

0,250

0,375

0,375

0,563

Média

138

0,375

0,375

0,250

0,437

Média

139

0,500

0,250

0,250

0,375

Média-Baixa

140

0,500

0,250

0,250

0,375

Média-Baixa

141

0,500

0,250

0,250

0,375

Média-Baixa

142

0,500

0,250

0,250

0,375

Média-Baixa

143

0,625

0,125

0,250

0,313

Média-Baixa

144

0,375

0,375

0,250

0,438

Média

145

0,500

0,250

0,250

0,375

Média-Baixa

146

0,500

0,250

0,250

0,375

Média-Baixa

147

0,500

0,250

0,250

0,375

Média-Baixa

148

0,375

0,500

0,125

0,375

Média-Baixa

149

0,625

0,250

0,125

0,250

Média-Baixa

Figura 3 — Distribuição percentual das classes de eficiência
dos topos para a recarga de aquífero.

A espacialização dos resultados é apresentada na Figura 4, podendo-se perceber que a sua distribuição não é homogênea. Os poucos topos que se
destacam com eficiência média-alta estão distribuídos em porções do município ainda não ocupadas
(como o extremo nordeste) ou em áreas total ou
parcialmente protegidas por unidades de conservação (incluindo as serras do Quadrilátero Ferrífero,
ao sul do município).
A porção central do município, correspondente ao interflúvio das bacias dos ribeirões Arrudas
e Onça (os dois principais afluentes do Rio das Velhas que drenam Belo Horizonte) apresenta, em seu
conjunto, topos nas classes média e média-baixa. Tal
característica se deve ao intenso percentual de ocupação da área, incluindo a periferia imediata norte
do hipercentro de Belo Horizonte.
A faixa sul-sudeste, caracterizada pelo sistema aquífero de menor potencial hidráulico — Grupo
Sabará — apresentou os piores resultados de eficiência de recarga. As próprias características de armazenamento e transmissividade do aquífero foram
parcialmente responsáveis por esse cenário, associadas à elevada densidade de ocupação urbana.
É possível afirmar que o principal fator
limitante da recarga é, de fato, a ocupação urbana.
A impermeabilização do solo pelas edificações e
pelo asfalto na maior parte da mancha urbana im-
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pede que a água infiltre no aquífero granular e, por
conseguinte, recarregue o aquífero fissural. As poucas manchas não impermeabilizadas, como os parques municipais, são escassas e fragmentadas, não
impactando positivamente este cenário. Quando a
cobertura superficial associa-se a outro parâmetro
comprometedor da recarga, como a morfologia dos
topos ou o potencial de água subterrânea, os resultados são ruins. Isto é reflexo da distribuição da
frequência relativa desse parâmetro no modelo,
posto que a grande maioria dos topos encontra-se
ocupada pela mancha urbana.

possuem baixa eficiência, estando, portanto, comprometidas.
A espacialização dos resultados pode ser
uma fonte de informações para os processos de
gestão territorial e de gestão integrada dos recursos
hídricos em Belo Horizonte. Os topos com melhor
eficiência devem ser priorizados para a manutenção
de suas condições geográficas (sobretudo em termos
de ocupação). Já aqueles em situação crítica, devem
ser priorizados para ações de melhoria nas condições de recarga, por exemplo, na implantação de
estruturas de indução artificial de infiltração.

CONCLUSÕES
O GoM não é um método de amplo conhecimento nas ciências ambientais, sobretudo no Brasil. Desse modo, ao mesmo tempo em que se exigem
mais estudos para verificar sua eficiência nesse ramo
do conhecimento, abrem-se as portas para investigações que rompam o paradigma de classificações e
tipologias monovariadas e quantitativas. A aplicação
do GoM na avaliação dos topos como zonas de recarga de aquíferos pode referenciar e embasar futuros trabalhos ambientais de cunho metodológico
semelhante.
Acredita-se que um aumento no número de
variáveis possa contribuir para a melhoria do ajuste
do modelo. Além disso, variáveis limitantes determinadas a priori também podem ser incluídas, como a
impermeabilização do solo. Porém, ressalta-se a
dificuldade de se encontrar tais dados disponíveis na
escala regional.
Por outro lado, a classificação gerada a partir do indicador obtido dos escores de pertencimentos a perfis de tipos puros apresentou um resultado
digno de reflexão. A capacidade da recarga potencial pelos topos em Belo Horizonte está evidentemente comprometida. Aproximadamente 60% dos topos
possuem eficiência média-baixa a baixa. A média dos
índices de eficiência foi de 0,395, sendo consideravelmente baixa.
Além da avaliação da classe em que se encontram os topos, é possível interpretar os fatores
limitantes para a recarga e a distribuição espacial
dos resultados. O principal fator limitante da recarga é a ocupação urbana, que prejudica a infiltração
da água no solo. Além disso, características naturais
como a baixa permeabilidade do domínio hidrogeológico do Grupo Sabará, também comprometem a
recarga.

Figura 4 — Eficiência dos topos como zonas de recarga
pelo método Grade of Membership.

Os resultados refletem a vulnerabilidade da
recarga subterrânea em Belo Horizonte, como verificado na inexistência de topos de classe alta. O
domínio hidrogeológico do Grupo Sabará é singularmente problemático, já que além do baixo potencial subterrâneo, muitas de suas zonas de recarga
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GARCIA, R. A; SOARES-FILHO, B.; SAWYER, D. O. (2004).
Dimensões sócio-econômicas e movimentos populacionais:
uma regionalização da Amazônia brasileira in Anais do XIV
Encontro Nacional de Estudos Populacionais, ABEP, Caxambu.

O trabalho permitiu testar uma nova abordagem metodológica de investigação das questões
ambientais e geográficas, com um enfoque multivariado e sem a segregação dos elementos dos quadros
físico e natural. Longe de definir novos paradigmas
metodológicos, espera-se estimular a reflexão acerca
da interpretação dos fenômenos a partir de uma
multiplicidade de variáveis no escopo da epistemologia atual.
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Proposal For The Use Of The Grade Of Membership (GoM) Method To Develop Qualitative Multivariate Classifications In Water Resources: Application To Aquifer Recharge Zones In Belo Horizonte MG
ABSTRACT
Water management continually requires new tools
to promote the adequate allocation of investments. However, the main strategies are based on complex and expensive
case studies that cannot be replicated elsewhere. This kind
of effort requires time and money. Nevertheless, in many of
these areas secondary data that could be used for desk research have already been available This work shares this
perspective by introducing into water sciences a statistical
method developed in medicine to group patients according
to their susceptibility to some illness. The statistical model of
maximum likelihood named Grade of Membership (GoM),
based on the fuzzy sets theory, is applied by remote sensing
based on secondary data. From a matrix of characteristics,
an algorithm of maximum likelihood can create profiles
(types) and allocate the studied elements into these groups,
given the grade of membership of each element in each
group. This work uses an experimental application of the
GoM model to evaluate the efficiency of hilltops in the aquifer recharge in the municipality of Belo Horizonte, Brazil.
The hilltops are considered preferential aquifer recharge
zones in Belo Horizonte-MG. Despite the relative hydrogeological homogeneity, the environmental characteristics of
the surface have great variability, changing the possibilities
of water recharge. The maximum likelihood algorithm of
GoM has created ideal types of hilltops based on the limiting and/or facilitating factors of the underground recharge. The results show that aquifer recharge in Belo
Horizonte is compromised by human occupation and by the
natural limitation of the environment. GoM is considered
a very useful method for water sciences and it can answer
some questions that cannot be clarified by traditional mathematics procedures.
Key-words: Aquifer recharge zones, Grade of Membership,
Hilltops.
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RESUMO
A água subterrânea é um importante recurso do abastecimento urbano e zelar pela sua integridade é uma das metas
prioritárias na gestão dos recursos hídricos. Mundialmente são estudadas ferramentas de gestão com o intuito de proteção
dos recursos hídricos e uma delas é a avaliação dos riscos à contaminação. O risco de contaminação de sistemas aquíferos
está relacionado à sobreposição da vulnerabilidade intrínseca com o perigo de potenciais fontes de contaminação. O mapeamento do risco de contaminação permite gerar cenários para a criação de diretrizes no planejamento urbano, objetivando a
conservação ou até mesmo a remediação da água subterrânea, assim como planos de contingência a acidentes para a defesa
civil. Este artigo apresenta a avaliação do risco de contaminação de um aquífero cárstico, localizado em Almirante Tamandaré, Paraná. A metodologia foi apoiada por ferramentas de Sistema de Informações Geográficas (SIG) para a geração de
mapas temáticos de vulnerabilidade, perigo e risco. Como resultado do trabalho, apenas 6,9% da área do município de
Almirante Tamandaré foi classificada como de risco alto ou moderadamente alto, onde se localizam dois poços em exploração. Procurou-se avaliar também a influência da incerteza quanto ao valor da condutividade hidráulica sobre a classificação das áreas em termos de vulnerabilidade.
Palavras-chave: Aquífero cárstico, Contaminação de aquíferos, Avaliação de risco, Almirante Tamandaré.

na superfície do solo (MIMI e ASSI, 2009). O risco à
contaminação pode ser entendido então como a
interação entre a vulnerabilidade do aquífero e o
perigo de contaminação ao qual o aquífero pode ser
exposto.
Esta pesquisa visa avaliar o risco de contaminação de um aquífero cárstico por poluição superficial, baseado no mapeamento da vulnerabilidade do sistema (DOERFLIGER et al., 1999; MOHAMMADI e NIKNAM, 2009; CHITSAZAN e AKHTARI, 2009), juntamente com o mapeamento do
perigo de contaminação, permitindo a criação de
mapas de risco à contaminação (ZWAHLEN, 2003;
MIMI e ASSI, 2009), com o objetivo de auxiliar na
criação de diretrizes no planejamento urbano, visando a conservação da água subterrânea, assim
como, a elaboração de planos de contingência a
acidentes para a Defesa Civil.
Na Região Metropolitana de Curitiba
(RMC), pode-se destacar a importância do aquífero
cárstico pelo seu papel em um plano integrado de
abastecimento de água das cidades da RMC, atendendo a aproximadamente 185 mil pessoas, dentre
as quais, 80 mil são do município de Curitiba. Rosa
Filho et al. (2002) apontam um potencial de explo-

INTRODUÇÃO
Em face à crescente degradação dos corpos
hídricos superficiais, as águas subterrâneas se tornam cada vez mais importantes como fontes alternativas de abastecimento de água e a preservação dos
sistemas hidrogeológicos se destaca no contexto de
sustentabilidade urbana.
A vulnerabilidade, ou seja, a sensibilidade
de um aquífero à poluição superficial está relacionada à ocorrência do processo natural de atenuação
do contaminante no solo. O grau de atenuação é
definido pelas características hidrogeológicas e geológicas intrínsecas de um sistema aquífero e do meio
sobrejacente (DOERFLIGER et al., 1999; LEITÃO et
al., 2003; SINAN e RAZACK, 2009). Quanto ao perigo de contaminação, este é definido como fonte
potencial de contaminação, resultado de atividades
antrópicas
*

Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Recursos Hídricos e

Ambiental, UFPR
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divididos em 3 categorias principais (MASETTI,
2009): métodos baseados em processos (simulação
matemática); métodos estatísticos e métodos de
índices. Métodos baseados em processos são modelos numéricos que simulam o transporte do contaminante em uma determinada área e normalmente
requerem grande quantidade de dados. Métodos
estatísticos utilizam dados observados e também
requerem grandes quantidades de dados para uma
adequada análise estatística. Os métodos de índice
combinam vários atributos físicos, cada qual com um
determinado peso na vulnerabilidade do aquífero,
de acordo com a opinião de especialistas.

ração de até 15,35 m³/s, o que seria suficiente para
o abastecimento sustentável de aproximadamente
sete milhões de pessoas. A exploração neste nível
representaria apenas 30% do potencial total, deixando o restante para a manutenção da vazão ambiental.
Os aquíferos cársticos são aqueles que contêm cavidades geradas pela solubilização de rochas
carbonáticas que possuam alguma descontinuidade
geológica, o que permite o transporte rápido das
águas subterrâneas, muitas vezes em fluxo turbulento e frequentemente transportando uma carga sedimentar. Neste tipo de aquífero constantemente
ocorre uma descontinuidade de vazão de tal forma
que o escoamento das águas subterrâneas pode apresentar características tanto de escoamento superficial, como de escoamento subterrâneo livre, distribuídas em porções do mesmo aquífero (DELLEUR,
1998).
Aqüíferos dessa natureza necessitam de uma
atenção especial no que concerne à sua proteção,
pois são geralmente considerados muito vulneráveis
à contaminação, devido à sua estrutura original
altamente heterogênea. Podem também ser considerados como uma rede de condutos de alta permeabilidade cercado por grandes volumes de rocha de
baixa permeabilidade (DOERFLIGER et al., 1999).
Vários autores no Brasil, como por exemplo,
Brollo et al. (2000), Souza (2009) e Santos et al.
(2010), têm proposto a análise da vulnerabilidade
como ferramenta de gestão territorial. A vulnerabilidade de um aquífero pode ser definida como o
inverso da capacidade de atenuação natural de um
contaminante no solo. As características intrínsecas
do aquífero e do meio sobrejacente condicionam a
susceptibilidade das suas águas à contaminação, isto
é, a sua vulnerabilidade à contaminação (LEITÃO et
al., 2003). Segundo Babiker et al. (2005), a vulnerabilidade intrínseca pode ser relacionada com a possibilidade da percolação e difusão de um contaminante atingir o sistema de águas subterrâneas.
Dentro do conceito de risco à contaminação, deve-se destacar que existe uma diferença entre
vulnerabilidade e risco. A vulnerabilidade existe
independente da presença do contaminante. É possível existir um aquífero com um alto índice de vulnerabilidade, mas sem risco de contaminação, caso
não haja carga contaminante significativa, ou de
haver um risco de contaminação excepcional, apesar do índice de vulnerabilidade ser baixo (LEITÃO
et al., 2003).
Existem vários métodos desenvolvidos para
avaliar a vulnerabilidade de sistemas aquíferos (MASETTI, 2009; MIMI e ASSI, 2009). Eles podem ser

ÁREA DE ESTUDO
O presente estudo aplica-se à área da Bacia
do Rio Barigüi que abrange o aquífero cárstico no
município de Almirante Tamandaré e proximidades, localizado no estado do Paraná. As Figuras 1 e 2
procuram localizar a área de estudo em relação ao
Brasil e à região Metropolitana de Curitiba, respectivamente
A área de estudo corresponde a um total
aproximado de 83 km², dos quais 96% correspondem ao município de Almirante Tamandaré, 3,5%
ao município de Colombo e 0,5% ao município de
Itaperuçu, aproximadamente. A Figura 3 apresenta
a hidrografia da área de estudo, bem como a posição relativa dos poços em exploração.

Figura 1 - Localização do município de Almirante
Tamandaré
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No contexto morfoestrutural e litológico, o
aquífero cárstico na região de Almirante Tamandaré
apresenta uma compartimentação em células relativamente estanques, ocorrendo apenas comunicação
capilar entre as células. Os elementos permeáveis
são compostos por metacalcários calcíticos e dolomíticos, confinados lateralmente entre cristas de
filítos e quartzitos, entrecortados por diques de diabásio (LISBOA e BONACIM, 1995, apud COMEC,
2003).

Figura 2 - Localização da área de estudo

Figura 4 - Detalhe da compartimentação do aquífero

A compartimentação do aquífero ocorre segundo unidades losangulares, condicionadas pela
litologia e morfoestrutura existentes. Essas fronteiras
correspondem às direções estruturais da região,
onde se destacam as orientações SE-NW dos diques
de diabásio e as direções próximas de WSW-ENE dos
filítos e quartzitos, das quais resultam células losangulares de rochas carbonáticas (LISBOA e BONACIM, 1995, apud COMEC, 2003). Os diques de diabásio apresentam comportamento diferenciado em

Figura 3 - Hidrografia da Área de Estudo
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relação às encaixantes, exprimindo-se como vales, ao
seccionar as cristas de filítos e quartzitos. A repetição
deste padrão losangular reticulado corresponde à
principal forma de evolução do sistema cárstico na
região (LISBOA, 1997). O padrão de compartimentação é representado na Figura 4, assim como a
posição relativa dos poços em exploração existentes
na área de estudo.
As rochas carbonáticas carstificadas constituem as zonas rebaixadas, circundadas por grandes
cristas de filítos e quartzitos, as quais atuam como
divisores de água. As drenagens são controladas pelo
complexo arcabouço litológico-estrutural da região,
ocorrendo rios subseqüentes (BONACIM, 1996).

piezométrica; (2) R - Recarga do aquífero; (3) A Material do aquífero; (4) S - Tipo de solo; (5) T Topografia; (6) I - Influência da zona vadosa; (7) C Condutividade hidráulica do aquífero, cujos pesos
utilizados para cada parâmetro são, respectivamente:
5; 4; 3; 2; 1; 5; e 3 (ALLER et al. 1987).
O SINTACS baseia-se no modelo DRASTIC,
utilizando-se também de sete parâmetros (CIVITA e
DE MAIO, 2000): (1) S - Profundidade do aqüífero;
(2) I — Recarga; (3) N - Impacto da zona vadosa; (4)
T - Tipo de solo; (5) A - Litologia do aqüífero; (6) C
- Condutividade hidráulica do aqüífero; e (7) S Declividade, sendo associado um peso diferenciado
para cada parâmetro em função da vulnerabilidade
analisada, como apresentado na Tabela 1.

MATERIAIS E MÉTODOS

Tabela 1 - Pesos dos parâmetros no método SINTACS em
função da vulnerabilidade analisada

A metodologia do trabalho pode ser resumidamente descrita como: obtenção do mapa de
vulnerabilidade; obtenção do mapa de perigo de
contaminação; e elaboração do mapa de risco à
contaminação, obtido pela superposição dos mapas
de vulnerabilidade e perigo.

Vulnerabilidade

Parâmetro

Obtenção do Mapa de Vulnerabilidade
Para a obtenção do mapa de vulnerabilidade, optou-se por utilizar métodos de índices, levando-se em consideração a disponibilidade de dados e
a procura por resultados adequados para fins de
planejamento.
Inicialmente, foram utilizados dois métodos
de índice distintos para a geração dos mapas de
vulnerabilidade: DRASTIC (ALLER et al. 1987) e
SINTACS (CIVITA e DE MAIO, 2000). Esses métodos, dentro da categoria de métodos de índices,
contemplam maior número de informações, com as
quais, segundo Auge (2004), deve-se conseguir um
estudo mais detalhado da área em questão.
Os métodos aplicados, DRASTIC e SINTACS, avaliam a vulnerabilidade intrínseca e natural
do aquífero por meio de um índice de vulnerabilidade composto por sete parâmetros, os quais estão
associados com o transporte de contaminantes no
meio geológico. Para cada parâmetro são definidos
intervalos e atribuídos pesos, distintos para cada
método (ALLER et al. 1987; CIVITA e DE MAIO,
2000). A soma ponderada desses parâmetros reflete
a vulnerabilidade de cada local do aquífero.
Os sete parâmetros utilizados no método
DRASTIC para determinar a vulnerabilidade do
aquífero são: (1) D - Profundidade da superfície

S

I

N

T

A

C

S

Normal

5

4

5

3

3

3

3

Rigoroso

5

5

4

5

3

2

2

Infiltração 4

4

4

2

5

5

2

Cárstico

2

5

1

3

5

5

5

Fissurado

3

3

3

4

4

5

4

Nitratos

5

5

4

5

2

2

3

Fonte: Civita e De Maio (2000)

Detalhes quanto à avaliação de cada um dos
parâmetros que compõem os métodos DRASTIC e
SINTACS são apresentados em Aller et al. (1987) e
Civita e De Maio (2000), respectivamente. Na seqüência são apresentados, de modo sucinto, os procedimentos usados no presente trabalho para a obtenção dos parâmetros dos métodos DRASTIC e
SINTACS.
Os dados de entrada necessários para a determinação dos parâmetros dos métodos de vulnerabilidade, foram disponibilizados em escala apropriada (entre 1:100.000 e 1:20.000), que, segundo
Auge (2004), é suficiente para caracterizar a vulnerabilidade do sistema aquífero em estudos para fins
de planejamento. Todos os dados foram disponibilizados de forma georreferenciada no sistema de coordenadas SAD 69. O processamento das informações disponíveis e a geração dos mapas foram realizados utilizando-se um sistema de informações geográficas (SIG).
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Nas áreas constituídas por aquíferos granulares ou com fissuras com pouco significado hidrodinâmico, admitiu-se como válida a Lei de Darcy
para escoamento em aquíferos granulares. Assim,
pode-se estimar a condutividade hidráulica a partir
de testes de bombeamento, conforme proposto por
Tood (1954):

O valor da recarga foi obtido em função do
balanço hídrico e do tipo do solo (MILEK, 2011),
sendo representado na Figura 5.

r 
ln  0 
Q  rw 
K
 h2  h2
0 w





(1)

onde h0 é o nível freático, hw a altura do nível dinâmico do poço até a base do aquífero, rw o raio do
poço e r0 o raio de influência do poço. Caso se desconheça r0, Tood (1954) propõe usar um valor arbitrário entre 150 m e 300 m, uma vez que a vazão tem
pequena variação para uma grande mudança no
valor de r0.
Nas áreas carstificadas, a lei de Darcy não é
totalmente válida, no entanto, adotou-se a sua validade para a estimativa de K como hipótese simplificadora.
Nas áreas com sistemas aquíferos de diques
de diabásio ou diorito pórfiro, devido à inexistência
de dados ou poços em exploração, foram adotados
valores para condutividade hidráulica encontrados
na literatura, a partir de dados estatísticos mundiais,
mesmo procedimento seguido por Civita e De Maio
(2000). A Tabela 2 apresenta faixas de valores sugeridos para K para diferentes litologias, conforme
extraídos de Delleur (1998).

Figura 5 - Valores estimados de recarga para a área de
estudo

A profundidade do aquífero em cada ponto
foi obtida pela diferença entre a cota topográfica e a
cota piezométrica. A superfície piezométrica foi
estimada a partir do nível de água dos corpos hídricos e do nível estático do aquífero em 17 poços na
área de estudo, representados na Figura 4, similarmente a Civita e De Maio (2000) e Cusimano et al.
(2004). Considerou-se o efeito das condições de
contorno impostas pelos diques de diabásio e cristas
de filítos e quartzitos, que, segundo Bonacim
(1996), Lisboa (1997) e COMEC (2003), formam
unidades que não se comunicam hidraulicamente.
Na determinação da condutividade hidráulica, como hipótese simplificadora, devido à natureza do aquífero, tais como nível estático, tipo de solo
e características hidrogeológicas, considerou-se o
sistema aquífero como não confinado nas áreas
próximas aos 17 poços em atividade.

Tabela 2 - Valores típicos de condutividade hidráulica
Litologia
Cascalho
Areia
Silte
Argila
Basalto Fraturado
Carste Calcário
Arenito
Calcário, Dolomita
Xisto
Cristalino Fraturado
Cristalino Denso

Mínimo
(cm/s)
10-2
10-4
10-7
10-10
10-5
10-4
10-8
10-7
10-11
10-7
10-12

Fonte: Adaptado de DELLEUR (1998).
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Máximo
(cm/s)
102
1
10-3
10-7
1
10
10-4
10-4
10-7
10-2
10-8
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índice de perigo, adaptados para os usos existentes
na área em estudo, conforme Tabela 4.

Devido às incertezas associadas aos valores
de condutividade hidráulica (K), realizou-se uma
análise de sensibilidade, variando-se o logaritmo da
condutividade hidráulica em ± 10%, verificando-se o
efeito sobre a classificação da área quanto à vulnerabilidade. Os quatro parâmetros restantes foram
obtidos da seguinte forma.
A declividade topográfica de cada célula foi
definida como a declividade máxima que existe em
sua vizinhança próxima, obtida com base na carta
topográfica. O material da zona não saturada e a
litologia foram obtidos pela interseção de informações geológicas com o nível estático do aquífero.
Finalmente, o tipo de solo foi definido a partir de
informações geológicas e geotécnicas.
Em relação ao processamento das informações, os dados vetoriais foram processados na forma
de polígonos de Thiessen, totalizando sete planos de
informação (PI), um para cada parâmetro utilizado
no cálculo da vulnerabilidade. Os PI´s obtidos no
formato vetorial foram então convertidos para o
formato raster, com pixels de dimensões regulares de
1 m. Posteriormente, estes planos foram combinados entre si para o cálculo dos índices DRASTIC e
SINTACS de vulnerabilidade. A Tabela 3 apresenta
as diferentes categorias, segundo os índices dos
métodos DRASTIC e SINTACS.

Tabela4 - Índice de perigo (IP) em função do uso do solo

Tabela 3 - Classificação do Índice de Vulnerabilidade (IV)
Categoria
Muito Alta
Alta
Moderadamente
Alta
Média
Baixa
Muito Baixa

Uso do Solo
1. Afloramento rochoso

IP
30

2. Água

10

3. Área alagada

15

4. Área industrial

60

5.Área urbana alta densidade

50

6. Área urbana baixa densidade

30

7. Área urbana média densidade

40

8. Armazéns / silos

30

9. Aterro sanitário / industrial

70

10. Campo

25

11. Cultura permanente

30

12. Cultura temporária

40

13. Granja

45

14. Lixão

100

15. Loteamentos

40

16. Mineração / areia

30

17. Mineração / outros

30

18. Solo exposto

30

19. Vegetação arbórea natural

10

Índice
DRASTICa
> 199
160 — 199

Índice
SINTACSb
> 210
186 -210

---

140 -186

Fonte: Adaptado de Mimi e Assi (2009)

120 — 159
< 120
---

105 -140
80 -105
< 80

A Tabela 5 apresenta as categorias de classificação em função do índice de perigo (IP), conforme sugeridos no trabalho de Mimi e Assi (2009).

20. Vegetação arbórea plantada

30

21. Vegetação arbustiva natural

10

22. Vila

50

Fonte: aAller et al. (1987); bCivita e De Maio (2000)

Tabela 5 - Classificação do Índice de Perigo (IP)

Obtenção do Mapa de Perigo

Categoria
Extremo
Alto
Moderadamente
Alto
Médio
Baixo
Mínimo

O procedimento para a obtenção do mapa
de perigo foi atribuir um índice de perigo (IP) para
cada ponto da área de estudo em decorrência da
ameaça que uma determinada atividade exerce sobre a qualidade da água subterrânea. A atribuição
desses índices foi feita a partir dos valores apresentados por Mimi e Assi (2009), que consideram o uso
do solo como o principal fator para a definição do

Fonte: Mimi e Assi (2009)
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90 — 100
70 -90
50 -70
30 -50
20 -30
< 20
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Para a obtenção das informações sobre o
uso do solo foram utilizadas imagens de satélites e
interpretação de ortofotos datadas de junho de
2000.

Tabela 6 - Classificação do Índice de Risco (IR)
Categoria
Extremo
Alto
Moderadamente
Alto
Médio
Baixo
Mínimo

Obtenção do Mapa de Risco

Com o objetivo de representar os índices de
vulnerabilidade DRASTIC e SINTACS em uma
mesma escala e com isto poder comparar os mapas
de riscos provenientes de métodos distintos, efetuou-se uma mudança de escala dos índices DRASTIC
e SINTACS, segundo as Equações 2 e 3. Para tal,
considerou-se as faixas de variação de cada método,
mostradas na Tabela 3.
IVD' 

 IVD  23 
2, 03

Índice
de Risco
90 — 100
70 — 90
50 — 70
30 — 50
20 — 30
< 20

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Mapeamento da vulnerabilidade

(2)

onde IVD' é o índice de vulnerabilidade DRASTIC
modificado e IVD, o índice DRASTIC.

IVS' 

 IVS  26 
2, 34

(3)

onde IVS' é o índice de vulnerabilidade SINTACS
modificado e IVS, o índice SINTACS. Para a representação do índice de perigo em uma escala de 0 a
100, utilizou-se a Equação 4.
IP ' 

 IP  10 
0, 9

(4)

onde IP' é o índice de perigo modificado e IP o
índice de perigo.
O índice de risco (IR) foi então estimado a
partir do índice de vulnerabilidade modificado (IV’)
e do índice de perigo modificado (IP’), utilizando-se
a Equação 5 expressa a seguir:
IR 

 IV '* IP ' 

Figura 6 - Mapa de vulnerabilidade, usando o método
DRASTIC

(5)

A região de estudo, segundo o uso do método DRASTIC, foi classificada como apresentando
40% da área como vulnerabilidade alta; 15 % como
vulnerabilidade média e 45% como vulnerabilidade
baixa. Não ocorreram regiões com classificação de

Para a classificação do risco, foram adotadas
as faixas de variação do índice de risco (IR) apresentadas na Tabela 6, tendo por base as categorias utilizadas na classificação do índice de perigo (IP), conforme expressas na Tabela 5.
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Para o índice DRASTIC inicialmente calculado, comparando-se com a variação de -10% no
logaritmo de K, apenas 1,05% da área apresentou
mudança na sua classificação quanto à vulnerabilidade. Considerando a variação de +10% no logaritmo de K, obteve-se uma variação na classificação em
1,22% da área de estudo. Assim, para o índice
DRASTIC, o parâmetro relativo à condutividade
hidráulica mostrou pouca influência sobre o índice.
Para o índice SINTACS, a variação de -10%
no logaritmo de K resultou em mudança de classificação em aproximadamente 5,7% da área de estudo, comparando-se com o índice SINTACS inicial.
Para a variação de +10% no logaritmo de K, as alterações na classificação do índice ocorreram em
3,7% da área. Novamente, a análise de sensibilidade,
considerando a variação da condutividade hidráulica não representou grandes alterações para o índice
SINTACS.

vulnerabilidade muito alta. Para o método SINTACS, cerca de 27% da área de estudo apresentou
classificação como muito alta; 20% como alta; 24%
como moderadamente alta e 29% como média. Não
ocorreram regiões classificadas como de baixa ou
muito baixa vulnerabilidade.
As Figuras 6 e 7 apresentam os mapas de
vulnerabilidade para a área de estudo, de acordo
com os resultados do uso dos métodos DRASTIC e
SINTACS, respectivamente.

Mapeamento do Perigo

Figura 7 - Mapa de vulnerabilidade, usando o método
SINTACS

Observa-se, a partir das Figuras 6 e 7, que
ocorreu o mesmo padrão geométrico na classificação das áreas, em geral com um nível de classificação da vulnerabilidade menor para o índice DRASTIC em comparação ao índice SINTACS.
Análise de sensibilidade da vulnerabilidade em relação à condutividade hidráulica
Figura 8 - Índice de Perigo
As simplificações assumidas na estimativa da
condutividade hidráulica (K) foram avaliadas por
meio da análise do efeito da variação em ± 10% no
logaritmo de K sobre o índice de vulnerabilidade,
com os resultados apresentados na Tabela 7.

Para o mapeamento do perigo, conforme
mencionado anteriormente, os valores de índice de
perigo em função do uso e ocupação do solo, apre-
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Tabela 7 - Análise de sensibilidade da classificação quanto à vulnerabilidade
em função da condutividade hidráulica
Método DRASTIC

Método SINTACS

Baixa
Média
Alta

Área (%)
(1)
45,0
15,0
40,0

K
45,0
15,0
40,0

(2)
44,0
16,0
40,0

Muito Alta

0,0

0,0

<0,01

Categoria

Categoria
Muito Baixa
Baixa
Média
Moderadamente
Alta
Alta
Muito Alta

Área (%)
(1)
0,0
0,0
29,0

K
0,0
0,0
29,0

(2)
0,0
0,0
29,0

25,0

24,0

24,0

19,0
27,0

20,0
27,0

20,0
27,0

Obs: (1) variação de -10% no log(K); (2) variação de +10% no log(K)

classificação nos dois métodos utilizados para caracterizar a vulnerabilidade do aquífero.

sentados por Mimi e Assi (2009), foram adaptados
para os usos na bacia em estudo, sendo expressos na
Tabela 4. O resultado da classificação quanto ao
índice de perigo é apresentado na Figura 8.
Observa-se na Figura 8, que a maior parte da
área, aproximadamente 87,4%, apresentou um índice de perigo inferior a 30, o que corresponde a uma
classificação de perigo baixo ou mínimo, considerando-se os intervalos apresentados na Tabela 5.

Mapeamento do Risco
O mapeamento do risco foi obtido pela
combinação dos mapas de índice de vulnerabilidade
e de perigo, sendo o índice de risco obtido utilizando-se a Equação 5, conforme mencionado anteriormente.
Na classificação quanto ao risco, usando o
método DRASTIC para a vulnerabilidade, aproximadamente 6,0% da área foi classificada como risco
moderadamente alto; 34,9% como risco médio;
19,9% como risco baixo; e 39,2% como risco mínimo. Não ocorreram áreas classificadas como risco
extremo ou alto.
Na classificação quanto ao risco, usando o
método SINTACS para a vulnerabilidade, menos de
0,1% da área foi classificada como risco Alto; 6,9%
como risco moderadamente alto; 43,6% como risco
médio; 11,6% como risco baixo; e 37,9% como risco
mínimo. Não ocorreram áreas classificadas como
risco extremo.
Os mapas de classificação de risco, segundo
os métodos DRASTIC e SINTACS para a vulnerabilidade são apresentados nas Figuras 9 e 10, respectivamente. Os resultados da classificação de risco mostraram que 80,8% da área de estudo obteve a mesma

Figura 9 - Risco combinado com índice DRASTIC

O índice de risco resultante da combinação
com a vulnerabilidade SINTACS se apresentou mais
rigoroso quanto à classificação do risco. Considerando-se a referida classificação, do total de 17 poços analisados na área de estudo, 2 se encontram em
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dade maior ou igual à média. As diferenças obtidas
são em função das diferentes escalas e pesos adotados pelos dois métodos. Um aspecto a se destacar é
que o método DRASTIC apresenta um conjunto
único de pesos para os parâmetros usados para calcular o índice de vulnerabilidade. Já o método SINTACS adota conjuntos de pesos diferentes para os
parâmetros em função da vulnerabilidade analisada.
A análise de sensibilidade da classificação quanto à
vulnerabilidade em razão da incerteza dos valores de
condutividade hidráulica (k) não mostrou uma diferença significativa na classificação da área de estudo.
Em outras palavras, para uma variação de ±10% em
torno do valor do logaritmo de K estimado, a classificação das áreas foi similar quanto à vulnerabilidade.
O índice de perigo foi baseado no uso e ocupação do solo, considerando uma escala relativa
de significância do tipo e quantidade das fontes
potenciais de poluição existentes, que podem atingir
os aquíferos. Na área de estudo, o perigo de contaminação foi classificado como baixo, uma vez que
87,4% da área foi classificada como perigo mínimo
ou baixo.
A combinação dos dois índices, vulnerabilidade e perigo, resultou no índice de risco de contaminação. Considerando a vulnerabilidade pelo
método DRASTIC, a classificação quanto ao risco
resultou em 94,0% da área classificada como risco
mínimo a médio e 6,0% como risco moderadamente
alto. Não houve nenhuma área classificada como
risco alto ou extremo. Já considerando a vulnerabilidade pelo método SINTACS, 93,1% da área foi
classificada como risco mínimo a médio e 6,9% como risco moderadamente alto a alto. Não houve
nenhuma área classificada como risco extremo.
Destaca-se que, de modo geral, o risco de
contaminação estimado foi baixo, principalmente
pelo baixo índice de perigo (IP), devido à pequena
ocupação urbana na área de estudo, o que evidencia
a importância do planejamento dos futuros uso e
ocupação do solo da área de estudo.
O desenvolvimento urbano, sem o devido
planejamento na área, pode contribuir para o aumento do índice de risco. Assim, os resultados obtidos podem servir como norteamento da ocupação
de áreas mais apropriadas para o desenvolvimento
urbano, bem como, da definição de ações para a
mitigação dos efeitos da poluição, tais como a implantação de rede de esgoto e a remoção de atividades potencialmente perigosas, a fim de manter o
risco de contaminação baixo.
A abordagem deste trabalho foi focada em
ferramentas que venham a auxiliar no planejamen-

áreas de risco moderadamente alto, 11 em áreas de
risco médio e 4 em áreas de risco mínimo. Nenhum
poço está localizado em áreas classificadas como
risco alto ou risco baixo.

Figura 10 - Risco combinado com índice SINTACS

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A avaliação de risco de contaminação do
aquífero baseado na vulnerabilidade do sistema e no
perigo de contaminação é um método que fornece
informações espaciais das fragilidades do sistema,
importante para a tomada de decisão, assim como
para direcionar medidas de gestão para fins de proteção do sistema.
Os resultados da classificação da área de estudo quanto à vulnerabilidade apresentaram diferenças significativas entre os dois métodos utilizados:
DRASTIC e SINTACS. Utilizando-se o método
DRASTIC, 55% da área foi classificada com vulnerabilidade maior ou igual à média. Já no método SINTACS, toda a área foi classificada com vulnerabili-
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to, destacando-se que as simplificações adotadas são
aplicáveis à escala de planejamento. Considera-se
que um refinamento da modelagem utilizada, apenas aumentaria o tempo de obtenção dos resultados,
o que não é desejável, quando se trata de ferramentas em nível de planejamento.
Um ponto a ser abordado em trabalhos futuros é a análise e comparação dos índices de vulnerabilidade, perigo e risco com algum índice representativo da qualidade da água subterrânea. Determinando-se uma possível relação entre a qualidade
de água e os índices apresentados, poder-se-ia definir alguma metodologia para a previsão da qualidade da água subterrânea com base nas características
intrínsecas do sistema aquífero e no uso e ocupação
do solo.

BROLLO, M. J.; VERDOVELLO, R.; ODA, J. H.
Avaliação da vulnerabilidade natural de aquíferos à contaminação através de um sistema gerenciador de informações geoambientais: um instrumento de gestão ambiental.
XXVII Congresso Interamericano de Engenharia
Sanitária e Ambiental, Porto Alegre, p . 2, 2000.
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Groundwater is an important source of urban water supply and ensuring its integrity is one of the priority
goals of water resources management. Management tools
are studied worldwide in order to protect water resources,
and one of them is contamination risk assessment. Aquifer
systems are at risk of contamination due to the superposition of the intrinsic vulnerability of the aquifer to the hazard of potential pollution sources. Mapping the contamination risk can generate scenarios to create urban planning
guidelines, aiming at preservation or even groundwater
remediation, as well as to elaborate contingency plans for
accidents to aid civil defense. This article presents the contamination risk assessment of a Karst aquifer, located in
AlmiranteTamandaré City, Paraná State, Brazil. The
methodology was based on the use of Geographic Information System (GIS) tools to generate thematic maps of
vulnerability, hazard and risk. As a result of the study,
only 6.9% of the AlmiranteTamandaré City area was
classified as presenting high or moderately high risk of
aquifer contamination. It is important to emphasize that
two wells are being exploited in those areas. The influence
of uncertainty about hydraulic conductivity values on the
vulnerability classification was also evaluated.
Key-words: Karst aquifer, aquifer contamination, risk
assessment, Almirante Tamandaré.

ABSTRACT

MIMI, Z. A.; ASSI, A. A. Intrinsic vulnerability, hazard and risk mapping for karst aquifers: a case study.
Journal of Hydrology, v. 364, p. 298 — 310, 2009.
MOHAMMADI, K.; NIKNAM,R.; MAJD, V. J. Aquifer
vulnerability assessment using GIS and fuzzy system:
a case study in Tehran-Karaj aquifer, Iran. Environmental Geology 58, p. 437— 446, 2009.
ROSA FILHO, E. F.; HINDI, E. C.; LUCENA, L. R.
F. Os aquíferos que contribuem no abastecimento
da cidade de Curitiba - Paraná. Águas Subterrâneas nº
16/ Maio 2002, p. 1-6, 2002.
SANTOS, R. A.; CRUZ, M. J. M.; NASCIMENTO, S.
A. M. Avaliação da vulnerabilidade natural de aquíferos cársticos: subsídios para uma gestão dos recursos hídricos subterrâneos. Cadernos de Geociências,
UFBA, 2010.
SINAN, M.; RAZACK M. An extension to the DRASTIC model to assess groundwater vulnerability to
pollution: application to the Haouz aquiferof Marrakech (Morocco), Environmental Geology 57, p. 349—
363, 2009.
SOUZA, N. M. Vulnerabilidade à poluição das águas
subterrâneas: um estudo do aquífero Bauru na zona urbana de Araguari, MG. Dissertação de Mestrado - Universidade Federal de Uberlândia, 2009.
TOOD, K. Hidrologia de águas subterrâneas. Nova
York: Ed. Edgard Blucher Ltda. p. 319, 1959.
ZWAHLEN, F. Vulnerability and risk mapping for the
protection of carbonate (karst) aquifers, final report
(COST action 620). European Commission, Directorate-General XII Science, Research and Development, Brussels, p. 38, 2003.

100

RBRH – Revista Brasileira de Recursos Hídricos Volume 19 n.2 –Abr/Jun 2014, 101‐114

Modelagem Computacional da Válvula Antecipadora de Onda como
Mecanismo de Alívio para o Golpe de Aríete
João Marcelo Costa Barbosa*, Marco Aurélio Holanda de Castro*
jm_eng.quimico@hotmail.com; marco@ufc.br
Recebido: 21/03/12 - revisado: 14/06/13 - aceito: 31/03/14

RESUMO
Neste artigo foram realizadas simulações do transiente hidráulico na parada do conjunto moto-bomba, com a válvula
antecipadora de onda (VAO) com abertura e fechamento completo e não instantâneo como mecanismo de alívio para o golpe
de aríete. O objetivo dessa válvula é reduzir e minimizar os efeitos do transiente hidráulico num sistema de bombeamento. A
válvula antecipadora inicia sua abertura quando a pressão mínima de regulagem é excedida, logo após a passagem da onda
de baixa pressão. É necessário que a válvula esteja próxima da bomba. As equações diferenciais de conservação de massa e de
momento foram numericamente resolvidas pelo método das características. O programa computacional UFC6 foi escrito de
modo a implementar esse método e as condições de contorno propostas para a válvula antecipadora. Esse código foi escrito na
linguagem Visual Basic. Este artigo apresenta cinco casos da aplicação da válvula antecipadora nos sistemas de
bombeamento, sendo duas adutoras hipotéticas e três reais e existentes no Brasil. Este artigo apresenta um guia para a
modelagem da válvula antecipadora de onda.
Palavras-chave: Hidráulica Transiente, mecanismos de alívio do golpe de aríete, válvula antecipadora de onda.

Para a resolução numérica das equações diferenciais ordinárias utilizam-se diferenças finitas
para uma manipulação numérica simples (WYLIE;
STREETER, 1978), e então, determina-se a vazão
(ou velocidade) e carga piezométrica.
Em decorrência da variabilidade da pressão
e da possível contração e expansão da tubulação
durante o fenômeno transitório, a tubulação e equipamentos podem sofrer com problemas de fadiga,
ruptura da tubulação e quebra de equipamentos,
além de danos a pessoas próximas as linhas de distribuição de água.
Por isso, para reduzir os problemas citados
anteriormente, mecanismos que atenuem esses efeitos devem ser considerados nos projetos de adutoras
e redes. Recomenda-se utilizar mecanismos atenuadores de pressão tais como: válvula antecipadora de
onda, ventosa, chaminé de equilíbrio, tanque de
alimentação unidimensional (TAU), entre outros.
Neste artigo, o mecanismo utilizado é a válvula antecipadora de onda (VAO), que tem a função
de proteger a tubulação e o conjunto de bombas
contra o transiente hidráulico decorrente da parada
repentina do bombeamento. A válvula deve ser regulada para funcionar quando a pressão atingir um
valor mínimo. Para proteger a bomba contra os
problemas decorrentes do efeito transitório, a válvu-

INTRODUÇÃO
Em sistemas de distribuição de água, a análise do fenômeno transitório (golpe de aríete) é de
fundamental importância, pois, com base nessa
análise é possível projetar sistemas que suportem as
oscilações de pressão e assim evitar prejuízos econômicos e sociais.
Os sistemas de abastecimento de água estão
sujeitos à variação da vazão e pressão devido a diversos fatores, tais como: vazamento, demandas variáveis, acionamento ou desligamento de bombas (intencional ou por interrupção de energia). Desse
modo, para um dimensionamento adequado, é necessário o estudo do regime transitório e a resolução
das equações que descrevem o fenômeno.
A ABNT (Associação Brasileira de Normas
Técnicas) recomenda o método das características,
através da NBR-12215/1992, na elaboração de projetos de sistemas hidráulicos. Esse método transforma
as equações diferenciais parciais da continuidade e
quantidade de movimento, em equações diferenciais
ordinárias.
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as equações da quantidade de movimento e continuidade são descritas por (1) e (2) respectivamente.

la antecipadora deve ser instalada próximo ao conjunto de bombas.
Outro dispositivo utilizado como mecanismo proteção é a ventosa, que é projetada para admitir ou expulsar automaticamente grandes quantidades de ar durante o enchimento, esvaziamento ou
operação de um sistema de adução de água (JÚNIOR, 2007). Assim, a ventosa atua na proteção das
sobrepressões e subpressões.
A chaminé de equilíbrio é um dispositivo de
proteção utilizado para minimizar os efeitos de fechamento rápido de válvulas ou variações bruscas de
vazão em turbinas e bombas (BARBOSA, 2006).
O tanque de alimentação unidirecional
(TAU) consiste num reservatório de baixa altura,
aberto para a atmosfera e dotado de válvula de retenção, que impede a passagem de água da adutora
para o reservatório (BARBOSA, 2006).
Neste artigo é apresentada uma nova metodologia para o cálculo do transiente hidráulico da
válvula antecipadora de onda como mecanismo de
alívio para o golpe de aríete, via simulação numérica, utilizando o software UFC6.

L

∂Q
∂t

gA

∂H
∂x

fQ|Q|
2DA

L

∂H
∂t

a ∂Q
.
gA ∂x

0

0

(1)

(2)

Realizando-se uma transformação linear entre as equações 1 e 2 (L=L1+λgA.L2), converte-se o
sistema de equações diferenciais parciais em equações ordinárias, e utilizando diferenças finitas na
discretização temporal; o resultado pode ser representado pelas equações de (3) até (10).
As equações características positivas são representadas por (3), (4) e (5).
C :Q

Cp

Cp

Q

Ca. H

Ca. H

(3)

R. Q |Q |

(4)

MEDOTOLOGIA
dt
dx

Neste artigo serão avaliados o comportamento da válvula antecipadora de onda como mecanismo de proteção contra o golpe de aríete, o
amortecimento das pressões máximas que ocorre na
tubulação e será feita uma breve comparação com
outros dispositivos de proteção.
O primeiro nó das adutoras consideradas
deve ser uma bomba, o segundo a válvula antecipadora (na verdade a válvula localiza-se na derivação
da linha principal próximo a bomba) e o último um
reservatório de nível constante.
Será apresentado na metodologia deste artigo, o método das características aplicado ao transiente hidráulico (golpe de aríete), o funcionamento
básico da válvula antecipadora de onda, a sua modelagem, as restrições do modelo, os dados de entrada,
as normas referentes ao funcionamento e o prédimensionamento da válvula.

1
a

(5)

As equações características negativas são representadas por (6), (7) e (8).
C :Q

Cn

Cn

Q

dt
dx

1
a

Ca. H

Ca. H

(6)

R. Q |Q |

(7)

(8)

Os parâmetros são descritos por (9) e (10).
Ca

gA
a

(9)

R

f. Δt
2DA

(10)

Método das características
O método das características, quando aplicado às equações da quantidade de movimento e
continuidade, que descrevem o golpe de aríete
transforma as equações diferenciais parciais em
equações ordinárias. Segundo (CHAUDHRY, 1979),

Onde:
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g = aceleração gravitacional (m/s2);
a = celeridade (m/s);
A = área da seção transversal interna (m2);
f = fator de atrito;
Δt = intervalo de tempo computacional (s);
D = diâmetro interno (m);
Q = vazão (m3/s)
H = carga piezométrica (m);
Os subscritos "A" e "B" referem-se respectivamente a
seção de montante e a seção de jusante a seção "P".

Modelo da Válvula Antecipadora de Onda
A válvula antecipadora de onda deve ser
instalada na derivação da linha principal próximo ao
conjunto de bombas (no segundo nó da adutora). A
equação que descreve o comportamento da válvula
para cada passo de tempo, pode ser deduzida a
partir da equação de Bernoulli entre as seções 3 e 4,
conforme indicado na Figura 2. Deve-se enfatizar
que esta equação é válida apenas para cada passo de
tempo.

A curva característica positiva é representada pela linha C+ na Figura 1, que é descrita pela
equação característica positiva, com inclinação positiva (Equação 5). Na mesma Figura representa-se a
equação característica negativa por C- com inclinação negativa descrita pela equação (8).
Para o cálculo de vazão e carga em cada passo de tempo, utiliza-se uma discretização espacial
(ΔX) e temporal (Δt), conforme indicado na Figura
1. Calcula-se carga e vazão na seção hipotética (para
seção interna) "P" com base nas seções "A" e "B",
utilizando-se as equações de (3) até (10).
Para o cálculo na primeira seção, basta utilizar as equações características C- representadas de
(6) até (8) e as condições iniciais e de contorno.
Para o cálculo na última seção, utilizam-se as equações características C+ representadas de (3) até (5) e
as condições iniciais e de contorno.

Figura 2 - Válvula Antecipadora de Onda (VALLOY, 2013)

A equação de Bernoulli entre as seções (3) e
(4) é representada pela equação (12).
P

A discretização espacial e temporal deve atender ao critério de estabilidade e convergência,
que é conhecido por condição de estabilidade de
Courant, representado pela equação (11). Para a
igualdade, pode-se determinar a relação entre Δt e
Δx. Caso uma for definida, a outra pode ser calculada diretamente.
1
a

V
2. g

P

Z

γ

V
2. g

Z

(12)

Sendo:
P3 = pressão relativa na seção 3;
Patm= pressão atmosférica (seção 4);
V3 e V4 = velocidade nas seções 3 e 4 respectivamente.
Devido a proximidade, as pressões nas seções 1, 2, 3
são consideradas iguais. Assim, considerando a igualdade entre as pressões, para cada passo de tempo, pode-se relacionar a vazão na válvula pelas equações (13) e (14).

Figura 1 - Malha de cálculo

Δt
Δx

P
γ

Q

Q

(11)
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De acordo com a equação da continuidade,
e para cada passo de tempo:
Q

Q

Q

cota, vazão, coeficiente de descarga e área da válvula); o coeficiente β é função da geometria da tubulação e cota no local de instalação da válvula.

(15)

Restrições do Modelo

Onde:
Q1, Q2 = vazão nas seções 1 e 2;
QV = vazão na válvula;
QV0 = vazão na válvula para o estado permanente;
H1 = carga na seção 1;
ZN2 = cota no segundo nó (entre as seções 1 e 2).
O subscrito “0” indica a condição para o estado
permanente.

O modelo não considera uma eventual aspiração de ar, pois isto não foi considerado na modelagem. Portanto, o modelo é válido apenas para
vazões positivas (sentido válvula ambiente externo).
Essa simplificação é plausível, pois a válvula deve ser
projetada para expulsar o fluido.
Devido à localização da válvula próxima ao
nó da derivação principal, com distância não especificada na norma da CEDAE (2006), a pressão do nó
é considerada igual à pressão na válvula.

Com base na equação da continuidade (15)
e nas equações características positivas (3, 4 e 5) e
negativas (6, 7 e 8) do método das características, a
carga piezométrica pode ser relacionada pela equação (16).
H

Cp

Q

Cn
Ca

Dados de entrada do modelo
A válvula antecipadora apresenta uma lista
de dados de entrada para a sua utilização no programa UFC6. Os dados são os seguintes: pressão
máxima de regulagem, pressão mínima de regulagem, coeficiente de descarga, diâmetro nominal,
tempo inicial de abertura da válvula, intervalo do
tempo de abertura da válvula, intervalo do tempo de
permanência da válvula completamente aberta e
intervalo do tempo de fechamento da válvula.
A Pressão Máxima de Regulagem é limite
máximo de pressão. A válvula abre como uma válvula de alívio comum, caso a pressão da tubulação
exceda a pressão máxima. O valor padrão da pressão
máxima de regulagem é 10% acima da pressão permanente no local de instalação da válvula.
Pressão Mínima de Regulagem é limite mínimo de pressão. Caso a pressão se aproxime da
pressão mínima de regulagem, a válvula inicia a sua
abertura. O valor padrão da pressão mínima de
regulagem é 50% do valor da pressão permanente
no local de instalação da válvula.
O Coeficiente de Descarga aproxima o
comportamento da abertura da válvula. Neste artigo,
o coeficiente de descarga adotado é o mesmo da
válvula do tipo globo.
O Diâmetro Nominal é o diâmetro comercial da válvula antecipadora de onda. Devido à falta de
dados, considera-se que o diâmetro interno é igual
ao diâmetro nominal.
O tempo contado a partir do início da simulação até o tempo em que a válvula inicia a sua abertura é chamado de Tempo Inicial de Abertura da
Válvula (TIAV).
O Intervalo do Tempo de Abertura da Válvula (ΔTAV) é o intervalo em que a válvula perma-

(16)

Ca

No qual, Cp1 é o parâmetro descrito pela
equação 4 para a seção 1; Cn2 é descrito pela equação 7 para a seção 2; Ca1 e Ca2 são os parâmetros das
seções 1 e 2 descritos pela equação 9.
Combinando as equações (13) e (14) com a
equação (16), pode-se representar a vazão pela equação (17).
Q

0,5.

C

C

4C . β

(17)

Com os parâmetros descritos pelas equações
(18), (19) e (20).
τ

C

β

A . Cd
A . Cd

(18)

τQ
Ca

Cp

Ca . H

Cn

Ca

Z

Ca . Z

(19)

(20)

No qual, τ relaciona os coeficientes de descarga (CV) e área da válvula (AV) do transiente hidráulico com o estado permanente; o termo CV é
função das características do sistema (área, pressão,
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nece abrindo (o tempo que a válvula está completamente aberta menos TIAV).
O Intervalo do Tempo de Permanência da
Válvula Completamente Aberta (ΔTPVA) é o intervalo em que a válvula permanece completamente
aberta.
O Intervalo do Tempo de Fechamento da
Válvula (ΔTFV) é o intervalo em que a válvula executa o procedimento de fechamento completo.

K

1.
2.

Norma
De acordo com a norma geral para projeto
e construção de estações elevatórias de água (CEDAE, 2006):






Q

G
∆P

/

(21)

Determinar o Diâmetro Nominal com base
no valor de KV (ver Tabela 1).
Verificar
se
a
velocidade
máxima
(Vmáx=Qmáx/A) não excede o valor da velocidade recomendada pelo fabricante (para
esse tipo de válvula recomenda-se uma velocidade máxima de 15 m/s). Caso exceda,
recalcular a velocidade para um diâmetro
nominal acima e abaixo do valor determinado.

Onde:
KV= coeficiente para o dimensionamento da válvula;
G = densidade relativa;
Q = vazão para o estado permanente (m3/h);
ΔP = diferencial de pressão (bar);
Qmáx = Vazão máxima para o transiente hidráulico
no local de instalação da válvula (m3/s).

A descarga, quando da parada de funcionamento das bombas por qualquer motivo,
deve ocorrer para um sistema de drenagem
ligado ao sistema público de águas pluviais
ou para um corpo receptor apropriado.
Quando o sistema público de águas pluviais
não tiver capacidade para receber diretamente a descarga, deve ser prevista a construção de uma caixa de concreto armado
com volume suficiente para acumular a descarga da rede no tempo de abertura da válvula.
O corpo de água escolhido para receber a
descarga deve ter a capacidade para isso,
devendo ser analisada a influência da vazão
descarregada no seu escoamento.

SIMULAÇÃO E RESULTADOS
Nesta seção, analisa-se a influência do diâmetro nominal, do tempo de fechamento e do volume de líquido descarregado pela VAO das simulações A e B (devido às limitações de espaço, apenas
duas das cinco simulações foram escolhidas). Verifica-se, também, o amortecimento das pressões para
as adutoras A, B, C, D e E. No final da seção, apresenta-se uma breve análise de outros dispositivos de
proteção.
As adutoras de A até E apresentam as seguintes particularidades:

Pré-dimensionamento da válvula
A análise a seguir, proposta por Barbosa
(2010), é utilizado para a escolha inicial do diâmetro nominal da válvula. O diâmetro adequado deve
ser determinado pela análise do amortecimento do
transiente hidráulico via simulação computacional.
O processo de pré-dimensionamento das
válvulas será demonstrado em cinco passos:

A. adutora real, com local não especificado;
B. trecho da adutora do município Alto Sertão
em Alagoas;
C. adutora hipotética com tubulação de ferro
fundido classe K7;
D. outro trecho da adutora do município Alto
Sertão em Alagoas;
E. adutora hipotética com tubulação de PVC
padrão.

1.

Determinar a vazão da tubulação no estado
permanente (dado de entrada).
2. Determinar a pressão máxima e mínima da
tubulação (para o transiente hidráulico).
3. Calcular o valor de KV e arredondar para o
valor superior próximo (ver Tabela 1).
Segundo Smith (2004), a equação 21 deve
ser aplicada para uma única fase, considerando
comportamento de líquidos newtonianos:

A Tabela 2 mostra os dados gerais das simulações, a Tabela 3 os dados da tubulação, a Tabela 4
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Tabela 1 - Coeficiente KV e DN (Exemplo: considere que a válvula trabalha em serviço temporário, e um Kv calculado de
110 , o diâmetro nominal escolhido está indicado na segunda coluna da linha indicada).
∑

Á _

Δx

Á _

Dados da válvula

L
DP Amos-

Simulação

α

A

0,357

0,098

B

0,515

C

Distância da

αVAO

DN

Pmin

ΔTPVA
TIAV (s)

ΔTAV (s)

(s)

ΔTFV (s)

bomba

(mm)

(mca)

0,559

2,86

65

39,35

11,67

0,31

10,0

30,0

0,011

0,534

1,97

100

36,78

20,97

0,42

10,0

30,0

0,188

0,290

0,000

10,53

25

94,88

18,09

1,00

10,0

30,0

D

0,521

0,223

0,577

1,46

125

13,29

11,48

1,44

10,0

30,0

E

0,353

0,243

0,252

1,92

75

26,50

10,34

1,43

10,0

30,0

tral

Fonte: Dimensionamento de válvulas auto-operadas do tipo “Y”. Valloy fabricante (algumas linhas da tabela foram omitidas por questões
de espaço). *valores interpolados

Tabela 2 - Dados gerais da Simulação

Simulação

Celeridade

Tempo da

L (m)

(m/s)

simulação TS, (S)

Número de

Passos

trechos

de tempo, PT

Intervalo de
discretização
temporal, DT (s)

Intervalo de discretização
Espacial, DX (m)

A

2103,44

100

361,86

106

12666

0,007895

2,857

B

3720,00

96

354,32

22

17249

0,005565

1,972

C

11300,00

100

1319,93

23

12540

0,007974

10,526

D

1980,00

90

354,32

21

21842

0,004120

1,460

E

1770,00

89

362,02

8

16687

0,005303

1,920

Tabela 3 - Dados da Tubulação
Diâmetro

Espessura

Rugosidade

Módulo de

Coeficiente

Pressão de

interno (mm)

(mm)

(mm)

elasticidade (GPa)

de Poisson

serviço (mca)

A

252,0

11,0

0,0015

3,0

0,38

100

B

462,0

19,2

0,0015

3,0

0,38

100
785

Simulação

C

154,6

7,7

0,2600

172,0

0,28

D

462,0

19,2

0,0015

3,0

0,38

100

E

299,8

13,1

0,0015

3,0

0,38

100

Tabela 4 - Dados da Bomba
N° de

Vazão por

N° de

Altura

Rendimento

Momento de

bombas

bomba (m3/s)

Rotações (rpm)

manométrica (m)

por bomba

inércia (kg.m2)

A

1

0,0610

1750

78,64

0,71

0,970

B

2

0,0825

1750

73,59

0,76

1,930
0,900

Simulação

C

1

0,0160

3550

190,00

0,48

D

2

0,0980

1750

26,62

0,74

0,520

E

1

0,1010

1750

53,00

0,73

3,559
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Tabela 5 - Dados da válvula antecipadora de onda e coeficiente de amortecimento máximo

DN

DN

(Pol)

(mm)

1

25

1.1/2

Válvula On- Off
KV

Serviço Contínuo

Serviço intermitente

Serviço Esporádico

V = 0,5 m/s

V = 2,0 m/s

V = 5,0 m/s

V = 8,0 m/s

V = 15,0 m/s

QMin (m3/h)

QMin (m3/h)

QMáx (m3/h)

QMáx (m3/h)

QMáx (m3/h)

13,0

0,90

3,60

8,60

14,00

17,60

40

33,0

2,10

8,20

20,50

32,80

61,20

2

50

50,0

3,55

14,20

35,30

56,50

106,20

2.1/2

65

68,0

6,00

23,70

59,80

95,80

179,30

3

75

120,0

8,00

32,00

79,60

127,10

238,30

4

100

205,0

14,20

56,70

141,50

226,10

424,10

5

125

430,0

23,00*

91,95*

229,25*

367,40*

689,05*

6

150

580,0

31,80

127,20

317,90

508,70

954,00

proteger contra sobrepressão, tende a estabilizar a
pressão de forma mais rápida.

os dados da bomba e a Tabela 5 os dados da válvula
antecipadora de onda e coeficiente de amortecimento máximo.
As Figuras de 13 até 17 (em anexo) representam as envoltórias máximas e mínimas com e
sem a válvula antecipadora de onda das simulações
A, B, C, D e E para os dados apresentados nas Tabelas de 2 até 5.
Na simulação A, a válvula inicia a abertura
em 11,67 segundos, abre completamente de forma
não instantânea em 0,31 segundos, permanece
completamente aberta em 10 segundos e fecha de
forma suave em 30 segundos.
Na simulação B, a válvula inicia a abertura
em 20,97 segundos, abre completamente de forma
não instantânea em 0,42 segundos, permanece
completamente aberta em 10 segundos e fecha de
forma suave em 30 segundos. Nas demais simulações
os dados são apresentados nas Tabelas de 2 até 5.

Figura 3 - Gráfico do DN (simulação A)

Na simulação B (Figura 4), observa-se um
pico de máxima pressão em 52,3 segundos, com
pressão de 115,79 mca e carga piezométrica de
397,83 m. Esse máximo de pressão formou-se por
causa do acréscimo de 50% do diâmetro da válvula.

Análise do diâmetro nominal
A escolha do diâmetro nominal da válvula
deve ser analisada de forma criteriosa. Caso o diâmetro for muito superior ao adequado, as oscilações
de pressão podem acarretar na formação de onda
de subpressão e/ou sobrepressão e ainda ocorrer a
aspiração de ar.
Na Figura 3, observa-se que na válvula com
diâmetro nominal de 125 mm ocorre a formação de
subpressão e sobrepressão no local de instalação da
válvula. Esse efeito se propaga por todo o sistema.
No caso da válvula com dimensionamento adequado
(DN=65 mm, determinado pela análise do amortecimento do transiente hidráulico), a válvula além de

Figura 4 - Gráfico do DN (simulação B)
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Intervalo do tempo de fechamento da válvula
(ΔTFV)

Análise do volume de líquido descarregado pela
válvula

A perturbação ocasionada pela mudança de
fluxo, devido à manobra de fechamento, pode acarretar em ondas de sobrepressão, podendo causar
danos aos equipamentos. Por isso, o tempo de fechamento deve ser suficiente para minimizar essa
perturbação.
Na simulação A (Figura 5), avaliou-se o efeito do intervalo para o tempo de fechamento de 10 e
30 segundos. Nesta simulação, um fechamento
completo da válvula em 10 segundos não é suficiente para minimizar a sobrepressão provocada pela
mudança de fluxo, pois o primeiro pico de pressão,
após o início de manobra de fechamento, apresenta
uma pressão próxima da máxima no local de instalação da válvula antecipadora.

A válvula deve descarregar o líquido em todo o tempo do alívio de pressão de forma adequada,
para dessa forma, evitar danos ambientais.

Figura 7 - Gráfico do volume descarregado (simulação A)

Figura 5 - Gráfico do ΔTFV (simulação A)
Figura 8 - Gráfico do volume descarregado (simulação B)

Na simulação B (Figura 6), observa-se que a
redução do tempo de fechamento da válvula acarreta na formação de um pico de máxima pressão após
o início da manobra de fechamento da válvula.

Com base no volume previsto, para que ocorra o amortecimento adequado de pressão, devese destinar o fluido, nesse caso a água, de acordo
com as normas vigentes. Pode-se construir uma caixa de concreto para armazenar o fluido expulso, ou
ainda, despejar diretamente num corpo hídrico
próximo.
Nas simulações A e B (Figuras 7 e 8) a válvula antecipadora de onda descarregou 1,0 m3 e 2,5 m3
respectivamente.
Amortecimento das pressões
Nesta seção, realizou-se um estudo de cinco
adutoras (com características descritas nas Tabelas
2, 3 e 4) para o amortecimento das máximas pressões em função do espaço.

Figura 6 - Gráfico do ΔTFV (simulação B)
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valor é nulo. A adutora D apresenta o pior
coeficiente de amortecimento.
A válvula antecipadora de onda amortece as
máximas pressões na adutora, e esse coeficiente
mostra o efeito do amortecimento das máximas
pressões em toda a tubulação.

O amortecimento das envoltórias máximas
foi analisado pela equação, que é descrita pelo coeficiente de amortecimento máximo para o transiente hidráulico ( ).
Esse coeficiente é um parâmetro que avalia
o efeito do amortecimento dos picos de máximo,
que ocorre ao longo da tubulação, e pode ser descrito pela equação 22.
Á _

dx

Á _

(22)

L
Sendo: L o comprimento da tubulação; PPERM a
pressão para o estado permanente na seção x (mca);
PMÁX_SEM a pressão máxima, sem mecanismo de
proteção, na seção x (mca); PMÁX_COM a pressão
máxima, com a válvula antecipadora de onda, na
seção x (mca); dx o intervalo de discretização
espacial (m).

Figura 9 - Coeficiente de amortecimento máximo

Comparação com outros dispositivos
Esse coeficiente apresenta um valor máximo
unitário e mínimo nulo. Quanto maior for o
amortecimento das pressões máximas em cada
seção, menor será o coeficiente de amortecimento.
A pressão permanente é calculada com base
na equação de Bernoulli, considerando, apenas, a
perda de carga distribuída.
A pressão máxima, em cada seção com e
sem mecanismo, pode ser determinada verificando
o valor máximo de cada seção para o tempo da
simulação.
Fazendo uma discretização espacial, a
equação para o coeficiente de amortecimento
máximo pode ser simplificada para:
∑

Á _

Δx

Á _

Nesta simulação instalou-se a ventosa no local indicado na Figura 10. A ventosa localiza-se a
1563 metros da bomba. Esse dispositivo atenua as
máximas e mínimas pressões da adutora.

(23)

L

Figura 10 - Simulação A com Ventosa

O somatório é calculado para cada espaço
entre duas seções da tubulação, utilizando a média
dos valores das pressões entre as seções.
Os dados gerais das adutoras consideradas
estão indicados na Tabela 2, os dados da tubulação
na Tabela 3, e os dados das bombas na Tabela 4.
Os dados da válvula antecipadora de onda, o
coeficiente de amortecimento máximo em toda a
tubulação, o desvio padrão e o coeficiente de
amortecimento na válvula estão ilustrados na Tabela
5.
Na Figura 9, observa-se que a adutora C
apresenta um amortecimento máximo em
aproximadamente 40% da tubulação, pois o seu

Figura 11 - Simulação A com Válvula de Alívio
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tação unidirecional como dispositivos atenuantes do Golpe de
Aríete em adutoras. Dissertação - Universidade Federal do
Ceará.

Na Figura 11, instalou-se a válvula de alívio a
2,85 metros de distância da bomba. Esse dispositivo
atenuou as máximas pressões na adutora A.
Na Figura 12, verificou-se que o mecanismo
tanque de alimentação unidirecional (TAU) minimizou os efeitos das máximas e mínimas pressões da
adutora.
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CONCLUSÕES
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A válvula antecipadora, além de proteger
contra as sobrepressões, atua de forma a estabilizar
mais rapidamente a pressão em toda a tubulação,
contribuindo, assim, para minimizar os efeitos decorrentes do golpe de aríete.
Um fechamento repentino ocasiona a formação de onda de sobrepressão, isso ocorre devido
à desaceleração repentina do escoamento, podendo
ser evitada com um intervalo do tempo de fechamento próximo de 30 segundos.
O líquido deve ser descarregado num corpo
hídrico próximo, respeitando os limites de vazão, ou
ainda armazenado numa caixa de concreto, por isso,
é de suma importância a verificação da vazão máxima e do volume de líquido descarregado.
O amortecimento das máximas pressões ao
longo do espaço é bastante útil para verificar se a
válvula está aliviando as máximas pressões de acordo
com o esperado. Esse efeito pode ser determinado
pela análise do coeficiente de amortecimento máximo para o transiente hidráulico.
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Modeling Of Anticipation Control Valve As A Relief
Mechanism For Water Hammer
ABSTRACT
This work presents a computer modeling study of
the effect of Non-instantaneous Anticipation Control Relief
Valves installed in pipelines of a pumping system. The
purpose of these valves is to decrease and minimize the
effects of the Water Hammer phenomena on pumping systems. The anticipation valve starts its process of opening
when the minimum pressure value allowed by its controlling mechanism is achieved, after the passage of the first
pressure wave. It is required that the valve be installed near

REFERÊNCIAS
BARBOSA, M. P. R. (2006). Golpe de Aríete: Modelagem
computacional de chaminés de equilíbrio e tanques de alimen-
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the pump. The partial differential equations of the conservation of mass and conservation of moment were numerically solved using the Method of the Characteristics. A
specific boundary condition for anticipation valve is proposed by this work. A computer code called UFC6 was written in order to implement this method and the specific
boundary conditions proposed for the anticipation relief
valve. This code was written using the Visual Basic Computer language. This study presents five cases showing the
effects of non-instantaneous Anticipation Control on
pumping systems. Two of the pipelines were hypothetical
pipelines and three were real, existing pumping systems.
This work also presents a guideline for the practical design
of anticipation relief valves.
Key-words: Hydraulic transient, relief mechanisms for
water hammer, anticipation valve.
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ANEXO

Cota Piezométrica (m)

Envoltórias Máximas e Mínimas - Simulação A
360
350
340
330
320
310
300
290
280
270
260
250
240

Carga Permanente (m)
Envoltórias máximas
Cota do terreno (m)

Envoltórias mínimas
2200

2000

1800

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

Comprimento Acumulado (m)

Envoltórias Máxima e
Mínima - sem
mecanismo de proteção
(m)
Envoltórias Máxima e
Mínima - com válvula
antecipadora de onda
(m)

Figura 13 — Gráfico das envoltórias máximas e mínimas com e sem a válvula antecipadora de onda — simulação A

Envoltórias Máximas e Mínimas - Simulação B

390

Carga Permanente (m)

380
Cota Piezométrica (m)

370

Cota do terreno (m)

360
350
340
330
320
310
300
290
280
3800

3600

3400

3200

3000

2800

2600

2400

2200

2000

1800

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

Comprimento Acumulado (m)

Envoltórias Máxima e
Mínima - sem
mecanismo de proteção
(m)
Envoltórias Máxima e
Mínima - com válvula
antecipadora de onda
(m)
Envoltórias Máxima e
Mínima - com válvula
antecipadora de onda
(m)

Figura 14 — Gráfico das envoltórias máximas e mínimas com e sem a válvula antecipadora de onda — simulação B
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Envoltórias Máximas e Mínimas - Simulação C

480
460
440
420
400
380
360
340
320
300
280
260
240

Carga Permanente
(m)

Cota do terreno
(m)

Envoltórias Máxima
e Mínima ‐ sem
mecanismo de
proteção (m)

12000
11500
11000
10500
10000
9500
9000
8500
8000
7500
7000
6500
6000
5500
5000
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
Comprimento Acumulado (m)

Envoltórias Máxima
e Mínima ‐ com
válvula
antecipadora de
onda (m)

Figura 15 — Gráfico das envoltórias máximas e mínimas com e sem a válvula antecipadora de onda — simulação C

Cota Piezométrica (m)

Carga Permanente
(m)

Envoltórias Máximas e Mínimas - Simulação D

330
320

Cota do terreno (m)

310
300

Envoltórias Máxima
e Mínima - sem
mecanismo de
proteção (m)

290
280
270
2000

1800

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

Comprimento Acumulado (m)

Envoltórias Máxima
e Mínima - com
válvula antecipadora
de onda (m)

Figura 16 — Gráfico das envoltórias máximas e mínimas com e sem a válvula antecipadora de onda — simulação D
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Envoltórias Máximas e Mínimas - Simulação E

90,0

Carga Permanente (m)

Cota Piezométrica (m)

80,0
70,0
60,0

Cota do terreno (m)

50,0
40,0
30,0

Envoltórias Máxima e
Mínima - sem mecanismo
de proteção (m)

20,0
10,0
0,0
1800

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

Envoltórias Máxima e
Mínima - com válvula
antecipadora de onda (m)

Comprimento Acumulado (m)
Figura 17 — Gráfico das envoltórias máximas e mínimas com e sem a válvula antecipadora de onda — simulação E
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Factor Analysis in the Study of Geochemical Processes in the Apodi
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ABSTRACT
Wells of the Jandaira aquifer (in the Northeast of Brazil) were sampled for analyses of Ca2+, Mg2+, Na+, K+, Cl-,
SO4 , HCO3-, CO32-, NH4+, NO2-, NO3- , Fe, pH, hardness, and electric conductivity (EC). 87 wells were sampled during the
dry season of 2009 and during the rainy season of 2010. R-mode factor analysis was applied, using WINSTAT software
and the centroid method and Varimax rotation, for the identification of interrelations between the parameters studied. Variables that contribute significantly to the principal factor during both dry and rainy season are Cl-, EC, hardness, Na+ and
Mg2+; K+ plays a role during the dry season only and CO32- during the rainy season. It is seen that, in general, recharge to the
aquifer reduces the load of the two principal factors in favor of the others. R-mode factor analysis emphasizes the seasonal
changes that occur, even when they are too small to be detected in the individual results of chemical analyses on the large
compound of samples.
2-

Keywords: hydro-geochemistry, R-mode factor analysis, Jandaira aquifer.

(BAKAÇ, 2004); the influence of a landfill and domestic effluents on superficial waters of River
Tarumã and its tributaries, located in Manaus, Brazil
(SANTOS et al., 2006); the quality of groundwater
of Deltaic Plain Sands aquifer of Warry, located in
Nigeria (OLOBANIYI and OWOYEMI, 2006); the
effects of high tides and anthropic actions along the
coastal area of Cuddalore, Tamil Nadu, in India
(SENTHILKUMAR et al., 2008); the quality of
groundwater in the area including the CratoJuazeiro Graben, in the Araripe Sedimentary Basin,
located in Southern Ceará, Northeast Brazil
(MACHADO, 2005); the quality of groundwater
stored in Dunes, Paleodunes, the Barreiras Formation and Migmatite Complex in areas of Fortaleza's metropolitan area in Northeast Brazil
(FERNANDES, 2007).
This paper was developed with data from
the National Program for Water Resources Development - Proagua Nacional entitled: “Assessing water resources and proposing a shared management
model for aquifers of the Apodi Plateau (Chapada
do Apodi) between the states of Rio Grande do
Norte and Ceará” and its goal is to describe geochemical processes which occur in Potiguar Basin's
groundwater, stored in the Jandaíra limestone aquifer, using R-mode factor analysis.

INTRODUCTION

Statistical techniques are used to help describe complex systems; the main feature of this type
of analysis and which makes it so valuable in the
scientific environment is the ability to reduce data,
which makes their interpretation much easier
(MINGOTI, 2005).
Factor analysis was used, among other applications, to the groundwater domain, in order to
investigate: recharge areas in the Floridan aquifer
system, located in Florida, United States
(LAWRENCE and UPCHURCH, 1982); the contamination of the Ayamonte-Huelva aquifer system in
the province of Huelva in Spain (GRANDE et al.,
1996); the hydro-chemical evolution of groundwater
in the province of Karnataka, in India
(REGHUNATH et al., 2002); the quality of groundwater in a contaminated area in Taiwan (LIU et al.,
2003); the concentration of heavy metals in Mirim
Lagoon, on the border of Brazil and Uruguay
(SANTOS et al., 2003); the level of natural radioactivity along the Gediz River Basin in Turkey
1-

Departamento de Física - Universidade Federal do Ceará

2-
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Universidade Federal do Ceará
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Figure 1 - Location of wells sampled.

the use of appropriate technology have contributed
to the area becoming economically important. Irrigated fruit farming is particularly active in Ceará's
portion of the Apodi Plateau with the production of
fruits for exports, especially melons and pineapples(MATIAS et al., 2003).

The area of research comprises important
projects for irrigated horticulture and agriculture.
The continuity of these activities depends
heavily on groundwater resources both in quantity
and in quality. Thus the knowledge on the origin of
salts dissolved is an important information.

MATERIAL AND METHODS
The Potiguar Basin is located in the state of
Rio Grande do Norte and a small western part of it is
in the state of Ceará. It is 200 km away from Fortaleza, in Northeast Brazil. The Açu Sandstone forms its
base and its top consists of limestone of the Jandaíra
formation, which occurs throughout the basin’s
territory. Figure 1 shows the area under study and
the location of 87 wells where data were collected in
both sampling campaigns.
Depths vary widely; Figure 2 shows a bar diagram.
Excellent quality of the soil, the presence of
sunshine throughout the year, the availability of
water from Jaguaribe River (supplied with water
from Orós dam), the presence of groundwater and

Figure 2 - Bar diagram of well depths.

Groundwater samples were collected in the
municipalities of Baraúna and Mossoró, in the state
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Table 1 - Basic statistics for the 15 parameters analyzed (hard.:hardness, EC: electric conductivity (μScm-1), concentrations
are in mgL-1, SDev.: Standard deviation, Sk: coefficient of assimetry, CV: coefficient of variation)

EC
pH
Hard.
Ca2+
Mg2+
Na+
K+
ClSO42CO32HCO3NH4+
NO2NO3Fe

September 2009
Mean
Median
2599.4
1557.0
6.7
6.8
705.5
490.0
148.6
128.0
80.9
43.7
228.5
99.3
11.2
6.8
571.7
231.4
55.2
41.5
16.9
14.3
450.8
466.5
2.4
1.5
6.7
1.1
29.4
24.5
0.3
0.1

SDev.
3452.1
0.3
685.7
110.7
111.3
469.7
14.8
1167.0
41.9
5.8
122.0
4.4
20.4
37.1
0.8

Sk
0.91
-1.00
0.94
0.56
1.00
0.83
0.89
0.87
0.98
1.30
-0.39
0.61
0.82
0.40
0.75

CV(%)
132.8
4.5
97.2
74.5
72.7
205.6
132.1
204.1
75.9
34.3
27.0
183.3
304.5
126.2
266.7

of Rio Grande do Norte, and Jaguaruana, Quixeré
and Limoeiro do Norte, in the state of Ceará, in two
periods: 87 samples were collected during the dry
period, in September 2009, and again during the
rainy period, in January 2010.
We used standard methods (APHA 1992)
and 15 parameters were analyzed in each collected
sample: ionic concentrations of Ca2+, Mg2+, Na+, K+,
Cl-, SO42-, HCO3-, CO32-, NH4+, NO2-, NO3- and Fe and
pH, hardness and electric conductivity(EC).
R-mode factor analysis was used to identify
existing relationships between the studied variables
(Mingoti, 2005) using WINSTAT software, with data
being included into a Microsoft Office Excel spreadsheet.

January 2010
Mean
Median
2250.9
1534.0
6.9
6.8
633.7
500.0
153.8
136.0
61.2
41.3
172.1
100.4
11.7
6.8
458.4
253.1
87.5
55.6
56.7
46.8
423.9
443.9
1.6
1.6
4.0
0.7
26.2
27.0
0.6
0.1

SDev.
1929.5
0.4
410.4
74.6
73.6
203.8
15.7
602.6
101.7
35.3
163.4
0.6
16.4
13.3
1.6

Sk
1.10
0.75
0.98
0.72
0.81
1.10
0.94
1.00
0.94
0.84
-0.37
0.00
0.60
-0.18
0.94

CV((%)
85.7
5.8
64.9
48.5
120.3
118.4
134.2
131.5
116.2
62.3
38.5
37.5
410.0
50.8
266.7

factor. Factors are obtained after some kind of rotation has been performed to the original matrix of
data, with the first factor always explaining the highest percentage value of total variance and the higher
numbered ones explain progressively smaller portions of the variance.

RESULTS AND DISCUSSION
Table 1 shows a summary of statistics for the
fifteen parameters analysed. R-mode factor analysis
was performed on both sets of data using the centroid method and Varimax rotation. Table 3 shows
eigenvalues of fifteen factors obtained in two simulations and the variance percentage explained by each
factor. Tables 4 and 5 show respectively the results
of this analysis for data collected in September 2009
and January 2010. In these two tables only those
factors that contribute more than 1 % to the accumulated variance are listed. They show that the aquifer recharge decreased the sum of factor loadings of
the two major factors, F1 and F2, and increased that
of remaining factors.
Figures 3a and 3b allow for comparing the
contributions of each variable to the formation of
factors F1 and F2, respectively. Figure 3a shows that
the variables which contributed significantly to the
formation of factor F1 in the dry period and in the
rainy period were: Cl-, EC, hardness, Na+ and Mg2+;

FACTOR ANALYSIS
This analysis explains the information from
a multi-variable matrix with many data in terms of
the compound of few variables only, the so-called
factors, which are vectors, orthogonal to each other
within an abstract space, and are interpreted as
common features that are not observed among original variables. Few factors should provide approximately the same information provided by the original set of data, reducing the system’s complexity.
High factor loading means that the variable makes a
significant contribution to the formation of that
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Table 2 - t-test and Mann-Whitney U-test

Hard.
pH
CE
Ca2+
Mg2+
Na+
K+
ClSO42CO32HCO3NH4+
NO2NO3Fe

t-Test
t-value
0.811
-3.083
0.782
-0.370
1.349
0.961
-0.217
0.787
-2.845
-4.501
1.254
1.369
0.440
1.120
-1.111

Mann-Whitney U
U
p-value
3841
0.910
3219
0.048
3825
0.874
3205
0.047
4349
0.124
3873
0.986
2841
0.002
3738
0.677
2882
0.003
19
0.000
4194
0.281
3632
0.554
4293
0.222
3360
0.848
1044
0.335

p-value
0.419
0.002
0.435
0.712
0.179
0.338
0.828
0.433
0.005
0.000
0.211
0.173
0.661
0.264
0.269

Table 3 - Factors(F), eigenvalues, variance, and accumulated variance

F
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

September / 2009
Eigen
Variance
values
(%)
6.524
43.495
1.713
11.422
1.267
8.451
0.569
3.793
0.539
3.598
0.426
2.846
0.155
1.039
0.108
0.725
0.087
0.581
0.081
0.540
0.044
0.294
0.018
0.122
0.011
0.075
0.006
0.043
0.0003
0.002

Variance
(%acc.)
43.495
54.918
63.370
67.163
70.762
73.608
74.648
75.374
75.955
76.495
76.790
76.913
76.988
77.032
77.034

January / 2010
F
Eigen
values
1
6.284
2
1.379
3
1.055
4
0.773
5
0.551
6
0.381
7
0.282
8
0.258
9
0.118
10
0.092
11
0.030
12
0.028
13
0.013
14
0.012
15
0.003

K+ ions contributed significantly only in the dry period and CO32- only in the rainy period. Such results
point to a change in water produced by recharge
water in the aquifer. Figure 3b shows that the only
variables that contributed significantly to the formation of factor F2 were bicarbonate, in both periods, and pH, in the dry period only.
Table 6 compares factors F3 to F8 in both
sets of samples. One can observe that, upon recharge, ions SO42- and NH4+ start contributing to

Variance
(%)
41.896
9.193
7.036
5.159
3.678
2.545
1.880
1.726
0.788
0.617
0.204
0.187
0.089
0.082
0.020

Variance
(%acc.)
41.896
51.090
58.127
63.286
66.964
69.510
71.391
73.117
73.905
74.523
74.728
74.916
75.005
75.087
75.107

factors that describe a greater share of data variance
(sulfate migrated from factor F6 to F3 and ammonium from factor F7 to F6). There was also a precipitation of calcium (the ion Ca2+ moved from F1 to F4,
iron went from F3 to F8 while nitrate remained in
factor F5. Geochemical processes involving calcium
carbonate, iron carbonate, calcium sulfate and recharge water explain those changes. In the Jandaíra
limestone aquifer, calcium carbonate, calcium sulfate and iron carbonate dissolution contributes to
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Table 4 - Factor-loading matrix for September/2009 samples (hard: hardness; for units see Table 1)
Variable
ClEC
Hard
Na+
Mg2+
Ca2+
K+
HCO3pH
Fe
CO32NO3SO42NH4+
NO2-

Factor
1
0.995
0.994
0.982
0.980
0.928
0.882
0.790
-0.047
-0.142
-0.040
-0.053
0.113
0.429
0.051
0.002

2
-0.047
-0.017
-0.046
0.027
-0.028
-0.073
-0.235
0.864
0.806
0.109
-0.217
-0.244
0.197
-0.069
-0.088

3
-0.013
0.000
-0.018
0.018
-0.065
0.056
0.017
-0.022
0.122
0.755
0.253
0.227
0.155
0.096
0.156

4
0.016
0.017
-0.028
0.032
-0.026
-0.031
-0.060
-0.101
-0.038
0.215
0.715
-0.003
0.200
-0.078
0.029

5
-0.001
0.028
0.093
-0.061
0.131
0.014
-0.044
0.007
-0.180
0.155
-0.006
0.672
0.110
0.001
0.155

6
0.003
0.083
0.063
0.045
0.224
-0.178
0.022
0.156
-0.091
0.071
0.107
0.079
0.598
-0.034
0.020

7
0.021
0.015
-0.036
0.033
0.019
-0.109
0.370
-0.061
0.014
0.049
-0.052
-0.006
-0.027
0.579
0.016

Table 5 - Factor-loading matrix for January/2010 samples
(hard: hardness; for units see Table 1)

-

Cl
Na+
EC
hard
Mg2+
CO32HCO3SO42Ca2+
NO3NH4+
pH
Fe
K+
NO2-

Factor
1
0.972
0.969
0.967
0.852
0.829
0.601
-0.341
0.560
0.516
0.040
-0.100
-0.076
-0.095
0.176
-0.098

2
0.160
-0.095
-0.148
-0.081
-0.054
-0.600
0.789
-0.062
-0.093
-0.038
-0.237
0.016
-0.170
-0.100
-0.138

3
0.013
0.006
0.085
0.325
0.511
0.332
0.024
0.737
-0.088
0.093
-0.067
0.066
-0.043
-0.082
-0.040

4
0.152
-0.023
0.169
0.357
-0.026
0.057
-0.076
-0.085
0.706
0.120
-0.103
-0.164
-0.168
-0.001
-0.058

the presence of Ca2+, SO42-, Fe2+ and HCO3- in the
water. The dissolution of minerals results from recharge with waters containing CO2:

H 2O  CO2  CaCO3  Ca 2  2HCO3 
H 2 O  CO2  CaSO4 

5
-0.024
0.001
0.021
0.052
-0.031
0.053
-0.012
0.087
0.084
0.684
-0.013
0.154
-0.060
-0.130
0.238

6
-0.026
0.063
0.004
-0.097
-0.084
-0.048
-0.149
-0.017
-0.052
-0.013
0.611
0.003
0.170
0.194
0.224

7
-0.022
0.005
-0.022
-0.056
0.029
-0.091
-0.026
0.054
-0.104
0.137
0.005
0.652
0.149
0.066
-0.095

8
0.010
-0.053
-0.036
-0.002
0.029
-0.076
-0.123
-0.035
-0.094
-0.042
0.179
0.121
0.611
0.038
0.079

Ca 2  H 2 CO3   SO42

(2)

H 2 O  CO 2  FeCO 3  Fe 2  2HCO3 

(3)

On the other hand, carbonate precipitation
occurs when the calcium hardness, pH or alkalinity
are increased:

(1)

Ca 2  HCO3  CaCO3  H 

119

(4)

Factor Analysis in the Study of Geochemical Processes in the Apodi Sedimentary Basin, Northeast of Brazil

Figure 3a — Bar diagram with F1 factor-loadings and relative parameter contribution.

Figure 3b - Bar diagram with F2 factor-loadings and relative
parameter contribution.

According to equation (4), Ca2+ concentrations decrease, due to the precipitation of carbonate, and H+ concentrations increase, causing pH
to drop, which explains why in the analysis for January data the pH had a high loading in factor F7 only.
The decrease in concentrations by precipitation is
dominant over the dilution by recharge water; otherwise Mg2+ concentrations (from dolomite dissolution) would also be changed in factor contributions,
which is not the case.
In the presence of abundant HCO3- iron
carbonate may precipitate as shown by the following
equation (5).


Fe 2  2 HCO3  FeCO3  H 2CO3

Table 6 - Variables that contribute most to form the
factors.

Factor
F3
F4
F5
F6
F7
F8

Variable
(September/2009)
(January/2010)
Fe
SO422CO3
Ca2+
NO3
NO32SO4
NH4+
+
NH4
pH
NO2Fe

CONCLUSIONS
(5)
The survey area is extensive with varying
stratigraphy which leads, in general, to high standard deviations and coefficients of variation. In addition, some of the chemical parameters suffer exogenous influences from localized contamination, such
as the nitrogenous compounds NH4+, NO2- e NO3-,
therefore producing elevated values of these statistical parameters.
The development of large-scale farming in
the area suggests that the elevated standard deviation of chloride originates from the use of KCI in
banana plantations, where potassium is absorbed by
plants whereas chloride remains.
Geochemical processes change the ionic
concentrations of water stored in Jandaíra aquifer
due to the arrival of early recharge water at the onset of the rainy season. Elevated hardness is affected
by the dissolution of aquifer rocks and the decrease
usually occurs through dilution with less mineralized
water and through the precipitation of minerals.

Elevated concentrations of Cl- and Na+ result
from the deposition of marine aerosol and the high
solubility of NaCl.
The increase in NO3- and NH4+ concentration suggests the recent arrival of water with high
ammonium concentrations, certainly originating
from the proximity of wells and septic tanks, both
located for 'convenience' close to the houses.
In order to detect possible seasonal effects
on the water chemistry two statistical tests were applied. The parametric T test shows that out of the
fifteen parameters analyzed (Table 2), only three,
pH, SO42- and CO32-, showed a significant difference
(between samples collected during September 2009
and January 2010) at a significance level of 5%. Applying the non-parametric Mann Whitney U- test,
also Ca2+ and K + enter this list at the same significance level of 5%.
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The effect of recharge is dominant over the
three parameters, pH, SO42-, and CO32- found with
the parametric test and less strong on Ca2+ and K +
also found with the nonparametric test.
The highest and associated parameters Cl-,EC,
hardness, Na+ and Mg2+ that occurred in the two
samplings are explained by the dissolution of limestone rock and the semiarid climate that favors the
increase in salinity (EC) and elevated concentrations
of Cl- and Na+, very common in the region.
Easily detectable with factor analysis, the entry of contaminated water into the aquifer during
recharge was identified by the presence of ammonium in the factors. Factors determined by R-mode
statistics highlighted the changes in ionic concentrations, even when they were too small to be identified
in individual results of hydro-chemical analysis of a
large set of samples. Thus, R-mode statistical analysis
has proven to be a very important tool in the study
of hydro-geochemical processes.

LAWRENCE, F.W.; UPCHURCH, S.B. 1982. Identification of
Recharge Areas using Geochemical Factor Analysis. Groundwater, 20 pp. 680-687.
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Análise Fatorial No Estudo De Processos
Geoquímicos Na Bacia Sedimentar Do Apodi,
Nordeste do Brasil
RESUMO
Os poços do aquífero de Jandaira (no Nordeste do
Brasil) foram amostrados para análises de Ca2+, Mg2+,
Na+, K+, Cl-, SO42-, HCO3-, CO32-, NH4+, NO2-, NO3- , Fe,
pH, dureza e condutividade elétrica (CE). Oitenta e sete
poços foram amostrados durante a estação seca de 2009 e
durante a estação de chuvas de 2010. A análise do fator de
moda R (R-mode factor analysis) foi aplicada usando
software WINSTAT e o método centróide e rotação
Varimax, para a identificação de interrelações entre os
parâmetros estudados. Variáveis que contribuem
significativamente ao fator principal tanto durante a
estação seca, quanto na de chuvas são Cl-, CE, dureza, ,
Na+ e Mg2+; K+ desempenha um papel apenas durante a
estação seca e CO32- durante a estação de chuvas. Observase que, em geral, a recarga do aqüífero reduz a carga dos
dois fatores principais em favor dos outros. A análise de
fator de moda R enfatiza as mudanças sazonais que
ocorrem, mesmo quando são pequenos demais para serem
detectados nos resultados individuais das análises
químicas sobre o grande composto de amostras.
Palavras-chave: hidro-geoquímica, análise de fator de
moda R, aqüífero de Jandaira.
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RESUMO
Para fazer frente às pressões exercidas pelas áreas urbanas sobre os recursos hídricos disponíveis, há crescente ênfase
à gestão da demanda urbana de água, principalmente em regiões áridas e semiáridas. No Estado da Paraíba, o caso da
cidade de Campina Grande merece destaque, especialmente pela passada crise no seu sistema de abastecimento (1997-2003)
e a atual perspectiva de uma nova crise (2012-2014). Considerando que a maior demanda de água da cidade é o abastecimento doméstico, este artigo apresenta cenários de simulação, referentes à adoção de medidas tecnológicas de gestão da demanda urbana de água, objetivando fornecer subsídios para a elaboração de um possível programa de uso racional da água
para os consumidores residenciais de Campina Grande - PB. A análise dos resultados indica a viabilidade ambiental da
adoção dessas medidas (redução do consumo de água de até 33,64%). Quanto ao aspecto da viabilidade econômica, alguns
cenários são muito atrativos, mas há aqueles apresentando um maior período de retorno dos investimentos. Para os cenários
menos atrativos economicamente, enfatiza-se o papel do Poder Público no sentido de oferecer incentivos financeiros à população, induzindo-a ao uso racional da água e evitando novas crises no abastecimento de água da cidade.
Palavras-Chave: Aparelhos hidrossanitários poupadores, medição individualizada em edifícios, uso racional da água.

mais coerente com os preceitos da sustentabilidade
da bacia hidrográfica, propicie o uso racional da
água disponível, através de medidas de gerenciamento da demanda. Assim, há uma crescente ênfase
na gestão da demanda urbana de água a qual se
refere a qualquer ação, socialmente benéfica, que
reduz ou modifica a demanda/consumo de água,
representando a forma mais econômica de ampliar a
disponibilidade hídrica (BUTLER; MEMON, 2006).
A valorização das ações de gestão sobre a demanda
de água é, inclusive, um dos importantes elementos
do Plano Nacional de Recursos Hídricos (MMA,
2006).
A necessidade da gestão da demanda urbana de água fica ainda mais patente em centros urbanos de regiões áridas/semiáridas de países em
desenvolvimento (caso de grande parte do Nordeste
brasileiro), onde as condições climáticas, aliadas a
sistemas de abastecimento obsoletos e à inadequação ou ausência da gestão de recursos hídricos, determinam o surgimento de graves problemas de
abastecimento de água, dificultando o atendimento
das demandas quantitativas e qualitativas da população (FIGUERES, 2005; RÊGO et al., 2013). Neste
contexto, pode ser destacada a situação do Estado
da Paraíba — que tem 90,7% do seu território incluídos no Polígono das Secas e, desta forma, caracterizado por alta variabilidade interanual e espacial das

INTRODUÇÃO
A demanda urbana de água vem crescendo
rapidamente, na medida do aumento populacional
e da alta taxa de urbanização verificada em todo o
mundo; por outro lado, a limitação dos recursos
hídricos disponíveis faz aumentar a competição
entre usos da água e reduz o acesso à água de boa
qualidade, tornando o abastecimento urbano um
grande desafio para a gestão de recursos hídricos
(SHARMA; VAIRAVAMOORTHY, 2009).
Tradicionalmente, a resposta aos problemas
resultantes dos desequilíbrios entre oferta e demanda urbana de água tem se constituído em ações para
expansão da oferta hídrica, traduzindo-se na construção de grandes obras hidráulicas. No entanto,
esgotada grande parte das possibilidades deste modelo, dados os elevados custos econômicos, ambientais e sociais da captação de água em mananciais
cada vez mais distantes (HESPANHOL, 2008), surge
a necessidade de um modelo de gestão hídrica que,

1-
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gidos) e a gestão de saneamento ambiental (referente aos serviços de abastecimento de água potável,
coleta e tratamento de esgotos, drenagem pluvial e
disposição de resíduos sólidos), uma vez que o uso
primordial dos recursos hídricos é o abastecimento
dos núcleos urbanos. Assim, a sustentabilidade da
gestão das águas urbanas depende igualmente da
conservação dos recursos hídricos e da melhoria da
qualidade dos serviços de saneamento ambiental, e é
neste sentido que a gestão da demanda urbana de
água pode exercer um importante papel, visto contemplar medidas que permitem reduzir a demanda
de água, melhorar a eficiência do seu uso e evitar a
deterioração dos recursos hídricos (ESTEVAN,
1999).
As medidas de gestão da demanda, de acordo com Sharma e Vairavamoorthy (2009) e Ribeiro
e Braga (2008), podem ser agrupadas nas seguintes
categorias:

precipitações, secas periódicas, expressivas taxas
anuais de evaporação e cursos d’água intermitentes
(ADENE, 2007).
Dentro desta realidade, destaca-se o caso da
cidade de Campina Grande, segunda maior cidade
paraibana e importante polo educacional, industrial
e tecnológico do Estado, cuja história já vivenciou
crise em seu sistema de abastecimento de água. A
crise ocorrida entre os anos de 1997 e 2003 se deu
quando prolongada seca afetou a região Nordeste
do Brasil e o Açude Público Epitácio Pessoa, responsável pelo abastecimento de Campina Grande e
outras cidades do Compartimento da Borborema,
atingiu o mais baixo nível de sua história (15% da
capacidade máxima de armazenamento), submetendo mais de 500.000 pessoas a severo racionamento de água, por um período superior a dois anos
(RÊGO et al., 2000), e trazendo consequências negativas para o desenvolvimento econômico das cidades
afetadas (VIEIRA, 2008).
Os fatores que contribuíram para o agravamento da crise 1997-2003 — entre eles, o uso indiscriminado das águas do manancial e altas taxas de
perdas físicas na rede de abastecimento - permitiram
constatar a ausência de efetiva gestão de recursos
hídricos (RÊGO et al., 2000; GALVÃO et al., 2001).
Esses fatores são os mesmos que, nas atuais circunstâncias (novo período de estiagem no semiárido
brasileiro a partir de 2012), podem provocar uma
nova crise no sistema de abastecimento de água da
cidade de Campina Grande (RÊGO et al., 2012; RÊGO et al., 2013). Constatando-se que a maior demanda de água da cidade é o abastecimento doméstico, este artigo, com base em pesquisa realizada nos
anos de 2007 e 2008, apresenta cenários de simulação, referentes à adoção de medidas tecnológicas de
gestão da demanda urbana de água, objetivando
fornecer subsídios, aos gestores municipais, na elaboração de um possível programa de uso racional da
água para os consumidores residenciais de Campina
Grande. O atual trabalho amplia a pesquisa de Albuquerque et al. (2008) no qual se analisou a implantação hipotética de alternativas tecnológicas de
gerenciamento da demanda de água, apenas, para
um bairro da cidade de Campina Grande.







GESTÃO DAS ÁGUAS URBANAS
A gestão das águas em áreas urbanas exige
uma estreita relação entre a gestão de recursos hídricos (referente às atividades de aproveitamento,
conservação, proteção e recuperação da água bruta,
em quantidade e qualidade adequadas aos usos exi-

Tecnológicas, incluindo o controle de perdas e ligações clandestinas nas redes de distribuição de água, com micro e macromedição e/ou sistemas automatizados de monitoramento das redes; o uso de aparelhos hidrossanitários; a medição individualizada do
consumo de água, inclusive em condomínios verticais; e o uso de fontes alternativas
de abastecimento, como água de chuva ou
de reuso; entre outras;
Econômicas e financeiras, abrangendo estímulos fiscais para redução de consumo e
adoção de novos instrumentos tecnológicos;
tarifação que estimule o uso eficiente, sem
penalizar os usuários mais frágeis, economicamente; estímulo ou penalização financeira que induza o aumento da eficiência da
concessionária de serviços de abastecimento
público; cobrança pelo uso da água bruta;
entre outros; e
Sociopolíticas, que incluem ações regulatórias/institucionais (legislação que induza o
uso racional da água; regulamentação de
novos sistemas construtivos e de instalações
prediais; entre outras) e ações educacionais
(incorporação da questão hídrica nos currículos escolares; programas de educação
ambiental; campanhas de esclarecimento;
entre outros).

A seleção da(s) categoria(s) de medidas
de gestão da demanda urbana de água depende das
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mento de Gravatá, onde recebe tratamento físicoquímico para a distribuição às populações consumidoras. Da estação de tratamento, a água tratada é
aduzida — através de três adutoras, com diâmetros de
500, 700 e 800 mm, e 40 km de extensão (estando
em construção uma quarta adutora) — até Campina
Grande, sendo armazenada em 29 reservatórios, de
acordo com as zonas de pressão dos 540 km da rede
de distribuição de água da cidade (LINS, 2010).
Para abastecer a população campinense, são
produzidos, em média, 2,52 hm3/mês (≈ 1 m3/s) de
água tratada, conforme a macromedição da água
proveniente da estação de tratamento; no entanto,
na rede de distribuição da cidade de Campina
Grande, as perdas físicas equivalem ao alto valor de
49,80% do volume macromedido de água tratada,
conforme relatórios cedidos pela CAGEPA (VIEIRA,
2008).
A quantidade de hidrômetros (economias)
ativos, na categoria residencial, é de 99.425 unidades
(CAGEPA, 2008a), sendo considerada, neste trabalho, como equivalente ao número de residências da
cidade de Campina Grande. Deste total, 13.600 unidades são apartamentos residenciais (IBGE, 2000).
A distribuição do consumo mensal de água
na cidade de Campina Grande (CAGEPA, 2008a),
por categoria de uso, indica que o setor residencial
responde por 80,69% do consumo total de água
(Figura 1).

características geográficas, climáticas, econômicas e
culturais de cada local ou região (FAO, 2001). No
entanto, as ações econômicas e educacionais, quando adotadas isoladamente, nem sempre trazem os
benefícios esperados, de modo que vários autores
(TOMAZ, 2001; OLIVEIRA, 1999; entre outros)
consideram que, na maioria dos casos, as ações tecnológicas (acompanhadas ou não de ações das outras categorias), por não exigirem mudanças drásticas nos hábitos dos usuários, podem ser mais eficientes. Tal consideração é amparada pelos resultados
de iniciativas de gestão da demanda urbana de água,
levadas a efeito em diversas cidades, como Waterloo,
no Canadá (REGIONAL MUNICIPALITY OF WATERLOO, 2006); New York/NY, Goleta/CA, Ashland/OR e Gallitzin/PA (EPA, 2004) e Seatle/WA
(CITY OF SEATLE, 2001), nos Estados Unidos; Recife/PE, no Brasil (COELHO; MAYNARD, 1999).

CASO DE ESTUDO: CAMPINA GRANDE-PB
Campina Grande é a segunda maior cidade
do Estado da Paraíba, tanto no aspecto demográfico
quanto no econômico, e a maior cidade do interior
do Nordeste brasileiro. Possui população urbana de
371.060 habitantes (taxa de urbanização do município: 95,3%), ocupa área de 594,179 km2, tem altitude média de 551 m, e dista 120 km da capital, João
Pessoa (IBGE, 2010).
A cidade está localizada na Bacia Hidrográfica do rio Paraíba (Região do Médio Curso), nas
proximidades do divisor da bacia, não sendo banhada pelo rio principal nem por qualquer dos seus
maiores afluentes; a localização geográfica é um dos
fatores complicadores do seu abastecimento de água
(RÊGO et al., 2001). Assim, no decorrer de sua história, Campina Grande enfrentou diversas crises no
seu sistema de abastecimento de água. Após inúmeras tentativas para resolver o problema, as quais logo
se revelavam insuficientes, em 1957 foi inaugurado o
Açude Público Epitácio Pessoa, localizado no município de Boqueirão (Região do Alto Curso do Paraíba), com o objetivo principal de suprir o abastecimento de água de Campina Grande e outras cidades
do Compartimento da Borborema. A capacidade
máxima de armazenamento do reservatório, atualmente, é de 411,7 hm3, com uma vazão regularizada
de 1,23 m3/s e garantia de 100% para o abastecimento humano (AESA, 2008).
O serviço de abastecimento de água é prestado pela Companhia de Água e Esgotos da Paraíba
— CAGEPA, a qual faz a captação de água bruta no
reservatório Epitácio Pessoa. Através de um sistema
de adutoras, a água é recalcada à Estação de Trata-

80,69%

5,90% 5,52% 6,07% 1,83%

Figura 1 — Distribuição do consumo de água, por categoria
de uso, para a cidade de Campina Grande no ano de 2007.
Fonte: CAGEPA (2007)

Quando são consideradas as faixas de consumo residencial de água, os maiores valores dizem
respeito às faixas de 6-10 m3/mês (27,48%), de 1120 m3/mês (36,94%) e de 21-30 m3/mês (13,45%),
as quais, em conjunto, são responsáveis por 77,87%
do consumo total de água (Figura 2).
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midores, de baixa renda ou não, com consumo
mensal inferior a 10 m3, visto que o valor a ser pago
é fixo (muito embora os relatórios mensais de consumo, elaborados pela CAGEPA, contenham os
dados relativos à faixa de consumo de 0-5 m3/mês).
Outro aspecto importante diz respeito ao
volume captado no reservatório Epitácio Pessoa:
quando são contabilizadas as retiradas para o abastecimento de Campina Grande e outras cidades e
para a irrigação, o total (2,45 m3/s, dado de maio de
2013) ultrapassa a vazão regularizável do reservatório, com garantia de 100% (RÊGO et al., 2013). Isto
torna ainda mais necessária a adoção de medidas de
gestão da demanda urbana de água, de maneira a
evitar a repetição de crises no abastecimento de
água, como aquela ocorrida entre 1997 e 2003 e a
que se anuncia em função da estiagem iniciada em
2012.

Figura 2 — Consumo médio mensal para a categoria
residencial, para a cidade de Campina Grande
no ano de 2007.
Fonte: CAGEPA (2007).

A estrutura tarifária da CAGEPA (2008b),
para consumidores residenciais, é apresentada na
Tabela 1.

METODOLOGIA

Tabela 1 — Estrutura tarifária da CAGEPA, para a
categoria residencial.
Faixas de
Consumo Mensal
TARIFA SOCIAL
Até 10 m³
TARIFA NORMAL
MÍNIMA
(fixa, até 10 m³)
11 a 20 m³ (p/m³)
21 a 30 m³ (p/m³)
Acima de 30 m³

A metodologia adotada, para análise de alternativas de gerenciamento da demanda urbana de
água em Campina Grande, é composta das seguintes
etapas:

Tarifa (R$)
Água

Esgoto

A+E

%E

10,56

2,64

13,20

25

17,90

14,32

32,22

80

2,31
3,05
4,14

1,85
2,74
4,14

-

80
90
100





Fonte: CAGEPA (2008b).
Obs.: A + E, valor da soma das tarifas de água e esgoto; %E,
percentual da tarifa de água referente à tarifa de esgoto.


Este modelo considera uma Tarifa Social
(que beneficia os consumidores com renda mensal
de até 1 salário mínimo, cujo consumo não ultrapasse 10 m3/mês) e uma Tarifa Normal, aplicada aos
consumidores com renda mensal superior a 1 salário
mínimo, onde é fixada a tarifa mínima, para consumo inferior ou igual a 10 m3/mês, e são adotados
valores diferenciados para as demais faixas de consumo, a serem adicionados à tarifa mínima. A tarifa
referente ao esgoto corresponde a um percentual,
entre 80 e 100%, da tarifa de água; no caso dos consumidores de baixa renda, a tarifa de esgoto corresponde a 25% do valor pago pela água. Verifica-se,
no entanto, que há uma penalização para os consu-

Caracterização das medidas de gestão da
demanda urbana de água a serem analisadas, de maneira a identificar os custos e benefícios a elas associados;
Simulação de cenários de gestão da demanda urbana de água, permitindo o cálculo
dos índices de redução de consumo e do
tempo de retorno dos investimentos, decorrentes da adoção das medidas de gestão selecionadas, isoladamente ou em conjunto;
Análise dos resultados, objetivando subsidiar a elaboração de um programa de gestão
da demanda urbana de água para o núcleo
urbano em estudo.

Estas etapas metodológicas estão descritas, mais detalhadamente, na sequência.
Caracterização das Medidas de Gestão
Considerando a sua maior eficiência na redução do consumo de água, mesmo quando adotadas isoladamente, foram selecionadas ações tecnológicas de gestão da demanda urbana de água, a
saber, a medição individualizada em apartamentos
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da vazão) e válvula de fechamento automático (que
detém o fluxo de água, automaticamente, após um
período de tempo determinado).
A caracterização dessas medidas, em termos
de redução de consumo e de custos de investimento,
está apresentada na Tabela 2. Os valores adotados
resultam de pesquisa na literatura especializada e de
tomada de preços no comércio da cidade em estudo.

(condomínios verticais) e o uso de aparelhos hidrossanitários poupadores de água, as quais são sucintamente descritas, a seguir.
A medição individualizada consiste na instalação de um hidrômetro para cada unidade residencial de um condomínio vertical. No modelo de medição global (um hidrômetro para o condomínio), a
conta de água é rateada entre todas as unidades
residenciais, de modo que cada unidade paga pelo
consumo médio dos apartamentos, e não pela quantidade de água que consumiu, o que gera grandes
desperdícios. Com a medição individualizada, a
conta de água e esgoto é estabelecida com base no
consumo real de cada unidade residencial, somado
ao volume rateado do consumo comum do condomínio, sendo este último obtido pela diferença entre o volume registrado no medidor principal e o
somatório dos volumes registrados nos hidrômetros
individuais (COELLHO; MAYNARD, 1999). Segundo estes autores, a adoção da medição individualizada em condomínios verticais na cidade do Recife/PE propiciou uma redução média de 30% no
consumo de água, com algumas contas de água sendo reduzidas em até 50% do valor anterior. Os custos de implantação da medição individualizada são
variáveis e dependem, dentre outros aspectos, do
total de colunas que conduzem a água, da tecnologia adotada para leitura e transmissão das informações de consumo, do padrão do apartamento (acabamento) e da altura do prédio (avaliação das pressões).
Os aparelhos hidrossanitários poupadores
de água são o resultado de avanços tecnológicos que
permitem maior eficiência no uso da água, e podem
ser de vários tipos. Neste trabalho, são adotados: (i)
bacia sanitária de caixa acoplada, com volume de
descarga reduzido (6 litros/acionamento) ou com
válvula de acionamento seletivo (dual-flush, com 6
litros/acionamento, para arraste de dejetos sólidos,
e 3 litros/acionamento, para arraste de dejetos líquidos); (ii) torneira para banheiro, com sensor de
presença (que capta a presença das mãos do usuário
perto da torneira, liberando o fluxo de água até o
momento em que as mãos são afastadas do sensor;
depende de fonte elétrica de alimentação) e de
fechamento automático (que permite o fluxo de
água por um período de tempo programado pelo
usuário ou predeterminado pelo fabricante); (iii)
torneira para cozinha, com arejador (dispositivo,
fixado na saída da torneira, que reduz a secção de
passagem da água e possui orifícios na superfície
lateral, para entrada de ar durante o escoamento da
água, dando ao usuário a sensação de uma vazão
maior); (iv) chuveiro, com arejador (para redução

Tabela 2 — Redução de consumo e custos das medidas
de gestão selecionadas.
Redução de
Medida de Gestão

Consumo
(%)

Custos*
(R$/un)
200,00(b)

Medição

indi-

vidual

em

apartamentos

Edifícios
Novos

420,00(c)
500,00(d)

Edifícios
Antigos

15 a 30%

(a)

Torneira com sensor de pre-

15 a 30%

600,00(b)
750,00(c)

40%

540,00

20%

111,00

50%

170,00

50 a 75%

207,90

50%

166,00

Chuveiro com arejador

20%

84,00

Válvula de fechamento automá-

32 a 62%

tico para chuveiro (vazão cons-

(baixa a alta

tante: 8 l/min)

pressão)

sença
Torneira

com

fechamento

automático
Bacia sanitária com caixa acoplada (6 l/descarga)
Válvula para a bacia sanitária
com caixa acoplada (dual-flush:
3 ou 6 l/descarga)
Torneira com arejador (vazão
constante: 6 l/min)

203,70

Fonte: Coelho e Maynard (1999); Tomaz (2001).
Obs.: * Preços praticados no comércio de Campina Grande- ano
de 2008; (a) uma prumada hidráulica por apartamento; (b)
leitura manual; (c) radiofrequência; (d) leitura eletrônica.

Simulação de Cenários de Gestão da Demanda
Para permitir o cálculo dos índices de redução de consumo e o tempo de retorno do investimento (amortização do investimento inicial) para
implantação das medidas de gestão da demanda,
foram simulados 15 cenários de gestão da demanda
urbana de água (Tabela 3).
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Tabela 3 — Cenários de gestão da demanda.

torneira c/ fechamento automático p/ o banheiro +
uma bacia sanitária c/ caixa acoplada VDR (6 li-

Nº
1
2

Descrição do Cenário

tros/descarga) + uma torneira c/ arejador p/ a

Cada residência adota uma bacia sanitária c/ caixa

cozinha + um chuveiro c/ arejador + uma válvula de
fechamento automático p/ o chuveiro

acoplada de 6 litros/descarga
Cada residência adota uma bacia sanitária c/ caixa

Obs.: Nº, numeração adotada para o cenário.

acoplada dual-flush (3 ou 6 litros/ descarga)
50% das residências adotam uma bacia VDR (6 li-

3

Os cenários da Tabela 3 consideraram as
medidas selecionadas, isoladamente e em conjunto
e todas as unidades residenciais da cidade, independentemente de serem residências isoladas ou apartamentos em condomínios verticais. Para estes últimos, além destes cenários, foi também considerada
a implantação da medição individualizada.

tros/descarga); e 50% adotam uma bacia sanitária c/
caixa acoplada dual-flush (3 ou 6 litros/descarga)

4

Cada residência adota uma torneira c/ fechamento
automático p/ o banheiro
10% das residências adotam uma torneira c/ sensor

5

de presença p/ o banheiro; e 90% adotam uma
torneira c/ fechamento automático p/ o banheiro

6
7
8

Cada residência adota um chuveiro c/ arejador

Cálculo do índice de redução de consumo (IR)

Cada residência adota uma válvula de fechamento
automático p/ o chuveiro

Para definir o percentual de redução de
consumo para a cidade de Campina Grande, a partir
da implantação das medidas de gestão da demanda
urbana de água, foi calculada a economia de água
decorrente da utilização de cada aparelho hidrossanitário poupador de água e da adoção da medição
individualizada nos condomínios residenciais verticais.
Para definição da economia de água propiciada por cada aparelho hidrossanitário poupador
de água, foi adotado o seguinte procedimento:

Cada residência adota uma torneira c/ arejador p/ a
cozinha
Cada residência adota uma torneira c/ fechamento

9

automático p/ o banheiro + uma torneira c/ arejador
p/ a cozinha
10% das residências adotam uma torneira c/ sensor
de presença p/ o banheiro; e 90% adotam uma

10

torneira c/ fechamento automático p/ o banheiro;
cada residência adota uma torneira c/ arejador p/ a
cozinha
Cada residência adota uma bacia sanitária c/ caixa

11

acoplada VDR (6 litros/descarga) + uma torneira c/

i.

fechamento automático p/ o banheiro
Cada residência adota uma bacia sanitária c/ caixa
12

acoplada VDR (6 litros/descarga) + uma torneira c/

CACi = DCAi x CMR

fechamento automático p/ o banheiro + uma torneira c/ arejador p/ a cozinha
acoplada VDR (6 litros/descarga) + uma torneira c/
fechamento automático p/ o banheiro + uma torneira c/ arejador p/ a cozinha + um chuveiro c/ arejador + uma válvula de fechamento automático p/ o
chuveiro
10% das residências adotam uma torneira c/ sensor

ii.

de presença p/ o banheiro + uma bacia sanitária c/
14

caixa acoplada dual-flush (3 ou 6 litros/descarga); e
90% das residências adotam uma torneira c/ fecha-

Cálculo do consumo mensal de cada aparelho poupador, a partir da Equação 2:

CAPi = (1 — Fr) x CACi

mento automático p/ o banheiro + uma bacia sanitária c/ caixa acoplada VDR (6 litros/descarga)

(2)

Sendo: CAPi, consumo médio mensal com a implementação do aparelho poupador i (m3/mês); Fr,
fator de redução de consumo de água por aparelho
poupador i (dado fornecido pelo fabricante, representa a razão entre a vazão do aparelho poupador e
a do aparelho convencional), conforme Tabela 4;

10% das residências adotam uma torneira c/ sensor
de presença p/ o banheiro + uma bacia sanitária c/
15

(1)

Sendo: CACi, consumo médio mensal do aparelho
convencional i (m3/mês); DCAi, distribuição de
consumo de água por aparelho hidrossanitário i,
adimensional (Tabela 4); CMR = consumo médio
mensal do setor residencial de Campina Grande
(m3/mês).

Cada residência adota uma bacia sanitária c/ caixa

13

Cálculo do consumo mensal de cada aparelho convencional, a partir da Equação 1:

caixa acoplada dual-flush (3 ou 6 litros/descarga) +
uma torneira c/ arejador p/ a cozinha + um chuveiro
c/ arejador + uma válvula de fechamento automático
p/ o chuveiro; e 90% das residências adotam uma
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CACi, consumo médio mensal do aparelho convencional i (m3/mês).
iii.

mo por apartamento, a partir da implantação da
medição individualizada. Isto permite que a Equação 3 também seja utilizada para o cálculo da economia de água (EDAi, sendo i a medição individualizada).
O índice de redução de consumo (IR) para
cada aparelho poupador e para cada apartamento
com medição individualizada, foi calculado a partir
da Equação 4:

Cálculo da economia de água, a partir da
Equação 3:

EDAi = CACi — CAPi

(3)

Sendo: EDAi, economia de água proporcionada pelo
aparelho poupador i (m3/mês); CACi, consumo
médio mensal do aparelho convencional i
(m3/mês); CAPi, consumo médio mensal com a
implementação do aparelho poupador i (m3/mês).

IR = (EDAi / CACi) x 100

(4)

Sendo: IR, redução de consumo proporcionado
pelo uso do aparelho poupador i/medição individualizada (%); EDAi, economia de água determinada pela Equação 3, para o aparelho poupador
i/medição individualizada (m3/mês); CACi, consumo médio mensal do aparelho convencional i ou de
apartamento com medição global (m3/mês).

A Tabela 4 informa os valores adotados para
DCAi (distribuição de consumo de água por aparelho hidrossanitário) e Fr (fator de redução de consumo de água por aparelho poupador), nas Equações 1 e 2, respectivamente.

Cálculo do período de retorno do investimento (n)
Tabela 4 — Valores adotados para DCAi e Fr.
Cenários
Bacia sanitária de 6 litros
Bacia sanitária dual-flush
Torneira com fechamento automático para banheiro
Torneira com sensor para banheiro
Chuveiro com arejador
Chuveiro com válvula de fechamento
automático
Torneira com arejador para cozinha

DCAi
0,29
0,29

Fr
0,50
0,63

0,06

0,20

0,06
0,28

0,40
0,20

0,28

0,32

0,17

0,20

O período de retorno do investimento representa o número de meses (n), a partir da adoção
de determinado cenário de gestão da demanda urbana de água, necessários à amortização total do
investimento feito. Este período foi calculado, para
cada cenário simulado e para a medição individualizada, com base na redução mensal na conta de água
do usuário. O cálculo é feito a partir das Equações 5
e 6:
RIt = (EDA x P)t

(5)

I0 — (RI1 + RI2 + ... + RIn) = 0

(6)

Obs.: DCAi (distribuição de consumo de água por aparelho
hidrossanitário) e Fr (fator de redução de consumo de água por
aparelho poupador).

Sendo: RIt, retorno do investimento no mês t, com t
= 1 a n; EDA, economia de água (m3/mês) proporcionada pelo cenário/medida de gestão, no mês t; P,
valor da tarifa da concessionária (R$/m3), no mês t;
I0, investimento inicial necessário à adoção do cenário/medida de gestão.

Para definição da economia de água propiciada pela medição individualizada, em virtude da
inexistência de cadastro detalhado de consumidores, foi necessário calcular o número médio de pessoas por unidade domiciliar (considerando o resultado da divisão do número de habitantes de Campina Grande pelo número de hidrômetros ativos). O
número de apartamentos existentes na cidade foi
definido a partir da divisão da quantidade de pessoas residentes em apartamento, por bairro, pelo número médio de pessoas por unidade domiciliar
(IBGE, 2000). Foi adotado um consumo per capita
de 150 L.hab-1.dia-1 de modo a permitir o cálculo do
consumo por apartamento, com medição global, e
considerada uma redução média de 25% do consu-

Os custos de investimento referem-se exclusivamente à aquisição dos aparelhos hidrossanitários
e dos equipamentos para a medição individualizada.
Análise dos Resultados
A Tabela 5 apresenta, para cada cenário de
gestão, o percentual de redução de consumo (IR)
calculado e o investimento necessário.
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lembrar que, para o consumo até 10 m3/mês, o investimento não seria amortizado, devido ao valor
fixo cobrado pela concessionária. Também, os cálculos não consideram os reajustes (normalmente
anuais) da tarifa da CAGEPA.

Tabela 5 — Redução de consumo e investimento necessário, para os cenários de gestão da demanda.

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Rd
(%)
100
100
50
50
100
10
90
100
100
100
100
10
90
100
100
100
10
90
10
90

IR
(%)
14,50
18,13
16,31
1,20
5,64
5,60
8,96
8,50
9,70
9,82
15,70
24,20
33,16
16,18
33,64

I0
(R$/Rd)
170,00
377,90
170,00
377,90
111,00
540,00
111,00
84,00
203,70
166,00
277,00
706,00
277,00
281,00
447,00
734,70
917,90
281,00
1.371,60
734,70

ITotal
(R$)
16.902.193,33
37.572.581,53

Tabela 6 - Período de retorno do investimento (RI), para
os cenários simulados, sobre a conta de água.

27.237.387,43
11.036.138,00
15.301.456,20
Nº
8.351.672,00
20.252.804,60
16.504.494,67
27.540.632,67

1
2

31.805.950,87

3

27.938.331,33
44.442.826,00
73.047.302,60

4
5
6
7
8
9

34.270.688,35
79.379.659,62

10

Obs.: % Rd, percentual de residências que adotam as medidas,
conforme descrição do cenário; IR, índice de redução do consu-

11
12
13

mo propiciado pelo cenário; I0, investimento inicial, por residência; ITotal, investimento necessário para implantação em toda a
cidade.

14

Nos 15 cenários simulados nota-se que o índice de redução do consumo de água variou de
1,20% (cenário 4, segundo o qual cada residência
adotaria apenas uma torneira com fechamento automático, para o banheiro; o baixo valor obtido tem
relação com o fato de que uma torneira de banheiro
convencional corresponde a apenas 6% do consumo
total de uma residência) a 33,16% e 33,64% (cenários 13 e 15, respectivamente, nos quais é adotado
um conjunto de alternativas de gestão, para diferentes pontos de água da residência). O investimento
total para a cidade (no caso de adoção de programa
de gestão da demanda pelo Poder Público) pode ser
considerado bastante atrativo.
A Tabela 6 mostra o período de retorno do
investimento (número de meses) para cada cenário
simulado, considerando faixas de consumo mensal
por residência (20, 50, 100, 500 e 1.000 m3/mês), de
maneira a permitir o cálculo da redução na conta de
água (sem taxa de esgotos) dos usuários. Importante

15

Rd
(%)
100
100
50
50
100
10
90
100
100
100
100
10
90
100
100
100
10
90
10
90

RI (meses)/
Limite superior
(m3/mês)
20
50
26
6
46
11
26
6
46
11
201
45
488
109
201
45
33
8
50
11
43
10
62
14
141
32
62
14
39
9
40
9
48
11
97
22
39
9
79
18
42
10

da faixa de consumo
100
3
6
3
6
23
55
23
4
6
5
7
16
7
5
5
6
11
5
9
5

500
1
2
1
2
5
11
5
1
2
1
2
4
2
1
1
2
3
1
2
1

1.000
1
1
1
1
3
6
3
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1

Obs.: Nº, numeração adotada para o cenário; Rd, percentual de
residências que adotam as medidas, conforme descrição do cenário; RI, retorno do investimento, em número de meses.

Os resultados apresentados na Tabela 6
permitem verificar que, em algumas situações, o
investimento já seria integralmente amortizado no
primeiro mês de implantação do aparelho hidrossanitário poupador (cenários 1 e 2, por exemplo),
para as faixas de maior consumo. Não obstante,
houve casos em que, economicamente, a adoção do
cenário apresentaria maiores dificuldades, do ponto
de vista do usuário residencial, com o retorno do
investimento ocorrendo no 488º mês (cenário 5),
para a faixa de consumo de 20 m3/mês.
Para a faixa de consumo mais frequente na
cidade (11-20 m3/mês): o menor período de retor-
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no do investimento equivale a 26 meses (para os
cenários 1 e parte do cenário 3, quando é adotada
uma bacia sanitária VDR (6 litros/descarga)), resultando em 14,50% de redução do consumo total com
bacia sanitária convencional. Quando se considera o
cenário 15, que proporciona a maior redução do
consumo total (33,64%), verifica-se que, para 10%
das residências, o investimento feito é amortizado
em 79 meses, enquanto o período de retorno do
investimento é de 42 meses para os restantes 90%
das residências.
A seguir, o período de retorno do investimento em cada cenário foi calculado, considerando
um reajuste de 10% ao ano na tarifa de água e o
impacto sobre a conta total (água e esgotos), conforme Tabela 7.
Verifica-se, pelos resultados da Tabela 7, que
o período de retorno do investimento teve redução
significativa, com o maior período de retorno passando de 488 para 149 meses (cenário 5), na faixa
de 20 m3/mês. Para esta faixa de consumo, o cenário 1 (adoção de uma bacia sanitária com caixa acoplada e VDR (6 litros/descarga)), por exemplo,
passa a requerer 14 meses para amortização do investimento, em vez dos 26 meses anteriores; e no
cenário 15 (maior redução de consumo), 10% das
residências têm o investimento amortizado em 39
meses, contra 23 meses das residências restantes.
Apesar dessa redução do período de retorno do investimento, quando os resultados são analisados à luz das condições socioeconômicas da maioria da população de Campina Grande, tornam-se
interessantes ações governamentais, que proporcionem incentivos financeiros à população, no sentido de motivá-la a adotar medidas que induzam o
consumo racional e a conservação dos recursos hídricos.
Em relação à implantação da medição individualizada nos condomínios verticais residenciais
de Campina Grande, considerando-se 25% de redução de consumo, por apartamento, foi verificada
uma economia mensal de água equivalente a 15.030
m3 (aproximadamente, 1,20% do consumo total da
cidade), resultando, em um ano, em uma economia
de 180.360 m3, o que corresponde a três meses de
abastecimento de água para esses condomínios, na
situação de medição global.
O retorno do investimento, para substituição da medição global pela medição individualizada,
foi determinado a partir do cálculo das contas de
água para unidades residenciais com consumo de
20, 30, 40, 50, 100, 250, 300, 400, 500 e 1.000
m3/mês. Os resultados estão apresentados na Tabela
8.

Tabela 7 - Período de retorno de investimento (RI),
considerando reajustes tarifários e a conta total.

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Rd
(%)
100
100
50
50
100
10
90
100
100
100
100
10
90
100
100
100
10
90
10
90

RI (meses)/
Limite superior
(m3/mês)
20
50
14
3
24
6
14
3
24
6
83
22
149
47
83
22
18
4
26
6
23
5
32
7
63
16
32
7
21
5
22
5
26
6
48
11
21
5
39
9
23
5

da faixa de Consumo
100
2
3
2
3
12
26
12
2
3
3
4
8
4
3
3
3
6
3
5
3

500
1
1
1
1
3
6
3
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1

1.000
1
1
1
1
2
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Obs.: Nº, numeração adotada para o cenário; Rd, percentual de
residências que adotam as medidas, conforme descrição do cenário; RI, retorno do investimento, em número de meses.

Novamente é verificado que a faixa de consumo mais frequente na cidade (11-20 m3/mês) é a
que apresenta maior período de retorno do investimento (53 meses, ou pouco mais de 4 anos). Deve
ser lembrado que os cálculos só consideram os custos de aquisição dos equipamentos, portanto, a substituição da medição global pela individualizada, nos
edifícios antigos de Campina Grande, pode ser considerada pouco atrativa, do ponto de vista econômico, para a parcela da população campinense que
neles habita. Desta forma, também para esta medida
de gestão da demanda urbana de água, as iniciativas
de financiamento, por parte do Poder Público, se
tornam importantes.
Necessário ressalvar que, nos últimos anos,
os edifícios construídos na cidade já são entregues
com a medição individualizada por apartamento.
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odo de retorno do investimento é ainda maior, podendo tornar a adoção de alguns dos cenários das
alternativas de gestão de difícil implantação por
parte da população campinense.
Tais resultados, além de indicarem a importância, do ponto de vista ambiental, de serem adotadas medidas de gestão da demanda urbana de
água na cidade, do ponto de vista econômico enfatizam a necessidade de ações governamentais, no
sentido de oferecer incentivos financeiros à população, evitando que as condições socioeconômicas
desta sejam entrave à adoção de práticas de uso
racional e conservação dos recursos hídricos.

Tabela 8 - Período de retorno do investimento (RI) para a
medição individualizada.
Consumo
(m³/mês)
20
30
40
50
100
150
200
300
400
500
1.000

Período de retorno
do investimento (meses)
53
27
20
12
6
4
3
2
3
4
1
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CONCLUSÃO
A análise de quinze cenários de gestão da
demanda para a cidade de Campina Grande indica a
possibilidade de reduzir, significativamente, a demanda de água para o setor residencial da cidade,
com a adoção de alternativas tecnológicas (medição
individualizada e aparelhos hidrossanitários poupadores de água).
O índice de redução de consumo de água
variou de 1,20% a 33,64% nos cenários simulados
para os aparelhos hidrossanitários, e a economia
obtida com a adoção da medição individualizada em
todos os edifícios de Campina Grande, adotada
como um percentual de redução 25%, corresponderia ao consumo de água necessário ao abastecimento dos edifícios residenciais da cidade por um período de três meses.
O período de retorno do investimento, tanto para os aparelhos hidrossanitários poupadores de
água, quanto para a medição individualizada nos
condomínios verticais, variou: (i) de 1 a 488 meses,
para a simulação dos cenários, sem consideração de
reajustes tarifários da concessionária, baseada apenas na conta de água (sem taxa de esgotos); (ii) de 1
a 149 meses, para a simulação dos cenários, considerando reajustes tarifários anuais da concessionária,
baseada na conta total (água e esgotos); e (iii) de 1 a
53 meses, para a substituição da medição global pela
medição individualizada. Como, em todos os cálculos, os custos de investimento se referiram apenas à
aquisição dos aparelhos hidrossanitários e dos equipamentos de medição (sem incluir mão-de-obra,
custos de construção, etc.), fica evidente que o perí-
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ABSTRACT
In order to cope with the pressures exerted by urban areas on the available water resources, there is increasing emphasis on urban water demand management, mainly in arid and semi-arid areas. In the State of Paraíba,
Brazil, the case of Campina Grande city deserves promi-
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nence, especially due to the last crisis in its water supply
system (1997-2003) and the perspective of a new crisis
(2012-2014). Considering that the city’s main water demand is for domestic supply, this article presents the simulation of scenarios, with regard to the adoption of technological measures for urban water demand (water-sparing
devices and individualized water metering), aiming to
subsidize the development of a possible rational water use
program for residential consumers in Campina Grande.
The analysis of results indicates the environmental feasibility of employing these measures (reduction of water consumption by up to 33.64%). Regarding economic feasibility, there are attractive scenarios and others presenting a
longer investment return period. In this context, the role of
the public authority is emphasized in the sense of offering
financial incentives to the population, inducing it to the
rational use of water and avoiding new crises in the city
water supply.
Key-words: Water-sparing devices, individualized water
metering, rational use of water.
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RESUMO
A utilização da água subterrânea tem se tornado cada vez mais frequente nos grandes centros urbanos. Os órgãos
gestores de recursos hídricos têm se preocupado em implementar mecanismos de controle que possam impor o uso racional
desse recurso. Este trabalho apresenta uma simulação que considera a prioridade de uso das águas superficiais como um
critério para a outorga. Aplicação é feita para a Bacia Sedimentar Costeira da Região do Baixo Curso do rio Paraíba e para
a Bacia do rio Gramame, ambas no Estado da Paraíba. As potencialidades e disponibilidades das águas superficiais são
observadas a fim de auxiliar o órgão gestor na concessão das outorgas de direito de uso das águas superficiais. Segundo o
critério adotado, o uso das águas superficiais é considerado prioritário em relação ao uso das águas subterrâneas - consideradas estratégicas, devendo ser utilizadas apenas quando não houver a alternativa de suprimento hídrico superficial.
Palavras-Chave: Outorga de direito de uso da água; água subterrânea; gestão integrada de recursos hídricos.

os usos atuais e futuros evitando conflitos de uso.
Por isso, a outorga é essencial, pois ordenando e
regularizando o uso da água é possível assegurar ao
usuário o efetivo acesso a ela, bem como realizar o
controle quantitativo e qualitativo dos usos da água.
No Estado da Paraíba, o Decreto 19.260/97,
que regulamenta a outorga, traz como critérios
condicionantes para esse instrumento: a disponibilidade hídrica, as prioridades de uso, a comprovação
de que o uso de água não cause poluição ou desperdício dos recursos hídricos. No Decreto considera-se que a soma dos volumes de água outorgados
em uma determinada bacia não poderá exceder
9/10 da vazão regularizada anual com 90% de garantia.
Nesta pesquisa verifica-se que um dos critérios propostos, a ser acrescentado aos critérios já
dispostos no Decreto Estadual, é o critério de prioridade de uso das águas superficiais. Este artigo tem
por objetivo simular o critério prioridade de uso da
água superficial para duas bacias litorâneas no Estado da Paraíba, tendo por justificativa que o uso da
água subterrânea, estratégico, só deverá acontecer
quando não for possível o suprimento a partir dos
recursos hídricos superficiais.

INTRODUÇÃO
A Lei Federal 9.433/97 que instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos estabeleceu como um de seus instrumentos a Outorga de Direito
de Uso de Recursos Hídricos. Definida como um
instrumento em que o poder público confere o
direito de uso do recurso a um ente público ou privado, analisando a quantidade, qualidade, a finalidade de uso e o tempo para o uso, a outorga tem
sido considerada como um instrumento fundamental de gestão por depender da disponibilidade hídrica, temporalmente e espacialmente na bacia hidrográfica e das necessidades para a conservação dos
sistemas hídricos (FRANTZ e CRUZ, 2010; CRUZ e
TUCCI, 2005).
Diante das diversas finalidades da água, há,
muitas vezes, conflitos gerados entre setores usuários. Assim, é fundamental a gestão e regulação dos
recursos hídricos tornando sustentáveis as demandas
econômicas, sociais e ambientais por água, com o
objetivo de permitir uma relação de harmonia entre
*
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das zonas do solo e de subsaturação, através dos
quais suprem a demanda ecológica natural do meio
ambiente, especialmente no período de estiagem, o
que deve ser preservado.
Faz-se necessário que o órgão gestor possua
o conhecimento da disponibilidade hídrica superficial, determinada pelos volumes dos reservatórios
disponíveis na área em que se deseja a outorga e
definida pela vazão de regularização dos açudes com
tal condição. Existindo essa alternativa de suprimento de água na região, com disponibilidade para atendimento com um nível tolerável de garantia, o
usuário ficaria impossibilitado de ser atendido em
seu pedido de outorga pela captação de água subterrânea.
A consideração deste critério como prioritário resulta, também, do fato de que as águas subterrâneas devem ser vistas como um recurso renovável,
com recarga, escoamento e descarga e, não, como
uma reserva ou estoque de recursos hídricos em si
mesma. A reserva é importante, sim, mas como viabilizadora do escoamento da água subterrânea de
aquíferos que, recarregados, circula e é descarregada na rede hidrográfica sobre ou adjacente, no solo
(através das fontes), na zona de subsaturação e no
oceano, entre outros exutórios naturais e artificiais.
No caso dos rios (águas ditas superficiais), o escoamento das águas subterrâneas vai constituir o seu
fluxo de base, responsável pela perenização desses
cursos d’água superficiais. Esse regime de escoamento natural deve, inicialmente, ser mantido, já
que a sua exploração, seja por captações diretas (“a
fio d’água”), seja por indiretas (o fluxo de base responde às explotações por poços, reduzindo e, até,
anulando a sua vazão) indubitavelmente conduz à
alteração desse regime. As consequências desta opção são: o definhamento (seguida de extinção) dos
ecossistemas ribeirinhos, o impedimento da navegabilidade e, nas áreas mais afastadas do leito desses
rios (interflúvios), ocorrerá o aprofundamento da
franja capilar de aquíferos livres, restringindo o
vigor da vegetação que se alimenta, nos períodos de
exclusividade do fluxo de base, da umidade da zona
de sub-saturação, suprida pela capilaridade da superfície hidrostática desses aquíferos.
Porém, alguns fatores devem ser considerados, como por exemplo, a situação financeira do
usuário e a localização do usuário de água, pois se o
manancial superficial (reservatório) encontra-se
muito distante do local que será utilizada a água, a
adução pode tornar a captação mais cara do que a
perfuração de um poço próximo ou a captação a fio
d’água e, desta forma, a relação custo-benefício
poderá ser prejudicada. No estado da Paraíba, o

A outorga no âmbito Estadual
No âmbito estadual, a Política de Recursos
Hídricos da Paraíba foi instituída pela Lei 6.308/96,
alterada pela Lei 8.446/07, sendo determinado que
a outorga é um dos instrumentos de gerenciamento
dos recursos hídricos. Cabe ao Conselho Estadual de
Recursos Hídricos estabelecer critérios gerais para a
outorga e deliberar sobre as acumulações, derivações, captações e lançamentos de pouca expressão,
para efeito de isenção da obrigatoriedade de outorga de direitos de uso da água, com base nas propostas apresentadas pelos Comitês de Bacia Hidrográfica.
O Decreto 19.260/97, já comentado, regulamenta a outorga do direito do uso dos recursos
hídricos estabelecendo que para atender o procedimento da outorga, os seguintes princípios gerais
devem ser observados: i) a água constitui direito de
todos para as primeiras necessidades da vida; ii) o
uso da água tem função social com prioridade para
o abastecimento humano; iii) é dever de toda pessoa, física ou jurídica, zelar pela preservação dos recursos hídricos nos seus aspectos de qualidade e de
quantidade; iv) será dada prioridade para o aproveitamento social e econômico da água, inclusive como
instrumento de combate à disparidade regional e à
pobreza nas regiões sujeitas a secas periódicas; v) o
uso da água será compatibilizado com as políticas de
desenvolvimento urbano e agrícola.

METODOLOGIA
Critérios de outorga para as águas subterrâneas
Em ASUB (2010) e Costa et al. (2011) foram
propostos os seguintes critérios de outorga para as
águas subterrâneas: prioridade de uso das águas
superficiais, potencial de água subterrânea, qualidade de água, prioridades de uso, intrusão salina, vulnerabilidade de aquíferos, interferência entre poços, rebaixamentos máximos permissíveis e gestão
da demanda.
O critério de prioridade de uso das águas
superficiais — simulado nesta pesquisa — propõe a
consideração do uso dos recursos hídricos superficiais como prioritários em relação ao uso dos recursos
hídricos subterrâneos, uma vez que estes últimos são
considerados recursos estratégicos, devendo ser
utilizados quando não houver alternativa. Os recursos hídricos subterrâneos são estratégicos por responderem pela perenização dos cursos d’água fluviais, e pela manutenção das condições de umidade
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Figura 1 - Localização da Bacia Sedimentar Costeira Paraíba-Pernambuco pertencente à Região
do Baixo Curso do rio Paraíba e Bacia do Gramame — Paraíba (área de estudo).

Mamuaba e pelo reservatório de Marés, sendo o
valor de captação de 1,90 m3/s e 0,90m3/s respectivamente. A barragem Gramame-Mamuaba foi construída na Bacia Hidrográfica do rio Gramame em
1999 e possui capacidade para armazenar 56,9 milhões de m³ de água. A vazão de regularização do
sistema Gramame-Mamuaba é de 2,45 m³/s com
100% de garantia. O reservatório Marés, situado na
Região do Baixo Curso do rio Paraíba, teve sua construção concluída em 1951, com a finalidade de abastecimento humano (FONSECA, 2008). A vazão regularizada do reservatório Marés é de 0,222 m3/s
com 100% de garantia, calculada pelo modelo Acquanet (PORTO et al., 2003), com base na série de
vazões utilizadas nos estudos do Plano Estadual de
Recursos Hídricos (PARAÍBA, 2006). Entretanto,
para complementar a vazão captada neste açude
(0,90 m3/s), é bombeado para ele água bruta do
sistema Gramame-Mamuaba (0,350 m3/s) e do rio
Mumbaba (0,450 m3/s), conforme informações da

critério de prioridade de uso das águas superficiais
não é adotado para emissão de outorga.
Área de estudo
A aplicação do critério em foco é feita para
uma área de 1.698,07 km2, compreendendo a porção da Bacia Sedimentar Costeira PernambucoParaíba inserida na Região do Baixo Curso do rio
Paraíba (1.108,69 km2) e a Bacia Hidrográfica do rio
Gramame (589,38 km2) (Figura 1).
Os reservatórios adotados para efeito de simulação são os de maior relevância para a região.
São eles: o sistema de reservatórios GramameMamuaba, localizado na Bacia do rio Gramame; os
reservatórios Marés e São Salvador inseridos na porção da Bacia Sedimentar Costeira PernambucoParaíba da Região do Baixo Curso do rio Paraíba.
A cidade de João Pessoa apesar de estar situada na Região do Baixo Curso do rio Paraíba, é
abastecida pelas águas do sistema Gramame-
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disponibilidades de água subterrânea poderiam ser
admitidas iguais ao potencial. Todavia, do escoamento de base dos rios e riachos de uma bacia, dependem, como se discorreu anteriormente, as demandas naturais de sistemas ecológicos (manguezais, por exemplo), fontes, etc. Assim sendo, as disponibilidades máximas de água subterrânea são
iguais à diferença entre o potencial e as demandas
naturais, aí incluídas as perdas por evaporação”
(ALBUQUERQUE e RÊGO, 1999).
A disponibilidade hídrica superficial máxima representa, em volume ou vazão, a maior fração
do potencial fluvial que pode ser disponibilizada
para uso. Enquanto que, a disponibilidade atual
corresponde à vazão fornecida pelos reservatórios já
existentes que pode ser utilizada para diversos usos,
consuntivos ou não, associada a certo nível de garantia ou a indicadores de desempenho (PARAÍBA,
2006).
O cálculo da potencialidade e da disponibilidade máxima superficial para a Bacia Sedimentar
Costeira foi feito proporcionalmente à Região do
Baixo Curso do rio Paraíba, obtidos em Paraíba
(2006), apresentando valores de 4,72 m3/s e 2,84
m3/s, respectivamente. Em relação às demandas,
para a Região do Baixo Curso do rio Paraíba na sua
parte Sedimentar, foi feita estimativa a partir do
PERH para o ano de 2013. Nesta estimativa ficou
excluída a área de 169,40 km² (João Pessoa e Cabedelo) quanto aos usos de irrigação e pecuária, por se
tratarem de áreas urbanizadas. Para o restante da
área (939,29 km²) considerou-se para irrigação, 0,83
m3/s, e para a pecuária, 0,37 m3/s. Para o abastecimento humano fez-se a proporção considerando
que os principais reservatórios da bacia (Marés e São
Salvador), os quais estão localizados na Bacia Sedimentar, seriam responsáveis por uma parte do abastecimento urbano e rural da grande João Pessoa,
totalizando uma demanda de 0,40 m3/s. Para a indústria foi considerada a demanda referente ao
PERH (PARAÍBA, 2006) para o ano de 2013 de 0,84
m3/s.
Para a determinação da potencialidade e da
disponibilidade máxima superficial da Bacia Hidrográfica do rio Gramame foram utilizados os valores
apresentados no PERH (PARAÍBA, 2006), os quais
são: de 9,50 m3/s e 5,70 m3/s, respectivamente. Em
relação às demandas desta mesma bacia foram consideradas as apresentadas no PERH para o ano de
2013, com valor de 6,72 m3/s, incluindo a demanda
para abastecimento humano, irrigação, indústria e
pecuária.
Na determinação das potencialidades, disponibilidade máxima e disponibilidade atual subter

Companhia de Água e Esgotos do Estado da Paraíba
(CAGEPA, 2011).
Durante os anos de 1997 a 1999, a Região
Metropolitana de João Pessoa sofreu os efeitos adversos do fenômeno das secas, que foram marcados
por dois anos seguidos de forte estiagem (SEMARH,
2000). O resultado dessa crise no abastecimento
d’água culminou com o quase colapso do sistema
Gramame-Mamuaba, o que não ocorreu devido às
contribuições do fluxo de base proveniente do sistema aquífero Pernambuco-Paraíba. Para atendimento da demanda foi, estrategicamente, providenciada a perfuração de novos poços tubulares, principalmente em áreas urbanizadas.
O açude São Salvador, também localizado
na Região do Baixo Curso do rio Paraíba, foi construído entre 1995 e 1997 e possui capacidade para
acumular 12.657.520 m³ de água. A bacia hidrográfica do açude é de 62,45 km2 e regulariza uma vazão
de 0,054 m3/s.
Determinação da oferta e da demanda hídrica na
região em estudo
As caracterizações da oferta (potencialidade
e disponibilidade) e da demanda de água na área de
estudo são importantes para o cálculo da vazão máxima outorgável, sendo esta variável essencial para a
simulação do critério ora estudado.
De acordo com o Plano Estadual de Recursos Hídricos — PERH (PARAÍBA, 2006) define-se
potencial fluvial como a vazão natural anual média
de longo período de um rio ou aquífero, medida ou
gerada, em sua foz ou embocadura, ou em um ponto qualquer de seu curso, controlado por postos ou
estações hidrométricas.
A disponibilidade hídrica constitui a parcela
da potencialidade ativada pela ação do homem para
o seu aproveitamento. No caso das disponibilidades
de água subterrânea, estas são iguais à diferença
entre o seu potencial e as demandas naturais, aí
incluídas as perdas por evaporação, com todas essas
variáveis quantificadas em termos de vazão (ALBUQUERQUE e RÊGO, 1999).
“Há dois tipos de disponibilidades: a disponibilidade máxima e a disponibilidade atual. A disponibilidade superficial máxima refere-se ao potencial de água de superfície da bacia medido na sua
foz, do qual se deduz um índice médio de perdas
por evaporação, representativo das condições hidroclimáticas regionais e das formas e dimensões dos
represamentos. A disponibilidade atual corresponde
ao somatório das capacidades de regularização dos
reservatórios existentes atualmente na bacia. As
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Tabela 1 - Demandas hídricas da região de estudo
Demandas 2013 (m3/s)*
Abastecimento

Irrigação
Região do Baixo Curso

Indústria

humano

Pecuária

Total

3,46

0,72

0,84

1,57

6,59

Bacia Sedimentar Costeira

0,83

0,40

0,84

0,37

2,44

Bacia do Gramame

3,06

3,28

0,04

0,34

6,72

3,89

3,68

0,88

0,71

9,16

do rio PB

Total (Bacia do Gramame +
Bacia Sedimentar Costeira)

*As demandas foram obtidas do PERH (Paraíba, 2006)

Tabela 2 - Potencialidade, Disponibilidade e Demandas da região de estudo (Superficial e Subterrânea)
Potencialidade (m3/s)

Região do Baixo
Curso do rio PB
Bacia Sedimentar
Costeira
Bacia do Gramame

Disponibilidade máxima

Disponibilidade

Totais das

(m3/s)

atual (m³/s)

Demandas para

SUP.

SUB.

SUP.

SUB.

SUP.

SUB.

2013(m3/s)

16,70

4,57

10,07

3,17

0,28

2,30

6,59

4,72

1,29

2,84

0,89

0,28

0,65

2,44

9,50

3,37

5,70

2,02

2,45

2,57

6,72

14,22

4,66

8,54

2,91

2,73

3,22

9,16

Total (Bacia d
Gramame + Bacia
Sedimentar Costeira)
Fonte: Adaptado do PERH (Paraíba, 2006). SUP = superficial; SUB = subterrânea.

râneas das Bacias estudadas foram utilizados os valores apresentados no PERH (Paraíba, 2006).
As Tabelas 1 e 2 apresentam os valores para
as demandas, potencialidade e disponibilidade hídrica máxima e atual da Bacia Sedimentar Costeira,
inserida na Região do Baixo Curso do rio Paraíba e
da Bacia do rio Gramame.
O modelo de simulação Acquanet (PORTO
et al., 2003) foi utilizado para calcular a disponibilidade atual superficial da Bacia Sedimentar Costeira
do Baixo Curso do rio Paraíba e da Bacia do rio
Gramame.
Os Índices de Utilização das Disponibilidades Máxima e Atual (respectivamente, IUDM e IUDA) representam os níveis em que estarão e estão,
respectivamente, sendo utilizadas as disponibilidades. São obtidos pela relação entre a demanda e a
disponibilidade. Nesse contexto, observa-se que
quanto mais próximo for o índice de 1, mais comprometida está a situação quantitativa dos recursos
hídricos da região estudada. Conforme a Tabela 3, o
IUDM para a região em estudo apresenta-se com

valor de 0,80. Porém, o IUDA, razão entre demanda
atual e disponibilidade atual, possui valores superiores a 1, o que significa que a demanda total atual já
compromete toda a região em análise, sendo necessárias medidas de gestão para mitigar essa situação.
Com relação ao Índice de Ativação das Disponibilidades Máximas (IADM), que representa a
relação entre a disponibilidade atual e a disponibilidade máxima, foram obtidos altos valores para o
caso das águas subterrâneas. Tais valores indicam a
crescente utilização da disponibilidade máxima na
área de estudo. Considerando que o valor da área
usada para a irrigação não foi objeto de atualização
e que ela tem sido aumentada em função do aumento do plantio da cana de açúcar para obtenção do
etanol, é possível que a explotação de água subterrânea, através de novas captações “a fio d’água”,
tenha atingido o seu limite máximo, reforçando a
tese do critério de uso prioritário das águas superficiais, pelo menos em bacias hidrográficas com as
características das aqui estudadas.
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Tabela 3 - Índices de Utilização e Ativação da região de estudo
IADM

IUDM

IUDA

Região do Baixo Curso do rio Paraíba

0,50

2,69

0,03

0,73

Bacia Sedimentar Costeira

0,65

3,54

0,10

0,73

Bacia do Gramame

0,87

1,44

0,43

1,27

Total (Bacia do Gramame + Bacia Sedimentar Costeira)

0,80

1,71

0,32

1,11

Superficial

Subterrânea*

Fonte: Adaptado do PERH (Paraíba, 2006)
IUDM - Índice de Utilização da Disponibilidade Máxima
IUDA - Índice de Utilização da Disponibilidade Atual
IADM - Índice de Ativação da Disponibilidade Máxima
*Compreende, também, a captação a fio d’água

Definição da vazão máxima outorgável

Concepção do sistema de outorga pela retirada de
água bruta de reservatórios superficiais

Uma metodologia para a definição da vazão
outorgável (vazão de referência) é estabelecer um
valor de vazão em cada estação do ano que passa a
representar o limite superior de utilização do curso
d’água. Esta vazão de referência é, então, aceita
como a vazão máxima outorgável sazonalmente
(PAIVA e RIBEIRO, 2000). Há uma extensa discussão sobre a temática da vazão de referência para a
outorga podendo ser citados os trabalhos de Silva e
Lanna (1996), Ferraz e Braga (1998), Câmara e
Lanna (2002), Câmara (2003), Ribeiro e Lanna
(2003), Ramos (2005), Silva et al (2006), Fioreze et al
(2008), Curi et al (2011).
No Brasil, duas referências muito usadas são
(PAIVA e RIBEIRO, 2000):

Além de retirada de água de reservatórios, a
outorga se destina à captação de água de superfície
e subterrânea (poços, captações “a fio d’água”, de
fontes, drenos, etc). Nestes casos, a vazão máxima
outorgável é a disponibilidade máxima, superficial
ou subterrânea, de uma bacia hidrográfica. Os componentes do sistema de outorga, a ser simulado para
a área em estudo, estão descritos a seguir.
Vazões garantidas pelos reservatórios para determinação da vazão máxima outorgável
Tabela 4 - Vazões máximas outorgáveis dos reservatórios
superficiais em m3/s
Reservatórios
Gramame-Mamuaba
Marés
São Salvador



Vazão/Garantia (m3/s)
100%
95%
90%
2,45
3,26
3,60
0,22
0,32
0,37
0,05
0,10
0,13



Para o caso em estudo, a vazão máxima outorgável é definida através da curva de garantia dos
reservatórios. Desta curva retiram-se os valores das
disponibilidades superficiais garantidas com 100%,
95% e 90%. As vazões regularizadas dos reservatórios em estudo foram determinadas pelo modelo
Acquanet (PORTO et al., 2003). As séries de vazões
afluentes utilizadas nas simulações para determinar
a vazão regularizada dos açudes foram geradas pelo
modelo hidrológico chuva-vazão MODHAC (LANNA e SCHWARZBACH, 1989). A Tabela 4 apresenta
as vazões máximas outorgáveis dos reservatórios
Marés, Gramame-Mamuaba e São Salvador.

Vazão de referência como a média das vazões de 7 dias consecutivos da estiagem com
tempo de retorno de 10 anos (Q 7,10).
Vazões de referência definidas pela estimativa da curva de permanência das vazões naturais; curva que relaciona cada vazão à frequência com que foi igualada ou ultrapassada no período de tempo de observações.
Um exemplo é a Q90, vazão cuja probabilidade de superação é de 90%.

Observa-se que, na área de estudo, as vazões
de permanência e a Q7,10 são, eminentemente, águas
subterrâneas responsáveis pelo fluxo de base que, de
tão pequenas nessas bacias hidrográficas e hidrogeológicas costeiras e sedimentares, não são suficientes
para o atendimento de maiores demandas, principalmente dos grandes projetos de irrigação. Haverá,
portanto, a necessidade de intervenção humana
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Com Qmáx outorgávelj = 0,9. Q90 e Qecológicaj =
0,1. Q90.

(vazão regularizada) para a construção de estruturas
de captação, mormente das águas superficiais, já que
a disponibilidade máxima de águas subterrânea é,
igualmente, exígua.
As vazões de referência de alta garantia podem ser totalmente oriundas do suprimento subterrâneo. Frequentemente são, mesmo, as de 95% de
garantia. Para saber, basta comparar com a vazão
média anual do escoamento subterrâneo, dada pela
vazão de base (bacias hidrogeológicas interioranas)
e pela vazão de base acrescida da vazão escoada
diretamente ao oceano (bacias hidrogeológicas
costeiras). No caso em apreço, a vazão de base ou o
potencial de água subterrânea das bacias hidrográficas dos rios Paraíba (Baixo Curso) e Gramame foram estimadas (Paraíba, 2006) em 4,57 m3/s e 3,37
m3/s, confirmando que as vazões de referência outorgáveis (Q95) são originárias do escoamento subterrâneo.
Após a definição da vazão de referência,
uma parte da mesma é outorgada e a outra é destinada à manutenção dos processos ecológicos ou ao
atendimento de demandas já outorgadas a jusante.
Estas metodologias não são de todo aplicáveis às
bacias, dimensional e hidrologicamente pequenas,
porque restringem muito a oferta de recursos hídricos. Nestes casos, o valor de referência é a descarga
regularizada anual, com uma certa garantia, de reservatórios superficiais. No Estado da Paraíba, a
garantia preconizada pela legislação vigente é de
90%, quando se tratar de água superficial, o que
significa que existe um risco de, em 10% dos anos,
desta descarga ser menor ou mesmo nula. Por esta
razão, a garantia, principalmente para os usos prioritários, teria que ser 100%. E ainda há uma possibilidade de falha, já que as séries de dados hidrológicos são curtas e apresentam pouca confiabilidade
estatística.

Sendo:
Qcaptai,j - a vazão captada pelo usuário i na seção j
definida pelo reservatório;
 - o coeficiente de uso da vazão de captação do
usuário i (igual a unidade neste estudo);
Qmáx outorgávelj - a vazão máxima outorgável na seção j;
Qoutorgadai,j - a vazão outorgada ao usuário i na seção j;
Q90 - a vazão de referência;
Qecológica - a vazão ecológica; todas as vazões em m3/s.
Para avaliar o comportamento do sistema de
outorga calcula-se o percentual de falha (frequência), uma falha é entendida como uma impossibilidade de atendimento à demanda requerida e ocorre
sempre que essa demanda for superior à vazão máxima outorgável para o Ponto de Controle em análise, isto é:
[(i). Qcaptai, j] > Qmáx outorgávelj  Qnão atendida i, j = [(i).
Qcaptai, j] - Qmáx outorgávelj.
Sendo Qnão atendida i, j, a parte da vazão requerida que
não é atendida. Ressaltando que para este estudo
foram utilizadas como vazão de referência a Q90, Q95
e a Q100. Desta forma, para todas as vazões de referência foi mantida a QMax outorgável igual 90% da
Q90. Destaca-se também que a disponibilidade subterrânea não foi introduzida no modelo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram feitas duas análises para verificação
do critério de prioridade de uso das águas superficiais, sendo uma delas com base na vazão regularizada
(disponibilidade atual) e a outra na disponibilidade
hídrica máxima da região em estudo (esta baseada
em PARAÍBA, 2006).

Equacionamento do sistema de outorga
A equação (1) a seguir apresenta o equacionamento do sistema de outorga (PAIVA e RIBEIRO, 2000):
 i,j [(i).Qcaptai,j]  Qmáx outorgávelj

Análise 1 — Vazão máxima outorgável com base nas
vazões regularizadas

(1)
O objetivo foi verificar se os reservatórios
Marés, Gramame-Mamuaba e São Salvador atendiam
às demandas solicitadas, caso contrário utilizar-seíam as águas subterrâneas, se estas ainda apresentassem saldo de disponibilidades.
Na Simulação 1 foram consideradas as vazões Q90, Q95 e Q100 e, neste caso, as vazões solicita

Se [(i). Qcaptai, j] < Qmáx outorgávelj [(i).
Qcaptai, j] = Qoutorgadai, j.
Se [(i). Qcaptai, j]  Qmáx outorgávelj  Qoutorgadai, j = Qmáx outorgávelj.
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Tabela 5 - Simulação 1 — Reservatório Marés
Reservatório Marés
Vazão regularizada Q90

*Vazão Requerida (m3/s)

0,368

1,854

Vazão regularizada Q95

*Vazão Requerida (m3/s)

0,320

1,854

Vazão regularizada
Q100

*Vazão Requerida (m3/s)

0,222

Vazão Máxima

Vazão outorgada

Outorgável (m3/s)

(m3/s)

Atendimento
(%)

0,331

0,331

17,86
Atendimento

Vazão Máxima

Vazão outorgada

Outorgável (m3/s)

(m3/s)

(%)

0,288

0,288

15,53
Atendimento

Vazão Máxima

Vazão outorgada

Outorgável (m3/s)

(m3/s)

(%)

0,200

0,200

10,77

1,854

*Vazão requerida = valores de demandas do PERH (Paraíba, 2006).

Tabela 6 - Simulação 1 - Reservatório Gramame-Mamuaba
Reservatório Gramame-Mamuaba
Vazão regularizada Q90
3,600
Vazão regularizada Q95
3,260
Vazão regularizada Q100
2,450

*Vazão Requerida

Vazão Máxima

Vazão outorgada

Atendimento

(m3/s)

Outorgável (m3/s)

(m3/s)

(%)

6,718

3,240

3,240

48,23

*Vazão Requerida

Vazão Máxima

Vazão outorgada

Atendimento

(m3/s)

Outorgável (m3/s)

(m3/s)

(%)

6,718

2,932

2,932

43,65

*Vazão Requerida

Vazão Máxima

Vazão outorgada

Atendimento

(m3/s)

Outorgável (m3/s)

(m3/s)

(%)

6,718

2,205

2,205

32,82

*Vazão requerida = vazões de demandas do PERH (Paraíba, 2006).

Tabela 7 - Simulação 1 - Reservatório São Salvador
Reservatório São Salvador
Vazão regularizada Q90

0,133
Vazão regularizada Q95
0,103
Vazão regularizada Q100
0,054

*Vazão Requerida (m3/s)

Vazão Máxima

Vazão outorgada

Atendimento

Outorgável (m3/s)

(m3/s)

(%)

0,293
*Vazão Requerida (m3/s)

0,120

0,120

40,83

Vazão Máxima

Vazão outorgada

Atendimento

Outorgável (m3/s)

(m3/s)

(%)

0,093

0,093

31,66
Atendimento

0,293
*Vazão Requerida (m3/s)

Vazão Máxima

Vazão outorgada

Outorgável (m3/s)

(m3/s)

(%)

0,049

0,049

16,60

0,293

*Vazão requerida = vazões de demandas do PERH (Paraíba, 2006)

Tabela 8 - Simulação 2 - Atendimento às demandas utilizando as disponibilidades superficiais
Vazão Requerida*

Disponibilidade

Atendimento às demandas utilizando a

(m3/s)

Hídrica (m3/s)

disponibilidade (%)

Baixo Curso rio Paraíba

6,59

10,07

152,81

Sedimentar Costeira

2,15

2,84

132,27

Gramame

6,72

5,70

84,85

Bacias

*Vazão requerida = vazões de demandas do PERH (Paraíba, 2006).
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das foram maiores do que as vazões outorgáveis,
havendo falha no atendimento às demandas. O reservatório Marés apresentou a situação mais crítica
no atendimento às demandas em relação aos demais
reservatórios, ao considerar as vazões regularizadas
Q90, Q95 e Q100. Os percentuais para suprir as demandas através de água subterrânea são 82,14%,
84,47% e 89,23% respectivamente. A Tabela 5 apresenta a garantia para atendimento das demandas a
partir desse reservatório, a qual se apresenta comprometida.
Para o reservatório Gramame-Mamuaba utilizando-se as vazões regularizadas Q90, Q95 e Q100, os
percentuais de água subterrânea necessários para
atender as demandas são de 51,77%, 56,35% e
67,18% respectivamente (Tabela 6).
Para o reservatório São Salvador utilizandose as vazões regularizadas Q90, Q95 e Q100 seriam necessários incrementos de água subterrânea (59,17%;
68,34%; 83,40%, respectivamente (Tabela 7)).

CONCLUSÕES
A prioridade de uso das águas superficiais,
utilizada como critério neste artigo, demonstrou que
o abastecimento humano não pode ser atendido
com a utilização das águas, atualmente acumuladas
nos reservatórios da área estudada, quando considerada a vazão máxima outorgável.
Com a ativação da disponibilidade hídrica
remanescente até atingir a disponibilidade máxima,
observou-se que, para a Bacia Sedimentar Costeira
do Baixo Curso do rio Paraíba as demandas seriam
plenamente atendidas pelos dois segmentos. Entretanto, para a Bacia Hidrográfica do rio Gramame, o
atendimento da demanda ainda estaria comprometido. Sugere-se averiguar as possibilidades do Gerenciamento da Demanda de Água como alternativa
para o aumento da oferta de água na região em
estudo e não, apenas, a tradicional ótica da simples
expansão da oferta (construção de novos reservatórios e ou importação de água de bacias hidrográficas
vizinhas).
A metodologia adotada neste trabalho permitiu verificar se a disponibilidade de água superficial em uma bacia hidrográfica é suficiente para o
atendimento de novas demandas ou não. Permitiu,
também, constatar se há recursos hídricos superficiais remanescentes, os quais devem ser ativados por
quem de direito, para o seu suprimento, sem uso
imediato das águas subterrâneas a serem preservadas
por sua função estratégica para o regime dos rios e o
meio ambiente.

Análise 2 — Ativação da disponibilidade hídrica
máxima da área de estudo
Com os resultados da análise 1 verificou-se
que não houve atendimento às demandas solicitadas.
Neste sentido foi analisada a disponibilidade
hídrica máxima superficial da região em estudo,
com o intuito de averiguar a possibilidade de atendimento às demandas, ou seja, ativar o uso água
superficial disponível, sem que explore o uso das
águas subterrâneas (Tabela 8).
A partir dos resultados obtidos na análise 2,
observa-se que as demandas seriam plenamente
atendidas para a Bacia Sedimentar Costeira do Baixo Curso do rio Paraíba. Para a Bacia do rio Gramame, o atendimento às demandas estaria comprometido em 15,15%. Todavia, a disponibilidade
de água subterrânea, nas bacias dos rios Paraíba e
Gramame, está se aproximando da exaustão (ou já
está exaurida). Entendendo-se que se faz necessário
atender novos pedidos de outorga, um rigoroso
estudo sobre o quão eficiente é (ou não é) o uso da
água na região em estudo deve ser considerado.
Neste sentido, ressalta-se que este estudo se trata de
uma análise global de disponibilidade na bacia.
Alternativas de Gerenciamento da Demanda de
Água (GDA) devem ser propostas a fim de verificar
as possibilidades de aumento da oferta (GUEDES,
2008; BARROS, 2013).
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Simulation Of Surface Water Use Priority As A Criterion For Water Rights
ABSTRACT
This paper aims at simulating a criterion for the
concession of water rights which considers surface water
availability as a priority. It means that surface water must
be used and groundwater must be preserved. The ParaibaPernambuco Coastal Sedimentary Basin in the Lower
Course Region of the Paraíba River Basin and the
Gramame River Basin (both located in Paraíba State,
Brazil) were selected as case studies. Considering this criterion, groundwater should be preserved for its strategic role
(to maintain the regime of rivers and the environment).
Key-words: Water rights; Groundwater; Integrated water
resources management.
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RESUMO
Este trabalho teve como objetivo identificar as variáveis meteorológicas mais influentes na estimativa da evapotranspiração diária obtida pelo método de Penman-Monteith na região de Pelotas, selecionar um método mais simples que as
utilize e propor um ajuste de seus parâmetros ou constantes às condições climáticas locais para melhorar seu desempenho
frente ao método padrão. Foi determinada a correlação das variáveis meteorológicas com as estimativas da evapotranspiração
realizadas com dados meteorológicos diários da Estação Agroclimatológica de Pelotas-RS no período entre os anos de 1971 e
2010. A radiação solar e o saldo de radiação foram as variáveis mais influentes em todos os métodos que as utilizam. O
método de Jensen-Haise, por utilizar somente dados de radiação solar e temperatura e apresentar índice de desempenho em
relação ao método padrão em torno de 0,6, foi escolhido para modificação em suas constantes. A expressão do método com as
constantes adaptadas à região apresentou coeficiente de desempenho superior aos da equação original em todas as estações do
ano, apresentando índice c de 0,75 e 0,85 no verão e primavera, respectivamente, sendo, portanto seu uso indicado para a
região de Pelotas.
Palavras-chave: correlação, variáveis meteorológicas, Penman-Monteith, Jensen-Haise.

A expressão descrita por Penman-Monteith
é reconhecida pela Food and Agriculture Organization (FAO) como a mais precisa para estimar a evapotranspiração de referência e é utilizada como
padrão de comparação com os outros métodos
(PRASAD, 2013; PILAU et al. 2012; SOUZA et al.,
2010; MENDONÇA & DANTAS, 2010; SILVA et al.,
2005; OLIVEIRA & CARVALHO,1998).
Segundo Andrade et al. (2003), o conhecimento das variáveis de maior relevância na estimativa da evapotranspiração de referência em uma região é fator importante para se fazer a seleção mais
adequada do modelo a ser aplicado. Ao medir a
evapotranspiração da cultura do pimentão cultivado
em lisímetros no interior de estufa plástica, Dalmago
et al. (2006) concluíram que o saldo de radiação
externo à estufa e o déficit de saturação do ar médio
no interior da estufa foram as variáveis meteorológicas que apresentaram maior relação com a evapotranspiração da cultura durante o outono. Segundo
Araújo et al. (2011), as variáveis radiação global e
temperatura média do ar foram as únicas variáveis
meteorológicas que apresentaram efeito direto sobre a evapotranspiração de referência, estimada
pelo método de Penman-Monteith, na região sul do
Espírito Santo. Os autores orientam que métodos
que não consideram essas variáveis podem levar a

INTRODUÇÃO
A necessidade de se produzir produtos alimentícios diversificados com qualidade, produtividade e em maior quantidade exigem da comunidade científica novos conhecimentos sobre as reais
necessidades hídricas das culturas (REIS et al.,
2007).
Apesar de algumas dificuldades relacionadas
à obtenção de dados e à precisão (PRASAD, 2013), a
estimativa da evapotranspiração é a forma mais prática e que proporciona maior agilidade nos resultados permitindo ações rápidas no manejo de irrigação. Uma estimativa adequada da evapotranspiração
facilita o estabelecimento de políticas de uso racional da água. (KOBYAMA & VESTENA, 2006)
A evapotranspiração de referência pode ser
obtida por métodos diretos e indiretos. Os diretos
são geralmente utilizados em projetos de pesquisa
devido ao elevado custo dos equipamentos. Os indiretos, menos onerosos, baseiam-se na aplicação de
métodos matemáticos que utilizam dados meteorológicos (PEREIRA et al., 1997).
*

Universidade Federal de Pelotas (UFPel) — Programa de Pós-
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do mês mais quente (janeiro) é de 23,2 ºC, com
chuva anual de 1367 mm, regularmente distribuída
ao longo do ano (EAPEL, 2011).
Os valores da evapotranspiração de
referência foram estimados pelos métodos doTanque Classe A (EToTA), Thornthwaite (EToTH),
Camargo (EToCA), Makkink (EToMK), Radiação
Solar (EToRS), Jensen-Haise (EToJH), Linacre (EToLI), Hargreaves-Samani (EToHS), Blaney-Criddle
(EToBC), e Penman-Monteith (EToPM) descritos
pelas seguintes expressões:

erros na estimativa da evapotranspiração de referência.
Muitas das expressões amplamente utilizadas para estimar a evapotranspiração são adaptações
de outras anteriormente conhecidas, aprimoradas
com a finalidade de apresentar melhor ajuste a determinadas localizações geográficas em estudo. Com
essa finalidade, por exemplo, Borges e Mendiondo
(2007) verificaram a precisão dos métodos de Blaney-Criddle, Hargreaves-Samani, Camargo, Thornthwaite, Hamon e Karrufa na comparação como o
método de Penman-Monteith, para a bacia do rio
Jacupiranga, em São Paulo. Os autores propuseram
novos valores para as constantes e para alguns parâmetros das equações que proporcionaram aumento no nível de confiança em todos os métodos, apresentando o índice de desempenho c superior a 0,90
em todas as comparações. No clima úmido do leste
da China, Xu et al. (2013) verificaram que métodos
baseados na radiação solar apresentaram desempenho muito melhores do que métodos baseado na
temperatura. Avaliando métodos que utilizam basicamente a temperatura para estimar a evapotranspiração de referência para doze cidades no sul do
Canadá, Sentelhas et al. (2010) concluíram que os
métodos de Hargreaves-Samani e Thornthwaite,
após alguns ajustes, foram as opções mais adequadas
para estimar a evapotranspiração de referência na
região. Segundo Carvalho et al. (2011), trabalhos
dessa natureza evidenciam que a calibração de alguns parâmetros dos métodos pode melhorá-los
consideravelmente.
Assim, os objetivos desse trabalho foram identificar as variáveis meteorológicas mais influentes
na estimativa da evapotranspiração diária obtida
pelo método de Penman-Monteith na região de
Pelotas e selecionar aquele que utilize essas variáveis,
com uma expressão de fácil utilização, e que possibilite ajustar seus parâmetros ou constantes às condições climáticas locais.

onde: T é a temperatura média mensal; I e a são
índices que expressam o nível de calor disponível;
Q’o é radiação solar extraterrestre diária expressa
em equivalente de evaporação (mm d-1); T é temperatura média no período (º C); ND é número de
dias do período; F fator de ajuste variável com a
temperatura média; Rs é radiação solar global ao
nível da superfície (mm d-1); W fator de ponderação
em função da temperatura de bulbo úmido (° C); co
e c1 são coeficientes da equação; θ é a latitude local
(º); h é a altitude local (m); To é a temperatura média do ponto de orvalho do período (º C); Tmax temperatura máxima diária (º C); Tmin temperatura mínima diária (º C); a’ e b coeficientes relacionados a

MATERIAL E MÉTODOS
O trabalho foi desenvolvido com dados meteorológicos do acervo histórico da Estação Agroclimatológica de Pelotas, instalada na cidade de
Pelotas no Rio Grande do Sul, considerando o período entre os anos de 1971 a 2010. A mesorregião de
Pelotas (31º52’ S e 52º21’ W, 13 m de altitude) possui clima do tipo subtropical úmido, com temperatura média anual de 17,8 ºC, sendo que a temperatura média do mês mais frio (julho) é de 12,3 ºC e
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umidade relativa e a relação horas de brilho solar e
o fotoperíodo; p é a porcentagem do total do fotoperíodo médio diário mensal sobre o total o fotoperíodo anual; G é fluxo de calor no solo (MJ m-2 d-1);
U2 é a velocidade média diária do vento medido a 2
m de altura (m s-1); es é a pressão de saturação de
vapor (kPa); ea é a pressão atual de vapor (kPa); s é
a declividade da curva de pressão de vapor (kPa º
C-1); γ e γ^* são os coeficientes psicométricos (kPa º
C-1); λ é o calor latente de evaporação (2,45 MJ
Kg-1).

O índice de desempenho (c), que representa o produto entre os índices de precisão (r) e de
exatidão (d), foi utilizado para classificar a relação
entre cada método com o método padrão, de acordo com a metodologia proposta por Camargo &
Sentelhas (1997), da seguinte forma: a relação foi
considerada ótima (OT), quando c apresentou valores maiores que 0,85; muito boa (MB), para valores
entre 0,76 e 0,85; boa (BO), para valores entre 0,66
e 0,75; mediano (ME), para valores entre 0,61 e
0,65; sofrível (SO), para valores entre 0,51 e 0,60 ,
mau (MA), para valores entre 0,41 e 0,50 e, péssima
(PE), para valores do índice c inferiores a 0,41.
Para dar suporte a essa classificação também
foi calculado o valor do Erro Padrão de Estimativa
(EPE) através da expressão:

Após a determinação da estimativa diária da
evapotranspiração de referência por todos os métodos, foi feita a comparação individual de cada um
deles com o método padrão de Penman-Monteith
através da correlação linear.
O coeficiente de correlação r indica a precisão da correlação medindo o grau de dispersão dos
dados em relação à média, expresso por:

onde: x são os valores a ser comparados com o método padrão; y são valores estimados pelo método
padrão e x e y as médias respectivas de x e y (MEYER, 1976).
A partir do coeficiente de correlação r obtém-se o coeficiente de determinação (r2) que mede
em valor absoluto o grau de relação entre as variáveis.
O grau de através do teste “t” Student e foi
comparado com o valor crítico de t com (n-2) graus
de liberdade. A prova estatística foi feita pela expressão:

As estimativas da evapotranspiração de referência foram determinadas para todos os métodos,
na escala diária e os resultados foram agrupados
sazonalmente.
Para identificar a participação de cada elemento meteorológico sobre a ETo foi determinada a
correlação linear das variáveis meteorológicas com
os valores das estimativas da ETo obtidas pelo método Penman-Monteith e, também, com os valores
obtidos pelos métodos que mostraram melhor ajuste
com padrão.
Entre os métodos de estimativa da ETo foi
selecionado aquele que melhor se adaptou as seguintes características: utilizou as variáveis meteorológicas que mostraram alta correlação com a ETo
pelo método padrão; apresentou valores de estimativa com correlação, no mínimo, boa com o método
padrão; seja uma expressão simples. Nesta expressão
foram feitos ajustes nos coeficientes, com a finalidade de melhor adaptá-la as condições climáticas da
região, sendo que, o ajuste da equação foi feito utilizando o banco de dados de 1971 a 1999 e a validação, desta equação, foi feita com base no período de
2000 a 2010.

onde: a significância do coeficiente de correlação é
determinada pelo valor do t calculado ser maior que
o valor de t crítico no nível de 1%.
O indicador da exatidão, associado ao desvio entre os valores medidos e estimados, foi determinada pelo índice de Willmott (d), segundo metodologia apresentada por Camargo e Sentelhas
(1997) e Syperreck et al. (2008), expresso por:
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Figura 1- Gráfico de dispersão e coeficientes da comparação da evapotranspiração diária (ETO mm d-1) dos
métodos de Blaney-Criddle (A), Makkink (B), Radiação Solar (C) e Jensen-Haise (D) com o método de Penman-Monteith,
com dados de Pelotas, RS, no período de 1971 a 2010.

cípios da região da Campanha do RS, para o período de outubro a março, Brixner (2013) constatou
que os métodos de Linacre, Camargo e Thornthwaite apresentaram o pior desempenho na estimativa
da ETo diária em comparação ao método padrão,
analisando 8 métodos.
Os métodos que apresentaram melhores desempenhos na comparação com Penman-Monteith
foram os métodos de Blaney-Criddle, Makkink, Radiação Solar e Jensen-Haise. Tais resultados corroboram com aqueles obtidos por Pilau et al., (2012) e
Brixner (2013), sendo que Pilau et al. (2012) encontraram desempenho ótimo para Makkink e Radiação
Solar, e Brixner (2013) obteve desempenho muito
bom para os mesmos métodos deste estudo (BlaneyCriddle, Makkink, Radiação Solar e Jensen-Haise).
Na Figura 1 é possível observar que o método de Blaney-Criddle apresenta a menor dispersão
em relação ao método padrão, apresentando ótimo
desempenho indicado pelos valores dos índices de
desempenho (c) e de exatidão (d) e pelo coeficiente de determinação (r2). Verifica-se também que o
ajuste dos demais métodos destacados em relação ao
método padrão é classificado como muito bom, o

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A análise da correlação do valor da estimativa por Penman-Monteith com os valores dos demais
métodos de estimativa da evapotranspiração de referência, na escala diária, mostrada na Tabela 1 sugere
que os métodos de Camargo, Thornthwaite, Hargreaves-Samani e Tanque Classe A não devem ser
utilizados em Pelotas em virtude do baixo desempenho apresentado por esses métodos em todas as
estações do ano. O método de Linacre apresentou
desempenho intermediário entre os métodos pesquisados (Tabela 1). Acredita-se que o desempenho
destes métodos esteja relacionado ao fato de que
estes métodos foram desenvolvidos na escala mensal,
conforme revisão realizada por Carvalho et al.
(2011)
Semelhante a estes resultados, Pilau et al.
(2012), obtiveram coeficientes desempenhos entre
0,51 e 0,66 da estimativa da ETo para os métodos de
Camargo e de Thornthwaite em Frederico Westphalen e Palmeira das Missões, localizados no região do
Alto Uruguai, RS. Em estudo abrangendo seis muni-
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que indica que esses métodos foram capazes de
aproximar-se dos valores de ETo estimados pelo
método de Penman-Monteith, tanto por seus coeficientes e parâmetros, pelas variáveis utilizadas ou
pela influência dessas variáveis em suas expressões.

resultados estão na Tabela 2, onde é possível verificar que, nos quatro métodos, as variáveis de maior
relevância na estimativa de ETo estão relacionadas a
radiação solar. Mesmo utilizando muitas variáveis
meteorológicas, nota-se que no método de PenmanMonteith, o saldo de radiação apresentou coeficiente de correlação igual a 0,94, o que demonstra a
grande influência desta variável na estimativa da
evapotranspiração de referência nesta região.
A radiação solar global apresenta uma correlação de 0,88 com os valores da evapotranspiração
estimados pelo método de Penman-Monteith, embora não seja usada diretamente na expressão do
método. A variável apresentou a melhor correlação
nos métodos da Radiação Solar e Makkink e JensenHaise com valores de 0,98 nos dois primeiros e 0,94
no último.

Tabela 1 - Valores do coeficiente de desempenho (c), do
erro padrão de estimativa (EPE, mm d-1) e a classificação
dos métodos da Radiação Solar (EToRS), Linacre (EToLI), Jensen-Haise (EToJH), Makkink (EToMK), Camargo
(EToCA), Thornthwaite (EToTH), Blaney-Criddle
(EToBC), Hargreaves-Samani (EToHS) e Tanque
classe A (EToTA) em relação ao método de PenmanMonteith, obtidos com dados diários, na região de
Pelotas, RS, no período de 1971 a 2010.
Método
EToRS

EToLI

EToJH

EToMK

EToCA

EToTH

EToBC

EToHS

EToTA

Verão

Outono

Inverno

Primavera

c

0,7

0,7

0,5

0,7

clasf

BO

BO

SO

BO

EPE

1,3

0,8

0,8

1,4

c

0,5

0,6

0,5

0,6

clasf

MA

ME

MA

MA

EPE

1,2

0,6

0,6

0,6

c

0,6

0,6

0,5

0,7

clasf

SO

ME

MA

BO

Tabela 2 - Coeficiente de correlação entre as variáveis
meteorológicas e a estimativa da evapotranspiração de
referência obtida pelos métodos de Penman-Monteith
(EToPM), Blaney-Criddle (EToBC), Radiação Solar
(EToRS), Makkink (EToMK) e Jensen-Haise (EToJH)
em Pelotas, RS, no período de 1971 a 2010.
Variáveis

EToPM

EPE

1,8

1,0

0,8

1,5

Rs

0,88

c

0,8

0,7

0,5

0,8

Rn

0,94

clasf

MB

BO

MA

MB

Qo

0,82

EToBC

EPE

0,7

0,5

0,6

0,6

N

0,82

0,75

c

0,2

0,5

0,2

0,3

n

0,65

0,7

clasf

PE

MA

PE

PE

Tmax

0,64

EPE

1,2

0,7

0,6

1,0

es

0,64

c

0,1

0,3

0,1

0,2

T

0,63

0,64
-0,67

EToRS

EToMK

EToJH

0,98

0,98

0,94

clasf

PE

PE

PE

PE

UR

-0,63

EPE

1,2

0,9

0,8

1,2

Tu

0,51

c

0,9

0,8

0,6

0,9

Tmin

0,49

clasf

OT

MB

ME

OT

Ea

0,42

EPE

0,4

0,5

0,5

0,5

Ud

0,27

c

0,4

0,5

0,3

0,5

*Rn: saldo de radiação; Rs: radiação solar global; Qo: radiação

clasf

MA

MA

PE

MA

extraterrestre; N: fotoperíodo; n: horas de brilho solar; Tmax;

EPE

1,3

1,1

1,0

1,4

c

0,4

0,4

0,3

0,5

clasf

MA

MA

PE

MA

EPE

1,9

1,5

0,4

1,8

-0,65
0,41

0,34

0,46

0,19

temperatura máxima do ar; es: pressão de vapor na saturação; T:
temperatura média do ar; UR: umidade relativa do ar; Tu: temperatura de bulbo úmido; Tmim: temperatura mínima doa ar; ea:
pressão atual de vapor; Ud: vento.
** coeficiente de correlação r significativo a 1%.

*Classificação para o índice desempenho OT- ótimo, MB- muito
bom, BO- bom, ME- mediano, SO- sofrível, MA- mau, PE- péssima.

Esses resultados corroboram aqueles obtidos
em trabalhos realizados por Caixeta (2009), Ruhoff
et al. (2009), Araújo et al. (2011) e por Xu et al.
(2013) nos quais também houve a indicação da radiação solar global como a variável mais influente na

Assim, para quantificar a magnitude da influência das variáveis meteorológicas em cada método, foi utilizada a correlação linear simples cujos
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e a umidade relativa do ar. Entretanto, no mesmo
trabalho, nas estações localizadas em região de clima
semiárido, a variável razão de insolação foi a que
apresentou maior influência, seguida da precipitação anual e velocidade do vento.
Na região do Alto de Paranaíba-MG, Oliveira (2009) verificou que nos meses de novembro a
março as correlações entre as variáveis meteorológicas e a ETo foram muito baixas, inferiores a 0,30,
com exceção do mês de janeiro, em que os coeficientes de correlação foram de 0,78 para a umidade
relativa do ar e em torno de 0,60 para as temperaturas máxima e mínima e radiação solar.
Estudos sobre a influência das variáveis meteorológicas nas estimativas da evapotranspiração de
referência nas diversas regiões brasileiras mostram
diferentes resultados ocasionados pela grande variabilidade climática no país. Por esta razão, estudos
regionais são necessários para fornecer informações
precisas às condições locais que poderão proporcionar ajustes em métodos de estimativa da ETo adequados à região em estudo.
A alta correlação da radiação solar e de outras variáveis associadas a ela com os valores da estimativa da evapotranspiração de referência obtida
pelo método padrão na região de Pelotas induziu a
seleção por um método mais simples que utilizassem
essa variável e que apresentasse um bom ajuste com
o método de Penman-Monteith. Nessas condições, o
método de Jensen-Haise foi aquele que melhor se
adaptou a essas características. Somado a isto, a expressão do método, dada pela equação 6, permite
que se substitua os coeficientes para adequá-la mais
precisamente à região de Pelotas.
Assim, com o propósito de que o valor estimado pela expressão de Jensen-Haise seja o mais
próximo ao valor obtido por Penman-Monteith, foi
feita uma análise linear entre a razão
e a temperatura média T. Os coeficientes da equação obtida foram utilizados para uma nova expressão de
Jensen-Haise, expressa por:

estimativa da evapotranspiração de referência. Em
estudo desenvolvido, na zona da Mata mineira, em
Viçosa, MG, o primeiro autor detectou que a radiação solar e a temperatura máxima apresentaram
coeficientes de correlação de 0,58 e de 0,51, respectivamente, com a estimativa obtida pelo método do
Tanque Classe A.
As variáveis meteorológicas fotoperíodo e
insolação, bastante associadas a emissão de energia,
apresentaram valores de correlação relativamente
altos (Tabela2). Para a região de Pelotas, essas duas
variáveis são as mais importantes quando se considera o método de Blaney-Criddle, com valores do coeficiente de correlação de 0,75 e 0,70, respectivamente.
Muito provavelmente pela facilidade de
medição, a temperatura média do ar é uma variável
utilizada em muitos métodos de estimativa, mas seu
valor de correlação com as estimativas não é o alto.
Observa-se, na Tabela 2, que a temperatura média
do ar (T) apresentou correlação igual a 0,63, no
método de Penman-Monteith, e 0,67, no método de
Jensen-Haise, valores estes semelhantes aos da umidade relativa do ar, porém em sentidos opostos.
No estado do Espírito Santo, Araújo et al.
(2011) estimaram a evapotranspiração de referência
pelo método de Penman-Monteith e analisaram sua
relação com as variáveis através da análise de trilha
onde o coeficiente de correlação com a temperatura
média do ar foi de 0,79, superado apenas pelo coeficiente da radiação solar global de 0,93.
A velocidade do vento foi uma grandeza que
apresentou baixos coeficientes de correlação com a
ETo em Pelotas, obtendo valores de 0,19, 0,27 e 0,34
nos métodos da Radiação Solar, Penman-Monteith e
Blaney-Criddle, respectivamente. Este resultado está
de acordo com aqueles observados por Caixeta
(2009) e Oliveira (2009), que concluíram que a
velocidade do vento apresentou baixa correlação
com a evapotranspiração de referência. O primeiro
autor analisou a correlação das variáveis meteorológicas com os valores de ETo estimados pelo Tanque
Classe A, e o segundo com valores estimados por 15
Irrigâmetros (aparelho evapopluviométrico que
possibilita medir a lâmina evapotranspirada).
Em uma análise dos componentes principais
da ETo de três regiões climáticas diferentes do Centro-Sul do Ceará, Andrade et al. (2003) concluíram
que as variáveis envolvidas no processo de evapotranspiração de maior significância na região de
clima tropical chuvoso foram a velocidade do vento

ETo JHmod

Rs 0,013T

0,176

(14)

Para a análise linear entre a razão
ea
temperatura média (T) consideraram-se os dados
meteorológicos compreendidos entre 1971 a 2000.
Com a expressão de Jensen-Haise modificada, foi
feita nova comparação do método com Penman-
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Figura 2- Gráfico de dispersão e coeficientes da comparação do método de Jensen-Haise original e do método
de Jensen-Haise modificado com o método de Penman-Monteith (EToPM) no verão (A e A’) e outono (B e B’),
com dados de Pelotas, RS, no período de 2001 a 2010.

Figura 3- Gráfico de dispersão e coeficientes da comparação do método de Jensen-Haise original e do método
de Jensen-Haise modificado com o método de Penman-Monteith (EToPM) no inverno (A e A’) e primavera (B e B’),
com dados de Pelotas, RS, no período de 2001 a 2010.
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métodos, com exceção do método de BlaneyCriddle, cuja expressão, assim como a do método de
Penman-Monteith, é bastante trabalhosa e necessita
de variáveis não disponíveis em estações meteorológicas básicas. Nota-se ainda que essa melhoria ocorre justamente nas estações do ano que demandam
maior necessidade de irrigação na região. Isso indica
que a modificação é bastante conveniente, pois utilizando somente dados de temperatura e radiação
solar, em uma expressão de simples aplicação, apresentou ajuste muito bom em relação ao método
padrão de Penman-Monteith.

Monteith para validação do modelo, utilizando-se os
dados do período de 2001 a 2010, em cada estação
do ano, analisado segundo os critérios já citados
anteriormente e mostrados na Figura 2 e 3, juntamente com os índices obtidos da equação original.
Pela Figura 2 e 3 observa-se que a dispersão
dos dados não sofre grande alteração na equação
modificada em relação à equação original. No entanto, identifica-se menor dispersão dos dados nos
períodos de verão (Figura 2 A e A’) e na primavera
(Figura 3 B e B’), quando os dados encontram-se
mais aglutinados, indicando melhor ajuste das comparações.
Na análise dos coeficientes estatísticos observa-se que o método modificado apresentou índice de desempenho (c) mais elevado em todas as
estações do ano. Nota-se ainda, que os valores do
coeficiente de determinação (r2) sofreram pouca
influência, enquanto os valores do índice de exatidão, indicada pelo índice d, apresentaram considerável aumento, conforme se verifica na Figura 2 e 3.
Essa situação ocorreu porque o coeficiente r2 referese à aproximação dos dados das séries com os respectivos valores médios dessas séries. Os novos coeficientes da equação de Jensen-Haise produziram
uma nova série, com nova média, e a relação entre
as séries original e modificada com suas respectivas
médias não provocou alteração na correlação de
ambas com o método padrão.
Porém, o índice d referente à exatidão do
método em relação ao padrão, está relacionado ao
afastamento dos valores obtidos pelo método analisado em relação aos valores do método padrão,
mostrou-se mais elevado para os dados obtidos pela
equação de Jensen-Haise modificada. O valor do
índice d mais elevado fez com que o índice de desempenho fosse superior na comparação da equação de Jensen-Haise modificada com o método padrão.
A expressão de Jensen-Haise modificada apresentou valores do índice c que elevaram a classificação do método em todas as estações: no verão,
de sofrível para bom; no outono, de mediano para
bom; no inverno, de mau para sofrível e na primavera, de bom para muito bom. Isto corrobora com
resultados obtidos por XU et al. (2013), os quais
também obtiveram melhorias na estimativa da ETo a
partir da calibração local dos métodos de Turc e
Priestley-Taylor.
Observa-se, na Figura 3, que o valor do índice c, na primavera (0,85) é muito próximo do valor
que classifica o método com ótimo ajuste ao método
padrão, e o valor do mesmo índice para o verão
(0,75) é superior aos valores do índice em todos os

CONCLUSÕES
1.

As variáveis meteorológicas mais relevantes
na estimativa da evapotranspiração de referência para Pelotas—RS são a radiação solar
global e o saldo de radiação. A equação de
Jensen-Haise com os coeficientes modificados, ETo JHmod = Rs (0,013T + 0,176), é
uma boa alternativa para estimar a evapotranspiração de referência para Pelotas-RS,
quando os valores são inferiores a 8 mm d-1,
apresentando desempenho classificado como bom no verão e outono, e muito bom
na primavera.
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Adjustment Of An Equation To Estimate Reference
Evapotranspiration For Pelotas - RS
ABSTRACT
This work aimed to identify the most influential
meteorological variables for the daily evapotranspiration
estimate obtained using the Penman-Monteith method in
the region of Pelotas; to select another simpler method that
uses them and to propose an adjustment of its parameters
or constants to the local climatic conditions in order to
improve its performance considering the standard method.
The correlation of the meteorological variables with the
evapotranspiration estimates was performed using daily
meteorological data from the Agroclimatological Station of
Pelotas RS in the period between 1971 and 2010. Solar
radiation and net radiation were the most influential
variables in the methods that use them. Because the JensenHaise method uses only solar radiation and temperature
data and shows a performance rate around 0.6 related
compared to the standard method, it was chosen for the
modification of its constants. The expression of the method
with the constants adapted to the region showed a higher
performance coefficient than those of the original equation
for all seasons of the year, showing a c rate of 0.75 and
0.85 in summer and spring, respectively, and therefore it is
appropriate for use in the Pelotas region.
Key-words: correlation, meteorological variables, PenmanMonteith, Jensen-Haise
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RESUMO
Diante dos impactos causados por interrupções em rotas migratórias das espécies de peixes, estruturas hidráulicas
como as escadas para peixes foram amplamente implantadas no Brasil durante as últimas décadas. Os desafios para construções de mecanismos eficientes estão relacionados à existência de uma grande diversidade aquática e ao desconhecimento de
como as variáveis hidráulicas podem influenciar o comportamento de peixes. O presente trabalho teve por objetivo avaliar o
comportamento da espécie neotropical Leporinus reinhardti dentro do escoamento gerado por uma escada do tipo ranhura
vertical. Foram avaliados os campos de velocidade e de tensão de Reynolds para duas vazões. A escolha das posições mais
frequentadas pelos peixes esteve mais relacionada com as tensões de Reynolds, entre -5 e 5 Pa, do que com o campo de velocidade. Entretanto, altos valores de tensão de Reynolds se mostraram indicativos de escoamento rápido e podem representar
uma maneira de conduzir os peixes para a subida e saída do mecanismo.
Palavras-Chave: turbulência, espécie neotropical de peixe, mecanismos de transposição para peixes.

relacionados à eficácia desses mecanismos de transposição para a passagem de espécies de peixes neotropicais.
O desafio de construir mecanismos eficazes
é devido à falta de informações relacionadas às demandas e preferências da ictiofauna local a ser
transposta (KEMP et al., 2012; SILVA et al., 2009).
No Brasil, somam-se questões relacionadas à diversidade aquática neotropical.
Sabe-se que determinadas espécies de peixes
apresentam preferências em relação às características dos escoamentos onde se encontram: algumas
preferem áreas rápidas e outras preferem escoamentos com baixa velocidade e altas profundidades
(PAVLOV, 1989).
Pesquisas de caráter multidisciplinar, que
interagem conhecimentos de hidráulica e de comportamento biológico de peixes, têm sido realizadas
em diferentes continentes para diferentes espécies
de peixes (PIPER et al., 2012; ALVAREZ-VÁZQUES
et al., 2008; ENDERS et al., 2007; SILVA et al., 2010;
WANG et al., 2010).
Entretanto, ainda não há consenso sobre
qual variável hidráulica melhor explica o comportamento de peixes no escoamento desses mecanismos de transposição (ALVAREZ-VÁZQUEZ et al.,
2008). Estudos indicam que peixes podem responder aos estímulos relacionados à turbulência (SILVA
et al., 2010; ENDERS et al., 2007; WANG et al., 2010),

INTRODUÇÃO
Escadas para peixes são estruturas largamente construídas para permitir a passagem de
espécies migradoras através de barreiras, como as
barragens (ALVAREZ-VÁZQUEZ et al., 2008; SCHILT, 2007). Essas estruturas são constituídas por
canais com obstruções internas para promover a
dissipação de energia do escoamento e redução da
velocidade da água, de forma que esta não ultrapasse um valor limite suportado pelo animal.
As escadas para peixes têm sido utilizadas
pelo homem para promover a mitigação de impactos ambientais há muitos anos (PIPER et al., 2012;
SANAGIOTTO et al., 2011). No entanto, mesmo
com a instalação desses mecanismos, parte da população de peixes migradores não consegue utilizar
tais dispositivos (PON et al., 2009; AGOSTINHO et
al., 2007).
Com o intuito de minimizar o impacto sobre a ictiofauna, alguns estados brasileiros promulgaram leis que regulamentam a construção de mecanismos de transposição junto aos barramentos
(VIANA et al., 2009). Porém, há poucos estudos
*
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à deformação hidráulica (NESTLER et al., 2008), à
vorticidade (LIAO, 2007), à velocidade (CASTROSANTOS, 2005) e à pressão(LIAO, 2007).
É de grande importância para intervenções
de engenharia, o conhecimento de como as variáveis hidráulicas, tais como a velocidade e a tensão de
Reynolds, podem influenciar o comportamento dos
indivíduos que utilizam esses mecanismos de transposição. A partir do conhecimento dessas variáveis é
possível estabelecer interferências no escoamento,
que podem permitir maior eficiência da obra.
Apesar de a literatura apresentar que os
peixes percebem especialmente parâmetros hidráulicos relacionados à turbulência (SANAGIOTTO et
al., 2011; TARRADE et al., 2011; SILVA et al., 2010;
ENDERS et al., 2007) e ao campo de velocidades
(SILVA et al., 2010), as respostas biológicas a esses
estímulos são pouco conhecidas em espécies neotropicais de peixes. Assim, o conhecimento das respostas biológicas aos parâmetros hidráulicos pode
fornecer importantes informações para o dimensionamento de novos mecanismos de transposição mais
adequados às espécies de peixes neotropicais (ROSCOE & HINCH 2010; SANTOS et al., 2009; CASTRO-SANTOS et al., 2009;).
Este trabalho busca responder a hipótese:
Os campos de velocidades médias e de tensões de
Reynolds podem ser utilizados como critérios de
dimensionamento de novos mecanismos de transposição de peixes? Para isso, foram determinados dois
objetivos para aceitar ou não a hipótese. O primeiro
objetivo deste trabalho foi estudar o escoamento
gerado em um modelo reduzido da escada para
peixes do tipo ranhura vertical. Neste estudo, foi
analisada a influência da turbulência no escoamento
em comparação com a velocidade. A turbulência foi
estudada por meio do campo de tensões de Reynolds e a velocidade, por sua vez, foi estudada por
meio do campo de velocidades médias.
O segundo objetivo deste trabalho foi identificar respostas biológicas comportamentais positivas à transposição de peixes aos parâmetros hidráulicos de estudo com uma espécie de peixe neotropical dentro do modelo reduzido. Para isto foi utilizada a espécie Leporinus reinhardti, (piau três pintas),
de ocorrência na Bacia do Rio São Francisco.

meio de outras variáveis hidráulicas como a dissipação de energia média por volume.
As ranhuras são os espaços formados entre
anteparos transversais ao escoamento, que são dispostas no canal de forma a criar um fluxo principal
do escoamento e áreas de recirculação (SANAGIOTTO et al., 2011). Diferentes modelos de ranhura
vertical podem ser criados em função da disposição
desses anteparos. Destaca-se o modelo descrito (FIG.
1) em Rajaratnam et al. (1986) e identificado como
modelo 2, cuja dissipação de energia é melhor
quando comparada à outros modelos.

Figura 1 — Modelo da escada de acordo com
Rajaratnam et al. (1986)

Velocidade
A velocidade é uma variável hidráulica importante no escoamento de obras hidráulicas (SANTOS et al., 2009). Em escadas para peixes, a velocidade pode ser um fator limitante, caso estas excedam à capacidade natatória dos indivíduos que a
utilizam (ALVAREZ-VÁZQUEZ et al., 2008).
Tensão de Reynolds
A tensão de Reynolds representa a força por
unidade de área que surge quando duas massas de
água de velocidades paralelas se movem uma em
relação à outra (SILVA et al., 2010). A tensão de
Reynolds pode ser definida como um tensor formado por 6 componentes simétricas, que formam três
planos: O plano horizontal (XY), o plano vertical
(XZ) e o plano transversal (YZ)(WHITE, 2010).
Silva et al. (2010) apontaram a tensão de
Reynolds como uma variável hidráulica determinante no comportamento de espécies migradoras em
mecanismos de transposição de peixes, pelo fato de
os indivíduos evitarem áreas com altos valores de

Escada para peixes do tipo ranhura vertical
No Brasil, a escada do tipo ranhura vertical
é um dos modelos mais construídos e estudados.
Rajaratnam et al. (1986) elaboraram o primeiro
trabalho a descrever o escoamento deste modelo de
escada, por meio de campos de velocidades e por
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Este trabalho foi conduzido em 3 etapas: Inicialmente, foram instalados os anteparos do modelo reduzido no canal; em seguida foram coletados
os dados hidráulicos e finalmente foram realizados
os experimentos com peixes dentro do modelo reduzido.
As dimensões do canal hidráulico determinaram o comprimento dos tanques e largura das
ranhuras (b0). Foram instalados quatro conjuntos de
ranhuras, que formaram três tanques. A numeração
dos tanques seguiu a ordem de montante para jusante (FIG. 2). De acordo com o modelo adotado e
as relações de dimensões dispostas por Rajaratnam et
al. (1986), a abertura da ranhura (b0) foi 0,11m, e as
dimensões do tanque foram 0,87m de largura e
1,08m de comprimento.

tensão de Reynolds, em especial os de menor tamanho. Sanagiotto et al. (2011) também indicaram esse
parâmetro hidráulico como relevante no comportamento dos indivíduos testados.

METODOLOGIA
Este trabalho foi desenvolvido no Laboratório de Máquinas Hidráulicas do CEFET-MG (Centro
Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais).
O laboratório apresenta um canal construído em
concreto armado com inclinação fixa de 4,5%. O
canal apresenta 4,0m de comprimento, 0,86m de
largura e 1,2m de profundidade. O modelo reduzido da escada para peixes foi construído dentro deste
canal. O sistema é abastecido por uma bomba centrífuga de 25cv.

Coleta dos dados hidráulicos
Para a análise do escoamento foi criada uma
malha horizontal de 62 retângulos com dimensões
0,11m X 0,07m uniformemente distribuídos por
toda área de cada tanque do modelo construído
(Fig. 3). Os dados hidráulicos foram coletados no
centro de cada retângulo.

Figura 3 — Malha horizontal de medição de velocidades

Foi utilizado um velocímetro do tipo molinete para as medições com processador eletrônico
acoplado, cuja precisão era de 0,01m/s. As medições
foram realizadas em planos paralelos ao chão do
canal separados por intervalos regulares de 0,1m de
altura.
Neste trabalho, foram coletadas as componentes horizontais (X,Y) da velocidade média e da

Figura 2 — Numeração dos tanques e principais dimensões
do modelo reduzido
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t y  vmáx  vmed

velocidade máxima no escoamento. As vazões de
estudo foram de 20 l/s e 35 l/s para produzirem
uma lâmina de água com altura mínima necessária
para os experimentos com peixes e ao mesmo tempo adequadas com a capacidade natatória da espécie testada, ou seja, as velocidades produzidas não
excedem a capacidade natatória da espécie de peixe
utilizada. A lâmina de água para vazão de 20 l/s foi
de 23,5 cm e para a vazão de 35 l/s foi de 31,5 cm.
As medições de velocidades no canal hidráulico exigiram a criação de um posicionador para o
velocímetro. Para isso, utilizou-se uma tábua de madeira de compensado naval e foram realizados furos
para permitir a sustentação do velocímetro no posicionador. Para controle da vazão foi instalado um
medidor de vazão eletromagnético junto ao sistema.

Onde:

componente X e Y do eixo, respectivamente.
Experimentos com indivíduos de espécie
neotropical
Após a coleta e análise dos dados hidráulicos do modelo reduzido da escada de peixes do tipo
ranhura vertical, foram realizados experimentos
com peixes da espécie neotropical Leporinus reinhardti.
Os indivíduos foram coletados no município
de Três Marias (MG) e transportados até o laboratório de Máquinas Hidráulicas do CEFET-MG, em
Belo Horizonte, para a realização dos experimentos.
Os indivíduos permaneciam em observação por 24
horas, em aquários com sistema de recirculação de
água e com oxigenação artificial. Os experimentos
ocorreram no período que corresponde ao período
de migração natural (piracema) dos peixes no Brasil
(novembro a abril).
Como o principal objetivo dos experimentos
com peixes era determinar a existência de áreas de
preferência no escoamento, foi necessário instalar
um sistema de gravação de imagens no canal hidráulico. Os experimentos com peixes eram registrados
por duas filmadoras (uma no topo do canal e outra
na lateral do canal) que filmavam o tanque 2. O
tanque 2 foi utilizado para as gravações por apresentar o escoamento mais estável hidraulicamente e por
apresentar uma janela de vidro em sua lateral, que
permite a visualização do deslocamento dos indivíduos em diferentes alturas.
Foram realizados cinco experimentos para a
vazão de 20 l/s e cinco experimentos para a vazão
de 35 l/s. Cada experimento durou 30 minutos e
foram utilizados cinco indivíduos da espécie Leporinus reinhardti em cada teste.
Após os experimentos, os peixes eram medidos e pesados, sendo conduzidos para o sistema de
manutenção. Após um período de 2 semanas, os
peixes eram transportados e introduzidos de volta
no rio.
Para compreender o comportamento dos
peixes em relação às variáveis hidráulicas de estudo,
foi desenhada no chão do canal, a malha com os 62
pontos de medição de velocidades para determinar

Neste trabalho foram analisadas somente as
componentes horizontais (XY) da tensão de Reynolds. Pois, de acordo com Wu et al. (1999), o escoamento na escada ranhura vertical é bidimensional
para inclinações próximas de 5%, não havendo
componente de velocidade vertical significante.
Além disso, o trabalho de Silva et al. (2010) indicou
a componente horizontal da tensão de Reynolds
como a mais significativa em termos de valores e
relevante em função do comportamento dos peixes.
Define-se a componente horizontal da tensão de Reynolds como (WHITE, 2010):
(1)

Onde:  é a massa específica da água (Kg/m3), u` é
a flutuação de velocidade na componente X do eixo
(m/s) e v` é a flutuação de velocidade na componente Y do eixo(m/s).
Nesse trabalho o cálculo das flutuações de
velocidade seguiram a metodologia descrita por
Duarte et al. (2012).
Cálculo do termo de flutuação de velocidade
Os termos de flutuação de velocidade pontual foram calculados pela diferença da componente
de velocidade máxima pela componente de velocidade média pontual, de acordo com as seguintes
fórmulas:

t x  u máx  u med

umáx e vmáx é, respectivamente, a velocidade

máxima em relação a componente X e Y do eixo e
umed e vmed é a velocidade média em relação a

Cálculo das tensões de Reynolds

τ =  . u`. v`

(3)

(2)
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de para compreender o comportamento dos animais dentro dos mecanismos de transposição em
larga escala.

as posições de preferência dos peixes pela análise
dos vídeos.
Após as gravações, os filmes foram analisados, de acordo com a observação da posição em que
cada indivíduo ocupava a cada minuto. As áreas de
preferência dos indivíduos testados foram obtidas
com o cálculo da moda (ferramenta estatística que
fornece o valor com maior frequência de ocorrência) das posições contadas nas observações (SAMPAIO, 2007).
Para cada experimento, foi calculado um valor de moda para as posições ocupadas pelos indivíduos testados. No total, foram calculadas 5 modas de
posições por vazão.

26

Comprimento total (cm)

24

Média
Média + DP
Min-Max

22
20
18
16
14
12

RESULTADOS E DISCUSSÃO

10

Os indivíduos de Leporinus reinhardti utilizados no trabalho tiveram comprimento total em média de 14 cm (FIG. 4).
De acordo com Santos et al. (2007), o comprimento médio dos indivíduos testados é superior
ao comprimento médio relatado na literatura como
comprimento à primeira maturação, ou seja, os
indivíduos testados estavam aptos a realizarem a
migração para reprodução, tal como ocorre na natureza.
Logo, a população de peixes utilizada como
amostra neste trabalho pode ser considerada representativa do universo de populações dessa espécie
migradora, e assim os resultados obtidos tem valida-

.

Figura 4 — Gráfico do comprimento dos peixes testados

Velocidade média
Foi observado que os dados de velocidade
obtidos ratificam estudos anteriores, demonstrando
a existência de um escoamento composto por um
fluxo principal com velocidades médias mais altas e
duas áreas de recirculação com velocidades mais
baixas (FIG. 5 e 6).

Figura 5 — Gráfico de velocidades médias para vazão de 20l/s com posições mais frequentes dos peixes indicadas
por círculos (cada círculo em preto indica a moda de cada experimento e o quadrado em preto representa a
ocorrência de 2 círculos pretos na mesma posição). A escala da grade do gráfico está em centímetros.
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Figura 6 — Gráfico de velocidades médias para vazão de 35l/s com posições mais frequentes dos peixes indicadas por
círculos (cada círculo em preto indica a moda de cada experimento. A escala da grade do gráfico está em centímetros.

testes na vazão de 20 l/s. Provavelmente, os indivíduos posicionados no fluxo principal ilustraram o
processo de negociação de passagem para o tanque
a montante (o tanque 1). Os indivíduos que permaneceram a maior parte do tempo em áreas de recirculação, provavelmente, preferiram áreas com menores velocidades por dificuldade de natação.

Capacidade natatória de
Leporinus Reinhardti,
de acordo com o método de
Jones, Kiceniuk e Bamford (1974).

26%

Frequência de observações (%)

Frequência de observações (%)

Foi observada para a vazão de 20 l/s, uma
inversão da direção do fluxo na área de recirculação
do terceiro tanque da escada, em relação ao relatado na literatura. Provavelmente, esse fato se deve a
combinação de dois fatores: a baixa vazão utilizada e
a falta de controle de montante em função do baixo
número de tanques construídos (três).

19%

13%

6%

0%
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

Capacidade natatória de
Leporinus Reinhardti,
de acordo com o método de
Jones, Kiceniuk e Bamford (1974).

26%
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0.3

0.5

0.7

0.9
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Figura 7 — Histograma das velocidades médias para a
vazão de 20l/s

Figura 8 — Histograma das velocidades médias para a
vazão de 35l/s

De acordo com os campos de velocidade
média obtidos, foi observado que alguns peixes
permaneceram na maior parte do tempo em áreas
de recirculação, onde há menores velocidades. Entretanto, alguns indivíduos também permaneceram
na maior parte do tempo no fluxo principal em dois

Foi observado que cerca de 25% das velocidades encontradas pelos peixes para a vazão de 20
l/s e 35 l/s excedem à capacidade natatória da espécie testada (SANTOS et al., 2007), de acordo com
o método de Jones, Kiceniuk e Bamford (1974)
(FIG. 7 e 8), cujo valor é de 0,32 m/s.
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Figura 9 — Gráfico da tensão de Reynolds para vazão de 20l/s com posições mais frequentes dos peixes indicadas
por círculos (cada círculo em preto indica a moda de cada experimento e o quadrado em preto representa a
ocorrência de 2 círculos pretos na mesma posição). A escala da grade do gráfico está em centímetros.

Figura 10 — Gráfico da tensão de Reynolds para vazão de 35l/s com posições mais frequentes dos peixes indicadas
por círculos (cada círculo em preto indica a moda de cada experimento).
A escala da grade do gráfico está em centímetros.

O método de Jones, Kiceniuk e Bamford
(1974) se baseia no conceito de velocidade prolongada crítica. Esse método é considerado conservador e indica a velocidade máxima que um peixe
poderia suportar no escoamento, cujo valor é progressivamente aumentado até a fadiga. Este teste é

adequado a metodologia do trabalho por ser aplicado em situações de duração de 5 a 60 minutos
(SANTOS et al., 2009).
Os peixes tendem a evitar fluxos imprevisíveis e grandes flutuações na velocidade (SANTOS et
al. 2009; LIAO, 2007; ENDERS et al. 2003). Porém,
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indivíduo (WEBB, 2004). Ao avaliar o campo de
tensões do tanque 2, foi observado que a vazão de
20l/s e a de 35l/s possuem tensão de Reynolds média próxima de 0. Porém, a vazão de 35l/s apresenta
um desvio padrão superior ao da vazão de 20l/s,
havendo maior concentração de altos valores de
tensão de Reynolds na vazão de 35l/s (FIG. 11).
Pode-se observar que o tanque 2, para as vazões de 20l/s e de 35l/s, apresentou a maior parte
da área com tensões de Reynolds próximas de 0 e 5Pa (FIG. 12 e 13).

de acordo com Breder (1965), peixes podem nadar
entre áreas turbulentas para negociar fluxos mais
baixos e nadar em ambientes mesmo com altas vazões. Wang et al. (2009) também descrevem essa
estratégia utilizada por peixes em um escoamento
turbulento em escada do tipo ranhura vertical.
Dessa maneira, os picos de valores dos termos de flutuação de velocidade no escoamento podem ser percebidos pelos peixes como uma orientação para a natação, pois os indivíduos exploraram
na maior parte do tempo áreas com baixos valores
do termo de flutuação de velocidade, mas próximas
a esses picos de valores.

Frequência de observações (%)

97%

Tensão de Reynolds
Foi observado que os peixes permaneceram
durante todos os experimentos em pontos com baixos valores de tensões de Reynolds (FIG. 9 e 10).
Esse resultado corrobora ao trabalho de Silva et al.
(2010)e de Sanagiotto et al. (2011).
Foi observado que os indivíduos tenderam a
se afastar de pontos onde há picos de tensões, assim
como o trabalho de Silva et al. (2010) e Sanagiotto et
al.(2011) conclui. Na vazão de 35l/s, é mais fácil
identificar essa estratégia de natação dos indivíduos,
porque nesta vazão há maiores áreas com valores
altos de tensão de Reynolds.
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Figura 12 — Histograma da tensão de Reynolds para
vazão de 20l/s
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Figura 11 — Gráfico comparativo da tensão de Reynolds
para vazão de 20l/s e 35ls.

Figura 13 — Histograma da tensão de Reynolds para
vazão de 35l/s

Provavelmente, a tensão de Reynolds é percebida pelos peixes, com a utilização de alguns elementos anatômicos como a linha lateral. Dado que
os peixes não são igualmente sensíveis a perturbações em todos os planos, a direção da perturbação
em relação ao corpo desempenha um papel fundamental na determinação do comportamento do

CONCLUSÕES
A escada para peixes do tipo ranhura vertical produz escoamento adequado para espécies
neotropicais, pois apresenta campo de velocidades
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ALVAREZ-VÁZQUEZ, L.J.; MARTINEZ, A.; VÁZQUEZMENDEZ, M.E.; VILAR, M.A. An optimal shape problem related to the realistic design of river fishways. Ecological Engineering, v. 32, p. 293-300, 2008.

médias com valores inferiores à capacidade natatória da espécie testada, quando operada na faixa de
vazão de estudo.
Tanto o termo de velocidade média quanto
à tensão de Reynolds são parâmetros hidráulicos
importantes no dimensionamento de mecanismos
de transposição de peixes, porque são variáveis que
indicam influência no posicionamento de indivíduos da espécie testada no presente estudo.
A Tensão de Reynolds é uma variável hidráulica que está diretamente relacionada à variação
de velocidades e deve, portanto, ser percebida pelos
peixes como ambientes turbulentos e instáveis. A
tensão de Reynolds apresenta variações no padrão
do campo de tensões em função de diferentes vazões, pois para a maior vazão houve o surgimento de
grandes áreas com tensões onde na vazão menor
não havia. Para isso, são necessários mais estudos
para verificar o comportamento do campo de tensões de Reynolds para diferentes vazões, já que indica ser altamente variável e ao mesmo tempo imprescindível por afetar diretamente o comportamento
dos peixes.
O modelo ranhura vertical apresentou
grandes áreas com tensões entre 0 e 5 Pa, indicada
como mais frequentadas pela espécie Leporinus reinhardti. Além disso, sugere-se que a existência de
picos de tensão poderia orientar fluxos de natação
aos peixes e evitar a falta de sucesso de passagem
dos peixes nas escadas.

BREDER, C.M. Vortices and fish schools. Zoologica, vol. 50, p.
97-114, 1965.
CASTRO-SANTOS, T. Optimal swim speeds for traversing
velocity barriers: an analysis of volitional high-speed swimming
behaviour of migratory fishes. Journal of Experimental Biology,
vol. 208, p. 421–432, 2005.
CASTRO-SANTOS, T.; COTEL, A.; WEBB, P.W. Fishway
evaluations for better bioengineering: an integrative approach.
In: HARO, A.J.; SMITH, K.L.; RULIFSON; MOFFIT, C.M.;
KLAUDA, R.J.; DADSWELL, M.J.; CUNJAK, R.A.; COOPER,
J.E.; BEAL, K.L.; AVERY, T.S. Challenges for Diadromous
Fishes in a Dynamic Global Environment. Bethesda, American
Fisheries Society Symposium, p. 557-575, 2009.
DUARTE, B.A.F.; RAMOS, I.C.R.; SANTOS, H.A. Reynolds
shear-stress and velocity: Positive biological response of
neotropical fishes to hydraulic parameters in a vertical slot
fishway. Neotropical Ichthyology, v. 10, n. 4, p. 813-819, 2012.
ENDERS, E.C.; CASTRO-SANTOS, T.; PEAKE, S.; HARO, A.;
SCRUTON, D.A. The effects of horizontally- and verticallyoriented vortices on the swimming performance of upstream
migrating brook charr (Salvelinus fontinalis). In: Proceedings of
the 6 International Conference on Ecohydraulics, Christchurch
18-23 February, 2007.

AGRADECIMENTOS

ENDERS, E.C.; BOISCLAIR, D.; ROY, A.G. The effect of
turbulence on the cost of swimming for juvenile Atlantic salmon
(Salmo salar). Canadian Journal of Fish and Aquatic Sciences,
vol. 60, p. 1149–1160, 2003.

Somos gratos ao apoio técnico do laboratório de Máquinas Hidráulicas do CEFET-MG e também à permissão do uso do canal hidráulico durante
o estudo. Agradecemos também à FAPEMIG e ao
CNPQ por disponibilizar recursos para a realização
deste projeto. Em especial, agradecemos aos funcionários do laboratório: Wenceslau e Itamar.

KEMP,P.S., ANDERSON,J.J. ; VOWLE,
A.S. Quantifying
behaviour of migratory fish: application of signal detection
theory to fisheries engineering, Ecological Engineering,v. 41, p.
22-31, 2012.
JONES, D.R.; KICENIUK, J.W.; BAMFORD, O. S. Evaluation
of the swimming performance of several fish species from the
Mackenzie River. Journal of the Fisheries Research Board of
Canada, v. 31, n. 10, p. 1641-1647, 1974.

REFERÊNCIAS
AGOSTINHO, C.S.; AGOSTINHO, A.A.; PELICICE, F.; ALMEIDA, D.A. de; MARQUES, E.E. Selectivity of fish ladders: a
bottleneck in neotropical fish movement. Neotropical Ichthyology, v. 5, n. 2, p. 205-213, 2007.

LIAO, J.C. A review of fish swimmin mechanics and behaviour
in altered flows, Philosophical Transactions of the Royal
Society B: Biological Sciences, vol. 362, n. 1487, p. 19731993, 2007.

165

Tensão de Reynolds e Velocidade Média em uma Escada para Peixes do Tipo Ranhura Vertical: Comportamento
Preferencial da Espécie Leporinus Reinhardti
experimental pool-type fishway. River Research and Applications, 2010.

NESTLER,J.M.; GOODWIN, R.A.; SMITH, D.L.; ANDERSON,
J.J.; LI, S. Optimum fish passage and guidance designs are
based in the hydrogeomorphology of natural rivers. River
research and applications, v. 24, p. 148-168, 2008.

SILVA, A.T.; SANTOS, J.M.; FRANCO, A.C.; FERREIRA,
M.T.; PINHEIRO, A.N. Selection of Iberian barbel Barbus
bocagei (Steindachner, 1864) for orifices and notches upon
different hydraulic configurations in an experimental pool-type
fishway. Journal of Applied Ichthyology, vol. 25, p. 173–177,
2009.

PAVLOV, D.S. Structures assisting the migrations of
nonsalmonid fish: USSR. FAO, 97 p., 1989.
PIPER, A.T., WRIGHT, R.M.; KEMP, P.S. The influence of
attraction flow on upstream passage of European eel (Anguilla
anguilla) at intertidal barriers. Ecological Engineering, v. 44, p.
329-336, 2012.

TARRADE, L.; PINEAU, G.; CALLUAUD, D.; TEXIER, A.;
DAVID, L.; LARINIER, M. Detailed experimental study of hydrodynamic turbulent flows generated in vertical slot fishways.
Environmental fluid mechanics, v. 11, n. 1, p. 1-21, 2011.

PON, L.B.; HINCH, S.G.; COOKE, S.J.; PATTERSON, D.A.;
FARRELL, A.P. Physiological, energetic and behavioural correlates of successful fishway passage of adult sockeye salmon
Oncorhynchus nerka in the Seton River, British Columbia.
Journal of Fish Biology, vol. 74, p. 1323–1336, 2009.

VIANA, E.M.F.; FARIA, M.T.C.; MARTINEZ, C.B. Levantamento das Curvas do Comportamento Hidráulico do Mecanismo de
Transposição de Peixes da UHE de Igarapava. Revista
Brasileira de Recursos Hídricos, v. 14, p. 113-122, 2009.

RAJARATNAM, N.; VAN DER VINNE, G.; KATOPODIS, C.
Hydraulics of vertical slot fishways. Journal of Hydraulic
Engeneering, vol. 112, p. 909-917, 1986.

WANG, R.W.; DAVID, L.; LARINIER, M. Contribution of experimental fluid mechanics to the design of vertical slot fish passes. Knowledge and Management of Aquatic Ecosystems, v.
396, n. 2, 2010.

ROSCOE, D.W.; HINCH, S.G. Effectiveness monitoring of fish
passage facilities: historical trends, geographic patterns and
future directions. Fish and Fisheries, v. 11, p. 12-33, 2010.

WEBB, P.W. Response latencies to postural differences in
three species of teleostean fishes. Journal of Experimental
Biology, vol. 207, p. 955–961, 2004.

SAMPAIO, I.B.M. Estatística aplicada à experimentação animal, Ed. FEP-MZV, Belo Horizonte, 2007.

WHITE, F.M. Mecânica dos Fluidos, 5ª edição, Editora MacGraw Hill, Rio de Janeiro, Brasil, 2010.

SANAGIOTTO, D.G.; PINHEIRO, A.N.; ENDRES, L.A.M.;
MARQUES, M.G. Estudo Experimental das Características do
Escoamento em Escadas para Peixes do Tipo Ranhura Vertical — Turbulência do Escoamento. Revista Brasileira de Recursos Hídricos v. 16, n. 4, 195-205, 2011.

WU, S.; RAJARATNAM, N.; KATOPODIS, C. Structure of flow
in vertical slot fishway. Journal of Hydraulic Engineering,
ASCE, v. 125, n. 4, p. 351-360, 1999.

SANTOS, H.A.; POMPEU, P.S.; MARTINEZ, C.B. Estabelecimento de Parâmetros Hidráulicos para Escadas de Peixes do
Tipo Ranhura Vertical Baseados em Características de Espécies Neotropicais. Revista Brasileira de Recursos Hídricos, v.
14, p. 99-112, 2009.

Reynolds Shear-stress And Velocity In Vertical Slot
Fishway: Behavior Of The Leporinus Reinhardti
Specie
ABSTRACT

SANTOS, H.A.; POMPEU, P.S.; MARTINEZ, C.B. Swimming
performance of the migratory Neotropical fish Leporinus reinhardti(Characiformes:Anostomidae. Neotropical Ichthyology,
V. 5 , n. 2, p. 139-146, 2007.

Hydraulic structures such as fish passages have
been constructed in Brazil in order to mitigate the impact of
dams on migration routes. The challenge for the construction of efficient fishways is the huge biodiversity in Brazilian rivers and lack of knowledge concerning how the hydraulic variables can change fish behavior The aim of this
work was to evaluate the behavior of neotropical specie
Leporinus reinhardti in flow which was created by a vertical slot fish ladder. The flow was studied using the mean
velocity field and the Reynolds shear stress field for a range

SCHILT, C.R. Developing fish passage and protection at hydropower dams. Applied Animal Behaviour Science, v. 104, p.
295-325, 2007.
SILVA, A.T.; FERREIRA, M.T.; PINHEIRO, A.N.; KATOPODIS,
C. Effects of water velocity and turbulence on the behaviour of
Iberian barbel (Luciobarbus bocagei, Steindachner 1864) in an
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of discharges. The neotropical specie Leporinus reinhardti
remained longer in areas of low Reynolds shear-stress values which go from -5 to 5 Pa. The Reynolds shear-stress
and the velocity fluctuation appear to best determine the
areas preferred by the fish, instead of mean velocity fields in
flow. In addition, fish may be oriented by high values of
velocity variations (Reynolds shear stress and velocity fluctuation), and also remain at low values.
Key-words: turbulence, neotropical fish specie, fishway
mechanisms.
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RESUMO
A separação do escoamento superficial direto do escoamento subterrâneo permite a compreensão da magnitude e da
dinâmica das águas subterrâneas e do escoamento superficial direto em bacias hidrográficas. Diante da importância dos
estudos sobre o escoamento superficial direto e o escoamento subterrâneo, este trabalho teve como objetivos: analisar métodos
de separação do escoamento superficial direto do escoamento subterrâneo, e desenvolver um aplicativo computacional para a
aplicação de métodos automáticos de separação. A análise dos métodos de separação foi feita com base na comparação entre
os volumes de escoamento superficial direto, obtidos para duas sub-bacias da região do Alto Rio das Velhas, considerando os
valores diários e os totais anuais estimados pelos métodos de separação: intervalo fixo, intervalo móvel e mínimo local. Foi
desenvolvido um aplicativo computacional em linguagem VBA, para viabilizar a aplicação dos métodos automáticos de
separação considerando o formato padrão da base de dados do sistema HidroWeb, da ANA. Os resultados indicam que os
métodos de separação analisados produzem resultados semelhantes entre si com relação à estimativa do escoamento superficial direto diário e total anual; e o aplicativo computacional permite a aplicação dos métodos de separação — intervalo fixo,
intervalo móvel e mínimo local — para as bases de dados do sistema HidroWeb.
Palavras-chave: vazão, hidrograma, recursos hídricos, bacia hidrográfica, análise estatística.

com o objetivo de aprimorar a separação do escoamento superficial direto do subterrâneo (CUSTÓDIO & LLAMAS, 1983; FUREY & GUPTA, 2003;
BRODIE & HOSTETLER, 2005; GONZALES et al.,
2009). Esses métodos muitas vezes são utilizados
como provedores dos dados observados de escoamento superficial direto e subterrâneo, utilizados,
inclusive, na calibração e validação de modelos hidrológicos. No entanto, a aplicação de métodos
desenvolvidas em outros países não é tão simples
para as condições brasileiras, sendo necessária a
avaliação do desempenho destas metodologias para
as condições específicas onde elas são aplicadas
(AMORIM et al., 2010).
No Brasil, ainda são poucos os estudos que
tratam da separação do escoamento superficial direto do subterrâneo pela análise dos hidrogramas
(MENEGASSE et al., 2002; IGAM, 2005 e 2010;
COSTA & BACELLAR, 2010). No entanto, considerando o disposto na legislação brasileira sobre a
importância da aquisição de informações sobre recursos hídricos (BRASIL, 1997; CNRH, 2008), a
estimativa do escoamento superficial direto e do
escoamento subterrâneo pode servir para a constituição de uma base de dados importante para

INTRODUÇÃO
A separação do escoamento superficial
direto do escoamento subterrâneo é um
procedimento que permite a compreensão da
magnitude e da dinâmica da descarga de águas
subterrâneas e dos processos de escoamento
superficial direto em bacias hidrográficas (FUREY &
GUPTA, 2001; BRODIE & HOSTETLER, 2005).
Permite também a análise da influência de diversos
fatores sobre o escoamento subterrâneo e sobre o
escoamento superficial direto. Como, por exemplo,
a análise da influência da adoção de práticas para a
conservação de água e de solo na redução dos picos
de vazão e no aumento das vazões mínimas em períodos de estiagem (HUANG & ZHANG, 2004).
Diversos métodos, como o de análise de traçadores, os que envolvem filtros digitais de base
física, e os que se baseiam em ajustes de curvas, manualmente ou automaticamente, por meio da análise gráfica dos hidrogramas, foram desenvolvidos
*

Universidade Federal de Viçosa/UFV
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(a)

(b)

(c)

Figura 1 - Separação do escoamento superficial direto do escoamento subterrâneo utilizando os métodos
IF (a) ), IM (b) e ML (c) (Adaptado de: Sloto & Crouse, 1996).

aplicação, como ocorre com os demais métodos de
separação. Além disso, estes métodos de separação
produzem resultados com boa aproximação dos
resultados obtidos com processos manuais de separação (SLOTO & CROUSE, 1996) e com o método
dos traçadores (GONZALEs et al., 2009).
O intervalo de dias igual a 2N* é utilizado
na aplicação dos métodos de separação IF, IM e ML
(PETTYJOHN & HENNING, 1979). O 2N* é o número inteiro imediatamente superior ao dobro de
N, que é o intervalo de duração do escoamento
superficial direto após o pico de vazão (LINSLEY et
al., 1982), estimado com boa adequação (FETTER,
2001) pela equação empírica:

dar suporte, por exemplo, às atividades de gestão da
quantidade e da qualidade da água nas bacias
hidrográficas brasileiras.
Alguns métodos de separação já estão consolidados em ambiente computacional (SLOTO &
CROUSE, 1996; LIM et al., 2005), entretanto, um
problema na utilização dos softwares existentes consiste na sua concepção para serem aplicados às bases
de dados no formato padrão do país ou região onde
foram desenvolvidos, o que dificulta sua aplicação
para outros países, como no caso do Brasil.
Diante da importância de estudos que envolvem a separação do escoamento superficial direto
do escoamento subterrâneo, o objetivo deste trabalho foi avaliar o desempenho de métodos de separação do escoamento superficial direto do escoamento
subterrâneo.

N = 0,827

A0,2

(1)

em que: A — área de drenagem, km².

MATERIAIS E MÉTODOS
No método IF é selecionada a menor vazão
dentro do intervalo de 2N*. Esta vazão é adotada
como a descarga do escoamento subterrâneo, sendo
este valor mantido constante durante todo o intervalo 2N* dias (Figura 1a). No método IM o menor
valor de vazão é selecionado no intervalo 2N* e este
valor é adotado como o escoamento subterrâneo do
dia D(i), correspondente ao dia do meio do intervalo
(Figura 1b). No método ML é feita a verificação se a
vazão do dia D(i) é a menor dentro do intervalo 2N*
dias. Atendida essa condição, então este dia é considerado um mínimo local. Após a detecção de todos
os mínimos locais, estes são unidos por meio de
retas (Figura 1c).

Avaliação do desempenho dos métodos de
separação
Métodos de separação avaliados
Os métodos de separação do escoamento
superficial do escoamento subterrâneo utilizados
foram os desenvolvidos por Pettyjohn e Henning
(1979), que são: o método do Intervalo Fixo (IF); o
método do Intervalo Móvel (IM); e o método do
Mínimo Local (ML). Estes métodos de separação
consistem em filtros digitais que não envolvem limitações de ordem prática e econômica para a sua
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(a)

(b)

(c)

Figura 2 - Esquema representativo dos volumes de escoamento superficial direto e de escoamento subterrâneo
calculados para o dia i (intervalo de tempo entre ti e ti+1) da série, utilizando os métodos IF (a), IM (b) e ML (c)
(Adaptado de: Sloto & Crouse, 1996).

Quantificação do escoamento superficial direto e
do escoamento subterrâneo

ud

VESa   VES(i)

ti+1

V(i) =
ti

Q(i) dt =

Q(i+1) + Q(i)

ti+1

VESub(i) =
ti

QESub(i) dt =

VES(i) = V(i) — VESub(i)

2

t

QESub(i+1) + QESub(i)
2

(5)

i 1

Após a aplicação dos métodos de separação
IF, IM e ML, os volumes de escoamento superficial
direto e de escoamento subterrâneo são calculados
pelas equações:

em que: VESa — volume de escoamento superficial
direto total anual, m³; VES(i) — volume de escoamento
superficial direto no dia i, m³; e ud — último dia do
ano hidrológico.
O ano hidrológico é identificado pela análise dos períodos de recessão do escoamento dos hidrogramas.
A avaliação do desempenho dos métodos de
separação IF, IM e ML foi feita a partir da comparação entre os volumes de escoamento superficial
direto obtidos com a aplicação de cada método. Esta
análise foi feita para duas áreas de drenagem distintas considerando os valores de VES(i) e os VESa obtidos
para cada área.

(2 )

t (3 )

(4 )

em que: V(i) — volume de escoamento total no dia i,
m³; Q(i) — vazão do dia i, obtida da base de dados da
estação fluviométrica, m³·s-1; Δt — intervalo de tempo
compreendido entre os instantes ti e ti+1, igual a
86400s; VESub(i) — volume de escoamento subterrâneo
no dia i, m³; QESub(i) — vazão correspondente ao escoamento subterrâneo no dia i, m³∙ s-1; e VES(i) — volume
de escoamento superficial direto no dia i, m³.

Áreas estudadas
As áreas selecionadas correspondem às áreas
de drenagem das estações fluviométricas Honório
Bicalho - Montante (41199998) e Pinhões
(41260000), cujas bases de dados foram obtidas no
sistema HidroWeb (ANA, 2011b). Estas estações estão
localizadas no Estado de Minas Gerais, na região do
Alto Rio das Velhas, região de cabeceira da bacia
hidrográfica do Rio das Velhas, que é um importante afluente do rio São Francisco. Os detalhes de
formato e localização das áreas de drenagem das
duas estações, individualizadas a partir do Modelo
Digital de Elevação Hidrograficamente Condicionado (MDEHC) obtido, são mostrados na Figura 3.

Os volumes provenientes do escoamento
superficial direto e do escoamento subterrâneo são
estimados para cada dia (ti - ti+1) da série de vazões
(Figura 2).
Os volumes de escoamento superficial direto totais anuais foram calculados pela equação:
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As áreas de drenagem correspondentes às
duas estações fluviométricas foram individualizadas
com o objetivo de delimitar os processos de escoamento superficial direto que ocorrem dentro de
cada área. Foi utilizado o software ArcGIS versão 9.3
no processamento das informações espaciais. Foram
utilizadas as imagens Shuttle Radar Topography Mission
(SRTM) para a obtenção MDEHC da região (ENGMAN, 1996; EMBRAPA, 2005; COELHO, 2008).
No condicionamento do MDE foi utilizada a
hidrografia das cartas do IBGE em escala de
1:50.000.
As dimensões das áreas de drenagem das estações 41199998 e 41260000, individualizadas a partir do MDEHC, foram de 1.544,6 km² e 3.722,9 km²,
respectivamente. Assim, os valores de N, calculados a
partir da equação 1, foram de 5,25 e 6,26 para as
estações 41199998 e 41260000, respectivamente, e os
intervalos 2N* foram considerados como sendo 11 e
13 dias, respectivamente.
As estações fluviométricas 41199998 e
41260000 foram selecionadas dentre outras estações
fluviométricas localizadas na região por disporem de
uma extensa série histórica de dados de vazões diárias e com poucas falhas. A análise de falhas foi feita
a partir do diagrama de barras gerado com o auxílio
do software SisCAH (SOUSA et al., 2009), sendo selecionados os anos hidrológicos correspondentes aos
anos com 100% dos dados disponíveis nas duas estações. Assim, foram selecionados os anos compreendidos entre 1976 e 2004, sendo eliminados, devido a
falhas, os anos de 1979, 1980, 1996, 1997, 1999 e
2002.
Os anos hidrológicos foram considerados
como sendo do dia 01 de outubro ao dia 30 de setembro, considerando que as menores vazões observadas nos hidrogramas estiveram entre os meses de
outubro e novembro, para as duas estações fluviométricas, similar ao observado por IGAM (2005)
para a mesma região.

A comparação foi feita por análise de regressão com
o uso da equação:
Y

β X

e

(6)

em que: Yi e Xi assumem os valores dos volumes de
escoamento superficial direto obtidos com a aplicação de cada método de separação.
Foram feitas as combinações VES_IF versus
VES_IM, VES_IF versus VES_ML, VES_IM versus VES_ML, VESa_IF
versus VESa_IM, VESa_IF versus VESa_ML, VESa_IM versus VESa_ML
para o ajuste do modelo de regressão da equação 6.
Nas comparações entre o método IF e os métodos
IM e ML, os valores de VES_IF e VESa_IF assumiram a
condição de variável dependente (Yi), enquanto que
os valores de VES_IM, VES_ML, VESa_IM e VESa_ML assumiram a condição de variável independente (Xi).
Já na comparação entre os métodos IM e o
método ML, os valores de VES_IM e VESa_IM assumiram
a condição de variável dependente (Yi), enquanto
que os valores VES_ML e VESa_ML assumiram a condição
de variável independente (Xi).
Após o ajuste da equação 6 para cada combinação entre os valores estimados pelos métodos de
separação, os valores de β̂1 foram avaliados quanto a
sua aproximação da unidade. Foi utilizado o teste t,
para o qual foi adotado o nível de 5% de significância e (n — 1) graus de liberdade, sendo testadas as
hipóteses H0: β̂1 = 1 e Ha: β̂1 ≠ 1 (MONTGOMERY
& PECK, 1992; TEDESCHI, 2006).
O cálculo de t para os testes de hipóteses foi
feito pelas equações:

V̂(β̂1 ) 

Q.M.Res.
n

X
i 1

(7)

2
i

n

Q.M.Res. 

Comparação entre os valores estimados pelos métodos de
separação

tc 

Na comparação entre os métodos IF, IM e
ML, os valores de VES e de VESa estimados por cada
um desses métodos passaram a ser designados como
VES_IF e VESa_IF; VES_IM e VESa_IM; e VES_ML e VESa_ML, respectivamente.

Y
i 1

β̂1  1
V̂(β̂1 )

i

2

n

 β̂1   X i
i 1

(8)

(n  1)

(9)

em que: V̂ (β̂1 ) - estimador da variância do estimador do parâmetro β̂1 ; Q.M.Res. — quadrado médio
do resíduo da regressão linear simples passando.
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(a)

(b)

Figura 3 - Áreas de drenagem das estações selecionadas - localização (a) e detalhe (b). Fonte de dados: ANA (2011a).

pela origem; e tc - t calculado para o teste de hipótese a respeito do parâmetro β̂1
Outras estatísticas que foram utilizadas para
a avaliação do desempenho dos métodos de separação foram os índices d e NS, estimados pelas equações:
n

d  1

 (Y  X )
i 1

i

2

i

n

[(| Y  X |)  (| X
i

i 1

n

NS  1 

 (X
i 1
n

i

valores de d variam entre 0 e 1 (WILLMOTT, 1981;
1982; WILLMOTT et al.,1985) e os valores de NS
variam entre -∞ e 1 (MORIASI et al., 2007).
Quanto mais os valores destes índices se aproximam da unidade, maior é o indicativo de concordância entre modelos e de eficiência de um modelo em relação à estimativa dos dados estimados
por outro modelo, adotado como o padrão na comparação.

i

 X |)]2

( 10 )

Desenvolvimento do aplicativo computacional
Foi desenvolvido um aplicativo computacional, em linguagem Visual Basic for Applications — VBA,
configurado para viabilizar a aplicação dos métodos
IF, IM e ML, atendendo também os padrões dos
bancos de dados de vazão provenientes do sistema
HidroWeb (ANA, 2011b).
A organização do sistema foi feita considerando a seguinte sequência lógica:

 Yi ) 2

 (Xi  X)2

( 11 )

i 1

em que: Yi e Xi assumem os valores dos volumes de
escoamento superficial direto obtidos com a aplicação de cada método de separação.

1.
2.

O índice d (equação 10) é conhecido como
índice de concordância entre modelos, desenvolvido
por Willmott (1981). O índice NS (equação 11) é
conhecido como índice de análise da eficiência de
modelos, desenvolvido por Nash e Sutcliffe (1970), e
indica quanto que os dados estimados pelo modelo
se distanciam em relação ao comportamento médio
dos dados observados. Estes índices são largamente
utilizados com o objetivo tanto de avaliar o desempenho de modelos quanto de comparar resultados
obtidos com a aplicação de diferentes metodologias
(ZIEGLER et al., 2001; CHUA & WONG, 2011). Os

3.

4.
5.
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Entrada de dados de vazão;
Identificação e remoção de anos com excesso de falhas na série de vazões;
Entrada de dado referente à área de drenagem da estação fluviométrica, necessário para a definição do intervalo 2N* dias;
Calculo o intervalo 2N* dias;
Separação pelos métodos IF, IM e ML, e
cálculo de VES_IF e VESa_IF; VES_IM e VESa_IM; e
VES_ML e VESa_ML, conforme representado na
Figura 2, para cada ano hidrológico considerado na série de dados.
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nas comparações feitas, os valores de β̂1 dos modelos ajustados são muito próximos da unidade. Este
fato pode ser observado em todos os casos apresentados na Figura 4, sendo, portanto, os desvios das
linhas de tendência em relação à reta representativa
da função identidade (linha tracejada em que Y = X)
muito baixos. Também se evidencia que a dispersão
dos dados em torno dos modelos ajustados é baixa,
como é indicado pelos valores de r² muito próximos
da unidade, fato resultante dos valores dos quadrados médios dos resíduos das regressões serem muito
baixos.
Na Tabela 2 são apresentados os resíduos
das regressões na comparação entre os valores de
VES e de VESa estimados pelos métodos de separação
IF e IM para a área de drenagem da estação
41199998.

A entrada de dados é feita simplesmente se
copiando todo o conteúdo da tabela de vazões do
arquivo “.MDB” correspondente à estação fluviométrica obtida do sistema HidroWeb, e colando em uma
planilha eletrônica do Microsoft Office Excel.

RESULTADOS
Desempenho dos métodos de separação
Comparação entre os métodos IF e IM
Na Tabela 1 são apresentados os valores de
β̂1 dos modelos ajustados, o resultado dos testes de
significância da diferença dos valores de β̂1 da unidade, e os valores dos índices d e NS para as comparações feitas entre os métodos de separação do Intervalo Fixo (IF) e do Intervalo Móvel (IM), considerando os valores dos volumes de escoamento superficial direto diários (VES) e totais anuais (VESa)
estimados para as áreas de drenagem das duas estações fluviométricas.
Na Figura 4 são apresentados os gráficos nos
quais é possível a visualização dos desvios das linhas
de tendência com relação à função identidade nas
comparações feitas entre os métodos IF e IM, considerando os valores de VES e de VESa obtidos para as
áreas de drenagem das estações fluviométricas
41199998 e 41260000.

Tabela 2 — Resíduos das regressões na comparação entre
os valores de VES e de VESa estimados pelos métodos de
separação IF e IM para a área de drenagem da estação
41199998

41199998

41260000

Escoamento
superficial
direto

β̂1

d

NS

VES_IF x VES_IM

0,988*

0,9950

0,9803

VESa_IF x VESa_IM

1,055*

0,9907

0,9595

VES_IF x VES_IM

1,012*

0,9955

0,9819

VESa_IF x VESa_IM

1,030*

0,9929

0,9717

VESa_IF x VESa_IM

F.V.

G.L.

Q.M.

G.L.

Q.M.

Regresso

1

293,10

1

168,65

Resíduo

6939

0,00074

18

0,01

Total

6940

19

Na análise dos valores de VES, cujo tamanho
da amostra é expressivo, esta situação é ainda mais
acentuada, pois os valores dos quadrados médios
destes resíduos ficam ainda menores. Assim, os valores das variâncias de β̂1 (equação 7), que são muito
baixos em todas as comparações realizadas, tenderam a apresentar os valores de tc (equação 9) sempre superiores aos valores de t(n-1; 5%), mesmo que a
diferença de β̂1 com relação a unidade seja mínima.
O método IM tendeu a superestimar os valores de VES em relação ao método IF para a área de
drenagem da estação 41199998, como indicado pelo
teste de significância da diferença do valor de β̂1 da
unidade (Figura 4a). Por outro lado, foi observado
um comportamento oposto quando comparados os
totais anuais estimados para a área de drenagem da
mesma estação e utilizando os mesmos métodos de
separação (Figura 4b).

Tabela 1 - Resultados da comparação entre os métodos de
separação IF e IM

Estação

Comparações VES_IF x VES_IM

( * ) significativo a 5% de probabilidade.

Embora os testes t tenham detectado que as
diferenças dos valores de β̂1 com relação à unidade
(vieses das estimativas de um método em relação ao
outro) sejam significativas a 5% de probabilidade
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Figura 4 — Comparação entre os métodos de separação do Intervalo Fixo (IF) e do Intervalo Móvel (IM)
com relação à estimativa dos volumes de escoamento superficial direto diários (VES) e totais anuais (VESa)
para as áreas de drenagem das estações 41199998 (a, b) e 41260000 (c, d).

Já a proximidade do índice NS da unidade é
indicativo da eficiência do método IF com relação à
estimativa dos valores de VES e de VESa obtidos com o
método IM.
Os vieses de 1,2 a 5,5% indicados nas comparações entre os métodos IF e IM com relação à
estimativa de VES e de VESa foram significativos em
termos estatísticos. No entanto, vale ressaltar que,
em termos práticos, estes vieses podem ser considerados aceitáveis, considerando-se as aproximações e
simplificações envolvidas nos métodos utilizados nas
medições de vazões em cursos d’água (TEAGUE et
al., 2001; BARRICK et al., 2003).
Como os resíduos das regressões apresentaram valores muito pequenos, qualquer desvio dos
valores de β̂1 com relação à unidade, mesmo que
sejam desvios mínimos, fazem com que o teste t
identifique estes vieses como significativos, dados os
reduzidos intervalos de confiança associados às regressões.

Já para a área de drenagem da estação
41260000, que corresponde à maior área de drenagem, os valores de β̂1 foram maiores que um na
comparação entre os métodos IF e IM, tanto com
relação aos valores de VES (Figura 4c) quanto dos
valores de VESa (Figura 4d).
Os casos apresentados na Figura 4c e na Figura 4d também apresentaram resíduos das regressões bastante pequenos resultando na diferença
significante dos valores de β̂1 com relação à unidade. Por outro lado, os valores dos índices d e NS
(Tabela 1) apresentaram valores bastante próximos
da unidade para as comparações feitas entre os métodos de separação IF e IM considerando as áreas de
drenagem das duas estações.
A proximidade do índice d com relação à
unidade indica a boa concordância entre os métodos IF e IM com relação às estimativas dos valores de
VES e de VESa.
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Figura 5 - Comparação entre os métodos de separação do Intervalo Móvel (IM) e do Mínimo Local (ML)
com relação à estimativa dos volumes de escoamento superficial direto diários (VES) e anuais (VESa)
para as áreas de drenagem das estações 41199998 (a, b) e 41260000 (c, d).

Portanto, diante dos baixos valores dos resíduos das regressões ajustadas e a proximidade dos
valores de β̂1 e dos índices d e NS com relação à
unidade, além dos aspectos práticos envolvidos na
medição da vazão, os valores de VES e de VESa estimados pelo método IF podem ser considerados semelhantes aos valores de VES e de VESa estimados pelo
método IM.

Tabela 3 — Resultados da comparação entre os métodos
de separação do Intervalo Móvel (IM) e do Mínimo Local
(ML)

Estação

41199998

Comparação entre os métodos IM e ML
Na Tabela 3 são apresentados valores de β̂1
dos modelos ajustados, o resultado do teste de significância da diferença dos valores de β̂1 da unidade,
e os valores dos índices d e NS para as comparações
feitas entre os métodos de separação do Intervalo
Móvel (IM) e do Mínimo Local (ML), considerando
os valores de VES e VESa estimados para as áreas de
drenagem das duas estações fluviométricas estudadas.

41260000

Escoamento super-

β̂1

d

NS

VES_IM x VES_ML

0,952*

0,9938

0,9763

VESa_IM x VESa_ML

0,959*

0,9869

0,9521

VES_IM x VES_ML

0,941*

0,9933

0,9746

VESa_IM x VESa_ML

0,927*

0,9625

0,8737

ficial direto

( * ) significativo a 5% de probabilidade.

Nas comparações entre os métodos IM e ML
pode-se observar que ocorreram diferenças um pouco maiores dos valores de β̂1 com relação à unidade
do que nas comparações feitas entre os métodos IF e
IM.
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VES e de VESa estimados pelo método ML, considerando as duas áreas distintas.

As diferenças dos valores de β̂1 com relação
à unidade foram identificadas como significativas a
5% de probabilidade nas comparações entre os métodos IM e ML.
Assim, de acordo com os testes de significância, foram constatadas tendências de superestimativas dos valores de VES e de VESa pelo método ML
em relação ao método IM. No entanto, nestes casos
também ocorreram desvios pequenos dos valores
estimados pelos dois métodos com relação aos modelos de regressão ajustados, dada a proximidade
dos valores de r² dos modelos ajustados com relação
à unidade (Figura 5).
Os modelos ajustados nas comparações entre os métodos IM e ML também apresentaram resíduos pequenos, o que levou a um intervalo de confiança bastante restritivo e, consequentemente, a
uma alta sensibilidade do teste de significância em
detectar qualquer desvio mínimo dos valores de β̂1
com relação à unidade.
Apesar das diferenças significativas entre os
métodos IM e ML, apontadas pelos testes da diferença dos valores de β̂1 com relação à unidade, os
índices d e NS se mostraram próximos à unidade em
todas as comparações feitas entre os métodos IM e
ML.
Os maiores valores dos índices d e NS ocorreram para as comparações dos valores de VES, que
apresentaram também os menores em relação ao
modelo de regressão ajustado e os menores desvios
com relação à reta identidade.
Os menores valores dos índices d e NS aconteceram para a estimativa dos valores de VESa para a
área de drenagem da estação 41260000, o que coincidiu também com o menor valor de β̂1 . Ainda assim, pode-se observar que não existem dispersões
acentuadas entre os valores estimados pelos métodos
de separação IM e ML com relação ao modelo ajustado neste caso (Figura 5d).
Mesmo que os vieses de 4,1 a 7,3% indicados nas comparações entre os métodos IF e IM com
relação à estimativa de VES e de VESa devam ser considerados significativos em termos estatísticos, estes
vieses também podem ser considerados aceitáveis
em termos práticos.
Portanto, diante dos baixos valores dos resíduos das regressões ajustadas e a proximidade dos
valores de β̂1 e dos índices d e NS com relação à
unidade, além dos aspectos práticos envolvidos na
medição das vazões nas estações fluviométricas, os
valores de VES e de VESa estimados pelo método IM
podem ser considerados semelhantes aos valores de

Comparação entre os métodos IF e ML
Na Tabela 4 são apresentados os valores de
β̂1 dos modelos ajustados, o resultado do teste de
significância da diferença dos valores de β̂1 da unidade, e os valores dos índices d e NS, para as comparações feitas entre os métodos de separação do
Intervalo Fixo (IF) e do Mínimo Local (ML), considerando os valores de VES e VESa estimados para as
áreas de drenagem das duas estações fluviométricas
estudadas.
Tabela 4 - Resultados da comparação entre os métodos de
separação do Intervalo Fixo (IF) e do Mínimo Local (ML)

Estação

41199998

41260000

Escoamento
superficial
direto

β̂1

VES_IF x VES_ML

0,949* 0,9939

d

ns

NS
0,9745

VESa_IF x VESa_ML

1,011

0,9904

0,9618

VES_IF x VES_ML

0,960* 0,9937

0,9741

VESa_IF x VESa_ML

0,956ns 0,9767

0,8891

( * ) significativo a 5% de probabilidade.
( ns ) não significativo a 5% de probabilidade.

Pode-se observar que os valores de β̂1 em
todas as comparações apresentadas na Tabela 4
também foram muito próximos da unidade. No
entanto, na comparação entre os métodos IF e ML
com relação à estimativa dos valores de VES, as diferenças dos valores de β̂1 da unidade foram consideradas significativas a 5% de probabilidade, enquanto
que, com relação à estimativa dos valores de VESa,
foram consideradas não significativas.
Na Figura 6 são apresentados os gráficos nos
quais é possível a visualização dos desvios das linhas
de tendência com relação à função identidade nas
comparações feitas entre os métodos IF e ML, considerando os valores de VES e de VESa obtidos para as
áreas de drenagem das estações fluviométricas
41199998 e 41260000.
Os desvios das linhas de tendência com relação à reta representativa da função identidade são
pequenos. Porém, nestes casos também ocorreram
dispersões pequenas dos valores estimados pelos
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Figura 6 - Comparação entre os métodos de separação do Intervalo Fixo (IF) e do Mínimo Local (ML)
com relação à estimativa dos volumes de escoamento superficial direto diários (VES) e anuais (VESa)
para as áreas de drenagem das estações 41199998 (a, b) e 41260000 (c, d).

dois métodos em relação aos modelos ajustados, de
acordo com a proximidade dos valores de r² com
relação à unidade, o que resultou em resíduos da
regressão muito pequenos e em intervalos de confiança restritivos.
No caso da comparação entre os valores de
VES estimados pelos métodos IF e ML para a estação
41199998, o teste de significância indicou que o
método ML tende a superestimar os valores de VES
em relação ao método IF (Figura 6a). No entanto,
esta superestimativa não foi verificada para os valores de VESa estimados para a mesma área de drenagem e pelos mesmos dois métodos (Figura 6b).
Já no caso da comparação entre os valores
de VES estimados pelos métodos IF e ML para a estação 41260000 (Figura 6c), o teste de significância
indicou que o método ML tende a superestimar os
valores de VES em relação ao método IF. Mas, esta
superestimativa também não ocorreu para os valores
de VESa estimados para a mesma área de drenagem e
pelos mesmos dois métodos (Figura 6d). Pode-se

verificar que, neste último caso, ocorreu a não significância da diferença do valor de β̂1 com relação à
unidade, mesmo que sua diferença de um seja maior
que a do β̂1 da Figura 6c. Este resultado deve estar
afeto às maiores dispersões das estimativas em relação ao modelo ajustado, levando aos resíduos da
regressão mais elevados e interferindo, consequentemente, no nível de aceitação do valor de β̂1 pelo
teste de significância.
Outra constatação a respeito dos testes de
significância que não rejeitaram a hipótese de que o
valor de β̂1 seja igual a um é que, no caso apresentado na Figura 6d, o valor de β̂1 se distancia mais da
unidade do que os valores de β̂1 obtidos nas comparações mostradas nas Figuras 4a, 4c, 4d, 5b e 6c,
cujos vieses foram considerados significativos, o que
é resultados dos menores resíduos das regressões
nos casos significativos em comparação com o resí-
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ANA. HidroWeb:ANA. Dados Hidrológicos - Séries históricas.
Agência Nacional de Águas (ANA), Brasília, DF, 2011b. Base
de Dados em MDB do Microsoft Office Access.

duo apresentado na comparação apresentada na
Figura 6d.
Por outro lado, os valores dos índices d e NS
também apresentaram valores próximos da unidade
em todas as comparações feitas entre os métodos IF
e ML. Assim, os métodos IF e ML apresentam boa
concordância entre si com relação às estimativas dos
valores de VES e de VESa ao mesmo tempo em que o
método ML possui boa eficiência na estimativa de
valores de VES e de VESa semelhantes aos valores estimados pelo método IF.
Nestes casos, as aproximações e simplificações envolvidas nos métodos utilizados na medição
de vazões em cursos d’água permitem também a
consideração de que estas diferenças entre os métodos IF e ML são aceitáveis sob o ponto de vista prático.

AMORIM, R. S. S.; SILVA, D. D.; PRUSKI, F. F.; MATOS, A.
T. Avaliação do desempenho dos modelos de predição da
erosão hídrica USLE, RUSLE e WEPP para diferentes condições edafoclimáticas do Brasil. Engenharia Agrícola,
Jaboticabal, v. 30, n. 6, p.1046-1049, 2010.
BARRICK, D; TEAGUE, C.; LILLEBOE, P.; CHENG, R.;
GARTNER, J. Profiling river surface velocities and volume flow
estimation with bistatic UHF RiverSonde radar. Proceedings…
IEEE/OES Seventh Working Conference on Current Measurement Technology, 2003.
BRASIL. Lei N° 9433, de 08 de janeiro de 1997: Instituição da
Política Nacional de Recursos Hídricos, cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos.

CONCLUSÕES

BRODIE, R. S.; HOSTETLER, S. A review of techniques for
analysing baseflow from stream hydrographs. Bureau of Rural
Sciences; Australian Government; Department of Agriculture,
Fisheries and Forestry. International Association of
Hydrogeologist Conference. Camberra, 2005, 13 p.

Os métodos de separação do Intervalo Fixo,
do Intervalo Móvel e do Mínimo Local produziram
resultados semelhantes entre si na estimativa dos
valores de VES e de VESa para as duas áreas de drenagem estudadas na bacia do Rio das Velhas.
O aplicativo computacional desenvolvido
permite a aplicação dos métodos de separação do
Intervalo Fixo, Intervalo Móvel e Mínimo Local, e a
obtenção dos valores de volume de escoamento
superficial direto (VES), volume de escoamento superficial direto anual (VESa), a partir dos dados das
estações fluviométricas disponibilizados no sistema
HidroWeb da ANA.
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Direct Runoff From Baseflow Separation
Methods: Case Study For The Rio Das Velhas
Basin.
ABSTRACT
The separation of direct runoff from
baseflow shows the magnitude and dynamics of
groundwater and direct runoff in basins. Given the
importance of studies on direct runoff and baseflow,
the purpose of this paper was: to analyze the performance of the direct runoff from baseflow separation
methods; and to develop an algorithm for application
of automated separation methods. The performance
analysis was carried out comparing the direct runoff
considering daily and total annual volumes estimated by the separation methods: fixed interval, sliding
interval and local minimum. The algorithm was
developed in VBA code, to permit the application of
the automated separation methods considering the
standard format of the databases available in the
HidroWeb system, of ANA. The results indicate that
the three separation methods analyzed have similar
results in estimating daily direct runoff and annual
total direct runoff. The computer system developed
allows the application of the three separation methods
— fixed interval, sliding interval and local minimum
— for HidroWeb system databases.
Key-words: streamflow, hydrogram, water resources,
river basin, statistical analysis
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RESUMO
O objetivo deste trabalho é apresentar a análise dos resultados obtidos com a utilização do Modelo
Multicritério de Avaliação de Alternativas que foi construído para auxiliar no planejamento da implantação de
parques de conversores de energia de correntes marinhas em energia elétrica na plataforma continental do
sul do Brasil. A partir dos resultados obtidos com a aplicação do modelo, procedeu-se ao exame das ações sem
a consideração das taxas de substituição dos critérios e também ao exame das ações levando em conta essas
taxas de substituição dos critérios. Posteriormente, foi feita uma análise conjunta das alternativas propostas,
ensejando a avaliação local e a avaliação global dessas alternativas. A análise de sensibilidade das respostas do
modelo foi elaborada com auxílio do software MATLAB 7.0. Ao final do trabalho, são descritas as conclusões
do mesmo.
Palavras-chave: modelo multicritério de avaliação de alternativas; parques de conversores de energia de correntes marinhas; análise dos resultados.

da, de uma forma geral, pode ser definida como
eólica submarina, tendo aproximadamente os mesmos princípios de funcionamento daquela produzida pela ação do vento, só diferindo o fluido com o
qual as duas interagem. Como importantes fontes
em potencial, pode-se considerar a energia das marés astronômicas e meteorológicas.
Nesse cenário, o objetivo geral deste trabalho é contribuir para o processo de planejamento da
implantação de conversores (turbinas) de energia
de correntes marinhas em energia elétrica na Plataforma Continental do Sul do Brasil, através de uma
Metodologia Multicritério de Avaliação de Alternativas.
O planejamento de implantação dos conversores implicou a proposta de dois locais, aqui identificados como Local 1 e Local 2.
Considerando-se o problema da determinação do local para a implantação dos conversores de
energia (Local 1 e Local 2), a utilização do Modeloi
exigiu a construção de uma "árvore final de pontos
de vista fundamentais" desse problema, a qual foi
constituída de 11 pontos de vista (PVFs), tendo seis
deles merecido uma subcategorização em diferentes
áreas de interesse, de acordo com o parecer do Decisor. Os PVFs, com as subdivisões, determinados
neste estudo foram os seguintes: (1) Turbinas (ta-

INTRODUÇÃO
Este artigo apresenta a análise dos resultados da aplicação do Modelo Multicritério de Avaliação de Alternativas que foi construído para auxiliar
no planejamento da implantação de parques de
conversores de energia de correntes marinhas em
energia elétrica na plataforma continental do sul do
Brasil.
A justificativa da escolha do objeto de aplicação do Modelo está na indiscutível necessidade
atual de se buscarem fontes alternativas de energia e
que sejam, de preferência, renováveis. Nesse contexto, destaca-se que, entre as principais fontes de energia existentes nos oceanos, se encontra a energia
das correntes marinhas. As correntes marinhas são
provocadas por um aquecimento não homogêneo
das camadas superficiais dos oceanos pela radiação
solar (PALZ, 1981). Estas transformam a energia
cinética presente na água em energia elétrica, através da movimentação de turbinas. A técnica utiliza
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conversores de energia de correntes marinhas em
energia elétrica, inédita até então nesta área do
conhecimento. De acordo com Roy (1993), os modelos que adotam o paradigma construtivista devem
“[...] considerar conceitos, modelos, procedimentos
e resultados como chaves capazes (ou não) de abrir
certas fechaduras que provavelmente (ou não) são
apropriadas a organizar a situação ou causar seu
desenvolvimento. Os conceitos, modelos, procedimentos e resultados são aqui vistos como ferramentas
adequadas para desenvolver convicções e permitir a
elas evoluírem [...]. A meta aqui não é descobrir uma
verdade existente, externa aos atores envolvidos no
processo decisório, mas construir um ‘conjunto de
chaves’ que irão abrir portas para os atores e permitirão a eles prosseguir, a progredir de acordo com
seus objetivos e sistemas de valor.”

manho, quantidade, tipo); (2) Área Física (distância
da costa, área utilizável, profundidade do local); (3)
Potência Convertida; (4) Equipamentos Específicos;
(5) Processos Hidrodinâmicos (direção das correntes, intensidade das correntes); (6) Processos Morfodinâmicos (tipos de sedimentos, aumento do fundo); (7) Processos Biológicos; (8) Custos de Equipamentos; (9) Custos Operacionais (custos de operação, custos de manutenção); (10) Aceitabilidade
da Comunidade (acessibilidade à energia elétrica,
pesca artesanal); (11) Desenvolvimento Local.
A análise permitiu constatar que, do total de
19 critérios e subcritérios construídos para o modelo, em apenas 2 aspectos a avaliação do “Local 1”
ficou com desempenho abaixo do nível Neutro, que
equivale a 10,53% dos pontos analisados, apresentando um desempenho comprometedor; em 8 aspectos a avaliação do “Local 1” ficou com desempenho no nível Neutro, que equivale a 42,11% dos pontos analisados, apresentando um desempenho ainda
bastante comprometedor; em 1 aspecto a avaliação
do “Local 1” ficou com desempenho entre os níveis
de referência Bom e Neutro, que equivale a 5,26% dos
pontos analisados, apresentando um desempenho
competitivo; em 7 aspectos a avaliação do “Local 1”
ficou com desempenho no nível Bom, que equivale a
36,84% dos pontos analisados, apresentando um
desempenho excelente, de acordo com o juízo de
valor do decisor; e em 1 aspecto a avaliação do “Local 1”ficou com desempenho acima do nível Bom,
que equivale a 5,26% dos pontos analisados, apresentando um desempenho acima das expectativas
do decisorii.
Esses resultados, acrescidos da avaliação, pelo decisor, das ações potenciais, levaram à identificação do Local 1, com o suporte do Modelo Multicritério, como mais atrativo do que o Local 2 para a
localização do parque de conversores de energia das
correntes marinhas em energia elétrica.
Partindo-se dos resultados obtidos com a aplicação do modelo, procedeu-se ao exame das ações sem a consideração das taxas de substituição
dos critérios e também ao exame das ações levando
em conta essas taxas de substituição dos critérios.
Posteriormente, foi feita uma análise conjunta das
alternativas propostas, alternativas essas que se referem aos “Local 1” e “Local 2” que foram avaliados
para situar o parque de conversores de energia das
correntes marinhas em energia elétrica. A análise de
sensibilidade das respostas do modelo foi feita com
auxílio do software MATLAB 7.0.
É importante destacar que uma das contribuições deste trabalho é adotar uma visão construtivista para planejar a implantação dos parques de

ANÁLISE DOS RESULTADOS DO MODELO
E RECOMENDAÇÕES
A criação de um modelo de avaliação de alternativas para o planejamento da implantação de
parques de conversores de energia de correntes
marinhas precisa ensejar recomendações práticas
para os atores responsáveis pela tomada de decisões
sobre o problema em questão. Dessa forma, esperase que sejam trazidos esclarecimentos sobre a diversidade de caminhos que visam ao apoio à tomada de
decisões de forma participativa, com o objetivo de
auxiliar na orientação dos rumos futuros da gestão
da implantação dos conversores de energia de correntes marinhas. Seguindo esse enfoque, as recomendações propostas neste trabalho caracterizam-se
pela sua legitimidade, uma vez que foram construídas em conjunto com os atores que efetivamente
irão utilizá-las, ao invés de serem meras prescrições
ou normas saídas de manuais técnicos e gerais.
Assim, a avaliação de ações de aperfeiçoamento para a gestão da implantação de parques de
conversores de energia de correntes marinhas será
feita a partir de duas análises: a primeira análise
consiste em gerar ações sem considerar as taxas de
substituição entre os critérios e subcritérios do modelo e a segunda análise é elaborada levando em
conta esses parâmetros. Devido à abrangência e à
dimensão do trabalho, será apresentada a seguir a
avaliação que foi feita para o “Local 1” em detrimento do “Local 2”.
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A ordem dos Critérios, na avaliação do “Local 1”, no Quadro 1, sugere uma atenção prioritária
para os seguintes critérios: Critério 11, Critério 10,
Critério 9, Critério 8, Critério 4 e Critério 6, porque
são os Critérios com desempenho mais críticos, segundo os juízos de valor do decisor. A seguir, existem mais 3 Critérios que estão nos níveis competitivos, porém com a pontuação inferior a 100, quais
sejam: Critério 5, Critério 1 e Critério 2, que ainda
precisam de ações de melhorias. Finalmente, os
Critérios 6 e Critério 7, que conseguem atingir o
nível Bom, apresentando a melhor performance
geral entre os 11 Critérios do modelo, não precisando de ações de melhoria.

O objetivo desta análise é obter uma ação
global que esteja o mais próximo possível ou acima
do nível de referência Bom para ser competitiva.
Assim, inicia-se o processo examinando cada critério
do modelo em busca de aspectos que precisam ser
aperfeiçoados. O primeiro passo consiste em observar a pontuação total atingida por cada critério do
modelo na avaliação da “implantação de parques de
conversores de energia de correntes marinhas em
energia elétrica”, mas sem considerar as taxas de
substituição. Para facilitar o exame dos critérios, foi
elaborado o Quadro 1, para destacar os valores e os
níveis atingidos pelos mesmos.

Exame das Ações Considerando as Taxas de Substituição
dos Critérios do Modelo
Para proceder a esta análise, foi elaborado o
Quadro 2 a seguir, que apresenta uma comparação
entre a ordenação estabelecida pelas pontuações
local e global para priorização de ações de aperfeiçoamento. Na coluna referente à pontuação das
ações, foi considerado que seriam implementadas
ações em que todos os critérios do modelo conseguiriam atingir o nível Bom (equivalente a 100 pontos). Essa seria a situação ideal para que todas as
ações de melhorias necessárias para a implantação
dos parques de conversores de energia de correntes
marinhas, no “Local 1”, pudessem ser implementadas.
A inconveniência do processo mostrado na
análise anterior diz respeito ao fato de ser atribuído
o mesmo nível de preferência a todas as ações que
foram geradas.
Em uma análise do Quadro 2, pode-se observar que, quando se consideram as taxas de substituição dos Critérios, as ações que precisam ser priorizadas não seguem a mesma ordem estabelecida na
primeira análise de oportunidade de melhorias
(Quadro 7 acima).
Assim, ao analisar-se o Quadro 2, pode-se
observar que a priorização das ações, estabelecida
pela ordem das taxas de substituição dos critérios,
poderia melhorar ainda mais o desempenho global
de uma ação ou estratégia a ser implementada no
planejamento da implantação de parques de conversores de energia de correntes marinhas em energia
elétrica. A seguir, é apresentado um exemplo.

Critérios nos Níveis Críticos Pontuação Local 1
Inferiores ou Abaixo
Critério 11 —
- 150
Desenvolvimento Local
Critério 10 — Aceitabilidade
- 43
da Comunidade
Critério 9 — Custos
0
Operacionais
Critério 8 — Custos de
0
Equipamentos
Critério 4 — Equipamentos
0
Específicos
Critério 3 — Potência
0
Convertida
Critérios nos Níveis
Competitivos
Critério 5 — Processos
Hidrodinâmicos
Critério 1 - Turbina
Critério 2 — Área Física

Pontuação Local 1
35
76
77

Critérios nos Níveis Críticos Pontuação Local 1
Superiores ou Acima
Critério 6 — Processos
100
Morfodinâmicos
Critério 7 — Processos
100
Biológicos
Quadro 1 - Ordenação da Pontuação dos Critérios na
Avaliação Global da Implantação de Parques de Conversores de Energia de Correntes Marinhas sem as Taxas de
Substituição do Modelo
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Ordem Estabelecida pela Necessidade de Elevar a

Ordem Estabelecida pela Pontuação

Pontuação Local — Sem Taxas de Substituição

Global — Taxas de Substituição

Critérios

Ordem

Pontuação

Pontuação

Taxa de Substitui-

Situação Atual

das Ações

ção

Ordem

Critério 11 — Desenvolvimento Local

1°

- 150

100

0,05

11°

Critério 10 — Aceitabilidade da Comunidade

2°

- 43

100

0,06

10°

Critério 9 — Custos Operacionais

3°

0

100

0,10

7°

Critério 8 — Custos de Equipamentos

4°

0

100

0,10

5°

Critério 4 — Equipamentos Específicos

5°

0

100

0,11

4°

Critério 3 — Potência Convertida

6°

0

100

0,11

1°

Critério 5 — Processos Hidrodinâmicos

7°

35

100

0,11

2°

Critério 1 - Turbina

8°

76

100

0,11

3°

Critério 2 — Área Física

9°

77

100

0,10

6°

Critério 6 — Processos Morfodinâmicos

10°

100

100

0,08

8°

Critério 7 — Processos Biológicos

11°

100

100

0,07

9°

Quadro 2 - Comparação entre a Ordenação Estabelecida pelas Pontuações Local e Global para Priorização de Ações de
Aperfeiçoamento (adaptado de MATZENAUER, 2003)

Se o conjunto das ações que elevariam o desempenho do Critério 1 de 76 pontos para 100 pontos fossem implementadas, elas serão capazes de
gerar um resultado global mais elevado do que o
conjunto de ações que melhorariam, por exemplo,
o desempenho do Critério 10, considerado de forma
isolada. Assim, segue que:




Assim sendo, essa análise sugere que, em situação de falta de recursos, por exemplo, deveriam
ser priorizadas, sucessivamente, as ações que impactam positivamente nos critérios: Critério 3, Critério
5, Critério 1, Critério 4, Critério 9 e Critério 2 .
Mesmo considerando o fato de que algumas
ações de melhorias impactam em diversos critérios,
esse raciocínio serve para demonstrar que a consideração das taxas de substituição dos critérios deve
predominar sobre a consideração isolada da capacidade de elevar-se a pontuação dentro de um critério
isolado.
Portanto, pode-se concluir que, adotando-se
o critério de maior taxa de substituição entre os
critérios, na implementação das ações de melhorias
para a implementação dos conversores de energia,
pode-se obter um ganho maior de eficiência em
relação à ordem estabelecida pela pontuação local.
A partir desse fato, a avaliação global do modelo
proposto permite sugerir que, em situação de falta
de recursos, sejam eles técnicos, financeiros ou humanos, deveriam ser priorizadas, sucessivamente, as
ações que impactam positivamente nos seguintes
critérios: Critério 3 — Potência Convertida, Critério 5
— Processos Hidrodinâmicos, Critério 1 — Turbinas,
Critério 4 — Equipamentos Específicos, Critério 9 —
Custos de Equipamentos e Critério 2 — Área Física.

Contribuição atual do Critério 1: 76 x 0,11 =
3,85 pontos
Contribuição após implantar o conjunto de
ações: 100 x 0,11 = 11 pontos
Diferença após implementação das ações:
11 — 3,85 = 7,15 pontos
Da mesma forma, faz-se para o Critério 10:





Contribuição atual do Critério 10: -43 x 0,06
= 2,58 pontos
Contribuição global após implantar conjunto de ações: 100 x 0,06 = 6 pontos
Diferença após implementação das ações: 6
— 2,58 = 3,42 pontos

Então, adotando-se o parâmetro de maior
taxa de substituição dos critérios, na implementação
das ações, pode-se obter um ganho maior de eficiência em relação à ordem estabelecida pela pontuação local.
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liar o decisor na verificação entre as ações, apoiando-o tanto no momento de comparar o efeito das
suas escolhas como na proposição de melhorias.

Análise Conjunta das Alternativas Propostas
A metodologia multicritério em apoio à decisão proposta neste trabalho permitiria ainda que
várias outras simulações fossem feitas e que outras
alternativas fossem elaboradas, fazendo com que os
atores continuassem a negociar outras oportunidades de soluções. Assim, o Quadro 3, que foi calculado com auxílio do software HIVIEW (BARCLAY,
1984), apresenta a avaliação conjunta dos dois locais
selecionados para a “implantação do parque de
conversores de energia de correntes marinhas em
energia elétrica”, sendo mostrada, na parte central,
a avaliação parcial e, na última linha, a avaliação
global das alternativas (os dois locais selecionados
na plataforma do sul do Brasil).
As duas alternativas propostas têm peculiaridades próprias, que poderiam fazer com que, em
determinadas situações, qualquer uma delas pudesse
ser adotada. Porém, é inerente à teoria do apoio à
decisão que se selecione aquela alternativa que agrega maior valor à obtenção dos objetivos dos decisores.
Analisando-se o Quadro 3, pode-se constatar
que o “Local 1” é globalmente melhor que o “Local
2” . Assim, no caso de adotar-se como critério de
seleção de alternativas para a Implantação do Parque de Conversores de Energia de Correntes Marinhas a máxima pontuação entre as alternativas, deveria ser adotado o “Local 1”, seguido do “ Local 2”.
No caso de impasse entre os decisores sobre
qual alternativa adotar para compor o planejamento
da implantação do parque de conversores de energia de correntes marinhas, podem-se sugerir ao
decisor algumas simulações por áreas de interesse
do problema: técnica, ambiental, econômica e social.
A Figura 1 a seguir apresenta o mapa de
dominância das alternativas, no caso de priorização
da área de interesse técnica, composta pelos seguintes critérios: Critério 1 — Turbinas, Critério 2 — Área
Física, Critério 3 — Potência Convertida e Critério 4
— Equipamentos Específicos. A Figura 1 foi feita no
software HIVIEW (BARCLAY, 1984), sendo que
qualquer outro software de planilha de cálculo pode
auxiliar os decisores a compreenderem melhor de
que forma as alternativas estão sendo avaliadas.
Também foram criadas duas alternativas fictícias de
possíveis localizações e que foram definidas a partir
dos níveis de impacto considerados Bom (representa
um bom local na opinião do decisor) e Neutro (representa um local que não é nem atrativo e nem
repulsivo na opinião do decisor) em todos os descritores. Essas duas ações fictícias têm a função de auxi-

Critérios

Local 1

Local 2

Taxas de
Substituição

C1 - Turbinas
C2 - Área
C3- Potência
C4 —
Equipamentos
C5 - Proc.
Hidrodinâmicos
C6 - Proc.
Morfodinâmicos
C7 - Proc.
Biológicos
C8 — Custos
quipamentos
C9 — Custos
Operacionais
C10 — Aceit.
Comunidade
C11 — Desenv.
Social

76
77
0
0

67
29
-360
0

11%
10%
11%
11%

35

-36

11%

100

100

8%

100

100

7%

0

0

10%

0

0

10%

-43

-43

6%

-150

-150

5%

25

-28

100

Total

Quadro 3 - Avaliação Parcial e Global Conjuntas dos Dois
Locais Selecionados na Plataforma do Sul do Brasil para a
Implantação do Parque de Conversores de Energia de
Correntes Marinhas

Analisando-se a Figura 1, pode-se verificar
que tanto a alternativa 2, correspondente ao “Local
1”, como a alternativa 3, correspondente ao “Local
2” estão dentro da área hachurada, sendo que a
alternativa 2 (Local 1) domina a alternativa 3 (Local
2). Assim, nessa área de interesse, a implementação
do “Local 1” é mais vantajosa que a do “Local 2”. As
alternativas 1 (ação fictícia Bom) e alternativa 4
(ação fictícia Neutra) são ações fictícias, que correspondem aos níveis de referência Bom (alternativa 1)
e Neutro (alternativa 4) e servem como parâmetros
de comparação para o decisor.
Já no caso de priorização da área de interesse ambiental, composta pelos Critérios 5 — Processos
Hidrodinâmicos, Critério 6 — Processos Morfodinâmicos e Critério 7 — Processos Biológicos, como
pode ser visualizado na Figura 1, a implementação
da alternativa 2 (Local 1) é mais vantajosa que a
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dro 4 a seguir apresenta a avaliação local e global
das alternativas (locais) por áreas de interesse do
problema e as taxas de substituição do modelo.

implementação da alternativa 3 (Local 2), estando
ambas na área hachurada da figura.

Figura 1 - Mapa de Dominância das Alternativas Propostas
para as Áreas de Interesse Técnica e Ambiental
Figura 2 - Mapas de Dominância das Alternativas Propostas para as Áreas de Interesse Econômica e Social

No caso de priorização da área de interesse
econômica, composta pelos Critérios 8 — Custos de
Equipamentos e Critério 9 — Custos Operacionais,
como pode ser visualizado na Figura 2 abaixo, a
implementação da alternativa 2 (Local 1) sobre a
alternativa 3 (Local 2) é equivalente, estando ambas
na área hachurada da figura. A análise da área de
interesse social, composta pelos Critério 10 — Aceitabilidade da Comunidade e Critério 11 — Desenvolvimento Social, como pode ser visualizado na Figura
2 a seguir, é idêntica à da área de interesse econômica.
Analisando-se de forma geral, a alternativa 3
(Local 2) sempre é dominada pela alternativa 2
(Local 1). No caso de priorização da área de interesse técnica, a alternativa 2 (Local 1) é bem superior à
alternativa 3 (Local2). Sob o ponto de vista ambiental, a diferença entre implementar a alternativa 2 e a
alternativa 3 ainda é grande, mas é menor do que na
área de interesse técnica. Para finalizar, sob o aspecto econômico e social, a diferença entre implementar a alternativa 2 (Local 1) e a alternativa 3 (Local
2) é inexistente, pois elas são equivalentes. O Qua-

Assim, dependendo do enfoque que será
dado para a questão, poderão ser implementadas a
alternativa “Local 1” ou a alternativa “Local 2”. Isso
significa dizer que se sugere que constem no Planejamento da Implantação do Parque de Conversores
de Energia de Correntes Marinhas em Energia Elétrica as ações que compõem cada uma dessas alternativas. No caso da falta de condições técnicas adequadas para a implantação do parque de conversores, a indicação é utilizar o “Local 2” em detrimento
do “Local 1”, mas apenas nessa situação específica.
Caso contrário, o “Local 1” é mais indicado que o
“Local 2” para essa operação de engenharia.
É importante salientar que, como o Método
Multicritério em Apoio à Decisão proposto neste
trabalho segue o paradigma construtivista, essa não
é uma solução ótima, mas, sim, uma recomendação
que procura refletir o julgamento de valor do decisor sobre o problema em questão.
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Áreas de
Interesse
Técnica
Ambiental
Econômica
Social
Total

Locais
Local 1
Local 2
37
72
0
-101
25

-68
43
0
-101
-28

ção global entre o “Local 1” e o “Local 2”, que é de 53,16 pontos.

Taxas de
Substituição
42,8 %
26,5 %
19,4%
11,3 %
100 %

Critérios

Quadro 4 - Avaliação Local e Global dos Locais Propostos
por Áreas de Interesse do Problema com as Taxas de
Substituição dos Critérios do Modelo

Uma outra maneira de avaliar e de selecionar as alternativas é a partir dos Critérios do modelo. O Quadro 5 a seguir apresenta esse outro tipo de
análise, em que são apresentadas as diferenças de
pontuação entre as alternativas (locais), comparadas
par-a-par, nos Critérios e Subcritérios do modelo.
Assim, pode-se observar que, nos primeiros 14 Subcritérios e Critérios que aparecem no Quadro, a
diferença de pontuação entre o “Local 1” e o “Local
2” é de 0 pontos, como indica a coluna numérica
central do Quadro 5. Essa diferença de 0 pontos
indica em quais Subcritérios e Critérios do modelo o
“Local 1” supera o “Local 2” e em quantos pontos. A
mesma análise pode ser feita para os cinco Subcritérios e Critérios seguintes. Essa diferença de atratividade entre as duas alternativas ser igual a 0 pontos,
significa dizer que nesses Subcritérios as duas alternativas obtiveram a mesma pontuação. A primeira
coluna numérica à esquerda do Quadro 5 apresenta
a taxa de substituição dos Subcritérios e Critérios,
enquanto que a última coluna à direita informa a
diferença de pontuação na escala global, ou seja, o
Subcritério Quantidade de Turbinas possui uma taxa
de substituição global de 3,6%, 0 pontos de diferença entre o “Local 1” e o “Local 2”, que correspondem a uma diferença de pontuação global de 0 pontos.
Esse tipo de análise é importante porque
proporciona uma outra forma de selecionar as alternativas, a partir dos Critérios e Subcritérios do
modelo considerados prioritários pelo decisor de
serem atendidos e que apresentam melhor performance a partir da adoção de uma determinada alternativa. Assim, se o decisor decidisse que o Subcritério Quantidade de Turbinas é absolutamente prioritário, seria recomendada a adoção tanto do “Local
1”como do “Local 2”. Na última linha, da última
coluna à direita, é mostrada a diferença de pontua-

Sub-Critérios

LOCAL

LOCAL

2

1

Taxa de

Dife-

Dife-

Substitui-

rença

rença

ção

de

de

Global

Pontu-

Pontu-

ação

ação

Local

Global

Turbinas

Quantidade

3,6

0

0,00

Turbinas

Tipo

2,5

0

0,00

Área

Área Utilizável

3,3

0

0,00

Equipamentos

11,0

0

0,00

3,8

0

0,00

2,8

0

0,00

5,2

0

0,00

7,0

0

0,00

6,4

0

0,00

3,6

0

0,00

10,0

0

0,00

3,9

0

0,00

2,1

0

0,00

5,0

0

0,00

Espe.
Hidrodinâmi-

Direção

cos

Correntes

Morfodinâmi-

Tipo Sedimen-

cos

tos

Morfodinâmi-

Aumento

cos

Fundo
Proc. Biológicos

Custo Opera-

Custo Opera-

cionais

ção

Custo Opera-

Custo Manu-

cionais

tenção
Custo Equipamento

Aceit. Comu-

Acess. Comu-

nidade

nidade

Aceit. Comu-

Pesca Artesa-

nidade

nal
Desenvol.
Local

Turbinas

Tamanho

4,8

-20

-0,97

Área

Distância

4,4

-40

-1,76

Hidrodinâmi-

Intensid.

7,2

-109

-7,79

co

Corrente

Área

Profundidade

2,3

-132

-3,04

Potência

11,0

-360

-39,60

Total Global

100

-53,16

Quadro 5 - Diferença de Pontuação Local e Global entre
as Alternativas “Local 1” e “Local 2” nos Critérios e SubCritérios do Modelo

Dessa forma, ao analisar os resultados obtidos, o decisor validou o modelo em todos os níveis,
considerando-o adequado para representar os seus
valores e percepções a respeito das ações para plane-
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comparar o efeito das suas escolhas como na proposição de melhorias. Assim, a reta 1 representa a ação
fictícia Bom (100 pontos) e a reta 4 (0 pontos) a
ação fictícia Neutro. Já a reta 2 corresponde ao “Local 1” e a reta 3 corresponde ao “Local 2”, para os
diferentes valores da taxa de substituição desse critério. A reta vertical corresponde a um eixo auxiliar,
que identifica a taxa de substituição atual do critério
considerado, que, no caso do critério Turbina, é de
11,01% e, do critério Potência, é 11,22%. Quanto
maior a inclinação das retas, mais a Implantação dos
Parques de Conversores de Energia de Correntes,
proporcionada pelos locais selecionados, é afetada
pelo critério considerado.

jar a implantação do parque de conversores de energia de correntes marinhas em energia elétrica na
plataforma continental do sul do Brasil.
Agora o próximo passo consiste em verificar
a robustez das soluções propostas, analisando-se até
que ponto os resultados obtidos são sólidos quando
se alteram as taxas de substituição dos Critérios do
modelo. Essa próxima etapa consiste na análise de
sensibilidade.

Análise de Sensibilidade das Respostas do Modelo
Ao chegar neste ponto do processo de apoio
à decisão, as alternativas mais atrativas, segundo o
sistema de valores do decisor, já foram identificadas.
A avaliação das ações potenciais teve como base um
modelo multicritério, cujos parâmetros foram obtidos a partir dos julgamentos do decisor e, segundo o
paradigma construtivista adotado, não existem valores corretos para esses parâmetros. Devido a esse
fato, a realização de uma análise de sensibilidade é
importante para testar a robustez do modelo multicritério construído.
Assim, a calibração do modelo foi realizada
com o auxílio do software MATLAB 7.0, sendo realizados testes de calibração das taxas de substituição
de todos os Critérios do modelo e das áreas de interesse do problema. A análise de sensibilidade procura validar os resultados obtidos com o modelo a
partir de variações na taxa de substituição de um dos
Critérios ou áreas de interesse, mantendo os demais
constantes.
Pela abrangência e dimensão do trabalho,
será apresentada a seguir apenas a análise de sensibilidade de alguns critérios do problema. A Figura 3
apresenta a análise de sensibilidade para os Critérios
Turbina e Potência. O eixo das abscissas apresenta a
variável que se deseja calibrar, sendo, no caso ilustrado abaixo, a taxa de substituição dos Critérios —
Turbina e Potência. O eixo das ordenadas apresenta
o objetivo estratégico do problema — Implantação
dos Parques de Conversores de Energia de Correntes Marinhas em Energia Elétrica na Plataforma do
Sul do Brasil.
Novamente, podem ser vistas as duas alternativas fictícias de possíveis localizações e que foram
definidas a partir dos níveis de impacto considerados Bom (representa um bom local na opinião do
decisor) e Neutro (representa um local que não é
nem atrativo e nem repulsivo na opinião do decisor)
em todos os descritores. Essas duas ações fictícias
têm a função de auxiliar o decisor na verificação
entre as ações, apoiando-o tanto no momento de

Figura 3 - Análise de Sensibilidade dos Critérios Turbina e
Potência
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substituição desse critério, que foi considerada
11,22%. Analisando-se a Figura 3, pode-se verificar
que aumentando-se a taxa de substituição dessa
área, a influência dos Locais 1 e 2 sobre a Implantação dos Parques de Conversores de Energia de Correntes em Energia Elétrica diminui. Cabe salientar
que, para variações da taxa de substituição desse
critério, a ordem de implementação das ações não
se altera, ou seja, o “Local 1” sempre será preferível
ao “Local 2”.
A Figura 4 apresenta a análise de sensibilidade para os Critérios Hidrodinâmicos e Aceitabilidade da Comunidade. A linha vertical do gráfico
mostra a taxa de substituição do Critério Hidrodinâmicos, que foi considerada 11,15%.
Analisando-se a Figura 4, pode-se verificar
que, aumentando-se a taxa de substituição do Critério Processos Hidrodinâmicos, a influência do “Local 1” sobre a Implantação dos Parques de Conversores de Energia de Correntes Marinhas em Energia
Elétrica aumenta e a do “Local 2” diminui. Cabe
salientar que, para variações da taxa de substituição
desse critério, a ordem de implementação das ações
não se altera, ou seja, o “Local 1” será preferível ao
“Local 2”.
Para finalizar, a Figura 4 apresenta também
a análise de sensibilidade para o critério Aceitabilidade da Comunidade. A linha vertical do gráfico
mostra a taxa de substituição deste critério, que foi
considerado 11,3%. Assim, analisando-se a Figura 4,
pode-se verificar que, aumentando-se a taxa de substituição desse critério, a influência dos locais 1 e 2
sobre a Implantação dos Parques de Conversores de
Energia de Correntes em Energia Elétrica diminui.
Se essa taxa aumentar drasticamente, a influência
dos dois locais tende a ser equivalente, porém muito
baixa, sendo até negativa. Também cabe salientar
que, para variações da taxa de substituição desse
critério, a ordem de implementação das ações não
se altera, ou seja, o “Local 1” será preferível ao “Local 2”.
Para finalizar, o decisor sugeriu que se fizesse um último teste com os locais selecionados, modificando as taxas de substituição de alguns Critérios
do modelo. O Quadro 6 a seguir apresenta a modificação das taxas de substituição dos Critérios do
modelo proposta pelo decisor.
Pode-se observar que os Critérios 7 — Processos Biológicos, Critério 10 - Aceitabilidade da Comunidade e Critério 11 — Desenvolvimento Local
mantiveram a mesma posição da proposta original,
sendo que apenas o Critério 11 ficou com a mesma
taxa de substituição da proposta anterior.

Figura 4 - Análise de Sensibilidade dos Critérios Processos
Hidrodinâmicos e Aceitabilidade da Comunidade

Analisando-se a Figura 3, pode-se verificar
que aumentando-se a taxa de substituição do Critério 1 - Turbinas, tanto a importância do “Local 1”
como a do “Local 2” sobre a Implantação dos Parques de Conversores de Energia de Correntes aumenta. Também pode-se concluir que, para quaisquer variações da taxa de substituição desse critério,
a ordem de preferência de implementação das ações
propostas — “Local 1”e “Local 2” - não se altera, ou
seja, o “Local 1”sempre será preferível ao “Local 2”.
Já a análise de sensibilidade do Critério 4 Potência, a linha vertical do gráfico mostra a taxa de
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Critérios

Taxas de Substi-

Critérios —

Taxas de Substituição

tuição

Nova Ordenação

Modificadas
11,85%

Critério3 — Potência Convertida

11,22%

Critério2 — Área Física

Critério5 — Processos Hidrodinâmicos

11,15%

Critério8 — Custos de Equipamentos

11,43%

Critério1 — Turbinas

11,01%

Critério3 — Potência Convertida

10,22%

Critério4 — Equipamentos Específicos

10,72%

Critério6 — Processos Morfodinâmicos

10,11%

Critério8 — Custos de Equipamentos

10,43%

Critério9 — Custos Operacionais

9,98%

Critério2 — Área Física

9,85%

Critério5 — Processos Hidrodinâmicos

9,15%
9,01%

Critério9 — Custos Operacionais

8,98%

Critério1 — Turbinas

Critério6 — Processos Morfodinâmicos

8,11%

Critério4 — Equipamentos Específicos

8,72%

Critério7 — Processos Biológicos

7,24%

Critério7 — Processos Biológicos

8,24%

Critério10 — Aceitabil. da Comunidade

6,37%

Critério10 — Aceitabil. da Comunidade

7,37%

Critério11 — Desenvolvimento Local

4,92%

Critério11 — Desenvolvimento Local

4,92%

Quadro 6 - Modificação das Taxas de Substituição dos Critérios do Modelo Proposta pelo Decisor

Os seguintes critérios: Critério 2 — Área Física, Critério 8 — Custos de Equipamentos, Critério
3 — Potência Convertida, Critério 6 — Processos
Morfodinâmicos, Critério 9 — Custos Operacionais,
Critério 5 — Processos Hidrodinâmicos, Critério 1 —
Turbinas e Critério 4 — Equipamentos Específicos
alteraram tanto as suas taxas de substituição, como
a sua ordenação, no que se refere à proposta anterior.
O Quadro 7 a seguir apresenta a proposta
do decisor sobre as novas taxas de substituição dos
Critérios do modelo, assim como as avaliações
parciais e globais da implantação dos parques de
conversores de energia de correntes marinhas em
energia elétrica e os locais selecionados como mais
apropriados para a sua alocação na plataforma do
sul do Brasil. Esse cálculo foi feito no software
HIVIEW (BARCLAY, 1984). A última coluna do
Quadro 7 apresenta as novas taxas de substituição
propostas pelo decisor para os Critérios do modelo.
Analisando-se o Quadro 7, pode-se verificar que, tanto as avaliações parciais (parte central
da figura), como as avaliações globais (última linha
da figura) da “implantação do parque de conversores de correntes marinhas” e dos dois locais selecionados para a sua possível implantação, com a
modificação das taxas de substituição dos Critérios
do modelo proposta pelo decisor, não alteraram as
suas colocações, permanecendo o “Local 1” com
uma pontuação melhor que a do “Local 2”. Isto
significa dizer que o “Local 1” é globalmente melhor que o “Local 2”. O Quadro 8 a seguir apresenta a avaliação global dos dois locais por áreas de
interesse do problema, com as taxas de substituição modificadas, segundo proposição do decisor.

Critérios

Local 1

Local 2

Taxas de
Substituição
Modificadas

C1 - Turbinas

76

67

9%

C2 - Área

77

29

12%

C3- Potência

0

-360

10%

C4 - Equipamen-

0

0

9%

35

-36

9%

100

100

10%

100

100

8%

0

0

11%

0

0

10%

-43

-43

7%

-150

-150

5%

27

-22

100

tos
C5 - Proc. Hidrodinâmicos
C6 - Proc. Morfodinâmicos
C7 - Proc. Biológicos
C8 - Custos Equipamentos
C9 - Custos Operacionais
C10 - Aceit. Comunidade
C11 - Desenv.
Social
Total

Quadro 7 - Avaliação Parcial e Global Conjuntas da
Implantação do Parque de Conversores de Energia de
Correntes e dos Dois Locais Selecionados A Partir da
Modificação das Taxas de Substituição dos
Critérios do Modelo

Analisando-se o Quadro 8, pode-se verificar que, mesmo com a alteração das taxas de substituição de alguns Critérios do modelo, segundo
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realizada a análise de sensibilidade do mesmo,
pode-se passar para a etapa de conclusão do trabalho.

sugestão do decisor para testar a sua robustez, a
ordenação das áreas de interesse do problema não
se altera, mantendo a proposição original. Além
disso, a pontuação dos dois locais propostos, analisados segundo as áreas de interesse do problema,
também se altera muito pouco com a modificação
das taxas de substituição de alguns Critérios do
modelo. Os dois locais melhoraram a sua pontuação, sendo que o “Local 1” passou de 25 pontos
para 27 pontos e o “Local 2” passou de -28 pontos
para -22 pontos. Porém, os dois locais mantiveram
a mesma ordenação que foi obtida com a proposta
original, ou seja, “o Local 1” é globalmente melhor
que o “Local 2”.

Áreas de
Interesse
Técnica
Ambiental
Econômica
Social
Total

Locais
Local
1
37
72
0
-101
27

Local 2

Taxas de
Substituição

-68
43
0
-101
-22

40 %
27 %
21 %
12 %
100 %

CONCLUSÕES
A metodologia utilizada para a construção
do presente modelo foi a Metodologia Multicritério em Apoio à Decisão, que se caracteriza por
adotar um paradigma construtivista, baseando-se
no pressuposto de que em um processo de avaliação de alternativas é fundamental à consideração
dos aspectos julgados relevantes pelos decisores do
problema. Nesse sentido, a utilização de uma abordagem Multicritério em Apoio à Decisão, baseada em um paradigma construtivista, foi de grande
valia, pois foram considerados os aspectos objetivos
e subjetivos do problema em questão. Além disso,
essa abordagem também permite tratar de forma
adequada problemas complexos, que envolvem
múltiplos atores e múltiplos objetivos, geralmente
conflitantes.
Também é importante verificar que a aplicação prática do modelo multicritério em apoio à
decisão proposto para a implantação do parque de
conversores de energia de correntes marinhas em
energia elétrica conseguiu satisfazer o decisor do
problema. Ao final do processo de construção do
modelo, o decisor mostrou-se bastante satisfeito
com os resultados obtidos, pois o trabalho conseguiu solucionar o problema em questão, além de
ter apresentado, de forma estruturada, todos os
critérios e as alternativas para auxiliá-lo no planejamento da implantação do parque de conversores
de energia de correntes marinhas em energia elétrica, na plataforma do sul do Brasil.
Um dos fatores que contribuíram para que
o decisor aprovasse a metodologia proposta, foi o
fato de ter adquirido uma compreensão diferenciada a respeito do seu problema. Os problemas de
modelagem computacional, habitualmente, utilizam métodos de modelagem numérica para solucionar os seus problemas, deixando de considerar
diversos critérios que são fundamentais de serem
avaliados no planejamento que considera o fator
humano como uma de suas variáveis.
Assim, também consistiu em um diferencial deste trabalho o fato de a metodologia multicritério em apoio à decisão utilizada ser construtivista,
ou seja, os valores do decisor foram considerados
durante todas as etapas da construção do modelo
decisório, dando maior legitimidade à qualidade

Quadro 8 - Avaliação Global dos Locais Propostos por
Áreas de Interesse do Problema com as Taxas de
Substituição dos Critérios do Modelo Modificadas

Dessa forma, a análise de sensibilidade das
respostas do modelo frente à variação de suas taxas
de substituição proporcionou ao decisor um melhor entendimento sobre a repercussão da variação
desses parâmetros, o que facilitou um melhor entendimento do modelo, permitindo a sua utilização de forma mais ampla. Assim, a partir da avaliação da análise de sensibilidade realizada para o
Modelo de Avaliação de Alternativas para a Implantação dos Parques de Conversores de Energia
de Correntes Marinhas em Energia Elétrica na
Plataforma do Sul do Brasil, pode-se constatar que
o modelo construído é robusto, pois os dois locais
propostos para sua implantação variam muito pouco em função da alteração das taxas de substituição
do modelo.
É importante lembrar que, ao adotar-se
uma postura construtivista, a análise de sensibilidade não significa o final do processo de apoio à
decisão, pois este não tem um ponto final demarcado previamente, à medida que a geração de
conhecimentos proporcionada é evolutiva, dinâmica e contínua. Dessa forma, analisados todos os
resultados fornecidos pelo modelo construído e
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resultados obtidos, principalmente pela sua dificuldade de generalização. Porém, essa foi uma
escolha metodológica da pesquisadora, tendo em
vista o caráter qualitativo que é inerente ao processo de apoio à decisão.
A metodologia multicritério em apoio à
decisão adotada neste trabalho caracteriza-se por
adotar um paradigma construtivista, então, é importante salientar que, mudando-se os decisores do
problema, também mudarão os valores considerados e, consequentemente, mudarão os resultados
obtidos nas avaliações do modelo. Dessa forma,
seguindo um paradigma construtivista, não existirá
um único modelo correto, sendo que cada modelo
será considerado correto à medida que conseguir
representar as percepções e valores daqueles que o
construíram e irão efetivamente utilizá-lo.

das decisões. Diferentemente, nas abordagens
clássicas dos problemas de modelagem computacional, este fato não é considerado.
O decisor foi receptivo em relação à abordagem apresentada, pois considerou-a bastante
aberta e flexível, o que facilitou o desenvolvimento
do trabalho, além de permitir escolhas mais transparentes e racionais. Dessa forma, a abordagem
provou ser capaz de gerar e, principalmente, de
organizar conhecimentos.
A Metodologia Multicritério em Apoio à
Decisão proposta para o desenvolvimento do Modelo de Avaliação de Alternativas para a implantação do parque de conversores de energia de correntes marinhas foi capaz de estabelecer indicadores de forma a conceber uma avaliação contínua
da implantação dos conversores de energia, além
de traçar um diagnóstico da situação atual, através
dos critérios e descritores do modelo, sendo assim
considerada uma ferramenta adequada, pelo decisor do problema, para planejar a implantação do
parque de conversores de energia de correntes
marinhas em energia elétrica.
Como consequência de seu aprendizado o
decisor pode, mesmo após implementar as alternativas de solução, agregar outros critérios ao modelo
e modificar qualquer outro elemento da estruturação, sejam os critérios, os descritores dos critérios,
assim como os seus níveis de referência Bom e Neutro, as funções de valor (diferenças de atratividade
entre os níveis de impacto dos descritores) e as
taxas de substituição entre os subcritérios e critérios do modelo, alterando as respectivas importâncias relativas dos mesmos, de acordo com as suas
preferências ou necessidades. Na verdade, este é o
princípio do modelo proposto: ser uma fonte de
avaliação e aprendizado, em função das constantes
transformações resultantes da implementação de
alternativas, da realidade extremamente mutável e
de julgamentos que são realizados em um processo
evolutivo e dinâmico. Também deve ser considerado que, muitas vezes, o processo de construção e
aprendizagem do processo é tão importante quanto o modelo propriamente dito.
Como neste trabalho se adotou o paradigma científico do construtivismo, o método de
pesquisa escolhido foi o da Pesquisa-Ação, que é
um método projetado para analisar e avaliar processos sociais complexos, como os processos de
tomada de decisões, em que a subjetividade e as
construções da realidade dos participantes no experimento devem ser consideradas. Assim, aqueles
acostumados com uma visão positivista de aquisição de conhecimentos podem vir a contestar os
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Multicriterion Model To Evaluate Alternatives For
The Implementation Of The Marine Current Energy Converter Park To Produce Electricity: Analysis
Of Results
ABSTRACT
The purpose of this study is to present the analysis of the results obtained using the Multicriterion Model
to Evaluate Alternatives that was built to help plan the
implementation of marine current energy converter parks
to produce electricity on the south Brazilian continental
shelf. Based on the results obtained applying the model,
the actions were examined without considering the rates of
criteria substitution and also the examination of the
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actions, taking theses rates of criteria substitution into
account. Later a joint analysis was performed of the
alternatives proposed, leading to local and global evaluation of these alternatives. The sensitivity analysis of the
model responses was elaborated using the MATLAB 7.0
software. At the end of the work its conclusions are described.
Key-words: multicriteria model for the evaluation of
alternatives; marine current energy converter parks; analysis of results.
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RESUMO
As regiões de clima semiárido apresentam vegetação mais susceptível às mudanças em sua biomassa, respondendo
rapidamente à presença ou falta de chuvas. Através de técnicas de geoprocessamento é possível identificar a resposta da cobertura do solo à sazonalidade da precipitação e por consequência analisar seus impactos nos processos hidrológicos. Neste trabalho os produtos do sensor MODIS-TERRA são analisados através de séries temporais de índice de vegetação e precipitação
na bacia hidrográfica do rio Taperoá. Para uma análise mais detalhada da influência do estado da vegetação sobre o escoamento superficial e produção de sedimentos foram utilizados dados da bacia experimental de São João do Cariri. A partir
da análise dos resultados é possível compreender a dinâmica interanual da cobertura do solo e as possíveis influências na
geração do escoamento superficial e produção de sedimentos examinadas em alguns pares de eventos. Conclui-se que é imprescindível a consideração da sazonalidade da cobertura vegetal do tipo caatinga nos processos de modelagem hidrossedimentológica.
Palavras-chave: Ciclo hidrológico, índices de vegetação e sensoriamento remoto.

A cobertura vegetal é um fator condicionante do processo erosivo. Brandt (1986) ressalta que o
tipo de vegetação pode atuar de duas maneiras: (a)
reduzindo o volume de água que chega ao solo,
através da interceptação, e (b) alterando a distribuição do tamanho das gotas de chuva, afetando, com
isso, a energia cinética da chuva.
A região semiárida do Nordeste do Brasil se
caracteriza pela distribuição irregular das chuvas
com alta variabilidade espacial e temporal, apresentando um período de estiagem que ocorre geralmente de setembro a dezembro, e um período chuvoso, de março a junho, com ocorrência de chuvas
de alta intensidade e de curta duração, resultando
em elevado risco de perda de solo (SANTOS et al.,
2006). Este período chuvoso pode apresentar variações de acordo com a região do semiárido observada.
De acordo com Lima (2003) para ocorrer
escoamento em uma superfície vegetada, a água
entra em contato primeiramente com a cobertura
vegetal, dissipando desta forma a energia cinética e
diminuindo os efeitos erosivos no solo. Na superfície
sem cobertura vegetal, a precipitação ocorre diretamente sobre o mesmo, ocasionando a desagregação
e o transporte das partículas de solo, bem como o

INTRODUÇÃO
A precipitação é uma das principais forças
motrizes para a disponibilidade da biomassa em
áreas secas e por isso altamente correlacionada com
a cobertura vegetal. Por reunir esta característica o
semiárido é um indicador sensível das alterações
climáticas (BRINKMAN et al., 2011). Mudanças no
regime pluviométrico podem interferir diretamente
na resposta da cobertura vegetal e consequentemente nos componentes do ciclo hidrológico.
Nestes ambientes, análise torna-se complexa, pois a cobertura vegetal mostra um alto grau de
variabilidade interanual (BRADLEY & MUSTARD,
2005). A vegetação caatinga, característica de regiões semiáridas, apresenta uma enorme variabilidade
espacial e temporal, estas variações produzem os
mais diversos impactos no ciclo hidrológico. Segundo Santos et al. (2000) o escoamento superficial é
uma das primeiras alterações causadas pela modificação da cobertura vegetal de uma bacia e, consequentemente, a produção de sedimentos.
12-
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do inserida, segundo o método de Koeppen, numa
região semiárida quente, devido a médias pluviométricas baixas. Segundo Souza (2004) nesta região,
observa-se que a maior concentração do total precipitado ocorre em um período aproximado de dois a
quatro meses (janeiro a abril), correspondendo a
65% da pluviosidade anual.

selamento superficial pelas partículas finas, diminuindo a sua capacidade de infiltração.
Diversas pesquisas têm sido desenvolvidas
com vistas a analisar a influência da cobertura vegetal sobre a erosão em regiões semiáridas (OSTERKAMP et al., 2012; GARCÍA-FAYOS et al., 2010; OKIN et al., 2009). SANTOS et al. (2000) analisaram
esta influência mediante uma equação empírica da
perda de solo, no qual os valores calculados foram
comparados aos dados observados em várias parcelas
de erosão mantidas em condições de cobertura vegetal distintas e puderam observar que a produção
de sedimentos diminui significativamente quando o
solo está protegido pela vegetação nativa ou pela
cobertura morta.
Silva et al. (2011) analisou as perdas de solo
e água sob diferentes sistemas de manejo e cobertura do solo e concluiu que, as perdas de solo para as
parcelas experimentais mantidas com vegetação
caatinga foram inferiores aos valores obtidos nas
parcelas mantidas desmatadas, comprovando assim,
a importância deste tipo de vegetação na proteção
do solo.
Neste contexto, este trabalho tem por objetivo compreender a dinâmica sazonal da cobertura
do solo em uma bacia hidrográfica localizada na
região do semiárido nordestino e a sua relação com
o ciclo hidrológico.

ÁREAS DE ESTUDO
A Figura 1 apresenta a localização da região
semiárida em (a) e a Bacia do Rio Taperoá com a
localização da Bacia Experimental de São João do
Cariri (BESJC) e elevação em (b). As duas escalas de
bacia hidrográfica foram utilizadas neste trabalho. A
bacia do rio Taperoá foi utilizada por reunir amostras de classes de cobertura da terra com área superior a 1 km2. A microbacia da BESJC foi utilizada por
apresentar uma grande quantidade de dados sobre
precipitação, lâmina escoada e produção de sedimentos.

Figura 1 — Localização das áreas de estudo e Modelo
Digital de Elevação

As temperaturas mínimas variam de 13ºC a
22ºC, no período de junho a agosto, e as máximas
situam-se entre 28ºC e 35ºC, no período de outubro
a dezembro. A precipitação média anual é de 472
mm (AESA, 2009). A vegetação predominante é a
caatinga apresentando-se, às vezes, baixa e densa,
outras vezes, baixa e esparsa (SOUZA, 1999; SOUZA, 2004).

Bacia do rio Taperoá
O Rio Taperoá, principal rio da bacia, de
regime intermitente, nasce na Serra de Teixeira e
desemboca no Rio Paraíba, no açude Epitácio Pessoa (popularmente conhecido como “Boqueirão”).
A bacia do Rio Taperoá drena uma área de
5.667,49 km² e seu perímetro é de 435,75 km, estan-
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uso do solo e escalas espaciais. As informações adquiridas neste conjunto de bacias são provavelmente
o maior acervo de dados de escoamento superficial e
produção de sedimentos em pequenas bacias hidrográficas do Semiárido.
A Figura 2 apresenta a BESJC com uma área
de 13,5 km2 e a microbacia experimental com área
de 0,33 km2. Esta área experimental foi mantida em
pousio durante o período de estudo e apresenta a
cobertura do solo composta por vegetação arbórea
arbustiva aberta (semidensa), esparsa, rasteira e solo
exposto.

Bacia Experimental de São João do Cariri
Na década de 1980 a Superintendência de
Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) em cooperação com o Instituto Francês de Cooperação
Técnica OSTRON, denominado atualmente de IRD,
e o CNPq instrumentaram treze áreas experimentais
no Nordeste do Brasil com intuito de promover
estudos dos processos do escoamento superficial e
da erosão do solo causada pela chuva em bacias
hidrográficas.
No Cariri paraibano destacam-se os trabalhos realizados na Bacia Experimental e Representativa de Sumé (BRS), na BESJC e representativa do
rio Taperoá (CADIER & FREITAS, 1982; CADIER et
al., 1983; SRINIVASAN et al., 2004).

MATERIAIS E MÉTODOS
Aquisição das imagens TM Landsat
A imagem do satélite Landsat 5 utilizada
neste estudo foi adquirida junto à Divisão de Geração de Imagens (DGI) do Instituto Nacional de
Pesquisa Espaciais (INPE). O satélite Landsat 5 foi
lançado em 1984 e diante da grande disponibilidade
de imagens de diferentes datas, os critérios adotados
para a escolha da imagem foram: (i) a menor cobertura de nuvens possível, (ii) corresponder ao final
do período de estiagem e (iii) a correspondência
entre as datas de aquisição deste sensor e a disponibilidade dos dados do sensor MODIS.
A cena que atende aos critérios supracitados
corresponde ao dia 17 de dezembro de 2004, de
órbita 215 e ponto 65. As cenas do TM-Landsat 5 se
caracterizam por 6 bandas multiespectrais no domínio do visível e infravermelho próximo, com resolução espacial de 30 metros e uma banda termal com
120 metros de resolução espacial. Cada banda representa a resposta da superfície terrestre em certa
faixa espectral (CHANDER et al., 2009).
Aquisição das imagens MODIS
Os produtos MODIS utilizados neste estudo
foram adquiridos junto ao National Aeronautics and
Space Administration (NASA). O produto escolhido
foi MOD15A2, para todos os anos de 2000 a 2007
(NASA/LP DAAC, 2001). O produto MOD15A2 se
caracteriza por ser um mosaico de oito dias dos pixels com menor presença de nuvens. Deste produto,
foi selecionada a imagem com informações do Índice de Área Foliar (Leaf Area Index-LAI) com 1000
metros de resolução espacial. O LAI ou Índice de
Área Foliar (IAF) é a razão entre a área foliar do
dossel e a unidade de superfície projetada no solo,

Figura 2 — Bacia Experimental de São João do Cariri e
Microbacia experimental

Nestas bacias diversos modelos conceituais
de base física, distribuídos e direcionados a eventos,
como o CHDM, o WEPP, o WESP, o KINEROS2 e o
SWAT, foram utilizados com o objetivo de calibração de parâmetros e validação em termos de quantificação do escoamento superficial, da erosão e produção de sedimentos sob diferentes condições de
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Os dados diários foram somados em intervalos de oito dias, este processamento foi feito para
que os dados pluviométricos correspondessem ao
mesmo período das imagens do sensor MODIS, os
dados foram espacializados a partir do módulo de
análise espacial (Spatial Analyst) do Sistema de Informação Geográfica ArcGis 9.2® através do método
de interpolação do inverso do quadrado da distância
(do inglês: Inverse Distance Weighting).
Para facilitar a análise dos produtos de índice de vegetação e precipitação, foram criados pontos
representativos de cada classe de cobertura do solo.
Assim, foram extraídas informações em 5 pontos
diferentes de forma a representar cada classe de
cobertura do solo.
As informações referentes ao IAF foram utilizadas para uma análise da influência da precipitação em diferentes tipos de cobertura presentes na
bacia para 2 anos, o ano de 2003 com precipitação
abaixo da média (315 mm) e 2004 com precipitações
acima da média da bacia (730 mm).
Devido à superfície das regiões de clima semiárido apresentar cobertura bastante heterogênea,
o critério adotado para seleção dos alvos foi escolher
as maiores áreas que representassem cada classe de
cobertura do solo. Dessa maneira permitiu-se que
cada alvo escolhido abrangesse uma área superior 1
km2 (1.000 m x 1.000 m) pertencentes à mesma
classe compatível com a resolução espacial do produto MODIS utilizado.

sendo este índice um indicador de biomassa representado em cada pixel da imagem.
Processamento Digital de Imagens
A etapa de processamento digital de imagens foi realizada utilizando os recursos do software
Erdas Image®1. A redução da dimensionalidade
permite selecionar apenas a área de interesse, reduzindo o tamanho do arquivo e consequentemente o
tempo de processamento. Este procedimento foi
aplicado nas imagens TM- Landsat 5 e MODISTERRA.
O dados do sensor MODIS, originalmente
na projeção Sinusoidal e no formato Hierarquical Data
Format (HDF), foram convertidos para o sistema de
coordenadas geográficas (Latitudes e Longitudes) e
formato GeoTiff .
Através de procedimentos de classificação
automática das imagens foram obtidas as classes de
vegetação para a área de estudo, este procedimento
foi aplicado na imagem do Landsat 5 de dezembro
de 2004 . Classificação é um dos procedimentos
utilizados para extração de informação em imagens
digitais, os pixels são examinados e agregados em
classes de acordo com a resposta espectral de cada
alvo. Os pixels podem ser escolhidos com base no
conhecimento de campo. As amostras de pixels servem como referência para que os algoritmos dos
softwares de Processamento Digital de Imagens
(PDI) possam ter parâmetros para classificar cada
pixel.
Para compreender a dinâmica da cobertura
do solo na bacia em estudo foram estabelecidas seis
(6) classes de cobertura do solo: (i) vegetação densa,
(ii) semidensa, (iii) esparsa, (iv)rasteira e (v)solo
exposto e (vi)corpos de água.

Geoprocessamento e Análise espacial dos dados
para microbacia experimental
Para a indicação da variabilidade da chuva,
escoamento e produção de sedimentos e sua relação
com o índice de área foliar (IAF) em uma microbacia da BESJC, foram considerados os dados diários
no período de 2000 a 2007.
A análise para microbacia foi realizada extraindo-se o valor do IAF das imagens do sensor
MODIS, referente à coordenada do centroide da
microbacia experimental. Gráficos com o valor de
IAF foram então comparados com os dados de precipitação, escoamento superficial e produção de
sedimentos diários.
Para uma análise mais detalhada foram selecionados pares de eventos com características semelhantes de precipitação (chuvas total, intensidade
média e máxima) para a discriminação da influência
do estado da vegetação, representada pelo índice de
área foliar (IAF), sobre o escoamento superficial e a
produção de sedimentos.

Geoprocessamento e Análise espacial dos dados
para bacia do rio Taperoá
Para estudar a correlação existente entre os
produtos de índice de vegetação (IAF) foram então
adquiridos junto Agência Executiva de Gestão das
Águas do estado da Paraíba (AESA) os dados pluviométricos diários registrados nos postos situados no
interior da área de estudo para os anos de 2003 e
2004.
®

Erdas Image 9.0 (Software desenvolvido pela Leica Geosystems).
ArcGIS 9.2 são marcas registradas pela Esri (Environmental Systems
Research Institute).

®
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RESULTADOS E DISCUSSÕES

A Figura 3 apresenta o mapa de cobertura
do solo para a bacia do rio Taperoá, obtido a partir
das técnicas de processamento digital de imagens.

Figura 3 — Classes de cobertura vegetal e localização dos
pontos de análise
Figura 4 — Classes de cobertura vegetal, BESJC
e microbacia experimental

Observam-se na Figura 3 os locais onde foram extraídos os dados de IAF e precipitação. A
Figura 4 apresenta a BESJC e microbacia experimental, utilizada para análise entre os dados de
escoamento superficial, produção de sedimentos e
estado da vegetação. Na Tabela 1 verificam-se a porcentagem ocupada por cada classe de cobertura do
solo para as áreas de estudo.

Pode-se verificar também uma resposta imediata da vegetação às primeiras chuvas, com um
aumento do índice de vegetação, em todas as classes
analisadas.
Este aumento influência diretamente no escoamento superficial e erosão do solo, uma vez que,
uma maior cobertura do solo, ocasiona um maior
volume de interceptação e consequentemente maior
infiltração, favorecendo principalmente o retardo
do escoamento superficial, pois o contato da precipitação com a cobertura vegetal dissipa a energia
cinética e minimiza os efeitos erosivos do solo.
Segundo Srinivasan et al. (2003) o retardo
do fluxo e o aumento da infiltração no solo, pela
vegetação, proporcionam um excelente mecanismo
de proteção ao solo raso contra a erosão.
O estudo realizado por Cantalice et al.
(2008) com o objetivo de caracterizar estruturalmente e avaliar a hidráulica do escoamento superficial em uma área de caatinga pernambucana, evidenciou que as diferenciações da descarga líquida,
velocidade média do escoamento superficial e do
número de Reynolds, demonstraram o efeito significativo da sazonalidade, sobre o escoamento superficial laminar característico da erosão em entressulcos.

Bacia do Rio Taperoá
Para entender as correlações existentes entre vegetação e precipitação em clima semiárido,
foram gerados gráficos de IAF e precipitação para os
anos de 2003 e 2004, apresentados nos gráficos da
Figura 5 (A, B, C, D e E).
Na Figura 5 observa-se imediatamente após
o período de estiagem a ocorrência de uma elevada
precipitação em um curto período de tempo, este
fato ocorreu para os dois anos analisados. Esta elevada precipitação ocorre quando a cobertura vegetal
se encontra com menor quantidade de biomassa
(menor IAF), o que consequentemente contribuirá
com altas taxas de escoamento superficial e produção de sedimentos, devido o solo estar neste momento menos protegido, ou seja, susceptível aos
processos erosivos.
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Tabela 1 — Classes de cobertura do solo e porcentagem da área de cada classe para as áreas de estudo

Tipo de cobertura

Percentual da área total na
bacia do rio Taperoá (%)

Percentual da área total na
microbacia (%)

0,63
5,17
15,66
32,80
24,74
21,00

------10,07
65,36
1,72
22,85

Água
Vegetação densa
Vegetação semidensa
Vegetação esparsa
Vegetação rasteira
Solo exposto

200

5,0
4,5

180

4,0

160

3,5

140

3,0

120

2,5

100

2,0

80

1,5

60

1,0

40

0,5

20

0,0

0

Precipitação (mm)

Precipitação

9
33
57
81
105
129
153
177
201
225
249
273
297
321
345
1
25
49
73
97
121
145
169
193
217
241
265
289
313
337
361

IAF

IAF

Dias do ano para o ano de 2003 e 2004

Figura 5A - Gráfico de IAF e precipitação para a bacia do Rio Taperoá em (A) Solo exposto
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Figura 5B - Gráfico de IAF e precipitação para a bacia do Rio Taperoá em (B) vegetação rasteira
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Figura 5C - Gráfico de IAF e precipitação para a bacia do Rio Taperoá em (C) vegetação esparsa
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Figura 5D - Gráfico de IAF e precipitação para a bacia do Rio Taperoá em (D) vegetação semidensa
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Figura 5E - Gráficos de IAF e precipitação para a bacia do Rio Taperoá em (E) vegetação densa
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palmente em relação às precipitações de grande
intensidade.
Na Tabela 2 observam-se dezoito eventos,
apresentados em nove pares de evento, com seis
pares de evento confirmando a hipótese (1, 2, 4, 5, 6
e 9) e três que não confirmam a hipótese (3, 7 e 8).
Analisando os eventos que não confirmam a hipótese, percebe-se que nos 10 dias que antecedem os
dias 15/02/2002, 06/02/2004 e 04/05/2005 houve
quatro, seis e três eventos chuvosos com capacidade
de geração de escoamento superficial, respectivamente. E para os dias 03/02/2002, 14/01/2004 e
19/03/2005 não ocorreram eventos chuvosos nos 10
dias anteriores. Nestes casos os eventos antecedentes
possibilitaram uma maior geração de escoamento
superficial e produção de sedimentos, devido o solo
estar saturado.
No entanto, percebe-se a partir dos pares de
evento que confirmam a hipótese a influência da
recomposição da cobertura vegetal na redução dos
sedimentos gerados. Entretanto, observou-se para os
casos que não confirmam a hipótese que outros
efeitos podem se sobrepor ao da recomposição foliar, por exemplo, chuvas antecedentes que contribuíram para maior umidade do solo.

Ainda analisando os gráficos de IAF (Figura
5) percebe-se que o porte e a estrutura da vegetação
são fatores determinantes no armazenamento de
água para os períodos de estiagem, permitindo que
esteja mais vegetada por um período maior depois
da ausência de chuvas. Esse fato fica evidenciado
quando se comparam os gráficos gerados para vegetação rasteira (Figura 5 B) e densa (Figura 5 E).
Observa-se, que para o ano seco (2003), os níveis
mais baixos de IAF ocorrem no dia 225 para a classe
de vegetação rasteira e no dia 345 para vegetação
densa, para os dois momentos o fim do período
chuvoso foi no dia 161.
Microbacia experimental
Avaliando o status da vegetação em uma microbacia localizada na Bacia Experimental de São
João do Cariri, no período de 2000 a 2007, foi possível identificar, em alguns pares de eventos chuvosos
de mesma magnitude, com praticamente a mesma
intensidade e mesma altura precipitada, antes e após
a recomposição da vegetação, expressa pelo Índice
de Área Foliar (IAF), uma redução na produção de
sedimentos, demonstrando assim, o importante
papel de proteção da vegetação sobre o solo, princi-

Tabela 2 — Eventos selecionados na Microbacia da Bacia Experimental de São João do Cariri para a discriminação
da influência do estado da vegetação (representada pelo índice de área foliar - IAF) sobre o escoamento superficial
(Q) e produção de sedimentos (Sed)
Pares de
eventos
1

2
3
4
5
6
7
8
9

Precipitação

Intensidade máxima

Intensidade

(mm)

(mm/h)

média (mm/h)

Q

Sedimentos

(mm)

19/03/2000

60,4

54,0

10,3

(kg/ha)

1,0

26,55

13/04/2000

61,4

60,0

595,78

15,5

1,4

3,24

28/03/2000

23,2

19,69

81,0

14,5

1,1

8,77

146,65

08/04/2000
03/02/2002

20,6

80,0

20,8

1,5

8,16

59,22

72,0

165,0

35,5

0,7

16,08

35,25

15/02/2002

66,0

178,0

19,3

1,0

21,91

243,03

Data

IAF

08/01/2002

10,5

18,0

6,1

0,5

0,625

3,26

08/06/2002

12,0

19,5

7,2

1,0

0,00

0,00
45,19

22/01/2004

33,6

76,2

20,0

0,2

3,66

06/02/2004

29,2

76,2

14,3

1,1

4,94

39,08

25/01/2004

61,6

61,0

17,8

0,6

14,22

118,44

04/02/2004

61,0

152,4

42,7

1,1

31,15

55,00

14/01/2004

27,4

61,0

7,3

0,2

0,37

16,79

06/02/2004

29,2

76,2

14,3

1,1

4,94

39,08

19/03/2005

61,6

137,2

43,6

0,4

12,53

57,69

04/05/2005

61,0

137,2

35,6

1,3

23,01

85,16

07/03/2004

58,8

76,2

16,8

1,4

5,31

23,59

14/06/2005

52,8

76,2

16,4

1,0

18,09

79,07
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A transição do IAF para valores maiores do
que 1,0 no início da estação chuvosa foi tomada
como a data de recuperação da vegetação, aplicados
para a série temporal de dados observados. Analisando a Figura 5 observa-se por meio do IAF que há
proteção da cobertura vegetal sobre os processos
erosivos no solo. Visto os elevados valores de erosão
(Figura 6 C) encontrados antes do IAF atingir valores acima de 1,0.
Em vista do exposto, percebe-se que a cobertura vegetal nas regiões semiáridas apresenta
uma alta variabilidade interanual. Na maioria dos
estudos hidrossedimentológicos em regiões semiáridas, principalmente aqueles que utilizam a modelagem matemática, geralmente não são consideradas
as variações interanuais da cobertura vegetal. Neste
trabalho percebe-se que essas variações são significativas, influenciando diretamente na produção de
sedimentos.

Além disso, a vegetação presente na microbacia analisada é em sua maior parte do tipo esparsa
(Tabela 1) o que apresenta naturalmente pouca
proteção ao solo. Análises deste tipo para áreas com
vegetação densa e semidensa poderiam trazer resultados mais sensíveis às alterações de recomposição
da cobertura vegetal e sua influência na geração de
escoamento e produção de sedimentos.
O padrão de erosividade das chuvas dos eventos deve ser investigado com um número maior
de eventos e também através de experimentos de
chuva simulada. Contudo, ressalta-se a dificuldade
de encontrar pares de eventos com as características
desejadas para esse tipo de análise.
A Figura 6 (A, B e C) apresenta a variabilidade da precipitação, da lâmina escoada, da produção de sedimentos e do índice de área foliar obtidos
para a microbacia da Bacia Experimental de São
João do Cariri.

Figura 6A — Índice de área foliar (IAF) e chuva observada (P)

Figura 6B — Índice de área foliar (IAF) e lâmina escoada (Q)
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Figura 6C — Índice de área foliar (IAF) e produção de sedimentos (Sed).
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Na análise dos gráficos de IAF e precipitação para os diversos tipos de cobertura do solo analisados, pode-se perceber a variabilidade interanual
da cobertura do solo, desta forma, é imprescindível
que nos processos de modelagem hidrossedimentológica seja considerada a sazonalidade da cobertura
vegetal do tipo caatinga. A resposta imediata da
vegetação de caatinga à precipitação, além de modificar a paisagem, oferece uma espécie de proteção
ao solo. Assim a caracterização desta dinâmica quer
através de dados de sensoriamento remoto, quer
através de dados observados pode contribuir para
um processo de modelagem mais sensível à sazonalidade existente.
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ABSTRACT
The land cover of the semi-arid regions responds
rapidly to precipitation regime change. The land cover
changes caused by high precipitation seasonality can be
identified and analyzed using GIS and Remote Sensing
Techniques. These analyses allow identifying impacts on
the hydrologic process. This study uses a set of available
Landsat and MODIS images over time. NDVI and Precipitation times series for the Taperoa River watershed were
used in this analysis. A sample sub-basin (São José do
Cariri experimental basin) was used for a detailed runoff
and sediment production analysis. The results help understand land cover dynamics and impacts on run off and
sediments in a hydrologic process. It is concluded that the
seasonality of the caatinga (a kind of semi-arid savanna)
vegetation must be taken into account as a relevant parameter in the hydrologic modeling processes.
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sensing.
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RESUMO
Este artigo propõe uma metodologia para análise da sustentabilidade hídrica de bacias hidrográficas, através do
uso de indicadores. Considerando a bacia hidrográfica em níveis de planejamento macro (bacia) e micro (sub-bacia, município, açude), a análise é feita com base em três indicadores — Indicador de Potencialidade, Disponibilidade e Demanda; Indicador de Desempenho do Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos; e Indicador de Eficiência e Uso da Água — e seus
respectivos índices. Os indicadores e seus índices são classificados a partir de escalas globais e parciais, compostas por cinco
graus de sustentabilidade: muito alto, alto, médio, baixo e muito baixo. A metodologia proposta é aplicada à bacia hidrográfica do rio Taperoá, localizada na parte semiárida do Estado da Paraíba. A análise demonstra: (i) que diferentes resultados
podem ser alcançados em função do nível de planejamento considerado; e (ii) a baixa sustentabilidade hídrica da bacia
utilizada como caso de estudo. Tais resultados permitem sugerir ações de gestão de recursos hídricos, de maneira a apoiar a
tomada de decisão pelas entidades responsáveis por essa gestão.
Palavras-Chave: Indicadores, sustentabilidade hídrica, bacia hidrográfica.

conhecimento; por consequência, comunicar tal
riqueza de informações ao público não especialista,
de forma coerente, se torna um grande desafio; e é
neste contexto que os indicadores surgem como
ferramentas capazes de comunicar realidades complexas, de forma simplificada (BRAGA, FREITAS &
DUARTE, 2003). Portanto, o principal papel dos
indicadores é transformar dados em informações
relevantes para os tomadores de decisão e o público
(CALIJURI et al., 2009).
A construção de indicadores fornece subsídios à formulação de políticas, bem como à tomada
de decisão por atores públicos e privados, buscando
descrever a interação entre a atividade antrópica e o
meio ambiente, bem como conferir maior concretude e funcionalidade ao conceito de sustentabilidade (FOXON, 2002).
A tentativa de mensurar a ausência de equilíbrio ambiental entre a humanidade e os recursos
naturais leva a inclusão de indicadores de sustentabilidade como ferramenta importante na avaliação
do uso correto destes recursos (ERCIN, ALDAYA &
HOEKSTRA, 2011). De acordo com Hoekstra &
Chapagain (2008), não é possível trabalhar apenas
com um único indicador de sustentabilidade, por
causa da enorme variedade de fatos, valores e incertezas no debate sobre o desenvolvimento sustentável

INTRODUÇÃO
A construção de um futuro sustentável para
as novas gerações é um dos grandes desafios do
século XXI. Nas últimas décadas, os governos têm
buscado discutir, de forma mais objetiva e sistemática, a questão da sustentabilidade dos recursos naturais e seus reflexos sobre a qualidade de vida das
futuras gerações, ou seja, a questão do desenvolvimento sustentável.
Enquanto a sustentabilidade, do ponto de
vista ambiental, implica na coexistência harmônica
do homem com seu meio ambiente, o desenvolvimento sustentável é um permanente processo de
aperfeiçoamento e ampliação dos patrimônios econômicos, sociais e ambientais de um país ou região,
conduzido de forma harmônica e equanimente
distribuído no espaço e no tempo (LIMA, LIMA &
LIMA, 2000).
Mensurar a sustentabilidade requer a integração de um grande número de informações advindas de uma pluralidade de disciplinas e áreas de
*
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funções de simplificação, quantificação, análise e
comunicação, permitindo entender fenômenos
complexos e torná-los quantificáveis e compreensíveis, de modo que possa ser analisado em um dado
contexto e, ainda, comunicar-se com os diferentes
níveis da sociedade (LOUCKS, 1999).
Diversos autores — Tao et al. (2012); Campos,
Melo & Meurer (2007); entre outros — desenvolveram
e/ou aplicaram indicadores, como um meio de
simplificar as informações relevantes e traduzi-las
para uma realidade mais aparente. Desta forma, a
literatura especializada apresenta diferentes tipos de
indicadores, entre os quais se encontram os indicadores de sustentabilidade (ou de desenvolvimento
sustentável), que buscam medir — em nível ambiental, econômico, social e institucional — a degradação
ambiental e o uso dos recursos naturais, fornecendo
subsídios científicos para a decisão sobre a escala
aceitável de uso de um recurso natural, de modo a
minimizar o risco de perdas irreversíveis (ROMEIRO, 2004).
No geral, os indicadores de sustentabilidade
são utilizados como ferramenta padrão em diversos
estudos nacionais e internacionais, facilitando a
compreensão das informações sobre fenômenos
complexos. Eles atuam como base para análise do
desenvolvimento que abrange diversas dimensões
(nelas incluídos fatores econômicos, sociais, culturais, geográficos e ambientais), uma vez que permite verificar os impactos das ações humanas no ecossistema (SILVA, CORREIA & CÂNDIDO, 2010).
Indicadores de sustentabilidade têm sido
desenvolvidos para atender a diferentes propósitos,
verificando-se que os fatores que influenciam a sustentabilidade podem variar em função da escala
geográfica utilizada (VAN ZEIJI-ROZEMA & MARTENS, 2010). No caso de indicadores de sustentabilidade hídrica, a escala geográfica natural, para a
sua aplicação, é a bacia hidrográfica - especialmente
no Brasil, dado o papel de unidade territorial para
aplicação da gestão de recursos hídricos, a ela conferido pela Lei 9.433/97 - de modo a garantir a
análise integrada dos recursos hídricos superficiais e
subterrâneos ali compreendidos (independentemente de os limites dos aquíferos coincidirem, ou
não, com os limites da bacia). No caso descrito neste artigo, porém, a quase inexistente disponibilidade de água subterrânea na bacia, dado o embasamento cristalino característico do semiárido brasileiro, faz com que os indicadores desenvolvidos se
refiram exclusivamente às águas superficiais da área
de estudo.
O maior desafio, quando se trata de discutir
a questão da sustentabilidade, é o de compatibilizar

da água. E no caso específico dos recursos hídricos,
o confronto constante entre o potencial e as disponibilidades hídricas, e entre estas e as demandas de
cada bacia hidrográfica, torna necessário o emprego
de indicadores de sustentabilidade (VIEIRA, 2003),
que mostrem, ao longo do tempo, se há aproximação ou distanciamento da sustentabilidade da bacia,
quanto à qualidade e à quantidade dos recursos
hídricos. Exemplos de indicadores aplicados às
questões hídricas são encontrados nos trabalhos de
Ribeiro (2012) e Lemos & Silva (2003), entre outros.
Este artigo descreve a construção de indicadores (e seus respectivos índices) capazes de diagnosticar a situação de sustentabilidade hídrica de
uma bacia hidrográfica e de apoiar a tomada de
decisão na gestão de recursos hídricos. Considerando, como caso de estudo, a bacia hidrográfica do rio
Taperoá (uma sub-bacia da Bacia Hidrográfica do
rio Paraíba, porção semiárida do Estado da Paraíba), a aplicação dos indicadores é feita para vários
níveis de planejamento, objetivando o conhecimento mais detalhado dos problemas de escassez hídrica
e correlatos — enfrentados, via de regra, por bacias
hidrográficas situadas em regiões semiáridas —, bem
como a sugestão de medidas de gestão que contribuam para o aumento da sustentabilidade hídrica
da bacia.

INDICADORES
HÍDRICA

DE

SUSTENTABILIDADE

Indicadores podem ser definidos como ferramentas para obtenção de informações sobre uma
dada realidade, possuindo a característica principal
de sintetizar as informações pela consideração, apenas, dos significados essenciais dos vários aspectos
analisados (MITCHELL, 2004). Siche et al.(2007)
consideram que um indicador deve expressar uma
quantificação estatística simples, lógica e coerente,
bem como informar, efetivamente, o estado do
sistema analisado.
Um indicador é formado por um conjunto
de índices que fornecem informações, a partir da
mensuração de elementos e fenômenos da realidade, com base em padrões de referência, para tornar
o seu significado mais claro e facilitar a comunicação (OCDE, 1987). De maneira geral, os indicadores e índices são elaborados para cumprirem as
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o crescimento econômico com a preservação ambiental e justiça social. Para isso, o gerenciamento do
conhecimento no uso dos indicadores de sustentabilidade pode ser um instrumento adequado para
tais evidências, principalmente porque nestes sistemas de indicadores estão contidas as informações
pertinentes à situação econômica, social e ambiental de um espaço geográfico em um determinado
período (LIRA, 2008).
A sustentabilidade hídrica de uma bacia hidrográfica é determinada pela sua capacidade em:
manter ou melhorar a saúde de seu sistema ambiental; minorar a degradação e o impacto ambiental
antrópico; prover seus habitantes de um ambiente
saudável e seguro; construir pactos políticos que
permitam enfrentar desafios presentes e futuros;
garantir condições ambientais com baixos níveis de
externalidades negativas sobre outras bacias próximas ou distantes e sobre o seu próprio futuro; utilizar recursos e serviços ambientais abaixo da sua
capacidade de renovação; distribuir as atividades no
território de acordo com seu potencial; praticar
atividades de tal maneira que a emissão de contaminantes seja inferior à capacidade de assimilação,
e por último, garantir uma apropriação justa dos
recursos naturais (VIEIRA, 2002).
Neste contexto, o desenvolvimento de indicadores de sustentabilidade hídrica reveste-se de
grande importância e deve considerar todos os fatores que influenciam a sustentabilidade da bacia
hidrográfica, permitindo o detalhamento das características necessárias à análise desta. Vale ressaltar
que cada bacia possui características próprias, havendo necessidade de se ter grupos de indicadores
que: (i) traduzam sua realidade; (ii) sejam bem
definidos; e (iii) possam sofrer algumas alterações.
Mais importante que o número de indicadores definidos, é o tipo e o grau de confiabilidade das informações neles contidas (CHRISTOFOLETTI,
1999) permitindo o uso dos indicadores como suporte ao planejamento e monitoramento dos recursos hídricos.

Escolha dos indicadores
Considerando o objetivo de definição de
indicadores que permitam avaliar as condições de
sustentabilidade hídrica de uma bacia hidrográfica,
em relação a determinadas variáveis (como as potencialidades e demandas hídricas, a forma como os
recursos hídricos estão sendo gerenciados e utilizados), e tendo por base uma extensa pesquisa bibliográfica sobre indicadores, o tipo de informações por
eles requeridas e o tipo de informações disponíveis
sobre a bacia hidrográfica em estudo, decidiu-se
pelo desenvolvimento de três indicadores, a saber:
(i) Indicador de Potencialidade, Disponibilidade e
Demanda (IPDD), para agrupar informações relativas à potencialidade e à disponibilidade hídrica da
bacia hidrográfica, bem como à capacidade de atendimento das demandas atuais, futuras (sem a
implantação de ações de gestão) e controladas (ou
seja, a partir da implantação de ações de gestão
hídrica que promovam o uso racional da água); (ii)
Indicador de Desempenho do Sistema de Gestão
dos Recursos Hídricos (IGRH), para refletir a situação de implantação de entes e instrumentos da
política de recursos hídricos; e (iii) Indicador de
Eficiência de Uso da Água (IEUA), para informar as
condições de saneamento ambiental na bacia hidrográfica e o nível de eficiência da concessionária
de abastecimento público na distribuição da água
captada.
Escolha dos índices
Para a escolha dos índices componentes de
cada indicador, foram considerados os critérios
apontados por Braga, Freitas & Duarte (2003), quais
sejam: (i) relevância (capacidade de traduzir o fenômeno); (ii) aderência local (capacidade de captar o fenômeno produzido ou passível de transformação no plano local); (iii) disponibilidade (cobertura e atualidade dos dados); e (iv) capacidade de
permitir comparações temporais.
Os índices considerados neste estudo são
calculados para os principais mananciais e para os
municípios inseridos na bacia hidrográfica. A Tabela 1 apresenta os índices selecionados para cada
indicador.

METODOLOGIA

Estabelecimento das escalas parciais dos índices

De um modo geral, a metodologia adotada,
para a construção de indicadores de sustentabilidade hídrica, consiste em seis etapas metodológicas, e
a forma como estas foram empregadas neste trabalho está descrita a seguir.

Os índices componentes do IPDD (Indicador de Potencialidade, Disponibilidade e Demanda)
são linearizados, de forma a variarem de 0 a 1, conforme a Equação 1:
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Tabela 1 — Indicadores e respectivos índices.
Indicador

Índice de
Abastecimento da Demanda Atual (IADA)
Abastecimento da Demanda Futura (IADF)

IPDD
(Indicador de Potencialidade, Disponibilidade e
Demanda)

Abastecimento da Demanda Controlada (IADC)
Ativação das Potencialidades (IAP)(1)
Utilização das Potencialidades (IUP) (1)
Utilização das Disponibilidades (IUD) (1)

IGRH
(Indicador de Desempenho do Sistema de Gestão de Recursos Hídricos)

Comitês de Bacia Hidrográfica (ICBH)

Existência e nível de atuação de comitê

Outorga (IO)

Nível de implantação da outorga

Cobrança (IC)

Nível de implantação da cobrança

Domicílios Atendidos por Poços (IDAP)(2)

Percentual de domicílios atendidos por poços em
relação ao número total de domicílios
Percentual de domicílios atendidos por sistema de
abastecimento em relação ao número total de domicílios
Percentual de domicílios atendidos por rede de esgotos ou fossa séptica em relação ao número total de
domicílios
Percentual de domicílios atendidos por tratamento de
esgotos em relação ao número total de domicílios
Percentual de domicílios com lixo coletado em relação ao número total de domicílios
Média percentual das perdas físicas (vazamentos) e
faturadas (ligações clandestinas)

Domicílios Atendidos por Sistema de Abastecimento de Água (IDASA) (2)
IEUA
(Indicador de Eficiência
do Uso da Água)

Descrição
Relação entre a disponibilidade (garantia de 90%) e a
demanda atual
Relação entre a disponibilidade (garantia de 90%) e a
demanda futura
Relação entre a disponibilidade (garantia de 90%) e a
demanda atual, reduzida em 20%
Relação entre a disponibilidade (garantia de 90%) e a
potencialidade
Relação entre a demanda atual e a potencialidade
Relação entre a demanda atual e a disponibilidade
(garantia de 90%)

Ligações de Esgoto (ILE) (2)
Tratamento de Esgoto (ITE)(2)
Tratamento de Resíduos Sólidos (ITRS)(2)
Perdas de Água na Rede (IPAR)

Obs.: (1) Baseado em Vieira et al. (1995); (2) Baseado em CONESAN (1999).

Ei = (IMaior - Ii(calculado)) / (IMaior — IMenor)

abastecimento provido e as relações das demandas
com as potencialidades de sua bacia de contribuição. A escala parcial para todos os índices relaciona
os valores calculados (Ei) a graus de desempenho
(Muito Alto, Alto, Médio, Baixo e Muito Baixo).
Os índices que compõem o IGRH (Indicador de Desempenho do Sistema de Gestão de Recursos Hídricos) são subjetivos e determinados a
partir da análise da sua aplicação à bacia hidrográfica em estudo. As escalas parciais para estes índices
são qualitativas (Tabela 2).
Para os índices que compõem o IEUA (Indicador de Eficiência do Uso da Água), as escalas
parciais (também de acordo com graus de Muito
Alto a Muito Baixo) são relacionadas a percentuais
que variam de 0 a 100%. Por exemplo, um índice
com valor igual a 60% é classificado como médio,
enquanto outro com valor igual a 25% é considerado Baixo.

(1)

Onde: Ei é o valor (para classificação na escala parcial) para o índice i; IMaior é o maior valor possível
para o índice i; IMenor é o menor valor possível para o
índice i; Ii(calculado) é o valor calculado para o índice i,
com base nas condições da bacia hidrográfica considerada.
É importante observar que: (i) os índices
IADA (Índice de Abastecimento da Demanda Atual), IADF (Índice de Abastecimento da Demanda
Futura) e IADC (Índice de Abastecimento da Demanda Controlada) variam de 0 (situação desejável)
a 1 (situação crítica); e (ii) os índices IAP (Índice de
Ativação das Potencialidades), IUP (Índice de Utilização das Potencialidades) e IUD (Índice de Utilização das Disponibilidades) variam de 1 (situação
desejável) a 0 (situação crítica). Estes índices são
calculados para cada reservatório inserido na bacia
hidrográfica, permitindo verificar a adequação do
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de Recursos Hídricos) foi utilizado o nível macro
(bacia). Para esse indicador, os seus índices ICBH
(Comitês de Bacia Hidrográfica), IO (Outorga) e IC
(Cobrança) foram considerados, também, para o
nível micro de sub-bacia. Desses índices, apenas o
IO foi calculado para o nível micro de açudes. Nenhum dos três índices que compõem o IGRH foi
calculado para o nível micro de municípios. Os
índices que compõem o IEUA (Indicador de Eficiência do Uso da Água) foram calculados para o
nível macro de planejamento e, no nível micro,
foram considerados para sub-bacias e municípios,
ou seja, não foram calculados para o nível de açudes
(a natureza dos dados do IEUA não permite esse
cálculo).
O objetivo do estabelecimento de diferentes
níveis de planejamento é verificar possíveis diferenças de resultados, em função da escala geográfica
considerada, cooperando para um melhor conhecimento sobre a real situação de sustentabilidade
hídrica na bacia hidrográfica, nas sub-bacias, nos
municípios e nos reservatórios (os açudes).

Tabela 2 — Escalas parciais para os índices do IGRH.
Grau

Descrição

Índice de Comitê de Bacia Hidrográfica (ICBH)
Muito Alto
Alto
Médio
Baixo
Muito Baixo

Comitê com boa articulação e alto índice
de solução de problemas na bacia
Comitê atuando há alguns anos e médio
índice de solução de problemas na bacia
Comitê instalado recentemente e baixo
índice de solução de problemas na bacia
Comitê proposto em lei, em processo de
instalação
Nenhuma ação no sentido de criação de
comitê na bacia
Índice de Outorga (IO)

Muito Alto

Outorga implantada, boa fiscalização e alta
redução do consumo de água
Outorga implantada, médio índice de

Alto

fiscalização e de redução do consumo de
água

Médio
Baixo
Muito Baixo

Outorga implantada, baixo índice de fiscalização e de redução do consumo de água
Outorga proposta em lei, em processo de

Definição das escalas globais dos indicadores

implantação
Nenhuma ação no sentido de implantação

Ao se agrupar os índices, constroem-se escalas globais, com graus de sustentabilidade hídrica
para todos os indicadores, de maneira a permitir a
maior compreensão do significado do valor obtido
para cada indicador. Os graus das escalas são qualitativos, variando de acordo com os valores obtidos
no agrupamento dos índices. Este agrupamento
pode ocorrer pela consideração da soma (IPDD) ou
da média (IEUA) dos índices (Tabela 3), ou pela
união dos instrumentos de gestão (IGRH) (Tabela
4).

da outorga na bacia
Índice de Cobrança (IC)

Muito Alto

Cobrança implantada, boa arrecadação e
alto grau de desenvolvimento da bacia
Cobrança implantada há alguns anos,

Alto

significativa arrecadação e bom grau de
desenvolvimento da bacia

Médio
Baixo
Muito Baixo

Cobrança implantada recentemente, déficit
de arrecadação
Cobrança proposta em lei, em processo de
implantação
Nenhuma ação no sentido de implantação

Tabela 3 — Escala global para o IPDD e o IEUA.

da cobrança na bacia

Grau

Estabelecimento dos níveis de planejamento

Muito Alto
Alto
Médio
Baixo
Muito Baixo

Os índices que compõem os indicadores são
calculados com base em dois níveis de planejamento: um nível macro, onde a bacia hidrográfica é
considerada como um todo; e um nível micro, em
que são considerados, separadamente, sub-bacias,
reservatórios e municípios inseridos na bacia hidrográfica. Todos os índices que compõem o IPDD
(Indicador de Potencialidade, Disponibilidade e
Demanda) foram calculados para os níveis macro e
micro. Para os três índices que compõem o IGRH
(Indicador de Desempenho do Sistema de Gestão

IPDD
Somatório (Σ)
Σ < 1,5
1,5 ≤ Σ < 2,0
2,0≤ Σ < 2,5
2,5 ≤ Σ < 3,0
Σ >3,0

IEUA
Média (M %)
80 ≤ M
60 ≤ M < 80
40 ≤ M < 60
20 ≤ M < 40
M < 20

Definição da sustentabilidade hídrica da bacia
A sustentabilidade hídrica da bacia é definida por indicador (IPDD, IEUA e IGRH) e por
nível de planejamento (macro — bacia hidrográfica
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e micro — sub-bacia, município, reservatório), em
função do grau obtido na respectiva escala global
(muito alto, alto, médio, bom, muito baixo). Desta
maneira, cada indicador permite a obtenção de um
conceito global referente às diferentes dimensões
da sustentabilidade hídrica da bacia hidrográfica
analisada.

APLICAÇÃO DA METODOLOGIA
Caracterização da área de estudo
A área de estudo selecionada é a bacia hidrográfica do rio Taperoá, situada na porção semiárida do Estado da Paraíba, sendo, portanto, sujeita a
secas periódicas e apresentando baixas médias anuais de pluviometria (350-600 mm/ano), altas taxas
de evaporação (2500-3000 mm/ano) e alta variabilidade interanual e espacial das precipitações, as
quais se concentram em dois a quatro meses do ano
(SILVA, PINTO & CYSNEIROS, 2000). A bacia abrange, total ou parcialmente, 23 municípios, e
constitui-se em sub-bacia da Bacia Hidrográfica do
rio Paraíba (Figura 1).

Tabela 4 — Escala global para o IGRH.
Grau
Muito Alto

Alto

Médio

Baixo

Muito Baixo

União dos índices
Comitê, outorga e cobrança em pleno
funcionamento na bacia, gerando alta
redução da demanda
Comitê, outorga e cobrança atuando
há alguns anos, gerando pouca redução da demanda
Comitê, outorga e cobrança (um, ou
mais, dos três) implantados recentemente, porém com problemas no
funcionamento
Comitê, outorga e cobrança (um, ou
mais, dos três) propostos em lei, em
processo de instalação
Nenhuma ação no sentido de aplicação de (um, ou mais, dos três) comitê, outorga e cobrança na bacia

Sub-Bacia do rio
Taperoá

A bacia (nível macro de planejamento), por
exemplo, pode ser classificada em um estado “Bom”
para um determinado indicador, porém, em um
outro nível de planejamento (por exemplo, subbacia) pode-se alcançar um conceito melhor de
sustentabilidade (por exemplo, “Muito Bom”) se
houver uma determinada sub-bacia que, isoladamente, se apresente em uma melhor situação referente ao indicador analisado. O Indicador de Eficiência de Uso da Água (IEUA) — como apresentado
na seção “Análise de Resultados” -, por exemplo,
obteve grau Baixo para a bacia (função das péssimas
condições de saneamento vigentes na maioria dos
municípios), no entanto, há sub-bacias que apresentam o IEUA em grau “Médio” — diferentemente,
portanto, do resultado global encontrado para a
bacia.
Esta etapa de “Definição da sustentabilidade
hídrica da bacia”, assim como todas as outras etapas
metodológicas descritas anteriormente, tem sua
aplicação ao caso de estudo apresentada, detalhadamente, na seção a seguir.

Figura 1 — Localização da sub-bacia do rio Taperoá, na
Bacia Hidrográfica do rio Paraíba.

A bacia do rio Taperoá drena uma área aproximada de 5.664 km2 e para ela contribuem,
além do rio principal, o rio Taperoá (de regime
intermitente, como todos os outros da região), as
seguintes sub-bacias: Riacho Boa Vista, Riacho da
Serra Grande, Riacho do Farias, Rio Soledade, Riacho Desterro, Riacho do Silva, Riacho Mucutu, Riacho do Livramento e Riacho dos Cordeiros.
O embasamento cristalino, com predominância de solos rasos e com escoamento superficial
elevado, reduz a ocorrência de águas subterrâneas e
transforma as águas superficiais na principal fonte
hídrica. No entanto, a intermitência dos rios obriga
ao armazenamento de água em reservatórios (açudes), sendo os principais: Taperoá II (15.148.900
m3); Lagoa do Meio (6.647.875m3); Barra
(3.017.185 m3); Gurjão (1.929.250 m3); Jeremias
(4.658.428 m3); Livramento (2.432.420 m3); Mucutu
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(25.373.341 m3); Namorados (2.118.980 m3); Olivedos (5.875.124 m3); Salitre (3.576.680 m3); São José
dos Cordeiros (1.311.540 m3); Serra Branca I
(2.117.000 m3); Serra Branca II (14.042.568 m3);
Soledade (27.804.100 m3) e João Medeiros
(1.900.820 m3 ) (AESA, 2011).
O principal uso de água na bacia é o abastecimento humano (urbano e rural). Verificam-se
conflitos pelo uso da água na bacia, entre este uso e
o uso da água para irrigação, em função de: (i) a
não recuperação dos mananciais, em anos de baixa
média pluviométrica, impedindo-os de atender a
todas as demandas; e (ii) os déficits anuais de precipitação, que favorecem a salinização dos solos e das
águas superficiais, tornando estas impróprias para
alguns usos.

Tabela 6 — Demandas de abastecimento humano e dessedentação de animais, por município da bacia.
Município
Assunção
Boa Vista
Cacimbas
Desterro
Gurjão
Juazeirinho
Junco do Seridó
Livramento
Olivedos
Pocinhos
Santo André
São João do Cariri
São José dos Cordeiros
Serra Branca
Soledade
Taperoá
Tenório
Bacia do rio Taperoá

Coleta de dados para cálculo dos índices
Os dados necessários aos cálculos dos índices e formulação dos indicadores foram coletados
por meio de pesquisa bibliográfica considerando,
principalmente, documentos e relatórios de órgão
públicos federais, estaduais e municipais, tais como
IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), AESA (Agência Executiva de Gestão das Águas
do Estado da Paraíba), e Prefeituras Municipais dos
municípios inseridos na área de estudo. A necessidade de manter a consistência das informações,
tendo em vista que o Plano Estadual de Recursos
Hídricos refere-se ao ano de 2004, fez com que fossem considerados os dados para este ano.
A Tabela 6 apresenta os valores das demandas totais (atual, futura e reduzida), por município
integrante da bacia em estudo.
O estabelecimento das demandas (e sua
projeção para o ano 2023), por município da bacia
hidrográfica em estudo, considerou o abastecimento humano (urbano e rural) e a dessedentação de
animais, com base, respectivamente, em dados do
IBGE (2004) e AESA (2011). Os usos de irrigação e
industrial não puderam ser considerados, pela inexistência ou inconsistência de dados.
O cálculo das potencialidades hídricas superficiais foi efetuado com base nas vazões de contribuição de cada sub-bacia e nas vazões naturais dos
açudes, com simulação mensal para o período de
1962 a 1991 (AESA, 2006). Os valores das disponibilidades hídricas (garantia de 90%) dos principais
açudes foram obtidos do Plano Estadual de Recursos Hídricos (AESA, 2006) e são apresentados na
Tabela 7, sendo indicadas as demandas dos municípios por eles abastecidos.

Atual
5,21
5,54
5,82
13,88
8,24
19,11
5,45
12,37
5,58
12,43
5,87
6,44
10,18
13,15
22,12
22,80
3,51
177,70

Demanda (l/s)
Futura
Reduz.
6,16
3,51
6,41
3,64
6,92
3,88
18,35
9,85
9,94
5,85
28,30
11,12
7,47
3,25
16,31
8,88
7,19
3,98
16,36
9,01
6,69
4,03
7,42
4,11
12,07
6,35
20,25
8,23
34,29
14,22
32,66
13,52
4,12
2,00
240,92
115,15

Fonte: IBGE (2004); AESA (2011).
Obs.: Reduz. indica a demanda atual reduzida em 20%, em
função da adoção de medidas de gestão.

Tabela 7 — Potencialidades, disponibilidades e demandas
dos açudes da bacia do rio Taperoá.
Açude
Mucutu
Soledade
Taperoá II
Santa Tereza
Salitre
Serra Branca*
Jeremias
Lagoa do Meio
Olivedos
Boa Vista
Namorados
João Medeiros
S. José Cordeiros
Livramento
Gurjão
Barra

Potenc
(l/s)
751,72
496,34
557,34
213,95
62,70
39,58
80,78
143,16
54,21
110,73
10,55
51,30
146,94
9,14
101,84
142,07

Disp
(l/s)
372,14
162,69
120,54
40,23
20,01
18,01
18,52
36,21
13,93
11,17
4,00
3,35
3,16
2,54
1,61
0,10

Dem
(l/s)
35,64
22,12
22,80
22,12
12,37
13,15
19,70
41,91
5,58
17,97
6,44
8,24
10,18
12,37
8,24
22,62

M
(n)
4
1
1
1
1
1
2
2
1
2
1
1
1
1
1
2

Fonte: Potenc, potencialidade; Disp, disponibilidade (90% de
garantia); M, quantidade de municípios abastecidos pelo açude —
dados da AESA (2006); Dem, demanda atual - dados do IBGE
(2004); * Serra Branca I e II.
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Tabela 8 — Valores linearizados e classificação dos índices do IPDD, por açude.

Açude
Mucutu
Soledade
Taperoá II
Salitre
Serra Branca
Jeremias
Lagoa do Meio
Olivedos
Boa Vista
Namorados
João Medeiros
S. José Cordeiros
Livramento
Gurjão
Barra

IADA

IADF

IADC

IAP

IUP

IUD

L1

L2

L1

L2

L1

L2

L1

L2

L1

L2

L1

L2

0,000

0,420

0,000

0,490

0,000

0,434

0,000

0,010

0,995

0,985

1,000

1,000

(MA)

(M)

(MA)

(M)

(MA)

(M)

(MB)

(MB)

(MA)

(MA)

(MA)

(MA)

0,286

0,592

0,380

0,684

0,327

0,619

0,338

0,445

0,997

0,987

1,000

1,000

(A)

(M)

(A)

(B)

(A)

(B)

(B)

(B)

(MA)

(MA)

(MA)

(MA)

0,494

0,706

0,518

0,754

0,475

0,703

0,564

0,568

1,000

0,990

1,000

0,999

(M)

(B)

(B)

(MB)

(M)

(B)

(M)

(M)

(MA)

(MA)

(MA)

(MA)

0,845

0,910

0,940

0,918

0,868

0,925

0,356

0,362

0,881

0,972

0,998

0,998

(MB)

(MB)

(MB)

(MB)

(MB)

(MB)

(B)

(B)

(MA)

(MA)

(MA)

(MA)

0,869

0,924

0,884

0,941

0,872

0,927

0,081

0,090

0,778

0,770

0,997

0,997

(MB)

(MB)

(MB)

(MB)

(MB)

(MB)

(MB)

(MB)

(A)

(A)

(MA)

(MA)

0,910

0,948

0,905

0,951

0,921

0,955

0,538

0,542

0,845

0,837

*

*

(MB)

(MB)

(MB)

(MB)

(MB)

(MB)

(M)

(M)

(MA)

(MA)

(MB)

(MB)

0,918

0,952

0,923

0,961

0,914

0,951

0,490

0,495

0,808

0,800

*

*

(MB)

(MB)

(MB)

(MB)

(MB)

(MB)

(M)

(M)

(MA)

(MA)

(MB)

(MB)

0,761

0,862

0,747

0,871

0,794

0,884

0,747

0,749

0,993

0,983

0,999

0,998

(B)

(MB)

(B)

(MB)

(B)

(MB)

(A)

(A)

(MA)

(MA)

(MA)

(MA)

0,941

0,966

0,936

0,967

0,948

0,971

0,585

0,589

0,779

0,771

*

*

(MB)

(MB)

(MB)

(MB)

(MB)

(MB)

(M)

(M)

(A)

(A)

(MB)

(MB)

0,941

0,966

0,930

0,964

0,943

0,968

0,234

0,242

0,566

0,560

*

*

(MB)

(MB)

(MB)

(MB)

(MB)

(MB)

(B)

(B)

(M)

(M)

(MB)

(MB)

0,961

0,978

0,956

0,978

0,965

0,980

0,869

0,871

0,909

0,900

*

*

(MB)

(MB)

(MB)

(MB)

(MB)

(MB)

(MA)

(MA)

(MA)

(MA)

(MB)

(MB)

0,971

0,983

0,966

0,983

0,971

0,984

0,958

0,958

0,978

0,969

*

*

(MB)

(MB)

(MB)

(MB)

(MB)

(MB)

(MA)

(MA)

(MA)

(MA)

(MB)

(MB)

0,981

0,989

0,980

0,990

0,984

0,991

0,439

0,445

0,000

0,000

*

*

(MB)

(MB)

(MB)

(MB)

(MB)

(MB)

(M)

(M)

(MB)

(MB)

(MB)

(MB)

0,982

0,989

0,979

0,989

0,983

0,991

0,969

0,970

0,970

0,960

*

*

(MB)

(MB)

(MB)

(MB)

(MB)

(MB)

(MA)

(MA)

(MA)

(MA)

(MB)

(MB)

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

0,910

0,901

*

*

(MB)
(MB)
(MB)
(MB)
(MB)
(MB)
(MA)
(MA)
(MA)
(MA)
(MB)
(MB)
Obs.: Classificação: (MA), Muito Alto; (A), Alto; (M), Médio; (B), Baixo; (MB), Muito Baixo.L1/L2, linearização 1 ou 2; *, indica demanda superior às disponibilidades (classificação: Muito Baixo).

O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba — CBH-PB, em cuja área de atuação está inserida a bacia do rio Taperoá, foi instalado em 2007.
Das outorgas concedidas pela AESA — Agência Executiva de Gestão das Águas do Estado da Paraíba, na
área da bacia do rio Taperoá, 96% referem-se ao
abastecimento humano, mas a fiscalização praticamente inexiste. A cobrança foi aprovada pelo CBHPB (Deliberação 01/08) e pelo CERH — Conselho
Estadual de Recursos Hídricos (Resoluções 07/09 e
11/11), mas o Decreto do Poder Executivo estadual
(no 33.613) - que a regulamenta - só foi assinado em
dezembro de 2012.

Cálculo e classificação dos índices

Foram efetuados dois tipos de linearização
dos índices componentes do Indicador de Potencialidades, Disponibilidades e Demandas (IPDD): (i)
L1, tendo por referência a própria bacia do rio Taperoá; (ii) L2, tendo por referência a bacia do rio
Taperoá e a bacia do rio Piranhas, onde se situa o
maior reservatório do semiárido paraibano, o sistema Coremas-Mãe d’Água (disponibilidade de 4500
l/s). A Tabela 8 apresenta os valores e classificação
dos índices do IPDD para os açudes da bacia. A
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IV.

descrição da formulação desses índices está na Tabela 1. O objetivo foi permitir análises interna
(comparação dos resultados obtidos para as subbacias da bacia hidrográfica do rio Taperoá) e externa (comparação no âmbito da região semiárida
paraibana) do desempenho dos índices. Os resultados da Tabela 8 confirmam a variação dos índices
na faixa de zero a um conforme o estabelecimento
das escalas parciais desses índices, ou seja: (i) os
índices IADA (Índice de Abastecimento da Demanda Atual), IADF (Índice de Abastecimento da Demanda Futura) e IADC (Índice de Abastecimento
da Demanda Controlada) variam de 0 (situação
desejável) a 1 (situação crítica); e (ii) os índices IAP
(Índice de Ativação das Potencialidades), IUP (Índice de Utilização das Potencialidades) e IUD (Índice de Utilização das Disponibilidades) variam de 1
(situação desejável) a 0 (situação crítica). A Tabela
8 mostra, para o IUD, que há situações em que a
demanda é superior à disponibilidade - o que resulta em um grau Muito Baixo para esse índice para 9
dos 15 açudes analisados.
Em relação ao Índice de Outorga (IO) —
componente do Indicador de Desempenho do Sistema de Gestão de Recursos Hídricos (IGRH) - a
classificação para sub-bacias e açudes está na Tabela
9. Os resultados da Tabela 9 permitem verificar que,
tanto para os açudes (IOA), quanto para as subbacias (IOS), o Índice de Outorga varia de Muito
Baixo (em função de deficiências no sistema de
outorga implantado) a Médio (este último grau,
apenas para os açudes Lagoa do Meio e Boa Vista, e
para a sub-bacia Boa Vista).
Dos índices componentes do Indicador de
Desempenho do Sistema de Gestão de Recursos
Hídricos, o Índice de Outorga (IO) é o único que
apresenta diferenças em relação à escala macro,
visto que o Índice de Cobrança (IC) e o Índice de
Comitê de Bacia Hidrográfica (ICBH) têm a mesma
classificação nas escalas macro e micro.
Assim, em nível de bacia hidrográfica, considerando-se as escalas parciais:

Os resultados da Tabela 9 permitem verificar que, tanto para os açudes (IOA), quanto
para as sub-bacias (IOS), o Índice de Outorga varia de Muito Baixo (em função de deficiências no sistema de outorga implantado) a Médio (este último grau, apenas para
os açudes Lagoa do Meio e Boa Vista, e para
a sub-bacia Boa Vista).

Tabela 9 — Valores e classificação do Índice de Outorga
(IO) do IGRH, por açude e sub-bacia.

Sub-bacia

Açude/

Out

(Disp) (l/s)

(l/s)

II.

III.

IOS

Jeremias
Taperoá

(18,52)
(120,54)

Lagoa do

Lagoa do Meio

Meio

(36,21)

Livramento

23,44

MB

22,89

B

24,03

M

B

21,72

MB

MB

0,00

MB

24,00

MB

0,00

MB

3,64

MB

MB

5,14

MB

MB

0,00

MB

18,44

MB

6,89

M

4,17

MB

4,72

B

0,00

MB

0,00

MB

Taperoá II

MB

Livramento
(2,54)
Salitre
(20,01)

Mucutu

Barra
(0,10)

MB

Mucutu
(372,14)
S. José dos CordeiCordeiros

ros
(3,16)

Farias

Namorados
(0,00)
Serra Branca I

Serra

(18,01)

Grande

Serra Branca II
(0,00)

Boa Vista

Boa Vista
(11,17)

MB

M

Gurjão
(1,61)

I.

IOA

Olivedos

Índice de Comitê de Bacia Hidrográfica
(ICBH): Médio (comitê instalado e baixo
índice de solução de problemas na bacia);
Índice de Outorga (IO): Médio (outorga
implantada, baixo índice de fiscalização e
de redução do consumo de água); e
Índice de Cobrança (IC): Baixo (cobrança
proposta em decreto, em processo de implantação).

Soledade

(13,93)
Soledade
(162,69)

MB

João Medeiros
(3,35)

Obs.: Classificação: (MA), Muito Alto; (A), Alto; (M), Médio;
(B), Baixo; (MB), Muito Baixo. Açude/Disp, nome do açude e
sua disponibilidade (90%); Out, vazão outorgada; IOA, Índice de
Outorga do açude; IOS, Índice de Outorga da sub-bacia.
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Tabela 10 — Valores e classificação dos índices do IEUA,
por município.

(MB)

1,8

51,6

9,5

Município

(MB)

(M)

(MB)

(M)

(M)

(M)

(M)

(A)

9,5

27,5

-

(MB)

(B)

Tenório

IDAP

IDASA

ILE

ITE

ITRS

IPAR

Obs.: - indica que não há informações para o município; Classifi-

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

cação: (MA), Muito Alto; (A), Alto; (M), Médio; (B), Baixo;

-

(MB), Muito Baixo.

Assunção
26,73

50,6

42,3

42,3

72,5

(B)

(M)

(M)

(M)

(A)

Os índices que compõem o Indicador de Eficiência do Uso da Água (IEUA), calculados por
município, estão apresentados na Tabela 10. É importante observar que:

Boa Vista
20,2

0,0

2,2

0,0

46,9

50,6

(B)

(MB)

(MB)

(MB)

(M)

(M)

-

Cacimbas
27,4

24,9

0,7

0,7

19,9

(B)

(B)

(MB)

(MB)

(MB)

I.

Desterro
9,6

56,8

22,0

22,0

46,8

88,6

(MB)

(M)

(B)

(B)

(M)

(MA)

11,4

60,9

7,2

7,2

61,6

24,6

(MB)

(A)

(MB)

(MB)

(A)

(B)

9,0

0,3

32,4

32,4

47,9

33,8

(MB)

(MB)

(B)

(B)

(M)

(B)

Gurjão

II.

Juazeirinho

Junco do Seridó
8,4

63,0

39,5

39,5

60,1

51,9

(MB)

(A)

(B)

(B)

(A)

(M)

III.

Livramento
7,4

33,2

7,3

7,3

27,6

40,2

(MB)

(B)

(MB)

(MB)

(B)

(M)

Olivedos
0,9

30,7

14,7

14,7

43,9

80,4

(MB)

(B)

(MB)

(MB)

(M)

(MA)

10,7

44,7

21,4

21,4

50,6

67,2

(MB)

(M)

(B)

(B)

(A)

(A)

-

Pocinhos

Os índices do IEUA para as sub-bacias equivalem à média dos índices dos municípios que as
compõem, a saber: (i) Sub-bacia Taperoá (Cacimbas, Desterro e Taperoá); (ii) Sub-bacia Lagoa do
Meio (Taperoá); (iii) Sub-bacia Livramento (Livramento); (iv) Sub-bacia Mucutu (Assunção, Juazeirinho, Junco do Seridó, Santo André e Tenório); (v)
Sub-bacia Cordeiros (São José dos Cordeiros); (vi)
Sub-bacia Farias (São João do Cariri); (vii) Subbacia Serra Grande (Serra Branca); (viii) Sub-bacia
Boa Vista (Boa Vista e Pocinhos); e Sub-bacia Soledade (Gurjão, Olivedos e Soledade).

Santo André
8,6

0,0

4,3

4,3

24,2

(MB)

(MB)

(MB)

(MB)

(B)

40,3

42,3

29,3

29,3

43,8

56,8

(M)

(M)

(B)

(B)

(M)

(M)

São João do Cariri

São José dos Cordeiros
32,6

35,8

4,6

4,6

34,6

52,0

(B)

(B)

(MB)

(MB)

(B)

(M)

mais da metade dos municípios tem cobertura de serviço de abastecimento público
(IDASA) variando de Muito Baixa a Baixa,
havendo um município (Boa Vista) onde
este índice é igual a zero;
a grande maioria dos municípios praticamente não conta com serviço de coleta e
tratamento de esgotos (ILE e ITE variando
de Muito Baixo a Baixo), embora os municípios de Assunção, Soledade e Taperoá apresentem um grau Médio, para estes índices;
as perdas de água na rede são expressivas,
com o IPAR variando de Baixo a Muito Alto
(caso dos municípios de Desterro e Olivedos, onde as perdas são superiores a 80%
da água captada).

Serra Branca
19,7

0,1

8,3

8,3

50,5

35,2

(MB)

(MB)

(MB)

(MB)

(M)

(B)

Definição do grau de sustentabilidade hídrica

Soledade
6,2

28,2

56,8

56,8

68,5

61,9

(MB)

(B)

(M)

(M)

(A)

(A)

59,5

69,6

A classificação dos indicadores é apresentada na Tabela 11, por sub-bacia e para a bacia do rio
Taperoá.

Taperoá
11,1

56,5

57,8

57,8
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Tabela 11 — Classificação dos indicadores.
Sub-bacia
IPDD
L1
L2
Taperoá
B
MB
Lagoa do Meio
MB
B
Livramento
MB
MB
Mucutu
B
MB
Cordeiros
B
B
Farias
MB
B
Serra Grande
MB
B
Boa Vista
MB
B
Soledade
B
B
Bacia do rio Taperoá
MB
MB

IGRH

IEUA

B

B

B

M

B

B

B

B

B

B

B

M

B

B

M

B

B

B

M

B

II.

III.

Em relação à sustentabilidade hídrica da
bacia hidrográfica do rio Taperoá, é incontestável —
qualquer que seja o nível de planejamento considerado (e mesmo levando em conta os casos isolados)
e quaisquer que sejam os aspectos analisados — que
a situação é crítica: baixa potencialidade, baixa disponibilidade, demandas crescentes, ausência ou
inadequação da gestão de recursos hídricos, uso
ineficiente da água disponível (em especial pelas
grandes perdas na rede de abastecimento e pelo
nível de poluição provocado pela inexistência dos
serviços de coleta e tratamento de esgotos).
Em função desses resultados, verifica-se a
necessidade premente da efetiva implantação da
gestão de recursos hídricos na bacia do rio Taperoá,
com uma atuação mais expressiva do Comitê da
Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba [o qual tem encontrado dificuldades de funcionamento, conforme
assinalado por Ribeiro (2012)], definindo prioridades em relação aos aspectos a serem abordados
através das ações de gestão (podendo ser determinada uma hierarquização dos indicadores, com
atribuição de pesos que lhes definam a importância
relativa).
Com base nas fragilidades detectadas pelos
indicadores, algumas ações de gestão são sugeridas,
visando à melhoria da sustentabilidade hídrica da
bacia: (i) maior eficiência no gerenciamento e operação dos açudes (redução dos espelhos de água, de
maneira a reduzir as perdas por evaporação; sistema
de outorga adequado às limitações climáticas da
região, com redução do volume outorgado em fun-

Obs.: IPDD, Indicador de Potencialidade, Disponibilidade e
Demanda (calculado com base nos índices dos açudes); IGRH,
Indicador de Desempenho do Sistema de Gestão de Recursos
Hídricos; IEUA, Indicador de Eficiência do Uso da Água; L1/L2,
Linearização 1 ou 2; Classificação: MB, Muito Baixo; B, Baixo; M,
Médio.

ANÁLISE DOS RESULTADOS
Os resultados são analisados, considerando
os resultados individuais de cada indicador, por
nível de planejamento, para permitir que sejam
sugeridas ações de gestão para aumentar a sustentabilidade hídrica da bacia. Assim, pode ser verificado
que:
I.

açudes Mucutu, Soledade e Taperoá II, com
disponibilidade e potencialidade alta e demandas satisfatoriamente atendidas;
o IGRH também apresenta algumas diferenças em função do nível de planejamento
considerado. Assim, embora em nível da
bacia possa ser considerado um grau médio
para este indicador (Comitê instalado, cobrança em fase de implantação, outorga
implantada, embora com problemas de fiscalização), para a maioria das sub-bacias, o
IGRH é baixo, em função dos problemas
detectados em relação à outorga;
o IEUA apresenta grau baixo para a bacia,
como resultado das péssimas condições de
saneamento vigentes (conforme demonstrado pelos índices calculados) na maioria
dos municípios; no entanto, as sub-bacias
Lagoa do Meio e Farias destoam desse resultado global, com IEUA médio.

na escala macro (bacia), o IPDD apresenta
grau de sustentabilidade Muito Baixo, retratando a realidade de demandas bem superiores à disponibilidade de água, não estando o potencial da bacia completamente ativado; no entanto, na escala micro (subbacia) o grau de sustentabilidade já varia de
Muito Baixo a Baixo, enquanto que, na escala micro (açude), verificam-se casos que
se diferenciam desta realidade, como os dos
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ção dos volumes armazenados; entre outras medidas); (ii) aplicação (e fiscalização) correta dos instrumentos da política de recursos hídricos, notadamente a outorga (a ser feita com base em um sistema de informações atualizado) e a cobrança, além
de medidas de gestão da demanda de água, visando
ao uso racional da água e à resolução dos conflitos
entre usos/usuários; (iii) adoção de programas de
educação ambiental, aumentando a consciência da
população em relação aos recursos hídricos; (iv)
aumento da cobertura dos serviços de abastecimento de água (com a necessária redução das perdas) e
de coleta e tratamento de esgotos.
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ABSTRACT
This article proposes a methodology for analyzing
river basin water sustainability, through the use of indicators. Considering the basin at macro (basin) and micro
(sub-basin, municipality, reservoir) planning levels, the
analysis is based on three indicators — Indicator of Potentiality, Availability and Demand; Indicator of Water Resources Management System Performance; and Indicator of
Water Use Efficiency — and their respective indexes. Indicators and their indexes are classified based on global and
partial scales which are composed by five sustainability
degrees: very high, high, medium, low and very low. The
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proposed methodology is applied to the Taperoá River basin
which is located in the State of Paraíba semi-arid portion.
The outcomes show that: (i) different results may be
achieved depending on the planning level considered; and
(ii) the river basin in the case study presents a low degree of
water sustainability; besides they allow water management
actions to be suggested in order to support decision-making
of the entities responsible for this management.
Key-words: Indicators, water sustainability, river basin.
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RESUMO
Estudos que envolvem a avaliação de riscos a inundações são de extrema importância para o planejamento da ocupação dos espaços urbanos. Todavia, essa avaliação nem sempre é factível devido às análises complexas envolvidas, as quais
são fundamentadas por modelos de base física, que devem traduzir as especificidades hidrogeomorfológicas e considerar a
heterogeneidade espacial das bacias. No entanto, a ausência de dados primários e de tempo disponível para concepção/aplicação dos modelos compromete muitas vezes a realização de tais modelagens complexas. Assim, o emprego de geotecnologias e de banco de dados cartográficos para relacionar as características topográficas e o sistema de drenagem de uma
área pode auxiliar na identificação de áreas nas quais a concentração do escoamento superficial representa potencialidade
para a ocorrência de inundações. Neste sentido, o presente estudo objetivou avaliar os fluxos acumulados a partir do uso de
Modelos Digitais de Elevação — MDE e ferramentas de geoprocessamento, tendo em vista a identificação de áreas suscetíveis à
inundação para fins de gestão territorial. A partir de MDE de diferentes resoluções espaciais foram empregadas metodologias
para a avaliação de algoritmos relacionados à direção e acumulação dos fluxos. A análise espacial da superfície de acumulação de fluxo apresentou resultados condizentes com os aspectos hidrogeomorfológicos e com os resultados obtidos por meio do
modelo hidrológico e hidráulico na bacia hidrográfica do Córrego da Servidão (SP), constituindo em instrumento simples e
viável para identificação de áreas suscetíveis a inundação.
Palavras-chave: MDE; inundações urbanas; instrumentos de planejamento;

Tendo em vista a complexidade na determinação de cenários a partir de modelos hidráulicos/hidrológicos, o uso de ferramentas de geoprocessamento e Sistemas de Informação Geográfica
(SIG) aliados a algoritmos de processamento automático tem permitido preparar diversos planos de
informação para estudos hidrológicos em grandes
áreas, com rapidez e baixos custos (BUARQUE et
al., 2009).
Na década de 1950, para tratar problemas
de ordem tecnológica, científica e militar, o trabalho pioneiro de Miller e Laflamme (1958) elaborou
modelos digitais de terreno — MDT. Tais modelos
são estruturados por meio de linguagem matemática, representado na forma abstrata dos algoritmos.
Apesar de muitos trabalhos no Brasil considerarem
os MDT e os modelos digitais de elevação — MDE
como semelhantes, diversos autores denominam
este último como um MDT específico no qual a altitude é a variável de distribuição espacial contínua
(FELICÍSIMO, 1994).

INTRODUÇÃO
A cidade é uma das formas mais evidentes
da interferência do homem sobre o ambiente natural, e seu crescimento desordenado pode desencadear diversos impactos ambientais e sociais. O aumento de área impermeabilizada, a ocupação das
planícies de inundação e a retilinização da drenagem e das ruas contribuem para aumentar o número de casos de inundações. Atualmente, as cidades
médias apresentam grande crescimento populacional e reproduzem os problemas das grandes metrópoles. Neste sentido, instrumentos de planejamento
eficientes e ágeis tornam-se um desafio quando
comparados à rapidez com que se estabelece a malha urbana e a supressão dos corpos d’água.
*
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parâmetro consistente para abordagem ao planejamento.
Este artigo apresenta a comparação de diferentes resoluções espaciais para a geração do MDE,
e o desempenho de diferentes algoritmos para a
melhor representação espacial dos fluxos acumulados. Os resultados obtidos apoiados pela modelagem hidráulica e hidrológica de uma bacia hidrográfica urbanizada corroboram para a avaliação da
distribuição espacial do escoamento superficial direto a fim de identificar áreas susceptíveis a alagamentos/inundação.

A partir de dados topográficos, onde se tem
como principais elementos a drenagem, curvas de
nível e pontos cotados, empregam-se ferramentas de
geoprocessamento em que a interpolação de valores
altimétricos passa a constituir uma superfície contínua que determina o Modelo Digital de Elevação do
Terreno — MDE. Este MDE é representado comumente por uma matriz (formato raster) em que, para
cada unidade elementar (denominada célula ou
pixel) é atribuído um valor de elevação (BURROUGH & MCDONNEL, 1998).
A geração de MDE é a primeira etapa de
análise topográfica para a extração de informações
de interesse hidrológico. A questão da resolução
espacial está diretamente relacionada à questão da
escala, e tal entendimento é fundamental para a
predição de processos hidrológicos. Conforme Bian
(1997), Hengl (2006) e Wu et al. (2008), de acordo
com a escala, as variáveis ambientais derivadas de
MDE perdem detalhamento e ocorrem nuanças na
paisagem. Na medida em que MDE são estabelecidos com resoluções mais grosseiras, apesar de não se
ter conhecimento das alterações quanto à elevação,
constatou-se uma tendência à diminuição da declividade e aumento da área de contribuição (CATEN
et al., 2012). Valeriano (2003) indica que tais distorções são verificadas em resoluções espaciais inferiores a 40 m, o que sugere resoluções espaciais superiores, principalmente quando se trata de bacias hidrográficas de pequeno porte e escalas inferiores a
1:10.000.
A área de drenagem a montante de cada célula, as características de declividade e forma da vertente são parâmetros embutidos em um MDE e
permitem definir direções de escoamento. A implementação de algoritmos e os valores de cada célula de direção de fluxo fundamentam a determinação de acumulação do mesmo. Fontes (2009) acrescenta que o uso de algoritmos os quais se utilizam da
matriz do terreno de interesse (MDE) permite o
cálculo da área de contribuição de drenagem (em
m² ou km²) de cada célula da matriz, e, portanto, a
determinação de um mapa de tendência de acumulação dos fluxos.
O uso de MDE aplicado a estudos hidrológicos envolve diversas variáveis: as características geográficas do terreno, a capacidade computacional, a
resolução espacial e a disponibilidade de dados.
Neste sentido, faz-se necessária uma análise dos diferentes algoritmos para a obtenção de resultados satisfatórios para a situação de interesse. Uma das
questões que motivam a definição de acumulação
dos fluxos é a necessidade de procedimentos que
compreendam elementos artificiais do terreno como

METODOLOGIAS PARA A DEFINIÇÃO DO
ESCOAMENTO

A necessidade de resposta em diferentes
pontos da bacia, a heterogeneidade dos processos
físicos, a disponibilidade de informações sobre a
superfície terrestre e o avanço da informática são
variáveis essenciais na identificação de áreas propensas a riscos de alagamentos. Como seriam identificados pontos de inundação em caso de concentração
da precipitação distante de seu exutório? (COLLISCHONN, 2001).
Contornam-se problemas como este pelo
uso de modelo de base física que comportam as especificidades hidrogeomorfológicas e consideram a
heterogeneidade espacial das bacias. No entanto, na
ausência de dados e de tempo hábil para a realização de procedimentos mais sofisticados, como é o
caso de modelagens mais complexas, considera-se
como uma opção a elaboração de respostas a partir
de processos desenvolvidos com auxílio de algoritmos, ambiente de SIGs, base de dados consistente e
MDE.
Os primeiros métodos para definir direções
de escoamento a partir de um MDE foram descritos
na década de 1990, por O’Callaghan e Mark (1984)
e Jenson e Domingue (1988). Posteriormente, autores incluíram a possibilidade de definir a direção do
escoamento a partir de múltiplas direções, onde se
destacam os trabalhos de Quinn et al. (1991) e Tarboton (1997).
Muitas metodologias se encarregam de definir a direção do escoamento com base em MDE. A
maior parte destes procedimentos define para cada
elemento da matriz um valor atribuído ao fluxo que
indica para qual das 8 células adjacentes o fluxo é
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ção de uma das 8 células adjacentes à célula principal. Apresentam-se 8 direções possíveis (eightdirection) denominando o algoritmo D8 (Figura 2).
Este princípio já havia sido aplicado por
O’Callagnhan e Mark (1984). No entanto, apenas
posteriormente o algoritmo passou a estabelecer 4
condições: 1. Quando a célula principal apresenta
valor inferior ao das 8 células adjacentes, a direção
de fluxo é indefinida, necessitando procedimentos
de preenchimento; 2. Em que a ponderação da distância de uma célula em relação a principal é superior as demais, atribui-se o fluxo a esta célula; 3.
Quando duas ou mais células assumem distancias
ponderadas iguais, a célula principal escolhe arbitrariamente a direção de fluxo; 4. Quando as 8 células apresentam igual ou maior elevação que a célula
central, automaticamente são realizadas operações
interativas, para todas as direções. Cada interação
flui para um vizinho caso este já tenha uma direção
de fluxo definida que não seja a própria célula central.

direcionado. Enquanto este algoritmo determina
uma direção de fluxo única, alguns permitem a designação de mais de uma célula para direcionar o
fluxo, ou seja, direções múltiplas de fluxo.
Em considerações feitas por Jenson & Domingue (1988), a direção dos fluxos era tradicionalmente definida pela relação direta com as características de declividade do terreno, sem uso de parâmetros relativos às áreas de vizinhança. Tais limitações se superam na medida em que os MDE passam a utilizar técnicas de interpolação considerando
as características das áreas vizinhas. Porém, conforme salientou Douglas (1986 apud JENSON & DOMINGUE, 1988), além da constatação por diversos
pesquisadores, na obtenção da direção do fluxo, em
que se consideram as células do entorno para a determinação do valor da célula principal, verificou-se
que a existência de uma célula com valores altimétricos inferiores aos das células adjacentes formam
depressões, que se comportam como elemento de
interrupção do fluxo. Assim, as depressões devem
sofrer processos de preenchimento, ou seja, às depressões são atribuídos valores semelhantes ao menor valor das células do entorno. Esta etapa deve ser
anterior à definição de direção dos fluxos.
Para o uso de diferentes metodologias têmse os procedimentos de preenchimento e correção
das depressões (Figura 1), conforme Schäuble
(2004):

(a)

(b)

64
32
16

128
X
8

1
2
4

Figura 2 - Esquema referente aos valores das células
adjacentes, sendo oito as direções possíveis para a célula
principal X.

O D8 é exemplificado a partir da Figura 3,
onde os valores de cada pixel de um raster direcionam o fluxo para as células vizinhas de menor elevação, simulando o comportamento natural do escoamento.
A ampla divulgação deste algoritmo leva
Tarboton (1997) a ressaltar alguns pontos relevantes
da utilização desta técnica. Este faz uso de uma grade simples e eficiente baseada na estrutura em matriz, minimiza a dispersão do fluxo e é capaz de operacionalizar dados complexos, tornando-se uma ferramenta considerada robusta, além de ser favorecido pelos procedimentos de preencher depressões e
inclui-las nas áreas planas. Algumas desvantagens
pontuam a tendência de direcionar fluxos em determinadas orientações decorrente das apenas 8
probabilidades (orientação de 45º) e a precisão para
a direção dos fluxos de modo mais grosseiro que em
relação a outros algoritmos.

(c)

Figura 1 - (a) As áreas deprimidas interrompem o fluxo de
água e mascaram o cálculo hidrológico;(b) o MDE deve
sofrer preenchimento das depressões com a ferramenta
Filling Sinks para o D8;(c) o MDE deve sofrer atenuação
dos obstáculos à jusante com a ferramenta DEM Correction
para o MDD8 (SCHÄUBLE, 2004).

Algoritmo de direção simples de fluxo (D8)
O algoritmo que melhor representa a determinação do fluxo a partir de uma única direção é
o de Jenson & Domingue (1988, p.1594). Estes autores descrevem que a direção de fluxo de uma dada
célula é definida pela direção em que a água flui
para fora desta célula, o que corresponde a orienta-
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Em que: α é a área de captação específica
(L2/L) obtida a partir da somatória da área de contribuição de montante, L é a unidade genérica de
comprimento, e tangβ é a inclinação da rampa
(L/L). O índice topográfico In refere-se a tendência
da água se acumular em α, sendo tangβ o termo que
considera as forças gravitacionais, como um gradiente hidráulico aproximado. Este cálculo é necessário
para a análise das vias de fluxo e é responsável por
determinar a direção de fluxo. Deve ser considerado também um ângulo de inclinação local, ponderado a partir dos n valores dos ângulos de cada grid,
a partir da soma dos comprimentos ortogonais
(QUINN et al., 1991).
Este algoritmo permite que a área de aclive
acumulado de qualquer célula seja distribuída entre
todos os sentidos de vertente, com orientações cardeais e diagonais, sendo capaz de contribuir para
jusante em até oito direções de fluxo. Cada direção
da curva descendente também é feita proporcional
ao gradiente de cada percurso de escoamento a jusante, combinado com o comprimento da rampa e a
área drenada à montante (QUINN et al., 1991).
Nesse artigo foram realizadas algumas simulações
para vertentes hipotéticas a partir de dados parametrizados de área e do valor de In, visando identificar
a sensibilidade desse índice nas três conformações,
quais sejam: vertente côncava; vertente convexa e
vertente retilínea.

(i) Superfície de elevação

(ii) Código de direção

(iii) Direção de fluxo

(iv) Fluxo acumulado
Figura 3 - Etapas para a obtenção do fluxo acumulado (iv)
a partir do D8: (i) Superfície de elevação, (ii) Código de
direção e (iii) Direção de fluxo

(a)

(b)

(Fonte: ESRI® - ArcGis 10).

Figura 4 - Distribuição dos fluxos acumuladados: (a) para
o algorítimo D8 e (b) para o algorítimo de fluxo múltiplo
(TARBOTON, 1997).

Algoritmo de direção múltipla de fluxo (MD)

Métodos de MD em que a inclinação do terreno é variável de fundamental importância permitem que o fluxo de um pixel seja disperso para todos
os pixels vizinhos de menor elevação. Tarboton
(1997) evidencia que a dispersão é inerente a qualquer um destes modelos, onde um pixel atribui fluxo
para mais de um pixel vizinho da curva descendente.
A dispersão do fluxo é apontada como uma das
principais desvantagens do método. O processamento de 8 direções possíveis e a necessidade de armazenamento de 8 números para o cálculo do valor de
cada pixel pode comprometer o armazenamento de
dados. Em contrapartida, este modelo evita a ten-

O algoritmo de fluxo que compreende múltiplas direções (MD) foi abordado em trabalhos realizados por Quinn et al. (1991) e Freemann (1991),
decorrente da tentativa de superar as limitações do
algoritmo D8. A obtenção do fluxo a partir de múltiplas direções se dá pela determinação da distribuição da captação por meio do índice de acumulação
de fluxo (In), conforme a Equação 1.
In = ln(α/tangβ)

(1)
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localiza-se na porção centro-leste do estado de São
Paulo.
A bacia em questão foi modelada a partir do
Método do Soil Conservation Service (USDA-SCS,
1986). O SCS sugeriu em 1972 um modelo empírico
para estimar a chuva excedente com base no potencial de absorção de umidade do solo. No SCS foi
estabelecida uma relação empírica das parcelas de
infiltração inicial e após escoamento com a capacidade de armazenamento no solo das precipitações
na bacia hidrográfica. A capacidade de armazenamento do solo foi associada a um índice denominado Curva Número — CN ou Número de Deflúvio
(CANHOLI, 2005).
A estimativa do valor de CN baseia-se em características do tipo de solo (grupos hidrológicos),
do uso da terra e da condição de umidade antecedente. Sob as mesmas condições de precipitação,
baixos valores de CN indicam que a superfície tem
um alto potencial de retenção de água, enquanto
valores de CN mais altos indicam potencial de retenção mais baixo (SCHAFER et al., 2011). O algoritmo para a conversão chuva-vazão pelo método do
SCS é dado pelo conjunto de equações de 2 a 4.

dência para a definição da direção do fluxo devido a
estrutura matemática da matriz.
Neste sentido, a distribuição dos fluxos acumulados pode ser verificada no seguinte esquema
(Figura 4):
Algoritmo de direção combinada de fluxo
Este algoritmo denominado de fluxo combinado (MDD8) calcula a acumulação do fluxo por
meio do uso combinado entre o algoritmo de fluxo
de direção única e múltipla (Figura 5). O MD é usado até atingir um valor limite específico, e posteriormente, o processamento passa a se dar pelo algoritmo D8, que determina a acumulação subsequente
nos setores a jusante. O método garante a consistência da dispersão do MD para o cálculo exato das áreas de captação bem como a concentração da descarga coerente com a morfologia no rio (uso de D8
sem dispersão) (SCHÄUBLE, 2004).
Fluxo múltiplo

(c)

Pef 

(d)

para P>0,2S

(2)

senão: Pef = 0
Em que:
P = precipitação acumulada (mm);
S = potencial máximo de armazenamento do solo.

Fluxo simples

(a)

( P  0,2S ) 2
( P  0,8S )

(b)

Figura 5 - (a) MDE com valores altimétricos dados em
metros; (b) ajuste dos valores de altitude em função da
maior distância calculada nas células das extremidades
(2,8; 6 e 3,5); (c) cálculo pelo algoritmo MD; (d) cálculo
pelo algoritmo D8 (SCHÄUBLE, 2004).

Para a obtenção da capacidade máxima de
armazenamento do solo (S) foi empregado o algoritmo dado por:
S

Modelagem hidráulico-hidrológica

25400
 254
CN

(3)

Em que: CN é o número de deflúvio e varia
entre 0, para condutividade hidráulica infinita, e
100, para uma bacia totalmente impermeável.

A avaliação dos algoritmos de concentração
de fluxo para determinação de áreas suscetíveis a
alagamentos/inundações, tendo em vista sua aplicabilidade em estudos de planejamento urbano, foi
confrontada com a metodologia tradicional, baseada
na modelagem hidráulica e hidrológica, por meio
do Método do Soil Conservation Service (USDA-SCS,
1986). A área de interesse refere-se à bacia hidrográfica do Córrego da Servidão, afluente do Rio Corumbataí, onde se instalou a maior parte do sítio
urbano da cidade de Rio Claro (SP). Este município

Conforme a metodologia proposta pelo Soil
Conservation Service (USDA-SCS, 2004), a vazão de
pico do hidrograma sintético unitário triangular é
dado pelo conjunto de equações 4.
q

0,208  A
ta

Em que:
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q = vazão de pico unitária (m3/s.mm), para Pef = 1
mm; A = área da bacia (Km2);t a = tempo de ascen-

do período de chuva. Os tempos de retorno (TR)
foram de 5, 10, 20 e 50 anos, correspondentes a
probabilidades anuais de 0,20, 0,10, 0,05 e 0,02, respectivamente. O hidrograma foi propagado na bacia
hidrográfica de acordo com o método do hidrograma triangular do Soil Conservation Service (USDA-SCS,
2004). O ponto de controle para construção dos
hidrogramas foi definido com base em localidades
com registros históricos de eventos.

são (horas); tp = tempo de pico (horas); D = duração
da precipitação (horas); tc = tempo de concentração
da bacia hidrográfica (horas).
Os valores de CN foram obtidos a partir da
ponderação das áreas ocupadas por cada tipo de uso
da terra, sendo que tais tipos foram identificados
por meio da interpretação de fotografias aéreas (aerolevantamento de 2006 — BASE S.A. Aerolevantamentos) e excursões a campo. Os parâmetros de
caracterização dos canais primários, também obtidos
em campo, definiram os dados de entrada para a
estimativa do escoamento superficial na bacia. O
software livre IPHS1 foi utilizado para a implementação dos dados de entrada conforme os algoritmos
de propagação em canal Muskingun-Cunge com
planície de inundação para seções abertas e Muskingun-Cunge Não Linear para as seções fechadas, e
propagação em reservatório por meio do modelo de
Puls.
Os referidos modelos foram combinados
com base na Metodologia de Modelagem Orientada
a Objetos aplicada a Sistemas de Recursos Hídricos,
apresentada por Viegas Filho (2000), empregando o
programa computacional denominado IPHS1 apresentado em Tucci et al. (1989). A partir das séries
históricas de 1936 a 2004, Moruzzi e Oliveira (2009)
determinaram a equação de chuvas intensas, caracterizada pela relação entre a intensidade, duração e
frequência das máximas precipitações (IDF) para
Rio Claro, conforme a Equação 5.
I

560,9.T 0,141
(7,4  d )0,65

APLICAÇÃO
As metodologias apresentadas foram organizadas em etapas, nas quais se definiu a geração do
MDE para diferentes resoluções espaciais (1m, 5m e
15m), e posteriormente, cada um dos MDE foi tratado em diferentes tipos de processamento para a
obtenção do fluxo acumulado a partir dos algoritmos D8, MD (múltiplo) e MDD8 (combinado). Assim, têm-se as etapas de desenvolvimento com base
no modelo seguinte (Figura 6):

(5)

Figura 6 - Fluxograma das etapas desenvolvidas.

Onde:
I = intensidade da chuva (mm/h);
T = período de retorno (anos);
d = duração da chuva (minutos).

Primeiramente, foi necessária a geração de
uma superfície contínua, dada pelo MDE, a fim de
representar as formas de relevo (convexidades e
concavidades) e associá-las ao escoamento dos fluxos
d’água (dispersão e concentração/acumulação) ao
longo da bacia de interesse.
Tendo em vista a questão do planejamento
das áreas susceptíveis a inundações, o ideal é considerar a relação do escoamento de superfície com a
urbanização. Assim, é importante que a base cartográfica tenha curvas de nível atualizadas devido às
interferências da urbanização no terreno, como alteração do relevo por aterros e estradas. A base utilizada já contemplou a movimentação de terra em
função da urbanização, de forma que o resultado
das áreas de acumulação apresenta parte da interfe-

Os hietogramas de projeto foram obtidos a
partir da IDF de Rio Claro para chuvas de 1 hora de
duração, a qual representa a mesma ordem de
grandeza do tempo de concentração da bacia hidrográfica estudada. Foram definidos em 6 intervalos de 600s, a partir da altura da lâmina desagregada, correspondentes a intervalos de 1/10 da duração
total da chuva conforme recomendado por Tucci
(1998) e Canholi (2005). O Método dos Blocos Alternados foi empregado considerando o posicionamento do pico no centro de massa da tormenta, ou
seja, os picos são definidos entre os 30 e 40 minutos
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cia. Nesta etapa define-se a resolução espacial, ou
seja, estipula-se qual será a área representada por
cada pixel. Neste procedimento busca-se a obtenção
de resultado com o maior detalhe possível, considerando a resolução da base cartográfica, o processamento computacional e a necessidade da abordagem da pesquisa.
No presente estudo, a base cartográfica apresenta curvas de nível a cada 5 m. A partir do
software ArcGis versão 10, foi realizada a avaliação
da interferência da escala, evidenciada a partir das
seguintes resoluções espaciais (tamanho da célula
de saída em metros):

rência de ruas existentes, exceto as consequências
de coletores da rede de microdrenagem.
Considerando que o objetivo da modelagem
digital de elevação do terreno - MDE é a identificação de áreas que tendem a concentração de fluxos
secundários e não apenas o fluxo do canal principal,
foi criado um arquivo drenagem para representar as
principais ruas que concentram o escoamento (enxurradas) e que contribuem em termos de volume
de água, como ‘tributários’ que drenam para o canal
principal. Foi utilizada a ferramenta topo to raster
(disponível em Spatial Analyst Tools/Interpolation), do
software ArcGis 10, e os seguintes planos de informação (em formato shapefile) (Figura 7):

a) 1 x 1, visando a otimização da resolução espacial (com pixel representando uma área
de 1 m2);
b) 5 x 5 (similar a escala da base cartográfica),
onde a área de cada pixel equivale a 25 m2;
c) 15 x 15 (default, sendo a área de cada pixel
de 225 m2);

 Drenagem (fluxo primário e secundário) —
com base na Planta Cadastral Municipal, em
formato digital, na escala de 1:10.000, obtidas a partir do aerolevantamento de 1978,
com atualizações nos anos de 1984 e 2000;
 Curvas de nível com equidistância de 5 metros e pontos cotados em meio digital extraídas da Carta Topográfica de Rio Claro, na
escala de 1:10.000 (IGC/SP), obtidas pelo
CEAPLA/IGCE/UNESP-Rio Claro;
 Limite da bacia de interesse (obtidas pelo
CEAPLA/IGCE/UNESP-Rio Claro);

Devido a disponibilidade dos algoritmos sugeridos, os MDE foram submetidos aos processamentos de preenchimento das depressões, determinação da direção e acumulação dos fluxos por meio
do software ArcView na versão 3.2. Os procedimentos adotados e descritos a seguir encontram-se em
Schäuble (2004) e Fontes (2009).
Como os MDE obtidos apresentam feições
de depressão que se comportam como barreiras para a fluidez do escoamento, foram realizados procedimentos de preenchimento das depressões, sendo
utilizada a ferramenta Filling Sinks (Hydro Tools
1.0/Preparation), visando à obtenção de uma matriz
adequada. Uma vez realizados os procedimentos de
correção matemática, os MDE encontram-se tratados para a obtenção de mapas contendo a direção
dos fluxos. Na interface Hydro Tools 1.0/Preparation,
utiliza-se a ferramenta Flow Direction, sendo o dado
de entrada o arquivo corrigido (name_filled). Estes
procedimentos foram realizados para cada uma das
resoluções espaciais em análise.
A geração de um mapa que expresse a tendência de acumulação dos fluxos para cada um dos
algoritmos deu-se da seguinte maneira: para aplicação do algoritmo D8 (single flow), utilizou-se a ferramenta
Flow
Accumulation
(Hydro
Tools
1.0/Hydrology), sendo o dado de entrada o mapa de
direção de fluxo.
Para a aplicação dos modelos MD e MDD8,
o mapa de direção de fluxo sofreu nova correção
matemática, etapa que se constitui na suavização dos
obstáculos da superfície da área a jusante para evitar

Figura 7 - Planos de informação rede de drenagem, curvas de
nível e pontos cotados e limite da bacia para a interpolação e
obtenção do MDE.

Estes dados interpolados geraram uma grade retangular (matriz) que representa uma superfície contínua com base nos dados de elevação da ba-
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cia a alagamento são agrupadas, identificadas pontualmente e de fácil interpretação.
Apesar da disponibilidade de dados altimétricos a cada 5m, exigiu-se do algoritmo de interpolação um parâmetro de escala superior, de 1m (a).
Para a resolução de 5m (b), a área de cada célula
(pixel) é de 25 m2, enquanto que em matrizes de 1 x
1 a célula representa apenas 1 m2, ou seja, torna-se
necessário o cálculo para maior quantidade de pixels
(25 vezes mais). Neste sentido, quanto melhor a resolução espacial, maior quantidade de pixels e valores de elevação a serem estimados, o que demanda
tempo de processamento e disponibilidade computacional.

descontinuidades da estimativa de acumulação dos
fluxos. Utilizou-se a ferramenta DEM Correction (Hydro Tools 1.0/Preparation). Posteriormente, as matrizes obtidas foram o input para a geração de mapas
de fluxos acumulados.
Para o cálculo das áreas da superfície de acumulação, foram realizados procedimentos de reclassificação, ou seja, as classes intermediárias foram
reagrupadas, onde se definiu a área da bacia (superfície de dispersão) e superfície de acumulação. O
limite das classes foi definido pela semelhança do
tamanho das áreas, de modo proporcional ao número de pixels (Fig. 8 a, b e c).

RESULTADOS

(a)

(b)

(c)

Tendências de acumulação de fluxos
D8

Os procedimentos geraram MDE para as diferentes resoluções espaciais (a, b e c). Cada um dos
MDE sofreu processamento, sendo obtido um mapa
de fluxo acumulado conforme algoritmos D8, MD e
MDD8.
Os resultados são exemplificados na Figura
8, com destaque para o setor do Mercado Municipal.
Apesar da bacia caracterizar-se por baixa densidade
de drenagem e terreno arenoso, o que implica em
boas condições de permeabilidade, este trecho apresenta mudança de direção do curso principal, com
orientação NE/SW, sugerindo maior potencial de
acumulação de água.
Conforme a Figura 8, as áreas mais claras
indicam que a área de contribuição de montante é
de pequena dimensão. A maior intensidade de cinza
expressa a contribuição de maiores áreas de montante. A distribuição das classes foi inicialmente definida a partir da alta frequência de valores inferiores a 5.000 pixels, como forma de identificar a faixa
de interesse do histograma. O limite estabelecido
para a classe superior (>5.000 pixels) deveu-se a baixa frequência de ocorrência de número de pixels
com valores superiores a esse limite, o qual representa o fluxo do canal principal.
Por meio de análise visual verificou-se que o
uso de MDE que extrapolam a resolução da base
cartográfica, como em (a), gera uma fragmentação
significativa de tons mais intensos, o que leva a identificação de muitas áreas de contribuição desconexas. Assim, tal generalização impossibilita a delimitação pontual de áreas de acumulação. Enquanto
que nas resoluções de (b) e (c), áreas com tendên-

MD

MDD8

Figura 8 - Exemplo de acumulação de fluxo (setor do
Mercado Municipal). a) resolução espacial de 1 m; b) resolução espacial de 5 m; e c) resolução espacial de 15 m.

A resolução espacial de 5m (b), que corresponde a mesma escala da base cartográfica, não apresenta fluxos secundários bem definidos, no entanto, é a que permite a melhor interpretação das
áreas de acumulação, especialmente no que se refere ao algoritmo MD. Em (c), na qual a célula representa uma área de 225 m2, há uma tendência de direção de fluxos secundários bem definidos, sendo
possível verificar as áreas de maior propensão a alagamentos, principalmente para o algoritmo MDD8.
Em modelos que se utilizam do D8, seja para a obtenção de direção de fluxo simples (D8) ou
de modo combinado (MDD8), verifica-se a geração
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máximo e não sofre incremento de montante para
jusante.

de representações espaciais que evidenciam mais a
direção do fluxo, sendo esta mais bem definida que
a própria tendência de acumulação, de interesse
neste estudo. Na aplicação do D8, devido a seu procedimento de cálculo para uma única direção de
fluxo dentro de 8 possibilidades, a tendência de acumulação não encontra-se articulada à continuidade das vertentes.
Visualmente, fluxos de direção única D8
não representam grandes áreas de acumulação, mas
múltiplas áreas desconexas. A fragmentação das áreas de acúmulo impossibilita a geração de planos
de informação contendo apenas o limite das áreas
susceptíveis a alagamento. Esta característica fica
mais evidente principalmente em (a) e (b). Quanto
à resposta da resolução espacial de 25 m (c), constata-se que apesar das áreas de acumulação não serem
evidentes, esta destaca a possibilidade de identificação de fluxos secundários bem definidos. Tais dados
aplicados ao planejamento urbano podem nortear a
implantação de redes de captação pluvial. O método
do MDD8 executa o cálculo a partir de direções únicas, e na medida em que se aproxima de setores a
jusante, o cálculo passa a ser gerido pelo MD. Verifica-se que para atender a identificação das áreas de
risco a alagamento a resolução (c) obteve a melhor
resposta visual. Enquanto (a) apresentou tendência
de fluxos descontínuos, sem acompanhar a tendência natural das vertentes, e (b) apresentou tanto áreas suscetíveis a alagamento quanto fluxos secundários bem definidos.
Para o presente estudo, a aplicação da técnica do fluxo de múltiplas direções (MD) obteve a
melhor resposta. Antes da apresentação dos resultados referentes ao índice de acumulação tridimensional de fluxo, foi realizada uma análise de sensibilidade desse índice para diversificadas formas de vertente, parametrizadas em função da área e admitindo escoamento unidirecional. Na Figura 9 pode-se
visualizar o comportamento do índice de acumulação de fluxo para vertentes côncavas, convexas e
retilíneas. O eixo das ordenadas representa as relações de área parametrizadas, em que o quociente de
valor zero indica a porção de montante e o quociente de valor 1 indica o trecho final de jusante. Fica
evidente que a acumulação em vertentes côncavas
ocorre na porção de jusante, quando a área de contribuição de montante é máxima e a declividade é
mínima. Para vertentes convexas, ocorre a dispersão
de fluxo de montante para jusante, na medida em
que o índice de acumulação de fluxo (In) decresce
na porção de jusante. Na vertente retilínea o valor
do índice In converge rapidamente para seu valor

Figura 9 - Análise do índice de acumulação de fluxo (In)
parametrizado para vertentes hipotéticas de formas
côncavas, convexas e retilíneas.

Na análise final, o intervalo de classes do
mapa de acumulação de fluxo foi reorganizado. Para isso, verificou-se a correspondência de acumulação de fluxo em conformação com as curvas de nível
que indicam a planície de inundação e a concavidade de vertente, ou seja, realizou-se uma análise topográfica para avaliação da concentração de área
drenada. Dessa forma, foram definidas duas classes:
não inundáveis e suscetíveis à inundação. Como resultado, para qualquer um dos algoritmos em questão, obteve-se o limiar que definiu a separação das
classes entre os valores de 0,004% a 0,06 % (média
de 0,03 %), em relação ao número máximo de pixels.
Ressalta-se que quanto melhor/superior for a resolução espacial, menores devem der os valores do
limiar. Para a resolução espacial de 5m obtida pelo
algoritmo MD, por exemplo, obteve-se o máximo de
476.223 pixels que drenam para um determinado
setor da bacia hidrográfica. Assim, utilizando-se o
limiar médio de 0,03% do máximo de pixels, a reclassificação dos pixels em duas classes é dada por: de
1 a 140 pixels para áreas não inundáveis e superiores
a 140 para áreas susceptíveis à inundação. O resultado dessa reclassificação para diferentes resoluções
espaciais (a), (b) e (c) podem ser comparadas a partir da Figura 10.
Ressalta-se que para análise de tendência de
acumulação de fluxo, o algoritmo MD mostrou-se
adequado para as diferentes resoluções espaciais. No
entanto, as resoluções (b) e (c) apresentaram maior
continuidade da superfície de alagamento, sendo
estas de resultados mais satisfatórios tendo em vista a
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aplicabilidade da metodologia ao planejamento.
Desta forma, considerou-se que as resoluções iguais
ou inferiores a escala da base cartográfica apresentam resultado mais satisfatório.

(a)

(b)

(c)

Figura 10 - Comparação das diferentes resoluções espaciais para o algoritmo MD. a) resolução espacial de 1 m; b)
resolução espacial de 5 m; e c) resolução espacial de 15 m.

Os procedimentos de reclassificação permitiram o cálculo das áreas suscetíveis a alagamento.
As diferentes resoluções espaciais resultaram nas
seguintes áreas de inundação: (a)1.755,165, (b)
2.399,125 e (c) 2.895,975 m2. A continuidade da
superfície de alagamento em (b) e (c) contribuíram
para o cálculo de área de valores mais próximos, e,
portanto, confirmam a melhor aplicabilidade de
tendência de acumulação dos fluxos semelhante ou
inferiores a resolução espacial da base cartográfica.
Modelagem
Fundamentada na caracterização da cobertura de uso da terra, obtida por meio de técnicas de
geoprocessamento e análise interpre- tativa de fotografias aéreas (aerolevantamento de 2006 e escala
nominal de 1:30.000), foram obtidos os valores da
CN, estimados entre 79 e 90, confirmando a alta
impermeabilidade do solo devido a urbanização.
Nas áreas permeáveis, a bacia caracterizou-se por
solos arenosos sem impedimento de drenagem, e
umidade do solo correspondente a capacidade de
campo, conforme Moraes (2011). A modelagem
hidrológica permitiu a transformação de chuva em
vazão (representada por Q), ou seja, o volume de
água precipitado (P), representado por hietogramas, e em saída de água (escoamento) distribuída
no tempo, representado por hidrogramas (Figura
11). Para os volumes que ca- racterizaram a situação
de alagamento nas ruas denominou-se vazão de
extravasamento (QE), espacializado conforme
Figura 12.

Figura 11 - Hidrograma de cheias e vazão de extravasamento para os pontos de inundação.

Por meio da modelagem hidrológica e hidráulica foram avaliados os pontos de alagamento, o
que resultou na representação da vazão de extravasamento na rua, confirmando os registros históricos
de inundações. Assim, o volume de água acumulado
em superfície, superior à capacidade de escoamento
pela rede de drenagem, constata a suscetibilidade a
riscos de inundação em diferentes setores da bacia.
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Tais dados comparados à superfície de tendência de acumulação dos fluxos demostram pontos
de alagamento coincidentes e/ou próximos (Figura
12). Em alguns setores, a modelagem apontou vazão
de extravasamento à jusante dos locais de acumulação indicados a partir do MDE, devido à caracterização dos trechos por canais fechados. A ausência de
alagamento pela modelagem no setor montante é
devido à presença do reservatório Lago Azul responsável pela captação da água excedente e que, portanto, evita inundações na maioria dos eventos críticos de precipitação. Ademais, vale mencionar que os
pontos identificados apresentam problemas recorrentes de enchentes, sendo frequentemente noticiados pela imprensa local.
Assim, foi possível constatar que a aplicação
do modelo hidráulico-hidrológico exige o levantamento de uma série de dados em campo e no laboratório, os quais demandam tempo e recursos.
Quando os dados obtidos com essa modelagem são
confrontados com o mapeamento de fluxo acumulado, constata-se que os setores apontados como de
possível inundação são coincidentes. Dessa forma, é
possível afirmar que o mapa de acumulação de fluxo, quando elaborado com bom nível de resolução,
como já discutido, pode agilizar a identificação de
áreas suscetíveis à inundação.

Lago Azul

Córrego da Servidão

Córrego do
Wenzel

CONCLUSÕES
O uso da modelagem hidráulica e hidrológica permitiu a análise da adequação do uso de
MDE aplicado à suscetibilidade a inundações. Por
meio de uma base cartográfica consistente e resolução espacial de detalhe para pequenas bacias hidrográficas verificou-se a possibilidade de uso de geotecnologias e ferramentas de geoprocessamento para a definição de locais críticos quanto à ocorrência
de alagamento.
Dos diferentes algoritmos testados, constatou-se que o uso do cálculo de fluxo múltiplo (MD)
é o mais adequado na identificação de superfície
com tendência de acumulação de fluxos. O produto
cartográfico gerado aponta resultados espaciais coerentes com aqueles obtidos pelos procedimentos da
modelagem pelo método do Soil Conservation Service,
indicando a viabilidade do uso da metodologia proposta para fins de planejamento.
Desta forma, os procedimentos empregados
são menos onerosos e capazes de nortear ações que
visem o gerenciamento dos recursos hídricos integrados as características geomorfológicas da área. A

Figura 12 - Sobreposição da distribuição espacial dos pontos de inundação, conforme a modelagem hidrológica e
hidráulica, e o mapa da superfície de acumulação.
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agilidade das ferramentas de geoprocessamento se
ajusta a dinâmica da ocupação urbana, e, portanto,
sugere um viés hidrológico a gestão do território.

Freeman, G.T. Calculating catchment area with divergent flow
based on a rectangular grid. Computers & Geosciences 17,
1991. 413–422.
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Comparison Of Methodologies To Define Accumulated Flows From Digital Models Of Terrain Elevation Applied To Flood Susceptibility
ABSTRACT
Studies concerning flood risk assessment are
extremely important for planning the occupation of urban
spaces. However, this evaluation is not always feasible due
to complex analyses involved, which are substantiated by
physically based models that should reflect the hydrological
specificities and consider the spatial heterogeneity of the
basins. However, the absence of primary data and the time
available for model implementation often compromise such
an analysis. Thus, the use of geotechnology and of database mapping to relate the topographic features and drainage system of an area can assist in identifying areas in
which the concentration of runoff could potentially lead to
flooding. In this sense, the present study aimed to evaluate
the accumulated flows using the Digital Elevation Models DEM and geoprocessing tools in order to identify susceptible
flooding areas and to propose management planning. Beginning with the DEM of different spatial resolutions
methodologies were employed for the evaluation of algorithms related to the direction and accumulation of flow.
The spatial analysis of the surface flow accumulation
showed
consistent
results
when
compared
to
hydrogeomorphogical aspects and to those obtained using
hydraulic and hydrologic models of the Servidão creek wa-
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RESUMO
A avaliação ambiental integrada é um instrumento importante para o licenciamento ambiental de hidrelétricas. Este artigo apresenta a avaliação integrada do meio físico realizada para as bacias hidrográficas do Alto e Médio rio Uruguai,
mostrando as potencialidades do método pela possibilidade de efetuar a análise de forma desagregada . O estudo considerou
diferentes aspectos como Geologia e Geomorfologia, Estabilidade de Encostas, Fragilidade à Erosão, Áreas de Mineração e
Contaminação das Águas Superficiais e Subterrâneas (aquíferos), compostos, cada um deles, de diversas variáveis, as quais
foram valoradas em uma escala de fragilidade com valores de 1 a 255, para facilitar o armazenamento e processamento
computacional por Sistema de Informação Geográfica, e apresentadas na forma de mapas individuais. O cruzamento destes
mapas gerou o mapa por aspecto e o cruzamento dos mapas dos aspectos, cujos pesos foram decididos pelospesquisadores,
técnicos e gestores ambientais e de recursos hídricos envolvidos no projeto, gerou o mapa final do bloco do meio físico. A análise do mapa final mostra que a fragilidade é maior no centro norte da bacia do Médio e Alto Uruguai, com elevada acentuação ao longo dos cursos d’água, principalmente no próprio rio Uruguai. A partir da análise desagregada pode-se atribuir a
alta fragilidade desta área às variáveis erosão, estabilidade de encostas e contaminação das águas. Já para as áreas isoladas
de alta fragilidade, a análise desagregada indica uma relação com a variável Carga Orgânica das Populações e ocorrem
junto aos municípios de Ijuí no Rio Grande do Sul e Concórdia, Chapecó e Joaçaba, em Santa Catarina. As áreas de baixa
fragilidade ocorrem nos extremos leste e oeste da bacia, e se devem à menor possibilidade de contaminação das águas (baixa
densidade populacional e menor índice agrícola), bem como a ocorrência de relevos mais suaves. Os mapas de aspectos (resultados desagregados) ou o integrado não decidem sobre a localização de nenhum empreendimento de geração de hidroeletricidade, mas auxiliam os órgãos ambientais a decidir com mais segurança onde localizar barragens e seus reservatórios com
menor impacto ambiental ou trechos livres de empreendimentos.
Palavras-chave: hidrelétricas, bacia hidrográfica, fragilidade ambiental.

declividade, o que justifica, entre outras coisas, a sua
vocação para geração de energia hidroelétrica. O
potencial hidráulico da bacia é alto e os empreendimentos ali instalados (UHE Itá, Machadinho,
Campos Novos e outras) têm bom desempenho,
devido à possibilidade de aproveitar os vales encaixados dos cursos de água da região e as características geomecânicas e hidrogeotécnicas das rochas da
Formação Serra Geral.
Atualmente encontram-se em estudo (técnicos, econômicos e socioambientais) alguns aproveitamentos, no trecho binacional do rio Uruguai,
como Panambi e Garabi, e outros no trecho exclusivamente brasileiro, destacando-se neste último, os
projetos de Itapiranga, Pai-Querê e Passo da Cadeia(ELETROBRAS/EBISA, 2010) e muitas PCH’s, já
instaladas ou em processo de licenciamento ambien-

INTRODUÇÃO
A bacia do rio Uruguai tem 45% de sua área
situada em território nacional, perfazendo 174.412
km2, sendo que 73% situa-se no Estado do Rio
Grande do Sul e 27% em Santa Catarina sendo responsável por 2,6% da disponibilidade hídrica do
Brasil (SRH, 2006). No trecho alto da bacia predominam rios encaixados em vales rochosos, com alta
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devem mostrar sensibilidade e significância para
identificação de gradientes ambientais relacionados
à implantação de hidrelétricas (barragens e reservatórios), considerando a grande heterogeneidade das
bases de dados, as diferenças regionais, estaduais e
institucionais.
Na AAI elaborada, os dados em questão foram divididos em três grandes blocos, chamados de
blocos físico, biótico e antrópico, e cada bloco é o
resultado do cruzamento de muitas variáveis.
A análise da bacia hidrográfica seguiu um
modelo conceitual que entende o rio como um
sistema contínuo, conectando todos os pontos da
bacia e o seu exutório. As variáveis foram analisadas
por sistema de informações geográficas (SIG), que
permitiu o detalhamento da distribuição das informações sobre toda a área da bacia hidrográfica.
Este artigo visa demonstrar o potencial da
AAI desenvolvida com base em estudos de fragilidades, e seu potencial de análise desagregada, na
compreensão dos processos que venham a fragilizar
o meio ambiente frente à instalação de empreendimentos hidrelétricos e como ferramenta de apoio à
decisão de licenciamentos ambientais. Para isso,
apresenta-se a análise do aspecto Contaminação das
Águas e sua influência no resultado final do Bloco
do Meio Físico.
É importante ressaltar que o cruzamento
das informações em sistema de informações geográficas, com pesos decididos por toda a equipe envolvida no projeto, originaram mapas que não decidem
empreendimentos, mas que subsidiam os tomadores
de decisão quanto às melhores alternativas. Em outras palavras, fornecem ao tomador de decisão informações sistematizadas e um quadro detalhado da
situação ambiental da bacia hidrográfica.

tal constantes do SIGEL da ANEEL (http://sigel.
aneel.gov.br/).
O processo de licenciamento de obras de
geração de energia hidrelétrica passou a considerar,
a partir de 2004, a necessidade de realização de
Avaliação Ambiental Integrada de Bacia Hidrográfica como estratégia para minimizar os diversos conflitos que vinham eclodindo nos licenciamentos dos
empreendimentos hidrelétricos (SILVEIRA &
CRUZ, 2005).
Desta forma, para subsidiar o apoio à decisão no sistema de licenciamento ambiental de hidrelétricas, foi realizado pela EPE (2007),uma Avaliação
Ambiental Integrada (AAI) das bacias do Alto e
Médio Uruguai, utilizando uma metodologia com o
objetivo de hierarquizar os trechos do rio com maior
e menor fragilidade, com vistas à implantação de
empreendimentos hidrelétricos, atendendo às exigências legais. Muito embora os estudos empreendidos na ocasiãopermitissem atestar o elevado potencial do instrumento parasubsidiar o planejamento e a gestão ambiental integrada da bacia, os produtos gerados não permitiram atender alguns objetivos demandados, entre eles estabelecer diretrizes
para o licenciamento ambientalde empreendimentos hidrelétricos naquela bacia (UFSM/UNIPAMPA,
2012).
Foi então demandado pelo Ministério do
Meio Ambiente (MMA)o refinamento da metodologia de avaliação aplicada na bacia do rioUruguai,
com ênfase nos seus setores mais frágeis. O objetivo
da metodologia de AAI elaborada e implementada
no estudo FRAGRIO (UFSM/UNIPAMPA, 2012) foi
obter um mapa síntese, resultado do cruzamento
dos mapas de muitas variáveis que representasse a
fragilidade ambiental da bacia em relação a diferentes cenários de empreendimentos hidrelétricos. A
importância desta metodologia em relação a utilizada anteriormente pelo estudo da EPE(2007) reside
no fato de que em pontos de alta fragilidade, a análise possa ser realizada pelo licenciador de forma
desagregada,e com isto dar subsídios a elaboração
de termos de referência para os estudos complementares ao processo de licenciamento, bem como
aos estudos de impacto ambiental.
A metodologia desenvolvida vem ao encontro do que afirmam Cruz et al. (2013), que consideram avaliação integral do ambiente de uma bacia
hidrográfica uma possibilidade de hierarquizar trechos de rios e de bacias com base em fragilidades
ambientais, utilizando dados disponíveis para toda a
área da bacia de estudo, de modo que os atributos
possamser distribuídos de forma contínua na área
de estudo da bacia. Segundo os autores, estes dados

MATERIAIS E MÉTODOS
O modelo conceitual do projeto FRAG-RIO
constitui-se em uma evolução da avaliação ambiental
integrada de bacias hidrográficas com carência de
dados, construída e aprimorada de estudos anteriores executados para as bacias do Taquari-Antas (FEPAM/UFRGS, 2001), do Ijuí e Butuí-PiratinimIcamaquã (FEPAM/UFRGS, 2004) e do ApuaêInhandava(FEPAM/UFSM, 2005). A construção do
modelo partiu do modelo desenvolvido para o Apuaê-Inhandava eadotou a dinâmica de reuniões técnicas multi-disciplinares, que objetivaram o consenso
interdisciplinar resultante da experiência qualitativa
da equipe executora (técnicos de várias instituições,
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da AAI do rio Uruguai (UFSM/UNIPAMPA, 2012) é
encontrada em Cruz et al. (2013). Entretanto, neste
artigo é detalhada a metodologia utilizada para o
aspecto Contaminação das águas. Este aspecto é
considerado um dos fatores mais restritivospara a
implantação de barragens nesta bacia.Exemplificase, a partir da análise desagregada deste Aspecto, a
potencialidade do método proposto empermitir aos
decisores conhecer de que forma cada fator influencia o resultado final das fragilidades.

incluindo órgãos licenciadores e pesquisadores das
Universidades envolvidas). Nas reuniões foram selecionadas as variáveis e definidas as notas e pesos
atribuídos a cada uma delas na análise multicritério.
A etapa seguinte consistiu em espacializar a fragilidade ambiental definida para cada variável a partir
da elaboração de mapas básicos ou temáticos, que
originaram os mapas de fragilidades. Dos cruzamentos sucessivos destes mapas foram gerados os mapassíntese, que agregaram as informações e reduziram
as incertezas do modelo de fragilidade obtido para
as bacias hidrográficas.
Foram utilizados dois tipos de mapas de fragilidades: o de restrições e o de fatores. Os mapas de
restrições têm somente dois tipos de área: sem restrições e restrição absoluta, sendo apresentados em
escala booleana, valor zero para áreas onde há restrição absoluta e um para áreas sem restrição. Os
mapas de fatores variaram de zero a um (sem restrições), transformados para uma escala de com valores de 1 a 255, com vistas ao armazenamento e processamento das informações pelo programa computacional (ArcGis9.2). Os mapas síntese representaram o resultado final do cruzamento das informações que expressaram o grau de fragilidade ambiental, com equacionamento desenvolvido pixel a pixel(30 x 30m), de forma georeferenciada.
O modelo foi organizado em três níveis hierárquicos: um conjunto de variáveis formou um
aspecto, e um conjunto de aspectos formou um
bloco e a síntese dos mapas dos blocos físico, biótico
e antrópico formou o mapa final da avaliação ambiental integrada.
Os aspectos estão formados pelo equacionamento de variáveis indicadoras de estado, mapeadas em 100% da área de estudo. O bloco foi formado pelos aspectos que foram considerados indicativos de processos geradores de impactos, tanto das
obras no meio como do meio nas obras. A escolha,
tanto dos aspectos quanto das variáveis que os compuseram, foi definida pelo Grupo de Trabalho (GT)
criado pelo MMA para auxiliar na definição das
diretrizes
para
AAIB
(Portaria
Ministerial
093/2008). Da mesma forma, o valor de ponderação
para cada aspecto também foi definido pelo grupo.
Portanto, o bloco do meio físicofoi definido
como a composição ponderada dos seguintes aspectos:Geologia e Geomorfologia (peso de 25%); Estabilidade de Encostas (15%); Fragilidade à Erosão
(25%);Áreas de Mineração (10%) e Contaminação
das Águas Superficiais e Subterrâneas (aquíferos)
(25%).
A metodologia completa da construção do
modelo dos aspectos do Bloco do Meio Físico, parte

Figura 1 - Fluxograma das Fragilidades do Aspecto Contaminação das Águas (Cruz et al., 2009; Cruz et al., 2013).

A ideia da variável carga orgânica remanescente da população é que quanto maior a população, maior a carga produzida, porém, partindo-se da
premissa que existe tratamentos dos resíduos, a carga remanescente é proporcional ao tipo de tratamento. Assim,a partir do censo populacional do
IBGE (1991), foram obtidas informações relativas à
população média de habitantes urbanos e rurais por
município, os respectivos tipos de tratamento de
esgoto doméstico por domicílio e município (Fig.2).
A carga orgânica remanescente por município foi estimada com base no equivalente populacional da DBO5 (54 g/hab/dia) e em fatores de
redução, de acordo com a classificação das situações
dos domicílios e a classe de tratamento, segundo a
equação:
Crem = Pop * (54g/hab/dia) * Fred
Onde Crem é a carga orgânica remanescente, Pop é a
população do município e Fred é o fator de redução
sendo 0,5 para populações ligadas à rede geral (ca-
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nalizações mistas) e 0,85 para populações atendidas
por fossa séptica (sistema decantação\infiltração).
Os valores obtidos e espacializados foram
reescalonados linearmente para valores entre 1 (alta
fragilidade para o maior valor de carga) a 255 (mínima fragilidade para o menor valor encontrado).
A variável carga orgânica das criações, concebida com o mesmo princípio da variávelanterior,considera que o tamanho dos rebanhos pode ser
indicador da grandeza da produção de carga orgânica. A diferença está que, devido à falta de informações sobre a existência ou não de tratamentos em
toda a bacia, a variável expressa a carga bruta total,
obtida com a soma ponderada das cargas brutas de
cada tipo de rebanho. Este ponderador expressa o
critério (FEPAM/UFSM, 2005) de que as criações
predominantemente confinadas (aves e suínos)
impactam bem mais que as não confinadas.

Utilizando-se dos dados disponíveis do censo agropecuário IBGE (1996) eFEE(2001), foram
obtidas informações relativas à área de propriedades
rurais por classe de tamanho, o tamanho de cada
tipode rebanho efetivo por município (bovinos,
equinos, suínos, caprinos e aves) ea área rural explorada.
A carga unitária de DBO é obtida a partir da
carga unitária de fósforo (g/cab/dia) sugeridas por
Lassevils & Berrux (2000) e tranformadas em DBO
pelo equivalente de 1 g P = 21,6 g DBO (OSPAR,
2000). Multiplicando-se a carga unitária de DBO
pelo efetivo de cabeças de cada tipo de criaçãose
obtém a carga bruta de cada rebanho.
Para o cálculo da carga total, o GT considerou o critério (FEPAM/UFSM, 2005)de que as criações predominantemente confinadas (aves e suínos)
impactam bem mais que as não confinadas. Assim, a
carga total foi obtida pela soma ponderada entre os
diferentes rebanhos, onde o peso 0,2 foi atribuído
aos bovinos, equinos, ovinos, enquanto que o peso 1
foi atribuído aos suínos e aves. Esse total foi dividido
pela área municipal em quilômetros quadrados,
passando a expressar a carga potencial de DBO, que
é gerada pelos rebanhos por quilômetro quadrado,
sendo esses valores re-escalonados: a maior carga
específica recebeu valor de um (maior fragilidade)
até 255 para a menor carga (menor fragilidade). O
mapa resultante é o mapa de fragilidades relativo ao
potencial de contaminação orgânica dos rebanhos.
A Figura 3 sintetiza a composição da variável carga
orgânica das criações.
A variável Índice Agrícola foi concebida de
modo a indicar a intensidade da atividade agrícola e
expressa a probabilidade de aporte de nutrientes
oriundos das lavouras, proporcional à perda de solos, um indicativo da potencialidade de contaminação por insumos agrícolas (FEPAM/UFRGS, 2004).
Os dados foram obtidos dos censos agrícolas
do IBGE (1996)e pela FEE (2001): áreas colhidas ou
destinadas a colheita, classificadas em culturas permanentes e temporárias, por município. Considerando-se que as perdas de solo em lavouras permanentes são menores que a de lavouras temporárias
na ordem da quinta parte (FEPAM/UFSM, 2005), o
índice por município foi calculado como a soma das
áreas agricultáveis das áreas ocupadas por todas as
culturas temporárias com um quinto das áreas com
culturas permanentes e dividindo-se pela área do
município, em hectares. O índice foi reescalonado
de modo inversamente proporcional e linearmente
atribuindo o menor valor (menor fragilidade) para
255 e o maior valor (maior fragilidade) para um. A

BLOCO: MEIO FÍSICO
ASPECTO: CONTAMINAÇÃO DAS ÁGUAS
VARIÁVEL: CARGA ORGÂNICA
REMANESCENTE DAS POPULAÇÕES
Censo populacional
(IBGE)

Tabela de número
médio de habitantes
por domicílios urbanos
e rurais

Malha municipal
(IBGE)

Tabela de tipo de
tratamento de esgoto
doméstico por
domicílio e município

População rural e
urbana por tipo de
tratamento
Carga bruta por tipo
de tratamento e
município
Carga remanescente
orgânica por município

Tabela das áreas
dos municípios

Carga
remanescente
relativa por
município

Fragilidade relativa à
variável carga orgânica
remanescente das
populações

Figura 2 - Fluxograma para obtenção da Fragilidade da
Variável Carga Orgânica Remanescente das Populações
(Cruz et al., 2009)
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Figura 4 detalha o procedimento de obtenção do
mapa de potencial de contaminação agrícola.

Para compreender a razão desse resultado,
analisa-se os aspectos e as variáveis isoladamente,
uma a uma, em uma análise desagregada. Observando-se os aspectos erosão (Fig. 8), estabilidade de
encostas (Fig. 7) e contaminação das águas (Fig. 14)
percebe-se que os mesmos são determinantes para
atribuição da maior fragilidade na região centro
norte da bacia. Pelas fragilidades apresentadas na
Figura 13, pode-se inferir que o fator mais importante para contribuição da fragilidade do aspecto contaminação das águas e que influi significativamente
no resultado do bloco, é a variável índice agrícola.
De conhecimento deste fato, o decisor pode inserir
nas condicionantes do licenciamento ou nas exigências do EIA/RIMA, estudos mais detalhados, bem
como proposição de programas para reduzir as fragilidades devido a esse fator.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados obtidos com o método proposto são mapas que indicam as áreas de maior ou
menor fragilidade.
Análise Desagregadadas Fragilidades do Bloco do
Meio Físico
O mapa final de Fragilidades do Bloco do
Meio Físico (Fig. 5) foi obtido conforme a ponderação dos 5 aspectos apresentados na Figura 1.
Observando-se os resultados de fragilidades
sintetizados no mapa da Figura 5, verifica-se que as
áreas mais frágeis encontram-se no centro norte da
bacia estudada, sendo acentuada ao longo dos cursos d’água,principalmente em torno do rio Uruguai
com destaque para o município de Itapiranga/SC.
Por outro lado, as áreas menos frágeis encontram-se
nas porções leste e oeste da bacia.

Figura 4 - Fluxograma para obtenção da Fragilidade da
Variável Índice Agrícola (Cruz et al., 2009).

Figura 3 - Fluxograma da Variável Carga Orgânica das
Criações (Cruz et al., 2009).
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2005). Estas variáveis refletem a probabilidade de
ocorrência de movimentos de massa e áreas de risco.
A fragilidade do aspecto Estabilidade de Encostas é mostrada na Figura 7, onde as áreas mais
frágeis estão na porção centro-norte da bacia, justamente onde ocorrem as áreas mais povoadas e o uso
da terra é intenso, além de áreas correspondentes ao
Domo de Lages ao leste. Na parte média da bacia
(centro em direção ao sudoeste), as áreas mais frágeis estão associadas às calhas dos rios Ijuí, Ijuízinho
e Piratinin, no estado do Rio Grande do Sul, com
áreas de menor fragilidade à jusante desta bacia e
em áreas de relevo mais plano próximo à São Borja,
na Cuesta do Haedo (MÜLLER FILHO, 1970).
O aspecto Fragilidade à Erosão tem como
variáveis Solos, Declividades e Incremento da fragilidade ao redor dos cursos d’água de ordem maior
ou igual a 3. A importância destas variáveis diz respeito ao processo de transporte de sedimentos aos
leitos dos rios e reservatórios.
As fragilidades relativas ao aspecto Erosão
(Fig. 8) são maiores próximas da rede de drenagem,
pela maior declividade associada e maior probabilidade de carreamento dos sedimentos gerados pela
erosão hídrica diretamente para dentro da calha dos
rios e reservatórios.
As variáveis analisadas no aspecto Áreas de
Mineração (Fig. 9) foram relacionadas às fases do
processo de licenciamento de mineraçãojunto ao
DNPM e potencial poluidor das águas pela exploração do bem mineral.A maior parte dos processos de
licenciamentos de mineração da bacia do Alto Uruguai está localizado na parte central, onde predominam a lavra de ametista, exploração de basalto e
areia para construção civil, e secundariamente ocorrem na parte leste. Na bacia do Médio Uruguai predominam processos de requerimento de pesquisa,
autorização de pesquisa e áreas em disponibilidade,
sendo cobre e ametista os minerais mais requeridos
para pesquisa.
O aspecto Contaminação das Águas é composto de 3 variáveis, que serão detalhadas a seguir
com a finalidade de exemplificação da potencialidade da análise desagregada do método proposto.
O mapa da variável Carga Orgânica Remanescente das Populações (Fig.11) mostra que os
municípios mais densamente povoados são os mais
frágeis, não necessariamente os de maior população.
Dos dez municípios com maior carga orgânica (Tabela 1), nove se encontram em Santa Catarina, na
margem direita do rio Uruguai, provavelmente associando maior densidade populacional e menor saneamento.

Na porção leste da bacia, o modelo apresentou menores valores de fragilidades para o bloco
Físico. Esse fato pode estar associado a ocorrência,
nessa região, de vales encaixados e rochas duras com
elevadas resistências geomecânicas, as quais podem
favorecer a localização de empreendimentos para
geração de hidroeletricidade. Observando-se os
mapas, as áreas de baixa fragilidade, que ocorrem
tanto nas porções leste como oeste da bacia (nos
seus extremos), as mesmas podem estar associadasàmenor possibilidade de contaminação das águas
(baixa densidade populacional e menor índice agrícola — Fig. 13). Também podem estar associadas a
relevos mais suaves, embora nestas regiões os aspectos Erosão, Estabilidade de Encostas e Geologia e
Geomorfologia apresentaram fragilidades mais elevadas.
Esta percepção só é possível dada a potencialidade do método em permitir não só utilizar o
mapa síntese das fragilidades, mas também os resultados parciais para a compreensão das causas das
fragilidades. A seguir, as fragilidades dos aspectos do
meio físico são discutidos, com maior detalhamento
no Aspecto da Contaminação das Águas.
O aspecto Geologia e Geomorfologia têm
como variáveis associadas Geologia (litologia), Declividade, Água Subterrânea e Geomorfologia, nas
quais são consideradas como indicadoras de fragilidades a qualidade da rocha esua resistência ao intemperismo, bem comosua resistência mecânica
associada à declividade, originando diferentes modelados de relevo.
O mapa final em relação ao aspecto Geologia e Geomorfologia é apresentado na Figura 6,
onde pode-se visualizar uma maior fragilidade na
parte leste, onde se situa o Domo de Lages, além da
parte central da bacia hidrográfica, em menor intensidade. No extremo oeste da bacia também se
observam áreas com fragilidade elevada junto às
Zonas de Confinamento e Zonas de Afloramento do
Sistema Aquífero Guarani (SAG). Salienta-se que na
área do estudo existem vários Balneários Hidrotermais, com temperaturas superiores a 25ºC, penetrando o SAG, tais como Itá, Piratuba, Palmitos,
Chapecó, Presidente Castelo Branco em SC e Machadinho, Três Arroios, Marcelino Ramos no RS
(UFSM/UNIPAMPA, 2012). O SAG nesta porção
encontra-se em profundidades superiores a 500 m e
na Zona de Confinamento Profundo (OAS, 2009).
O aspecto Estabilidade de Encostas é resultado da combinação das variáveis Geologia (litologia) baseada em CPRM (2003), Declividade e Geomorfologia (baseada em RADAMBRASIL, 1986 e
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Figura 5 — Mapa de Fragilidades Relativo ao Bloco Meio Físico

Figura 6 - Fragilidade relativa ao Aspecto Geologia e Geomorfologia
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Figura 7 - Fragilidade relativa ao Aspecto Estabilidade de Encosta

Figura 8 - Fragilidade relativa ao Aspecto Erosão

O mapa da variável Carga Orgânica das Criações (Fig. 11) mostra que a maior fragilidade se
concentra na região de centro para oeste na margem direita do rio Uruguai, onde se concentram
criações de aves e suínos. A falta de técnicas eficientes de saneamento nas criações, aliada ao fato de
que muitas destas criações são realizadas diretamen-

te dentro do leito maior do rio Uruguai (região de
margens), como pode ser comprovado em vistoria a
campo (Fig. 12), acentua os problemas de contaminação das águas. A Figura 12 mostra reservatório
para destinação final de efluentes líquidos de criação de suínos, localizado a dezenas de metros das
margens do rio Uruguai.
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Tabela 1 - Os dez municípios com maior população e os dez com maior carga orgânica remanescente das populações
No. De

Município

Estado

ordem

População

Município

Estado

Carga Remanescente
g/dia/km2

total (hab)

1

Passo Fundo

RS

168.458

Joaçaba

SC

2.439

2

Lages

SC

157.682

Luzerna

SC

2.439

3

Chapecó

SC

146.967

Chapecó

SC

1.750

4

Erechim

RS

90.347

Guatambu

SC

1.750

5

Caçador

SC

63.322

Nova Itaberaba

SC

1.750

6

Concórdia

SC

63.058

Cordilheira Alta

SC

1.750

7

Carazinho

RS

59.894

Videira

SC

1.643

8

Vacaria

RS

57.341

Iomerê

SC

1.643

9

Videira

SC

41.589

Herval D’Oeste

SC

1.442

10

Palmeira das Missões

RS

38.192

Erechim

RS

1.372

Figura 9 - Fragilidade relativa ao Aspecto Áreas de Mineração

Figura 10 - Fragilidade da variável Carga Orgânica Remanescente das Populações
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Figura 11 - Fragilidade relativa à Carga Orgânica das Criações

O mapa da fragilidade referente ao Índice
Agrícola (Fig. 13) mostra que a grande
concentração da atividade agrícola está na parte
centro-oeste da bacia estudada, na margem
esquerda do rio Uruguai, e uma menor
concentração na margem direita, indicando maior
fragilidade para esta região, devido a maior
probabilidade de aporte de nutrientes oriundos das
lavouras. Na parte leste da bacia a atividade agrícola
ainda é incipiente, quando comparada à parte oeste.
O mapa da fragilidade do aspecto
Contaminação das Águas (Fig. 14), obtido pelo
cruzamento em igual proporção entre as variáveis,
mostra que a parte centro-oeste, tanto na margem
esquerda como a direita do rio Uruguai, tem alta
fragilidade em relação à contaminação das águas.
Na margem direita, este potencial é representado
pela carga orgânica das criações, e na margem
esquerda pela intensa atividade agrícola. As partes
extremo leste e oeste da bacia tem menor
fragilidade neste aspecto, devido à criação extensiva
de gado e práticas agrícolas de menor impacto,
como o plantio direto para a produção de grãos e a
fruticultura, onde as perdas por erosão são mínimas.

A parte leste e extremo oeste da bacia estudada possui criação extensiva de gado, em grande
parte em pastagens nativas, com baixa fragilidade
em relação a esta variável.

Criatório

Reservatório

Figura 12 - Vista de reservatório às margens do rio Uruguai no trecho do projeto de Itapiranga
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Figura 13 - Fragilidade relativa ao Índice Agrícola

Figura 14 - Fragilidade relativa ao Aspecto Contaminação das Águas.

gundo a maior ou menor fragilidade à instalação de
empreendimentos hidrelétricos.
Considerando o contexto da aplicação do
modelo proposto, e apresentado como estudo de
caso, a avaliação das fragilidades ambientais do meio
físico na região do Alto e Médio Uruguai apresentou
resultados que permitiram a identificação de regiões
(espacialização) com diferentes fragilidades. Porém,

CONCLUSÕES
Neste artigo foram apresentadosos resultados da aplicação de um modelo construído para
avaliar integradamente o ambiente físico e que
permitisse a hierarquização de trechos de rios se-
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tendo-se o foco no objetivo do artigo, procurou-se
demonstrar que a identificação da origem dessas
diferentes fragilidades pode ser realizada pela análise desagregada das variáveis e aspectos, os quais são
mapas de fragilidades intermediários, importantes
na formação do mapa síntese.
Esta possibilidade de análise desagregada,
ao explicar a gênese dos valores de fragilidades no
mapa síntese, permite identificar, na hora da decisão, os diferentes critérios a serem considerados no
momento de emitir o licenciamento. Esses resultados podem auxiliar na elaboração dos Termos de
Referência para Estudos de Impactos Ambientais,
com solicitação de estudos mais detalhados, dependendo da maior fragilidade evidenciada na análise
desagregada, constituindo-se em uma grande vantagem do método de fragilidades para estudos de AAI.
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map of the physical environment block. The final map
analysis shows that there is greater fragility in the NorthCenter of the Upper and Middle Uruguay river basin, more
markedly along the watercourses, mainly the Uruguay
river. Based on disaggregated analysis the high fragility of
this area may be attributed to variables erosion, hillside
stability and water contamination. Isolated areas of high
fragility are related to the variable population organic load
and this occurs in the municipalities of Ijuí in Rio Grande
do Sul and Concordia, Chapecó and Joaçaba, in Santa
Catarina. The low fragility areas are localized at the east
and west ends of the basin, and they are due to the smaller
possibility of water contamination (low population density
and smaller agricultural index), as well as to the gentler
reliefs. The aspect maps(disaggregated results), or the integrated one, do not decide the localization of any
hydroeletric power station, but this gives the environmental
agencies greater confidence about where to place dams and
reservoirs with less environmental impact or reaches where
none will be built.
Key-words: hydroeletric power station, watershed basin,
environmental fragilities.
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Integrated Environmental Evaluation Of The Physical Environment In The Upper and Middle Uruguay River: Disaggregated Analysis
ABSTRACT
Integrated environmental evaluation is an important instrument for the environmental licensing of
hydroelectric power stations. This paper introduces the
integrated environmental evaluation of the physical environment for the upper and middle Uruguay river showing
the method potential to perform an disaggregated analysis.
The study considered several aspects of the physical environment (Geology and Geomorphology, Hillside Stability,
Erosion Fragility, Mining Areas and Contamination of the
Superficial and Groundwater (aquifers)), composed of
several variables each, which were transformed into a fragility scale with 256 values (0 to 255 bytes), for easy storage and computer processing in a geographical information
system, and presented in the form of individuals maps.
Crossmatching these maps generated the map for each aspect and crossmatching the map by aspects whose weights
were decided by the project Work Team, generated the final
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RESUMO
O objetivo deste estudo foi avaliar o desempenho de modelos hidrológicos baseados em RNAs para a simulação hidrológica da vazão média mensal, utilizando apenas dados meteorológicos e pluviométricos. Este estudo foi realizado na
bacia do rio Ijuí, na área de contribuição ao posto fluviométrico Santo Ângelo (5.414 km²), no Rio Grande do Sul, Brasil,
com vazão média de 138 m³/s no período entre 1941 e 2005. Os procedimentos de pesquisa adotados foram: i) organização e
análise de consistência dos dados; ii) interpolação espacial dos dados meteorológicos e pluviométricos; iii) estimativa da
evapotranspiração de referência; iv) extração dos valores mensais de precipitação, evapotranspiração potencial e de vazão; v)
modelagem hidrológica com RNAs. A avaliação dos modelos testados foi efetuada através de análises visuais comparativas
dos hidrogramas e das curvas de permanência (observado e simulado), de indicadores quantitativos de desempenho como o
coeficiente de Nash-Sutcliffe (NS), e de uma análise de sensibilidade para compreender e interpretar o funcionamento da
RNA. Além disto, foi realizada uma comparação com o modelo hidrológico SMAP, modelo conceitual adaptado para simulações mensais, proposto por Lopes et al. (1982). O modelo com RNAs mais adequado para a simulação das vazões apresentou
apenas três variáveis de entrada, com 16 pesos sinápticos. Neste modelo, foi obtido um NS igual a 0,904, com RMSE de
37,1 m³/s. Através da análise de sensibilidade, foi observado que a RNA escolhida relacionou corretamente as variáveis de
entrada com a saída da rede, respeitando os princípios físicos envolvidos no sistema hidrológico. Além disto, verificou-se que
o modelo de RNA simplificado apresentou razoável capacidade de extrapolação. Ao comparar o desempenho das simulações
realizadas com a RNA e o modelo SMAP, no período entre 2002 e 2009, foi observada uma grande diferença no NS (RNAs:
0,898; SMAP: 0,672).
Palavras-chave: Bacia hidrográfica do rio Ijuí; modelagem hidrológica; vazão média mensal; análise de sensibilidade.

é que as RNAs passaram a ser difundidas e receber
investimentos em pesquisa de forma contínua e
crescente. O algoritmo retropropagativo é uma generalização, aplicada às redes multicamadas, da
Regra Delta, criada por Widrow e Hoff (1960). A
atualização dos pesos de um neurônio depende
apenas dos erros, das entradas e da derivada do
próprio neurônio. Os erros da camada interna de
neurônios são calculados a partir dos erros da camada de neurônios de saída.
As entradas de uma RNA funcionam como
estímulos e a composição básica de um neurônio
artificial é uma função de soma ponderada destas
entradas e uma função de ativação, normalmente
não linear, que modifica o resultado da soma ponderada. Isto resulta em um sinal correspondente à
resposta desejada, à medida que os parâmetros (pesos sinápticos) sejam ajustados adequadamente por
meio do treinamento da rede.
Recentemente, diversas pesquisas obtiveram
excelentes resultados com a aplicação de RNAs na

INTRODUÇÃO
As Redes Neurais Artificiais (RNAs) são modelos matemáticos empíricos, com capacidade para
reproduzir o funcionamento dos sistemas nervosos
biológicos. Esta habilidade é reforçada através do
treinamento e da resposta aos estímulos (variáveis
de entrada).
A criação das RNAs está ligada à publicação
de McCulloch e Pitts (1943), em que o neurônio
artificial foi formulado a partir de observações puramente biológicas. A rede possuía apenas capacidade de representar, embora de forma semelhante
aos neurônios biológicos, funções lógicas bastante
simplificadas. Somente com o algoritmo retropropagativo, desenvolvido por Rumelhart et al. (1986),
*
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coeficiente de correlação linear (r) de 0,89, o modelo autorregressivo obteve r de 0,81.
Entretanto, apesar dos resultados promissores, as RNAs são rotuladas como modelos "caixa
preta", pois não explicam os processos físicos inerentes à dinâmica das bacias que originam o escoamento (HSU et al., 1995; JAIN et al., 2004). Ainda
assim, deve-se considerar a possibilidade de analisar
a sensibilidade do modelo aos dados de entrada, de
modo a investigar se os impulsos nas entradas estão
provocando o efeito esperado na resposta hidrológica da bacia, utilizando, por exemplo, o método de
análise de sensibilidade proposto por Lek et al.
(1996). A partir desta técnica, pode-se, portanto,
verificar se o modelo hidrológico baseado em RNAs
representa de modo adequado os processos físicos
hidrológicos. Além disto, recentemente, várias técnicas de análise de RNAs treinadas para a modelagem hidrológica têm sido utilizadas para a extração
de informações dos processos físicos relacionados à
hidrologia (JAIN e KUMAR, 2009) e para a pesquisa
da importância das variáveis explicativas (OLIVEIRA
et al., 2011).
Tendo em vista a excelente capacidade de
representação de processos hidrológicos com o uso
de modelos baseados em RNAs, este trabalho pretende contribuir com a apresentação de um modelo
hidrológico que se diferencia primeiramente pela
discretização temporal em nível mensal, podendo
ser aplicado, por exemplo, em estudos de disponibilidade hídrica sazonal em bacias rurais. Além disto,
neste estudo, pretende-se demonstrar como o uso
de transformações nos dados de entrada interfere
no desempenho da modelagem e na capacidade de
generalização da rede para valores que extrapolam
os limites observados no passado.
Neste contexto, o objetivo deste estudo é
avaliar o desempenho das RNAs para a simulação
hidrológica da vazão média mensal, utilizando apenas dados meteorológicos e pluviométricos, na bacia
do rio Ijuí, na área de contribuição ao posto fluviométrico Santo Ângelo.

área de recursos hídricos e hidrologia, principalmente no desenvolvimento de modelos para simulação, previsão e classificação (Jain et al., 2004; Bowden et al., 2005; Jain e Kumar, 2007; Leahy et al.,
2008; Oliveira et al., 2013a).
Shamseldin (1997) utilizou RNAs em simulações hidrológicas do tipo chuva-vazão em seis bacias, com áreas de drenagem entre 1.207 e 18.000
km². Em cinco destas, obteve coeficiente NashSutcliffe (NS) superior a 0,7. No estudo de Sajikumar e Thandaveswara (1999), as RNAs foram aplicadas para a simulação hidrológica em duas bacias,
rio Lee (Reino Unido) e rio Thuthapuzha (Índia),
com 1.419 e 1.030 km², respectivamente, resultando
coeficientes NS superiores a 0,8. Anmala et al.
(2000) aplicaram as RNAs em simulações hidrológicas mensais em três bacias hidrográficas no Kansas,
EUA, com áreas de drenagem entre 518 e 640 km²,
obtendo desempenho superior a dois outros modelos empíricos, com coeficiente R² superior a 0,9. Hsu
et al. (1995) utilizaram a técnica das RNAs para a
simulação da vazão diária no rio Leaf, Mississippi,
Estados Unidos (EUA), com área de 1.949 km². A
técnica apresentou desempenho superior à simulação com o modelo conceitual Sacramento Soil Moisture Accounting e o modelo autorregressivo ARMAX.
Em outro estudo, Oliveira et al. (2013a) apresenta
uma comparação entre as RNAs e do modelo conceitual IPH II na simulação de vazões diárias em
quatro sub-bacias do rio Ijuí, no Rio Grande do Sul,
Brasil, com áreas entre 19 e 9.426 km². As RNAs
superaram o modelo conceitual, com NS variando
entre 0,72 e 0,94, enquanto que no modelo IPH II o
mesmo índice ficou entre 0,3 e 0,88.
A pesquisa de Campolo et al. (2003) aborda
a previsão de níveis em tempo real com RNAs para a
bacia do rio Arno (4.000 km²). Foram obtidos baixos
erros percentuais (7% a 15%), evidenciando que o
modelo de previsão com RNAs é adequado para tal
aplicação. No estudo de Rajurkar et al. (2004) as
RNAs foram aplicadas na modelagem chuva-vazão
com dados diários em períodos de cheia, na Índia,
em sete bacias hidrográficas, 1.207 a 26.200 km²,
obtendo resultados satisfatórios, com coeficiente de
NS superior a 0,8 na maioria das previsões. Na mesma temática, Jain e Kumar (2007) aplicaram modelos com RNAs e modelos autorregressivos para a
previsão hidrológica mensal em uma bacia do rio
Colorado, Estados Unidos, com área de 290.000
km². Foram testadas diferentes configurações de
modelos, e em todos os casos, os modelos baseados
em RNAs obtiveram resultados melhores que os
autorregressivos. Por exemplo, em um modelo de
quarta ordem, enquanto a RNA apresentou um

MATERIAIS E MÉTODOS
Área de estudo
A seção relativa ao posto fluviométrico Santo Ângelo, na bacia do rio Ijuí, situa-se no noroeste
do Rio Grande do Sul (RS), Brasil. A bacia possui
5.414 km² e está localizada entre as seguintes coordenadas geográficas: latitudes de 27,98°S a 28,74°S e
longitudes de 53,21°O e 54,28°O (Fig. 1). Neste
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posto fluviométrico, entre 1941 e 2005, a vazão média ( ) foi de 138 m³/s, tendo como períodos de
estiagem e de cheia os meses de março ( = 72 m³/s)
e de outubro ( =211 m³/s), respectivamente.
A escolha da área de estudo se deve, primeiramente, ao fato de estar sendo realizado um monitoramento pelo IPH/UFRGS, desde 1989 em bacias
da região, com disponibilidade de um banco de
dados hidrológicos superior a 20 anos (CASTRO et
al., 1999; CASTRO et al., 2010). Além disso, a região
é altamente dependente de atividades agrícolas,
podendo sofrer sérios impactos socioeconômicos
com as alterações climáticas.
Materiais
Os seguintes materiais foram utilizados no
presente estudo: a) séries históricas de precipitações
disponibilizadas através do portal HidroWeb, da
Agência Nacional de Águas (ANA), no período entre 1961 e 2011, em 77 postos pluviométricos no raio
de abrangência de 100 km dos limites da bacia (Fig.
2); b) séries históricas de precipitações disponibilizadas pelo IPH (CASTRO et al., 2000), no período
entre 1989 e 2011, em 22 postos pluviométricos (Fig.
2); c) séries históricas de precipitação, temperatura,
velocidade do vento, radiação solar, pressão atmosférica e umidade relativa do ar, disponibilizadas
através do portal BDMEP (Banco de Dados Meteorológicos para Ensino e Pesquisa) do INMET (Instituto Nacional de Meteorologia), no período entre
1961 e 2011, em cinco postos meteorológicos (Fig.
2); d) série histórica de vazões do posto Santo Ângelo (Cód.: 75230000), localizado nas coordenadas
28,36°S e 54,27°O, disponibilizada no portal HidroWeb, no período entre 1961 e 2011.

Figura 2 - Localização dos postos pluviométricos e estações meteorológicas utilizadas.

Métodos
A metodologia adotada neste estudo compreendeu o uso de um modelo hidrológico baseado
em RNAs, composto por variáveis meteorológicas e
pluviométricas transformadas. O treinamento da
rede foi realizado através do algoritmo retropropagativo com validação cruzada. A simplificação da
RNA, com redução de variáveis de entrada e de
neurônios na camada interna, foi realizada através
de um algoritmo que verifica o desempenho do
modelo após a imposição de pequenas perturbações
nos dados de entrada da RNA. A avaliação dos modelos testados foi efetuada através de análises visuais
comparativas dos hidrogramas e das curvas de permanência, de indicadores quantitativos de desempenho e de uma análise de sensibilidade para compreender e interpretar o funcionamento da RNA.
Além disto, foi realizada uma comparação com o
modelo hidrológico SMAP, modelo conceitual adaptado para simulações mensais, proposto por Lopes
et al. (1982).
A primeira etapa do trabalho compreendeu
a compatibilização das informações das três fontes
de séries históricas (HidroWeb, INMET, IPH), de
modo que todos os dados pudessem ser lidos e analisados por um programa padrão. Todas as séries
brutas foram consistidas para eliminação ou correção de valores incertos ou duvidosos.

Figura 1 - Localização da bacia do rio Ijuí, seção do posto
Santo Ângelo, RS, Brasil
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Conforme o teorema apresentado por HechtNielsen (1987), dada uma relação contínua r:[0,1]n
→ Rm, existe uma rede neural progressiva, com apenas uma camada interna e com 2n+1 neurônios
artificiais nesta camada, capaz de aproximá-la exatamente. Ainda sobre a arquitetura das RNAs, Hornik et al. (1989) enunciou que dada uma relação
mensurável r:Rn → Rm, existe uma RN progressiva
capaz de aproximá-la, com qualquer precisão desejada, dispondo apenas de uma camada interna e de
um número compatível de neurônios artificiais nesta camada, desde que o treinamento seja adequado.
No presente trabalho, após diversos testes, o
número de neurônios na camada intermediária da
RNA foi definido como sendo igual ao número de
variáveis de entrada. Esta característica foi adotada
também com base nos resultados obtidos pela pesquisa de Oliveira et al. (2013b), na qual foram realizadas 83 simulações em diversas bacias do rio Jacuí,
RS, Brasil. No estudo, foram testadas quantidades de
neurônios na camada interna (entre 1 e 2n+1, onde
n é o número de variáveis de entrada), sendo comparadas através do critério de parcimônia Akaike’s
Information Criterion (AIC), proposto por Akaike
(1974). Cerca de 90% das RNAs selecionadas por
este critério apresentaram um número de neurônios
na camada intermediária igual ou inferior ao número de variáveis de entrada.
Tendo em vista a utilização do algoritmo retropropagativo para o treinamento da rede, a função de ativação utilizada foi a sigmoide unipolar,
sendo esta, não linear, contínua e derivável em todo
o seu domínio. A função sigmoide unipolar apresenta saídas no intervalo entre 0 e 1. A derivada é calculada em função da saída, conforme ilustram as Equações 1 e 2. O funcionamento da RNA, considerando apenas uma camada intermediária, é expresso
pela Equação 3.

Na segunda etapa, os dados diários de precipitação, temperatura do ar, umidade relativa do
ar, pressão atmosférica, radiação solar e velocidade
do vento foram interpolados pelo método do vizinho natural para toda a área da bacia, em uma grade regular com espaçamento de 5 x 5 km (Fig. 2).
Este método de interpolação foi o que obteve os
melhores resultados no estudo apresentado por
Silva (2011), com séries semelhantes às que foram
utilizadas no presente trabalho, também na bacia do
rio Ijuí. No estudo citado foram testados também os
seguintes métodos: vizinho mais próximo, triangulação linear e o inverso ponderado das distâncias.
O método do vizinho natural (SIBSON,
1981) baseia-se no conceito de área de influência
dos pontos amostrais, determinada pelos polígonos
de Voronoi. Estes polígonos são obtidos a partir da
triangulação de Delaunay. Para cada ponto da grade
de interpolação, é calculado o peso de cada ponto
amostral em virtude da área de influência. Por fim,
o valor diário de cada variável na bacia foi obtido
pela média dos valores interpolados em todos os nós
da grade regular.
Na terceira etapa, a estimativa da evapotranspiração de referência foi realizada pelo método
de Penman-Monteith (PENMAN, 1948; MONTEITH, 1965), que tem sido considerado por diversos
autores como o método mais confiável (SEDIYAMA,
1996; ALLEN et al., 1998), sendo adotado como o
método padrão pela Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação (FAO). Este
método está parametrizado para uma área totalmente coberta com grama de 12 cm de altura, considerando a resistência aerodinâmica da superfície de 70
s.m-1 e albedo de 0,23, em solo sem déficit hídrico.
Na quarta etapa, com base nos valores médios diários de vazão, de precipitação e de evapotranspiração, foram extraídos os valores mensais no
período entre 1961 e 2011. Deste modo, foi obtida
uma série de dados mensais para cada uma destas
variáveis, consistindo na base de dados para a simulação hidrológica com as RNAs.
Na quinta etapa foi realizada a modelagem
hidrológica baseada em RNAs. A programação do
modelo de RNA foi realizada com o editor de scripts
do aplicativo MATLAB R2010a, utilizando, no treinamento, o algoritmo retropropagativo (RUMELHART et al., 1986) com validação cruzada, com
uma camada de nós de entrada (variáveis brutas ou
transformadas da precipitação e da evapotranspiração), uma camada de neurônios intermediários e
outra camada de saída com um único neurônio
(vazão simulada).

1
1
′

1

1

2

3

Onde: é a saída da função de ativação; é a entrada líquida; e são as matrizes com as entradas
, , ,
(e) e as saídas (s), respectivamente;
são os pesos sinápticos (w) e tendências (b) das

254

RBRH – Revista Brasileira de Recursos Hídricos Volume 19 n.2 –Abr/Jun 2014, 251‐265
ções foi definido com base no estudo de Dornelles
et al. (2013), no qual se pode constatar que, de modo geral, após 30 iterações, o desempenho dos modelos hidrológicos com RNAs manteve-se estável,
com melhoramentos pouco significativos.
Em cada iteração, o algoritmo é composto
de aplicações sucessivas, com cálculo dos erros nas
camadas e da atualização dos pesos sinápticos. Cada
aplicação é um ciclo de treinamento, sendo necessários, muitas vezes, milhões de ciclos, dependendo da
complexidade do problema.
Neste estudo, foram definidos dois critérios
de parada:

camadas interna (h) e de saída (s); e
são as
funções de ativação da camada interna e de saída,
respectivamente; é o erro esperado na camada de
saída.
Quanto ao treinamento da rede, o algoritmo retropropagativo (RUMELHART et al., 1986) é
um método de procura dos pesos sinápticos para a
minimização dos erros (Equação 4), com o uso da
Regra Delta (WIDROW e HOFF, 1960). O uso desta
regra para o treinamento da camada intermediária
do modelo requer o conhecimento dos erros nesta
camada, calculados pela Equação 5, em que os erros
da camada anterior (h) dependem somente dos
erros e das propriedades da camada posterior (s).

I.
⊺

4
II.

Σ

5

são os valores dos pesos sinápticos no ciclo
Onde:
são os erros das saík; ⊺ é a taxa de aprendizado;
é a derivada das funções de ativadas da camada;
são as entradas na própria camada, no ciclo
ção;
é o erro na camada interna;
são os pesos da
k;
são as derivadas da função de
camada posterior;
ativação na camada posterior.

por precisão desejada, definida como um
erro máximo de 0,001 nas amostras;
por falta de convergência: quando o primeiro critério de parada não é atingido, definiu-se o número de 8.000 ciclos na primeira
iteração. Nas iterações seguintes, utilizou-se
o número de ciclos necessários para a estabilização dos erros no procedimento anterior, acrescido de 20% (margem de segurança).

Para evitar o superajustamento, adotou-se
um método de interrupção antecipada: a técnica de
validação cruzada. O superajustamento ocorre
quando o treinamento reproduz até mesmo o comportamento individual, incluindo os erros e a aleatoriedade das amostras de treinamento. Tal fenômeno prejudica a capacidade de generalização do
modelo.
A técnica de validação cruzada utiliza, para
o treinamento, além da série na qual será aplicado o
algoritmo retropropagativo, uma série adicional
(série de validação) para determinar o ponto ideal
de parada durante o treinamento, para que este não
perca a sua capacidade de generalização, evitando,
desta forma, o superajustamento. Neste processo, os
erros do treinamento seguem diminuindo, enquanto os erros da série de validação, a partir de um determinado ciclo, tornam a crescer. Este é o instante
em que o limiar é atingido, a partir do qual a capacidade de generalização fica comprometida, havendo, portanto, a interrupção do treinamento (HECHT-NIELSEN, 1990).
O conjunto inicial de variáveis de entrada
para a simulação da vazão média mensal no tempo t,
Q(t), foi composto por: a) precipitação nos tempos t
e t-1, P(t) e P(t-1), respectivamente; b) evapotranspiração nos tempos t e t-1, E(t) e E(t-1), respectiva-

Na inicialização de cada iteração do processo, os pesos sinápticos são gerados aleatoriamente e
a taxa de aprendizagem é redefinida para 0,01. A
aceleração da convergência se dá pela variação da
taxa de aprendizado durante os ciclos de treinamento, de acordo com as soluções apresentadas em Vogl
et al. (1988). A técnica consiste na aceitação ou não
dos novos pesos sinápticos, de acordo com o desempenho (normalmente, representado pelo erro quadrático), em um ciclo, em função dos erros no ciclo
anterior, com aumento da taxa de aprendizado no
primeiro caso (a taxa é multiplicada por 1,1), e redução desta no segundo (a taxa é multiplicada por
0,5).
Como o método de treinamento é dependente das condições iniciais, o treinamento pode
estacionar em mínimos locais. Tal fenômeno é muito frequente em redes complexas.
Para contornar a incerteza associada à aleatoriedade dos valores iniciais dos parâmetros da
RNA para o treinamento, o procedimento foi repetido 30 vezes, de forma iterativa, adotando-se o modelo de melhor desempenho. Este número de itera-
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nos importantes. O método pode ser subdividido
nos seguintes passos:

mente; c) precipitação e evapotranspiração média
nos meses t e t-1, e , respectivamente; c) balanço
de água (saldo), isto é, a diferença entre a precipitação e a evapotranspiração, considerando o apenas o
tempo t, S(t); d) saldo médio de água nos tempos t e
t-1, ̅; e) valores transformados da precipitação e do
saldo de água, respectivamente, fP e fS, pela aplicação de filtros de decaimento exponencial (Equações
6 e 7).
1

.

.

6

1

.

.

7

a) realização de uma simulação com a rede inicial, composta por todas as variáveis de
entrada inicialmente selecionadas (10 entradas), com verificação do desempenho através de algum indicador. Nesta etapa, o
indicador utilizado para a verificação do desempenho foi o RMSE (Root Mean Square
Deviation);
b) imposição de pequenas perturbações (20
séries) nos valores de cada uma das variáveis
de entrada, seguida de uma nova simulação
e medida de desempenho. A utilização de
20 séries de perturbações, com diferentes
magnitudes, em cada variável de entrada,
mostrou-se necessária para estabilizar os resultados e não comprometer a análise;
c) cálculo do Índice de Contribuição (CI), de
acordo com a Equação 3, para cada variável
de entrada. Este índice consiste na média
das diferenças de RMSE, obtidas entre a simulação com dados observados e cada uma
das 20 séries de dados perturbados;

Onde: fP e fS são valores transformados pela aplicação dos filtros de decaimento exponencial às precipitações e ao saldo de água, respectivamente; P é a
precipitação; S é o saldo de água - diferença entre
precipitação e evapotranspiração; α e β são coeficientes que variam entre 0 e 1, que dependem de
calibração.
A calibração destes coeficientes foi feita com
base na correlação linear (r) obtida entre as variáveis filtradas e a vazão observada, sendo selecionados
os valores que resultaram no maior coeficiente r
para o conjunto de dados. Assim, os valores obtidos
para α e β foram, respectivamente, 0,52 e 0,41.
As duas entradas resultantes da aplicação do
filtro com decaimento exponencial (fP e fS) apresentam um comportamento muito similar às vazões
observadas na bacia, com elevado coeficiente r (superior a 0,87). Tal constatação já havia sido apresentada em um estudo anterior, na mesma área de estudo (OLIVEIRA et al., 2011).
A Figura 3 ilustra o conjunto total de dados
utilizados. Já a Tabela 1 apresenta a divisão das amostras em três séries de dados (treinamento, validação e verificação). Como os dados de entrada
foram normalizados no processo de escalonamento
que antecede as simulações, a divisão das amostras
nas três séries foi realizada de modo a preservar os
valores médios, os extremos e os valores de dispersão dos dados, garantindo que os três conjuntos de
amostras possuam características semelhantes.
Ainda na quinta etapa, referente à modelagem hidrológica, foi executado um algoritmo para a
simplificação da RNA, seguindo a metodologia detalhada em Oliveira et al. (2013a). Este método estima
a importância da contribuição das variáveis de entrada no modelo e realiza a redução da dimensionalidade da RNA através da exclusão das variáveis me-

∑|

|

8

é o Índice de Contribuição da vaOnde:
é o valor do RMriável de entrada x;
SE do modelo inicial, com dados originais;
é o valor de RMSE do modelo alterado, com perturbação dos registros da variável x, com valores de i variando de 1 a ;
é o número de séries de perturbações.
d) cálculo do Índice de Contribuição Relativa
(RCI) de cada variável, que consiste na proporção (%) do CI de cada variável no somatório dos CIs das 10 variáveis;
e) ordenamento das variáveis de entrada pelo
RCI e exclusão das variáveis menos importantes, cujo RCI foi inferior a 5%;
f) repetição das cinco atividades anteriores até
que nenhuma variável de entrada possua
RCI inferior a 5%, quando atinge-se um
modelo simplificado, somente com as variáveis que realmente influenciam na saída da
RNA.
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Figura 3 - Hidrograma na bacia do rio Ijuí, seção do posto Santo Ângelo, no período entre 1961 e 2011.
Tabela 1 - Séries de dados para o treinamento, a validação e a verificação do modelo hidrológico com RNAs.

Série

Nº de Amostras

% de Amostras

Treinamento

264

51,4%

Validação

122

23,7%

Verificação

128

24,9%

Total

514

100,0%

Períodos (mês/ano)
02/1966 - 06/1974
02/1978 - 02/1998
09/1963 - 01/1966
07/1974 - 01/1978
09/2007 - 12/2011
02/1961 - 08/1963
03/1998 - 08/2007
01/1961 - 12/2011

os valores adotados para a análise de sensibilidade de cada variável de entrada variaram
de acordo com os dados apresentados na
Tabela 2. Os valores adotados extrapolam os
limites dos valores observados de cada variável, permitindo assim obter uma avaliação
do comportamento da RNA em situações
mais extremas do que as registradas na série
histórica. Para a extrapolação dos limites foram observadas as condições climáticas previstas para o futuro, com base no modelo
Eta (BLACK, 1994), no período entre 2011
e 2041.

Após a simplificação do modelo, com a obtenção de uma arquitetura de RNA mais eficiente, a
sexta etapa consistiu na avaliação do modelo obtido,
considerando os seguintes itens:
a) análise visual comparativa dos hidrogramas
(observado e simulado);
b) análise visual comparativa das curvas de
permanência das vazões mensais, observadas
e simuladas;
c) análise quantitativa através de indicadores
de desempenho, como o coeficiente de Nash-Sutcliffe (NS), o RMSE e o erro relativo
absoluto (ER);
d) análise de sensibilidade do modelo, através
de uma adaptação da metodologia apresentada por Lek et al. (1996): nesta adaptação
verificou-se se o efeito causado na vazão de
saída, ao alterar os valores de cada variável
de entrada (fixando as demais variáveis em
seus valores médios), é condizente com os
processos físicos conhecidos. Neste estudo,

Na sétima etapa foi realizada uma comparação do desempenho da RNA com relação ao desempenho do modelo SMAP, apresentado por Lopes et al. (1982). Trata-se de um modelo conceitual
concentrado, do tipo chuva-vazão, que utiliza os
parâmetros do modelo proposto pelo Soil Conservation Service - modelo SCS (SCS, 1975) - para a separação do escoamento. A principal diferença entre o
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Tabela 2 - Intervalo de valores observados na série histórica e adotados para a análise de sensibilidade de cada variável.

Variáveis de Entrada
Precipitação: P(t) e P(t-1)
Precipitação média (2 meses):
Evapotranspiração: E(t) e E(t-1)
Evapotranspiração média (2 meses):
Balanço de água: S(t)
Balanço médio de água (2 meses):
filtro da precipitação: fP
filtro do balanço de água: fS

Valores Observados (mm)

Limites Adotados (mm)

Média

Mínimo

Máximo

Mínimo

Máximo

143,8
143,8
109,0
109,0
35,3
69,7
144,2
35,2

6,7
17,6
35,1
39,6
-189,4
-356,0
45,8
-109,5

546,9
436,7
208,4
208,3
456,5
663,5
357,4
246,8

0,0
0,0
6,0
9,0
-300,0
-540,0
0,0
-180,0

630,0
510,0
240,0
240,0
570,0
840,0
390,0
300,0

Estas variáveis remanescentes caracterizamse principalmente por cada uma representar mais
do que apenas um processo hidrológico que ocorre
na bacia, enquanto que as entradas brutas de precipitação e de evapotranspiração (P e E) explicam
apenas uma parcela reduzida do ciclo hidrológico.
Variáveis como o saldo médio de água ( ̅), o filtro
de precipitação (fP) e o filtro do saldo de água (fS)
constituem-se em uma conjugação de processos
hidrológicos, representando a disponibilidade e o
armazenamento de água no solo e nos rios da bacia.
Estas variáveis, por já conterem as informações das
entradas brutas, além dos outros processos representados, reduzem as possíveis contribuições adicionais
destas entradas, as quais tornam-se irrelevantes para
a reprodução das vazões resultantes.
A Tabela 3 apresenta o Índice de Contribuição Relativa destas três variáveis ( ̅, fP e fS) no modelo inicial (10 entradas) e no modelo final. A variável mais importante durante a simulação foi a fS,
com contribuição variando de 33% no modelo inicial (10 entradas) a 40% no modelo mais simplificado
(três entradas). É importante destacar a elevada
importância destas três variáveis desde o primeiro
modelo, quando as três somavam mais de 70% da
contribuição (RCI) de todas as variáveis juntas.
Ao comparar o desempenho das duas RNAs,
com 10 entradas e com três entradas, através dos
hidrogramas obtidos (Fig. 4 e 5), considerando a
série total (1961-2011), pode-se observar que o desempenho dos dois modelos foi muito satisfatório,
com pequena vantagem para o modelo inicial, com
10 variáveis de entrada. Ambos os modelos representaram de modo adequado os períodos de estiagem e
de cheia, com suave tendência de subestimação das
vazões mais altas.

SMAP e o modelo SCS é que, no primeiro, é possível
a simulação de séries contínuas de vazões, não apenas cheias de projeto. O modelo SMAP, na versão
mensal, utiliza apenas dois reservatórios (subsuperficial e subterrâneo).
A escolha do modelo SMAP para a comparação se deve aos bons resultados obtidos com a sua
aplicação em estudos recentes como em Block et al.
(2009) e Kwon et al. (2012). Além disso, outro fator
que influenciou na escolha do modelo hidrológico
está relacionado à sua simplicidade, com apenas
quatro parâmetros: capacidade de saturação do solo,
coeficiente de escoamento, coeficiente de recarga e
coeficiente de recessão do escoamento de base.
Estes parâmetros devem ser calibrados com o uso de
alguma função objetivo, como por exemplo, o RMSE.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
Neste item são apresentados os principais
resultados obtidos quanto ao desempenho do modelo baseado nas RNAs, à análise de sensibilidade e à
comparação entre o modelo de RNAs e o modelo
SMAP.
De acordo com o que foi descrito na metodologia do trabalho, o modelo hidrológico inicial
apresentou 10 variáveis de entrada, combinadas com
o mesmo número de neurônios na camada intermediária, o que resultou em 121 pesos sinápticos no
modelo (ligações entre as variáveis e os neurônios
da camada intermediária e de saída). Através do
algoritmo de simplificação da RNA foram excluídas
sete variáveis de entrada, resultando em um modelo
hidrológico menos complexo, com apenas três entradas ( ̅, fP e fS) e 16 pesos sinápticos.
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Tabela 3 - Índice de Contribuição Relativa (RCI) das três variáveis mais importantes no modelo com RNAs.

Variável

RCI no modelo inicial

RCI no modelo final

23%

31%

fP (filtro com decaimento exponencial - precipitação)
15%
fS (filtro com decaimento exponencial - balanço de
33%
água)

29%

Somatório destas variáveis

100%

̅ (balanço médio de água nos tempos t e t-1)

71%

40%

Figura 4 - Hidrogramas: observado e simulado pela RNA inicial (10 entradas), 1961 a 2011, bacia do rio Ijuí,
posto Santo Ângelo.

Figura 5 - Hidrogramas: observado e simulado pela RNA final (3 entradas), 1961 a 2011, bacia do rio Ijuí,
posto Santo Ângelo.

A diferença de desempenho entre os modelos se torna ainda menor, praticamente imperceptível, quando considerada somente a série de verificação (Fig. 6). Pode-se verificar que a dispersão dos
pontos nos dois gráficos da Figura 6 é muito peque-

na, indicando que os valores simulados são semelhantes aos observados. O coeficiente NS do modelo
simplificado (RNA final: três entradas) foi de 0,904,
enquanto que no modelo inicial (RNA: 10 entradas)
foi de 0,907. Quanto ao RMSE, a RNA final apresen-
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840 mm para a variável de balanço de água ( ̅),
fixando-se as demais variáveis com o valor médio
observado, as vazões variam de 84 a 407 m³/s. Já
para a variável fP (filtro de precipitação), para valores de 0 a 390 mm, as vazões oscilam entre 64 e 332
m³/s. Por fim, para a variável fS (filtro do balanço
de água), as vazões também apresentaram valores
crescentes, de 37 a 348 m³/s.
O mesmo não ocorre com o modelo inicial,
quando pode-se observar que algumas variáveis não
foram bem interpretadas na RNA (Fig. 9). Um bom
exemplo é a variável P(t-1), a qual deveria influenciar, de forma contínua e positivamente, no aumento
das vazões, tendência esta que não é observada no
gráfico.
Podem-se mencionar também as variáveis de
evapotranspiração no tempo t, E(t), e de evapotranspiração média nos tempos t e t-1, , que deveriam provocar a redução da vazão à medida que seus
valores aumentam, uma vez que representam a perda de água para a atmosfera. Entretanto, este processo físico foi interpretado de forma muito equivocada pelo modelo de RNAs inicial, como pode ser
observado claramente na Figura 9
Isto indica que, embora os resultados tenham sido um pouco mais precisos, a capacidade de
generalização da RNA inicial não é tão satisfatória
quanto a da RNA simplificada, sendo praticamente
impossível interpretar/compreender o funcionamento do modelo com 10 entradas.
Esta constatação deve ser considerada na escolha do modelo hidrológico, ainda mais quando
pretende-se simular a vazão em cenários de mudanças climáticas. Neste caso, é imperativa a necessidade de se obter um modelo capaz de proporcionar a
adequada interpretação do processo físico que envolve cada variável de entrada.
Assim, com base nos resultados e discussões
apresentados, aceita-se que o modelo simplificado
de RNAs, com apenas três variáveis, é o mais adequado para a simulação hidrológica na bacia do rio
Ijuí, para aplicações que envolvam apenas dados
relacionados à precipitação e à evapotranspiração.
Uma vez escolhida a melhor configuração
de rede (hidrologicamente consistente), foi realizada uma comparação dos resultados obtidos pela
RNA com o modelo hidrológico SMAP. A Figura 10
apresenta uma comparação entre os dois modelos
através de um gráfico de dispersão (Q observada x Q
simulada), considerando apenas o período de verificação, de fevereiro de 2002 a setembro de 2009.

tou um valor de 37,1 m³/s, enquanto que a RNA
inicial obteve RMSE igual a 36,4 m³/s. O erro relativo absoluto (ER) dos modelos foi de 21,7% (RNA
com três entradas) e 19,1% (RNA com 10 entradas).
As curvas de permanência obtidas através da
simulação (Fig. 7) ilustram também os bons resultados da modelagem com as RNAs. Pode-se observar
que o ajuste da curva de permanência entre a Q5 e a
Q60 é excelente nos dois modelos. No intervalo de
vazões mais baixas (por exemplo, Q80 ou Q90), o
modelo inicial apresentou resultados levemente
mais consistentes, tendendo à subestimativa destas,
enquanto que no modelo final, a tendência é de
superestimativa das vazões neste intervalo.
Na estimativa da Q50, cujo valor observado
foi de 116,5 m³/s, os modelos atingiram ótimo desempenho, com valores de 114,6 m³/s e de 114,4
m³/s, nas RNAs com 3 e 10 variáveis de entrada,
respectivamente. Já na estimativa da Q90 (valor observado igual a 38,8 m³/s, o modelo com 10 entradas se aproximou mais, com valor de 38,4 m³/s,
enquanto que o modelo mais simplificado obteve a
vazão de 47,3 m³/s. Na estimativa da Q95, cujo valor
observado foi de 32 m³/s, os modelos apresentaram
valores de 29,5 m³/s e de 38,9 m³/s, nas RNAs com
10 e 3 variáveis de entrada, respectivamente.
Ainda que, de modo geral, o desempenho
do modelo inicial tenha sido levemente superior ao
do modelo simplificado, é importante destacar que
o modelo final possui aproximadamente 10% da
dimensionalidade da RNA inicial, indicando que o
mesmo é mais parcimonioso. A simplicidade do
modelo resultante facilita a interpretação do funcionamento da rede, o que deve ser considerada
como uma grande vantagem da aplicação do modelo com menos variáveis de entrada. Além disso, ao
realizar a análise de sensibilidade, pode-se verificar
que os processos físicos inerentes às variáveis de
entrada foram representados mais adequadamente a
partir da RNA com apenas três entradas, o que concede, a posteriori, uma certa base conceitual ao modelo resultante. No modelo final, a vazão apresentou
um aumento contínuo, à medida que os valores de
̅, fP e fS aumentaram, inclusive nos intervalos extremos, para os quais a RNA não foi treinada (Fig.
8). Este comportamento condiz com o esperado,
pois, tanto as variáveis resultantes da aplicação dos
filtros às precipitações quanto o saldo de água representam a quantidade de água disponível na bacia. Fisicamente, quanto maior a disponibilidade de
água, maior é a vazão.
A Figura 8 ilustra a tendência de aumento
da vazão simulada em função do aumento dos valores de ̅, fP e fS. Considerando os limites de -540 e
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Figura 6 - Gráfico de dispersão entre as vazões calculadas e observadas, considerando o período de verificação
(1961-1963; 1998-2007) — bacia do rio Ijuí, posto Santo Ângelo.

Figura 7 - Curvas de permanência das vazões no rio Ijuí, posto Santo Ângelo (1961-2011): observada
e simuladas com os modelos de RNAs (com 3 e 10 entradas).

Figura 8 - Sensibilidade da vazão no rio Ijuí às variáveis: balanço de água ( ̅), filtro de precipitação (fP)
e filtro de balanço de água (fS) - Modelo de RNAs simplificado, com três entradas.
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Figura 9 - Sensibilidade da vazão no rio Ijuí às variáveis do modelo de RNAs inicial (com 10 entradas).

Fica evidente que a simulação utilizando o
modelo com RNAs apresenta resultados muito mais
consistentes em relação ao SMAP, para todos os
níveis de vazão (períodos de estiagem e de cheia). O
SMAP, de modo geral, apresentou uma significativa
tendência de subestimação das vazões.
Ao comparar dois indicadores de desempenho dos modelos, considerando o período de verificação (2002-2009), a diferença fica ainda mais evidente: a) o coeficiente NS da simulação com o modelo SMAP foi de 0,672, enquanto que com as RNAs
o NS foi de 0,898; b) o RMSE foi significativamente
superior com a aplicação do modelo SMAP, com
valor de 55,7 m³/s, enquanto que com as RNAs o
valor foi de 38,2 m³/s.
Diante dos resultados observados na avaliação dos modelos hidrológicos com RNAs, e considerando a comparação com o modelo SMAP, pode-se
afirmar que a rede neural com apenas três variáveis
de entrada representou satisfatoriamente o comportamento hidrológico do rio Ijuí, e constitui-se em

Figura 10 - Gráfico de dispersão entre as vazões calculadas
pelo modelo SMAP e pelo modelo de RNAs, e as vazões
observadas no posto Santo Ângelo (fev/2002 — set/2009).
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Ijuí, considerando os indicadores de eficiência, a
parcimônia e a representação dos processos hidrológicos, foi o obtido no final do procedimento de
simplificação da RNA, com apenas três das dez variáveis de entrada selecionadas previamente. Foram
elas: o balanço médio de água nos tempos t e t-1 ( ̅);
o filtro da precipitação (fP); o filtro do balanço de
água (fS). Neste modelo, o número de pesos sinápticos foi reduzido a apenas 16.
Utilizando este modelo, foi obtido um coeficiente NS igual a 0,904, com RMSE de 37,1 m³/s e
erro relativo absoluto de 21,7%. Embora este não
tenha sido o melhor desempenho (quantitativo)
observado durante todas as tentativas de simulação,
esta configuração se mostrou consistente e a mais
eficiente, principalmente, por sua simplicidade (fácil interpretação e mais controle por parte do pesquisador) e por representar adequadamente os processos físicos envolvidos entre as variáveis de entrada
e a vazão de saída, como foi observado na análise de
sensibilidade do modelo. Além disto, o modelo de
RNA selecionado apresentou uma razoável capacidade de extrapolação, tendo-se em vista que foram
testados valores que excediam os limites utilizados
no treinamento da rede.
Por fim, ao comparar o desempenho das
simulações realizadas com a RNA simplificada e o
modelo SMAP, ficou ainda comprovada a qualidade
do modelo baseado em RNAs. A diferença de NS
entre as duas simulações foi de 0,226 (RNAs: 0,898;
SMAP: 0,672), e a diferença de RMSE foi de 17,5
m³/s.

uma excelente alternativa para a modelagem das
vazões médias mensais. Mesmo tratando-se de um
modelo hidrológico de origem empírica, sem embasamento físico preconcebido, as RNAs interpretaram
adequadamente os processos hidrológicos associados às precipitações e à evapotranspiração na bacia.
Isto ocorreu porque o modelo resultante
tornou-se bastante sofisticado, compreendendo
também transformações das variáveis de entrada e
transformações de escala. Como exemplo, pode-se
mencionar a inclusão de variáveis com o filtro de
decaimento exponencial, aplicado às precipitações e
ao saldo de água, que gera um significativo incremento no desempenho do modelo hidrológico. Tais
variáveis representam a condição antecedente de
umidade do solo na bacia hidrográfica, integrando
satisfatoriamente mais processos hidrológicos do
que as entradas de precipitação e de evapotranspiração nos tempos anteriores. Deste modo, a RNA
tornou-se o núcleo deste modelo mais amplo, que
acabou incorporando alguma base conceitual, como
resultado da pesquisa para a sua definição final.
Além disto, outra contribuição relevante
deste trabalho se refere à possibilidade da aplicação
deste tipo de modelo, em intervalo de tempo mensal, em estudos referentes à disponibilidade hídrica
no futuro, tendo em vista a razoável capacidade de
extrapolação em relação aos dados observados no
passado, conforme observado na análise de sensibilidade. Tal modelo pode ser aplicado em estudos
hidrológicos relacionados à variabilidade e mudança
climática, temáticas intensamente discutidas na atualidade por cientistas da área ambiental e de recursos
hídricos.
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Considerando o conjunto de resultados e
das discussões apresentadas neste trabalho, concluise que a metodologia proposta para a modelagem
das vazões mensais, na bacia hidrográfica do rio Ijuí,
com base em RNAs, apresentou resultados muito
consistentes. Esta consistência é demonstrada não
apenas pelos indicadores quantitativos de desempenho, mas também pelas análises de hidrogramas e
de curvas de permanência, além das análises de
sensibilidade dos modelos, que proporcionaram
uma interpretação do funcionamento das RNAs.
Além disso, a avaliação ainda compreendeu uma
breve comparação com o modelo determinístico
SMAP.
O modelo identificado como o mais adequado para a simulação das vazões na bacia do rio
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The Performance Of Artificial Neural Networks
(ANNs) For Monthly Hydrological Simulation
ABSTRACT
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The aim of this study was to evaluate the performance of hydrological models based on ANNs for hydrologic
simulation of mean monthly flows, using only meteorological and rainfall data. This study was performed in Rio
Ijuí Basin, in the area of contribution to the Santo Ângelo
river gauging station (5,414 km²), in Rio Grande do Sul,
Brazil, with average flow of 138 m³/s in the period between
1941 and 2005. The following research procedures were
adopted: i) organization and consistency analysis of data,
ii) spatial interpolation of meteorological and rainfall
data, iii) estimation of reference evapotranspiration, iv)
monthly rainfall, evapotranspiration and flow extraction,
v) hydrological modeling with ANNs. The evaluation of the
tested models was performed through visual comparative
analysis of hydrographs and permanence curves (observed
and simulated), the quantitative performance indicators
such as the Nash-Sutcliffe coefficient (NS), and a sensitivity analysis to understand and interpret the functioning of
ANN. Furthermore, a comparison was performed with the
hydrological model SMAP, a conceptual model adapted for
monthly simulations, proposed by Lopes et al. (1982). The
ANN model that was most suitable for flow simulation
presented only three input variables, with 16 synaptic
weights. Using this model an NS equal to 0.904 was obtained, with RMSE equal to 37.1 m³/s Sensitivity analysis
showed that the ANN related correctly chosen input variables to the network output, respecting the physical principles
involved in the hydrological system. Furthermore, it was
found that the ANN model presented a reasonable extrapolation capability. A large difference was observed in NS
(ANNs: 0.898, SMAP: 0.672), comparing the performance
of the simulations with the ANN model and SMAP model,
between 2002 and 2009.
Key-words: Rio Ijuí Basin; hydrological modelling; monthly streamflow; sensitivity analysis.
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RESUMO
A utilização de microrreservatórios para controle de drenagem na fonte pode proporcionar a melhoria do sistema
de drenagem urbana, desde que estes sejam dimensionados adequadamente. Nos projetos de drenagem é comum adotar-se o
valor de 0,61 para coeficiente de descarga, sem avaliar a classificação da literatura clássica das tubulações de descarga, se
funcionam como orifícios, bocais ou tubos curtos, classificação esta referente à relação entre comprimento e diâmetro da tubulação (L/D). Este fato pode ocasionar ineficiência do microrreservatório no amortecimento do pico de cheia. Este artigo analisa os valores de coeficiente de descarga utilizados na equação geral dos orifícios para dimensionar as tubulações de descarga
de microrreservatórios. Para avaliar experimentalmente os valores de coeficiente de descarga para diferentes cargas hidráulicas, foi construído em laboratório um microrreservatório com 1,40 m³, com tubos de descarga colocados junto ao fundo do
reservatório, fabricados com material plástico, de comprimentos de 15 e 25 cm e diâmetros de: 20 mm, 25 mm, 32 mm, 40
mm, 50 mm, 60 mm e 75 mm. Os ensaios em laboratório foram feitos para alturas de nível d’água no interior do microrreservatório que variaram a cada 10 cm, entre as alturas de 30 a 120 cm. Os resultados das simulações realizadas mostraram
que de um modo geral os valores encontrados para os coeficientes de descarga variaram entre 0,88 e 0,96, não apresentando
significante alteração devido ao nível de água no reservatório, na faixa de estudo (2<L/D<13). Esses valores foram superiores aos recomendados pela literatura e aproximadamente 50% maiores do que o valor usualmente utilizado em projetos de
drenagem. Por fim, através de exemplo, mostrou-se o acréscimo de vazão provocado pelo dimensionamento incorreto dos tubos
de descarga dos microrreservatórios e destacou-se a importância de maior rigor na adoção do coeficiente de descarga, com base
na relação L/D e posição com relação ao fundo do reservatório.
Palavras chave: microrreservatório; orifício; coeficiente de descarga.

pluvial gerado com a redução da parcela de infiltração e lançam vazões controladas no sistema de drenagem. Esse controle pode proporcionar a manutenção das vazões de pré-urbanização, ou seja, vazões anteriores às condições de impermeabilização
do solo.
Algumas cidades brasileiras já possuem legislação obrigando os empreendedores a instalarem
esses dispositivos de controle, nos casos de impermeabilização excessiva do solo. Drumond et al.
(2011) verificaram que dentre as legislações
municipais brasileiras, o Decreto Municipal n°
15.371/06 de Porto Alegre é a mais restritiva,
exigindo-se volumes de reservação de água pluvial
aproximadamente 7 (sete) vezes maiores do que a
Lei n° 9.959/10 de Belo Horizonte e o Código de
Obras de Guarulhos, que possuem legislações mais
brandas. Foram avaliadas ainda: a Lei n° 13.276/02
de São Paulo, o Decreto n° 23.940/04 do Rio de
Janeiro e o Decreto n° 176/07 de Curitiba.

INTRODUÇÃO
Para Baptista et al. (2005), o conceito de
“tecnologias alternativas” ou compensatórias de
drenagem busca neutralizar os efeitos da urbanização sobre os processos hidrológicos, com benefícios
para a qualidade de vida e a preservação ambiental.
O uso de técnicas compensatórias com dispositivos de controle de drenagem na fonte, como
por exemplo, microrreservatórios, pode proporcionar melhorias no funcionamento do sistema de
drenagem urbana dos municípios.
Esses reservatórios de pequeno porte, instalados em lotes urbanos, captam as águas pluviais das
áreas impermeabilizadas do terreno (em geral, telhados e pisos), armazenam o excedente de água
*
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O projeto hidráulico de microrreservatório
deve ser desenvolvido considerando-se dois aspectos
principais: a vazão máxima a ser lançada na rede
pública de drenagem e o volume necessário para
armazenar temporariamente a quantidade de água
excedente entre o hidrograma de entrada e o hidrograma de saída desejado.
A instalação de microrreservatórios em lotes
tendo como princípio a manutenção das condições
naturais do terreno exige que a vazão máxima de
saída após a impermeabilização do solo não ultrapasse a vazão máxima nas condições com o solo permeável. Outra possibilidade de se determinar a vazão de
restrição é baseá-la nos valores de vazão que o sistema
de drenagem a jusante possa suportar.
As vazões de saída do microrreservatório são
determinadas por meio das análises hidrológicas da
área em estudo e hidráulicas da estrutura de descarga do microrreservatório.
A determinação do hidrograma gerado nas
situações anterior e posterior à impermeabilização
do solo pode ser feita utilizando-se diversos métodos
de transformação chuva-vazão, como o Racional
(PORTO, 1995), Soil Conservation Servive (CHOW,
1988), Snyder (LINSLEY et al., 1988), Santa Bárbara
(TOMAZ, 2011), Hidrograma Unitário (CHOW,
1988), entre outros.
Um dos modelos mais utilizados para simular o amortecimento de cheias em reservatórios é o
método elaborado por Puls em 1928 (BAPTISTA et
al., 2005), que possibilita a determinação do hidrograma de saída. O método utiliza a equação da continuidade e a relação entre armazenamento e vazão
é obtida considerando-se a linha d’água no reservatório horizontal.
Para realizar a simulação com o método de
Puls, antes é necessário estabelecer o tipo de estrutura de descarga que regulará a vazão de saída do microrreservatório. A vazão efluente do descarregador
de fundo é função da carga hidráulica, da seção e da
extensão da estrutura de descarga. Tubos curtos e
com diâmetro inferior ao da entrada, como o mostrado em detalhe na Figura 1, são utilizados para
realizar essa função de amortecimento.
Ramamurthi e Nandakumar (1999) afirmam que pequenas mudanças na forma do emboque, ou no material dos tubos podem acarretar significantes alterações na vazão escoada, bem como na
estrutura do jato formado.
Os fatores intervenientes no dimensionamento dos tubos de descarga dos microrreservatórios
são evidenciados por meio da análise teórica apresentada a seguir.

Figura 1 - Esquema (em corte) de um microrreservatório

Funcionamento Hidráulico
A modelação hidráulica da tubulação de
descarga do microrreservatório pode ser realizada
aplicando a equação de Bernoulli entre um ponto
na superfície de água do microrreservatório e outro
na saída do tubo de descarga, no eixo desta tubulação, ambos, sujeitos à pressão atmosférica. Assim,
demonstra-se que a carga total (h) equivale à soma
da carga cinética do escoamento, acrescida das perdas de carga contínua e localizada ao longo da tubulação, conforme expressa a equação (1).
h

U2
U 2 fL U 2
k

2g
2g D 2g

(1)

em que:
U= velocidade média do escoamento (m/s);
h=carga total, acima do eixo da tubulação (m); Nas
situações em que a tubulação trabalha afogada a
carga (h) corresponde à diferença entre os níveis de
água a montante e a jusante da tubulação de descarga;
g= aceleração da gravidade (m/s2);
k= coeficiente de perda de carga localizada;
L= comprimento da tubulação de descarga (m);
D=diâmetro da tubulação (m);
f=coeficiente de atrito da equação Universal, que
depende da viscosidade da água, da aspereza da
tubulação, além de D e U.
A partir da equação (1) é possível explicitar
a velocidade média (equação 2), onde o numerador
corresponde à velocidade teórica do escoamento. A
expressão do denominador representa o efeito das
perdas de carga, cujo inverso corresponde ao coeficiente de velocidade (Cv), conforme expressão (3).
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valores de Cc entre 0,67 e 0,61. Na prática tem-se
assumido para L/D≤1,5 o valor de Cc= 0,61 (LIENHARD V e LIENHARD IV, 1984). Contudo, segundo King (1954), quando o emboque tem arestas
arredondadas, a contração é praticamente suprimida e Cc aproxima-se da unidade.
Para L/D>1,5 o jato primeiro contrai e depois expande, preenchendo o interior do conduto.
Assim sendo, o coeficiente de contração é igual à
unidade (Cc=1,0).
Considerando o produto do coeficiente de
contração Cc pelo coeficiente de velocidade Cv igual
ao coeficiente de descarga (Cd=Cc.Cv), a vazão escoada no tubo de descarga pode ser expressa pela
equação (5):

Assim, este coeficiente corrige a velocidade teórica
para levar em consideração a sua redução devido às
perdas de carga existentes (ver equação 4). Por conseguinte, esse coeficiente é sempre inferior à unidade.

U

Cv 

2 gh

(2)

1  k  fL / D
1
1  k  fL / D

(3)

U  Cv 2 gh

(4)

Q  C d A 2 gh

A vazão escoada pode ser obtida por meio
da equação da continuidade, ou seja, pelo produto
da velocidade média do escoamento, expressa na
equação (4), pela área da seção transversal.
Contudo, quando a relação entre o comprimento e o diâmetro (L/D) da tubulação é inferior ou igual a 1,5 as linhas de fluxo convergem para
uma seção mais contraída que a da abertura, denominada vena contracta (KING, 1954), localizada externamente à estrutura, como ilustra a Figura 2.
Nesse caso, a determinação da vazão escoada depende da área da seção contraída, que é determinada por meio do coeficiente de contração (Cc). Este
coeficiente é definido como a razão entre a área do
jato (Ac) na vena contracta e a área da seção transversal do tubo de descarga (A), ou seja: Cc = Ac/A.
Pressão
atmosférica

h

Diâmetro
do orifício

onde: Q = vazão (m³/s); Cd =coeficiente de descarga; A = área da seção transversal do tubo (m²); h =
corresponde à carga total sobre o eixo do tubo (m).
King (1954) descreve que a proximidade de
um orifício a uma superfície perpendicular ao seu
plano impede a aproximação livre da água em todas
as direções e restringe a contração. Se o orifício tem
qualquer porção do seu bordo nivelada com a parte
inferior ou um lado do canal de alimentação, a contração dessa porção é totalmente suprimida.
Azevedo Netto (1998) recomenda que para
a contração da veia modificada, ou mesmo suprimida, em orifícios circulares, deve-se calcular um novo
coeficiente de descarga utilizando a seguinte equação (6):

Pressão
atmosférica

Diâmetro na
vena contracta

Pressão
atmosférica

L/D<1,5

h

(5)

C d '  C d ( 1  0 ,13 k )

(6)

onde: Cd’ =coeficiente de descarga modificado; Cd =
coeficiente de descarga; k = perímetro da parte em
que há supressão sobre perímetro total do orifício.
Para orifício junto a uma parede lateral, k=0,25;
para orifício junto ao fundo, k=0,25; para orifícios
junto ao fundo e a uma parede lateral , k=0,50; para
orifícios junto ao fundo e a duas paredes laterais,
k=0,75.

vena contracta

L D
L/D>1,5

Figura 2 - Configuração do escoamento junto ao tubo de
descarga

Pelo exposto anteriormente, conclui-se que
o coeficiente de descarga é altamente dependente
da relação L/D e da proximidade do orifício junto a
paredes e ao fundo, fatores que influenciam a perda
de carga. Dentre esses merecem destaque as perdas
de carga localizadas, notadamente a que ocorre no
emboque, bem como a rugosidade do tubo. Além

Experimentos realizados por Smith e Walker em 1923 (apud Brater et. al, 1996) para orifícios
circulares, com emboque de arestas vivas indicaram
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A bibliografia técnica a respeito de coeficientes de descarga para orifícios é antiga, mas bem
consolidada, graças aos experimentos de Hamilton e
Smith (1886), Smith e Walker (1923), Medaugh e
Johnson (1940) (apud BRATER et. al, 1996). Contudo, quando se trata de bocais e tubos curtos, poucos
trabalhos tratam do tema. A maioria dos experimentos realizados para a determinação do coeficiente de
descarga em tubos curtos remonta o início do século
XX e por isso não contempla os tubos plásticos, hoje
em dia de uso frequente nas instalações hidráulicas.
Além disso, as estruturas de descarga nos
microrreservatórios são localizadas junto ao fundo,
esse posicionamento provoca a supressão parcial da
contração da vena contracta no orifício, o que não é
levado em conta na adoção dos valores de coeficiente de descarga na maioria dos projetos.
Por isso, neste trabalho foram avaliados experimentalmente os coeficientes de descarga para
tubos de PVC, com alguns diâmetros e comprimentos escolhidos, tendo em vista o seu uso em microrreservatórios.

disso, a temperatura do fluido tende alterar as propriedades físicas do fluido, principalmente a viscosidade cinemática ()e consequentemente o número
de Reynolds.
A bibliografia técnica, em geral, assume que
estruturas com comprimento relativo inferior ou
igual a 1,5 são classificadas como orifícios. Para valores acima desse valor será adotada a classificação
sugerida por Azevedo Netto (1988), apresentada na
Tabela 1.

Tabela 1 — Classificação das tubulações de descarga
Classificação
Orifício
Bocal
Tubo curto

Relação L / D
L/D ≤1,5
1,5 < L/D < 3
3 < L/D < 500

Fonte: Azevedo Netto (1998)

Conforme
mencionado
anteriormente,
quando a relação L/D é inferior a 1,5 tem-se adotado
na prática Cd=0,61. Contudo, os dispositivos de descarga dos microrreservatórios raramente se enquadram nessa faixa, tendo quase sempre L/D superior a
1,5. Para Brater et al. (1996) os coeficientes de descarga para bocais apresentam valores que variam de
0,78 a 0,83. O valor médio geralmente utilizado na
prática é 0,82. Quando se trata de tubos curtos (3 <
L/D < 500), o coeficiente de atrito (f) exerce maior
influência em Cv (ver equação 3) e consequentemente no valor de Cd. A Tabela 2 apresenta alguns resultados de experimentos realizados para tubos fabricados com diferentes materiais, que comprova que o
coeficiente de descarga reduz com o aumento da
relação L/D. Os experimentos de Eytelvein (apud
AZEVEDO NETTO, 1956) foram realizados com
tubos de ferro fundido novo e diâmetro de 0,30 m.
Os experimentos de Azevedo Netto (1956) foram
conduzidos em tubos de aço galvanizado com diâmetros de 3/4", 1”, 1 1/2" e 2" (sic) e os de Yarnell et al.
(apud King, 1954) em tubos de concreto, diâmetro
igual a 0,30 m.

Estudos realizados com microrreservatórios
no Brasil
Agra (2001) analisou o funcionamento, para
precipitações reais, de um microrreservatório de 1
m³, com altura de 50 cm, construído para receber a
área de contribuição de um telhado de 337,5 m² (15
m x 22,5 m). Foram avaliadas duas configurações de
tubulações de saída, uma com dois diâmetros de 40
mm e outra com um diâmetro de 50 mm .
Dos 32 eventos chuvosos monitorados entre
agosto de 2000 e janeiro de 2001, foram apresentadas as análises de oito eventos. Verificou-se que os
valores encontrados para os coeficientes de descarga
tiveram grande variação, como mostra a Tabela 3,
atribuídos a três problemas observados: a deposição
de sedimentos e folhas, a instabilidade da linha
d’água e a discretização dos linígrafos. Os valores de
coeficiente de descarga foram calculados para os
pares de cota-vazão, com alturas superiores ao diâmetro do tubo utilizado.
Agra (2001) descreveu ainda que, em razão
da grande variabilidade dos resultados apresentados,
seria necessária a realização de estudos mais detalhados sobre as estruturas de saída, para verificar se
funcionam como orifícios, bocais ou tubos curtos.
No estudo não foram informados os comprimentos dos tubos e a relação L/D, utilizada para
classificar a estruturas de descarga.

Tabela 2 — Coeficientes de descarga para tubos curtos
L/D
10
20
30
40

Eytelvein
0,77
0,73
0,70
0,66

Azevedo Netto
0,73
0,70
0,64

Yarnell et al.
0,78
0,77
0,76
0,74
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torze tubos de descarga, com diferentes diâmetros e
comprimentos para 10 alturas de nível d’água no
interior do microrreservatório.

Tabela 3 — Resultados dos Cds por evento

1 D=50 mm

2 D=40 mm

Evento

Cd (mé- Cd (má- Cd (mí- Desvio
dio)
ximo)
nimo)
Padrão

1

0,24

0,96

0,01

0,18

2

0,22

0,48

0,09

0,08

3

0,17

0,73

0,00

0,10

4

0,17

0,77

0,01

0,13

5

0,24

0,93

0,01

0,21

6

0,12

0,80

0,00

0,14

7

0,32

0,84

0,03

0,18

8

0,47

0,67

0,02

0,16

Materiais utilizados
O aparato experimental foi construído, em
chapas de madeira naval compensada, com dimensões de 1,00 m para a largura e o comprimento e
1,40 m para a altura e revestido internamente com
massa impermeabilizante. Foram instaladas na parte
inferior do microrreservatório, tubulações de descarga, com diâmetros nominais de: 20mm, 25 mm,
32 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm e 75 mm. Estes diâmetros foram escolhidos como sendo os prováveis
para realizar o amortecimento do pico de vazão em
lotes urbanos.
Para cada um desses diâmetros foram testados tubos com comprimentos de 15 e 25 cm. Estes
comprimentos foram escolhidos por possuírem as
dimensões prováveis das paredes de um microrreservatório, conforme a disposição do tijolo, feita
com tijolos cerâmicos requeimados, considerando
ainda o seu revestimento.
Além das tubulações de descarga foram colocados extravasores, com diâmetros de 4”, na parte
lateral do microrreservatório. Esses distavam 10 cm
um do outro entre as alturas de 30 cm e 120 cm do
fundo do microrreservatório. Os extravasores foram
construídos com a finalidade de manter a carga hidráulica no interior do microrreservatório constante.
Buscou-se realizar os ensaios, quando a vazão de saída
do extravasores encontravam-se baixas e estabilizadas.
A entrada de água no microrreservatório foi
feita por um tubo de alimentação perfurado localizado na parte superior. Foram feitos oito furos, de maneira a permitir uma melhor distribuição e reduzir a
perturbação no nível d’água.
Na Figura 3 (a) é mostrado o projeto com a
vista frontal do microrreservatório e na Figura 3 (b) é
mostrado o microrreservatório em planta.

Fonte: Agra (2001)

Em outro estudo realizado na Universidade
Federal do Rio Grande do Sul/UFGRS, Tassi (2002)
simulou a implantação de microrreservatórios em
lotes de 300 e 600 m² em uma bacia com 977 ha e
com as mesmas características de uma bacia urbana
da cidade de Porto Alegre, para verificar o impacto
gerado nas redes de micro e macrodrenagem.
Foram avaliadas diferentes configurações
dos microrreservatórios, como funcionamento online ou off-line, volumes que variaram de 2 a 8 m³ e
estruturas de descarga com diâmetros que variaram
de 10 a 40 mm.
Os coeficientes de descarga adotados foram
obtidos por meio de curvas determinadas por Mello
Porto (2001) para orifícios, que variaram entre 0,61
a 0,65, em função do diâmetro e da carga hidráulica.
Constata-se assim, que mesmo sendo simples
a base teórica e a classificação (orifícios, bocais e
tubos curtos), na maioria dos trabalhos realizados,
os autores consideram os descarregadores de fundo
como orifícios, não importando qual seja a relação
L/D (Lencastre, 1972).
A adoção inadequada desses coeficientes de
descarga pode levar a erros graves de dimensionamento desse dispositivo, reduzindo a eficiência do
microrreservatório como amortecedor do pico de
cheia.

Realização dos ensaios
Como descrito anteriormente, nos ensaios,
analisaram-se as capacidades de esgotamento de 14
diferentes tubulações de saída com o objetivo de
apurar os valores de coeficientes de descarga em
microrreservatórios. O esquema de fluxo do conjunto experimental é mostrado na Figura 5.

MATERIAL E MÉTODOS
Com o objetivo de avaliar os valores de coeficiente de descarga, foi construído um microrreservatório com volume total de 1,40 m³ no CPH - Centro de Pesquisas Hidráulicas e de Recursos Hídricos
da Universidade Federal de Minas Gerais. Foram
verificadas as capacidades de esgotamento de qua-
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Em cada ensaio foram testadas uma tubulação de descarga e uma carga hidráulica, mantida
constante através do extravasor que se encontrava
aberto. Os outros tubos de descarga e de extravasamento foram tampados durante a execução dos ensaios.
O procedimento para a realização dos ensaios é descrito a seguir:

1.
(a)
2.

3.

(b)

Após a ligação da bomba, controlava-se a vazão de entrada de água no microrreservatório, por meio do inversor de frequência conectado à bomba;
A altura d’água no interior do microrreservatório foi monitorada em tempo real por meio
de um sensor de nível, com nível de precisão
de 0,25%, colocado no interior do microrreservatório, permitindo o registro da altura do
nível d’água estabilizada. O excesso de água
era expelido pelo extravasor;
Mantendo-se a altura do nível d’água estabilizada, utilizou-se um mangote de 100 mm
para direcionar a água do tubo de descarga
testado para uma caixa volumétrica. Com o
auxílio de um cronômetro registrou-se o
tempo de enchimento do volume da caixa.

Dividindo-se o volume de medição pelo tempo de enchimento, calculava-se a vazão de saída. Para
cada ensaio foram realizadas três medições de vazão e
determinada a sua média aritmética.
Os coeficientes de descarga foram calculados
utilizando-se a equação (5), com base na carga (h), nas
dimensões internas do tubo de descarga e na vazão
medida.
A caixa de medição utilizada para calcular a
vazão possuía um volume de 330 litros e foi previamente calibrada, por meio de um recipiente de 15
litros e de um balão volumétrico de 1 litro. Durante
a calibragem, além dos volumes, verificaram-se os
pesos do balão volumétrico e do recipiente, utilizando-se uma balança.
Para realizar os ensaios foi necessária a participação de duas pessoas, uma para controlar o
mangote, que direcionava as águas do tubo de descarga até a caixa de medição, e outra para marcar,
com um cronômetro, o tempo de enchimento do
volume da caixa, como mostra a Figura 6. Ao final
de cada simulação, a água contida na caixa de medição era transferida para o reservatório.

Figura 3 - Detalhe do microrreservatório (a) Vista frontal
(b) Planta. As dimensões são apresentadas em centímetros

Figura 4 - Foto do microrreservatório construído
no CPH/UFMG
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Figura 5 - Esquema em Planta do conjunto experimental

Tabela 4 — Diâmetro interno dos tubos testados
e o informado pelo fabricante

Diâmetro
Nominal
(mm)
20
25
32
40
50
60
75

Diâmetro interno (mm)
Tubo
Fabricante
L = 15cm
19,2
19,9
25,0
26,1
32,6
34,1
42,0
39,7
50,6
49,3
65,6
65,1
75,4
77,8

Tubo
L = 25 cm
19,6
25,6
34,4
39,7
50,1
65,3
77,4

Figura 6 - Medição da vazão de saída do tubo DN 20 mm
E L = 25 cm na simulação com NA = 40 cm

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Para determinar o tamanho real dos diâmetros internos de cada um dos tubos simulados usouse um paquímetro. Observou-se que houve uma
pequena variação entre os diâmetros informados
pelo fabricante e os medidos, como é apresentado
na Tabela 4. Para a determinação do coeficiente de
descarga nas simulações realizadas em laboratório
utilizou-se o diâmetro interno medido em cada um
dos tubos.
Os ensaios foram iniciados com os tubos de
descarga com comprimento de 15 cm, para alturas
de nível d’água que variaram de 30 a 120 cm, e posteriormente com os tubos com comprimento de 25
cm.

Nesse item serão descritos os resultados obtidos nas simulações efetuadas com o microrreservatório para a determinação da capacidade de esgotamento dos tubos de descarga de 15 e 25 cm de
comprimento.
Tubos com comprimento de 15 cm
A Tabela 5 apresenta os resultados obtidos
com os ensaios realizados com os tubos de descarga
com comprimento de 15 cm.
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anormalidade. Assim, decidiu-se refazer os ensaios
de todas as alturas para esse tubo.

Tabela 5 — Resultados das vazões de saída (l/s)
do tubo de descarga com L =15 cm
Altura
do
NA
(cm)
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120

Diâmetro nominal (mm)

Tabela 6 — Resultados dos Cd para os tubos de L= 15 cm

20

25

32

40

50

60

75

0,72
0,83
0,90
0,98
1,05
1,14
1,21
1,28
1,34
1,39

1,19
1,38
1,49
1,63
1,75
1,98
2,07
2,20
2,32
2,41

2,08
2,43
2,67
2,90
3,12
3,50
3,72
3,95
4,15
4,30

2,83
3,21
3,69
3,93
4,27
4,70
4,91
5,20
5,54
5,75

3,94
4,69
5,16
5,56
6,15
6,85
7,28
7,64
8,05
8,36

7,50
8,58
9,61
11,00
11,44
12,68
12,90
13,84
14,79
15,11

10,62
12,19
13,75
15,48
16,83
17,68
18,72
-

Altura Diâmetro nominal (mm)
do
NA 20
25
32
40
50
(cm)
30
0,97 0,94 0,97 0,98 0,89
40
0,97 0,94 0,97 0,95 0,91
50
0,93 0,90 0,95 0,97 0,88
60
0,92 0,90 0,94 0,94 0,87
70
0,92 0,90 0,93 0,94 0,89
80
0,93 0,95 0,98 0,97 0,92
90
0,93 0,93 0,98 0,96 0,92
100 0,94 0,94 0,99 0,96 0,91
110 0,93 0,94 0,99 0,97 0,92
120 0,92 0,94 0,98 0,97 0,91
Média0,94 0,93 0,97 0,96 0,90

Não foi possível realizar as simulações com
os dois tubos de descarga de diâmetro de 75 mm
para as alturas de 1,00 m, 1,10 m e 1,20 m, porque a
bomba utilizada no experimento não era capaz de
enviar as vazões necessárias para realizar esses testes
ao tubo de alimentação. No cálculo da média aritmética para esses diâmetros foram utilizadas somente as medições feitas até a altura de 90 cm.
Considerando as vazões mostradas na tabela
anterior, os diâmetros internos das tubulações testadas e a viscosidade cinemática da água entre 0,93 a
0,97x10-6 m2/s (temperatura da água entre 21,5°C e
23,5°C) foi possível calcular o número de Reynolds.
Estes estiveram compreendidos entre os valores de
59962 e 330845, caracterizando o escoamento turbulento, em que os efeitos da viscosidade e do atrito
são importantes.
Para avaliar a perda de carga nos tubos foram calculados os coeficientes de descarga utilizando-se a equação (5). Os resultados dos coeficientes
de descarga e da média aritmética são apresentados
na Tabela 6.
Os desvios padrões para os valores de coeficiente de descarga por diâmetro variaram de 0,66%
a 2,26% e para os valores por altura variaram de
1,60% a 3,47%.
Os resultados obtidos com o tubo de diâmetro de 50 mm destoaram dos demais, apresentando
os menores coeficientes de descarga. Após os ensaios, avaliou-se as possíveis causas para o aumento da
perda de carga nesse tubo. Verificou-se a possibilidade de obstrução no tubo ou de não coincidência
entre a sua geratriz inferior e o nível do fundo do
microrreservatório, mas não foi percebido nenhuma

60

75

0,98
0,96
0,95
0,99
0,95
0,98
0,94
0,95
0,97
0,95
0,96

0,99
0,96
0,96
0,98
0,98
0,96
0,96
0,97

Média
0,96
0,95
0,94
0,94
0,93
0,96
0,95
0,95
0,95
0,94
-

Os resultados médios dos coeficientes de
descarga dos tubos com diâmetros 20 mm e 25 mm
também foram menores que os demais. Entretanto,
a proximidade desses tubos à parede pode ter influenciado no aumento da perda de carga. Percebeu-se
que nas simulações para o diâmetro de 20 mm nas
alturas de 30 cm e 40 cm os resultados apresentaram
uma diferença maior em relação à média dos demais, o que provocou a realização de novos ensaios.
A diferença do coeficiente de descarga encontrada
no tubo com diâmetro de 25 mm, entre as alturas de
50 cm, 60 cm e 70 cm e o determinado para a altura
de 80 cm foi considerável, e por isso decidiu-se refazer os testes.
Nas simulações com os tubos de descarga 32
mm, 40 mm, 60 mm e 75 mm foram encontrados
valores elevados para os coeficientes de descarga, o
que indica que a perda de carga foi pequena no
funcionamento do microrreservatório com esses
tubos. No intuito de confirmar alguns desses altos
valores de coeficientes de descarga, algumas simulações foram refeitas.
Foram analisadas ainda as médias dos coeficientes de descarga para cada altura ensaiada e percebeu-se que a variação foi menor do que nas médias calculadas para cada tubo. As alturas de 30 cm e
80 cm foram as que obtiveram a maior média dos
valores de coeficiente de descarga e a altura de 70
cm a menor.
No total foram repetidos 109 ensaios e os
resultados podem ser observados na Tabela 7.
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Comparando-se os valores das Tabelas 6 e 7,
foi observado que de uma maneira geral houve uma
redução dos coeficientes de descarga. Dos 53 resultados obtidos com os novos ensaios, em 43 houve
redução do valor do coeficiente de descarga e em 10
houve um aumento em comparação ao primeiro
ensaio.



Tabela 7 — Resultados finais de Cd para os tubos de
L=15cm
Altura Diâmetro nominal (mm)
do
NA 20
25
32
40
50
(cm)
30
0,93* 0,93* 0,96* 0,95* 0,90*
40
0,93* 0,94 0,95* 0,93* 0,91*
50
0,93 0,94* 0,94* 0,93* 0,89*
60
0,91* 0,93* 0,95* 0,94* 0,88*
70
0,91* 0,92* 0,95* 0,95* 0,89*
80
0,93 0,91* 0,95* 0,93* 0,90*
90
0,93 0,91* 0,95* 0,92* 0,89*
100 0,94 0,94 0,95* 0,94* 0,86*
110 0,93 0,94 0,95* 0,93* 0,90*
120 0,92 0,94 0,95* 0,93* 0,89*
Média 0,93 0,93 0,95 0,94 0,89

60

75

0,96*
0,97*
0,94*
0,93*
0,96*
0,94*
0,94
0,95
0,95*
0,95
0,95

0,95*
0,94*
0,94*
0,99*
0,99*
0,95*
0,96
0,96



Média
0,94
0,94
0,93
0,93
0,94
0,93
0,93
0,93
0,93
0,93
-



* Testes refeitos

Observou-se que apenas no tubo com diâmetro de 25 mm o valor da média continuou o
mesmo, nos tubos com diâmetros de 32 mm e 40
mm houve redução de cerca de 2% e nos demais
houve uma redução da média de 1%.
Mesmo com as novas medições o tubo de
diâmetro de 50 mm apresentou valores de coeficiente de descarga inferiores aos demais. Foram observadas pequenas imperfeições internas do tubo com
50 mm que podem ser o motivo do aumento da
perda de carga. Os erros padrões das 30 medições
dos coeficientes de descarga (correspondente as 3
medições feitas para as 10 alturas testadas) feitas
para cada tubo são mostrados na Tabela 8.
A variação dos valores dos coeficientes de
descarga nos ensaios dos tubos testados pode ter
ocorrida pelos seguintes fatores:


rando apenas a variação das temperaturas
medidas, os valores de coeficientes de descarga poderiam ter uma variação máxima
de 4%;
Variação na marcação do tempo de enchimento da caixa medidora de vazão. Mesmo
que o registro do tempo de enchimento seja
realizado por apenas uma pessoa, a dificuldade em acertar o tempo exato em que a
água atingiu a marcação pode acarretar em
pequenos erros que influenciam na definição do coeficiente de descarga;
Insuficiência do volume disponível na caixa
medidora de vazão. Nas medições de vazões
maiores, a turbulência e o rápido enchimento da caixa podem ter prejudicado a
marcação do tempo de enchimento. Considerando que se deveria ter um volume mínimo que atendesse o tempo de enchimento de 60 segundos, o volume da caixa volumétrica para os ensaios com os tubos de diâmetros de 50 mm (a partir da altura de 70
cm), 60 mm e 75 mm não foi satisfatório;
Variação da altura do nível d’água. Apesar
de se ter trabalhado com vazões que proporcionaram pequenas vazões de extravasamento, as variações das alturas de nível
d’água dentro do microrreservatório podem
ter afetado a determinação do coeficiente
de descarga.

De um modo geral, os resultados mostraram
que os valores encontrados para os coeficientes de
descarga variaram entre 0,89 e 0,96. Estes são muito
maiores dos que os recomendados pela bibliografia
clássica. Por essa razão foi verificada a borda interna
dos tubos de descarga, pois o arredondamento poderia provocar essa elevação. A Figura 7 mostra uma
foto em que fica evidente que as bordas internas
apresentaram arestas vivas.

As temperaturas da água utilizada nos ensaios, que variaram de 21°C a 23,5 °C. Sabese que para diferentes temperaturas, a água
possui diferentes densidades e viscosidades,
o que influencia no escoamento e consequentemente na perda de carga. Conside-

Figura 7 - Foto da vista interna dos tubos de descarga
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Em seguida aos cálculos das vazões médias,
determinaram-se os coeficientes de descarga para
cada tubo de descarga do microrreservatório, como
pode ser visto na Tabela 9.

A Tabela 8 mostra a comparação entre as
médias dos coeficientes de descarga determinados
para cada tubo, após a realização dos novos ensaios,
e os sugeridos pela bibliografia, conforme sua classificação como orifício, bocal ou tubo curto.

Tabela 9 — Resultados dos Cd para os tubos de L=25 cm
Altura

Tabela 8 — Comparação entre os Cd para os tubos
de L= 15 cm
Diâmetro
Nominal
(mm)

Relação
L/D

Valores de Cd
Classificação
Clássico

Diâmetro nominal (mm)

do

Medidos

(+ CV)
20
8
Tubo curto
0,77 *
0,93 + 0,19%
25
6
Tubo curto
0,77 *
0,93 + 0,72%
32
4
Tubo curto
0,77 *
0,95 + 0,38%
40
4
Tubo curto
0,77 *
0,94 + 0,69%
50
3
Bocal
0,82
0,89 + 0,75%
60
2
Bocal
0,82
0,95 + 0,79%
75
2
Bocal
0,82
0,96 + 0,49%
* Obs: Como não foram encontrados na revisão bibliográfica

Média

NA

20

25

32

40

50

60

75

30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
Média

0,88
0,88
0,88
0,88
0,88
0,87
0,89
0,88
0,88
0,88
0,88

0,90
0,91
0,90
0,90
0,89
0,89
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90

0,93
0,92
0,91
0,91
0,91
0,91
0,91
0,92
0,90
0,91
0,91

0,90
0,89
0,87
0,88
0,88
0,88
0,88
0,87
0,88
0,88
0,88

0,94
0,94
0,93
0,92
0,93
0,93
0,94
0,93
0,93
0,93
0,93

0,96
0,96
0,94
0,94
0,94
0,94
0,96
0,97
0,96
0,97
0,95

0,96
0,96
0,95
0,94
0,96
0,97
0,96
0,96

0,93
0,92
0,91
0,91
0,91
0,91
0,92
0,91
0,91
0,91
-

valores de L/D inferiores a 10 para tubo curto, adotou-se o valor
descrito na Tabela 2

Os desvios padrões para os valores de coeficiente de descarga por diâmetro variaram de 0,49%
a 1,40% e para os valores por altura variaram de
2,31% a 3,44%.
De um modo geral, os coeficientes de descarga dos tubos de 25 cm foram inferiores aos dos
tubos de 15 cm, como era de se esperar, já que o
maior comprimento do tubo faz aumentar a resistência ao escoamento. Para o tubo com diâmetro de
50 mm, a média do coeficiente de descarga foi cerca
de 4% superior à determinada para o tubo de 15
cm. A elevação da média do coeficiente de descarga
para esse diâmetro indica que provavelmente as
imperfeições internas do tubo de 15 cm devem ter
provocado o aumento da perda de carga em seus
ensaios.
A média do coeficiente de descarga do tubo
com diâmetro de 40 mm foi a que apresentou maior
queda em comparação à simulação com o tubo de
15 cm. Examinou-se o tubo a procura de algum
defeito interno, mas nada foi constatado.
Desconsiderando os resultados do tubo com
diâmetro de 40 mm pode-se observar que há uma
tendência de crescimento do valor do coeficiente de
descarga com o aumento do diâmetro do tubo. Essa
tendência indica que a redução dos valores da relação L/D acarreta no aumento do coeficiente de
descarga.
Analisando os valores médios calculados para
cada altura de nível d’água, observa-se que a variação
dos coeficientes de descarga com o aumento das

A diferença entre os valores medidos e os
propostos pela literatura clássica foram significativos.
Para os tubos classificados como tubo curto, os coeficientes de descarga medidos foram em torno de 22%
maiores que os da literatura. Já para os tubos classificados como bocal, a diferença entre os coeficientes de
descarga esteve entre 7% e 16%.
Uma das causas desse aumento se deve a colocação da geratriz inferior dos tubos coincidente
com o nível do fundo do microrreservatório, disposição típica dos condutos de descarga nessas estruturas. Como descrito anteriormente, essa posição restringe a contração da veia líquida. Porém, utilizando-se a equação 6, observa-se que o aumento esperado do coeficiente de descarga teórico deveria ser
de apenas 3,25%, aproximadamente.
É usual em muitos projetos de reservatórios
ser adotado o valor do coeficiente de descarga definido para orifícios (0,61), como foi o caso de Tassi
(2002), sem se observar a classificação proposta pela
literatura clássica. Assim, os valores reais de vazão de
saída do microrreservatório podem ser até 50%
maiores do que os valores projetados.
Tubo com comprimento de 25 cm
Após os ensaios realizados com os tubos de
15 cm, determinou-se a capacidade de esgotamento
dos tubos de descarga com comprimento de 25 cm.
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sendo portanto uma boa referência para comparação.
Analisando-se os coeficientes de descarga
encontrados durante os ensaios da CPH/UMG e os
determinados no estudo de Agra (2001), pode-se
perceber que os valores máximos nos dois estudos
estão muito próximos. Não se sabe qual era o comprimento do tubo de descarga e a altura do nível
d’água para os valores encontrados por Agra (2001),
mas em dois eventos de chuvas reais, foram verificados que os coeficientes de descarga foram superiores a 0,90 (Tabela 3).

alturas de nível d’água foi menor no tubo com comprimento de 25 cm do que com o de 15 cm.
Os valores obtidos com a simulação dos tubos
com comprimento de 25 cm foram comparados com
os propostos pela literatura clássica, como mostra a
Tabela 10. Foram calculados também os erros padrões das medições feitas para cada tubo.
Tabela 10 — Comparação entre os Cd para os tubos L=25 cm
Diâmetro
nominal
(mm)

Relação
L/D

Valores de Cd
Classificação
Clássico

Medidos

20

13

Tubo curto

0,77

(+ CV)
0,88 + 0,09%

25

10

Tubo curto

0,77

0,90 + 0,28%

32

7

Tubo curto

0,77

0,91 + 0,50%

40

6

Tubo curto

0,77

0,88 + 0,48%

50

5

Tubo curto

0,77

0,93 + 0,50%

60

4

Tubo curto

0,77

0,95 + 0,79%

75

3

Tubo curto

0,77

0,96 + 0,31%

Comparação entre projetos com diferentes
coeficientes de descarga
Para exemplificar a diferença do amortecimento de picos de vazão, com a adoção de valores
diferenciados de coeficiente de descarga, foi avaliado o dimensionamento de um microrreservatório
para situações com valores de Cd de 0,61 e 0,90. O
primeiro valor é usualmente utilizado em projetos
de drenagem e o segundo está próximo ao observado nos ensaios realizados em laboratório.
O microrreservatório foi projetado para
amortecer o acréscimo da vazão de pico com a impermeabilização total de um lote de 360 m² na Região Metropolitana de Belo Horizonte - RMBH. A
vazão máxima de saída a ser permitida foi calculada
como sendo igual ao do terreno em suas condições
naturais.
No estudo foram utilizados os métodos SCS
e de Puls, para propagação no microrreservatório,
além da equação geral dos orifícios (Eq. 5). As vazões de pico calculadas para o solo na condição
natural e impermeabilizada foram respectivamente,
2,53 L/s e 11,90 L/s.
O volume definido para o microrreservatório dimensionado com Cd de 0,61 foi de 7,7 m³ e o
diâmetro interno calculado para o tubo de saída foi
de 32 mm.
A Figura 8 mostra o gráfico com os hidrogramas das vazões com o solo na condição natural,
das vazões de saída do microrreservatório projetado
com Cd de 0,61 e das vazões de saída do microrreservatório funcionando com Cd de 0,90.
Observou-se que o microrreservatório dimensionando poderia funcionar com vazões máximas superiores às projetadas. Enquanto no projeto
foi prevista uma vazão máxima de 2,16 L/s, a vazão
de pico que poderia estar sendo lançada na rede
pública de drenagem seria de 3,03 L/s (aproximadamente 40% maior).

Obs: Como não foram encontrados na revisão bibliográfica valores de L/D inferiores a 10 para tubo curto, adotou-se o valor
descrito na Tabela 2

Considerando a relação L/D definida pela
literatura clássica, todos os tubos de 25 cm foram
classificados como tubo curto, entretanto os valores
medidos foram muito superiores aos determinados
pela bibliografia. Para os tubos com diâmetros de 20
mm e 25 mm, em que a relação de L/D é próxima
de 10, os valores clássicos foram mais de 10% inferiores aos medidos.
A bibliografia sobre coeficientes de descarga
é escassa, principalmente para os valores de L/D
aqui analisados (2≤L/D≤13). Conforme já citado
anteriormente (ver Tabela 2), os experimentos de
Eytelvein (apud AZEVEDO NETTO, 1956) foram
realizados com tubos de ferro fundido novo e diâmetro de 0,30 m. Os experimentos de Azevedo Netto (1956) foram conduzidos em tubos de aço galvanizado com diâmetros de 3/4", 1”, 1 1/2" e 2" e os
de Yarnell et al. (apud KING, 1954) em tubos de
concreto, diâmetro igual a 0,30 m. Os resultados
aqui apresentados se referem a tubos de PVC, cujos
diâmetros são próximos aos do experimento de
Azevedo Netto (1956), em condições de temperatura bem próximas, porém diferem bastante da relação L/D e da rugosidade dos tubos utilizados, podendo justificar parcialmente essas diferenças. As
informações sobre as pesquisas de Eytelvein e Yarnell et al. diferem substancialmente com relação aos
diâmetros adotados, sobre as condições de emboque
e provavelmente quanto a temperatura da água, não
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zados no alinhamento do fundo da estrutura, sugere-se que os valores de Cd sejam próximos aos apresentados nas Tabelas 8 e 10, observando-se a relação
entre o comprimento e o diâmetro.
Entretanto, salienta-se que as condições dos
ensaios feitos no laboratório não são as mesmas
existentes em microrreservatórios instalados em
escala real, que estão sujeitos a interferências e obstruções por sedimentos, folhas e outros resíduos
carreados durante o escoamento. Nesses casos, devem ser previstos dispositivos de proteção que impeçam a entrada de sedimentos e resíduos para garantir o bom funcionamento hidráulico da estrutura.
Novas pesquisas devem ser realizadas para
verificar o funcionamento do microrreservatório em
escala real, de modo a verificar o funcionamento
dos dispositivos de proteção, avaliando-se, em
especial, os valores dos coeficientes de descarga.

12

Vazão (L/s)

10
8
6
4
2
0
0

10

20

30

40

50

60

Tempo (min)
Solo Natural

Solo Imp.

Microrreserv. Cd 61

Microrreserv. Cd 90

Figura 8 - Hidrogramas do solo natural e do micro reservatório com Cd 0,61 e 0,90

Caso o microrreservatório fosse dimensionado com o valor de coeficiente de descarga de
0,90, o volume útil deveria ser 7,25 m³ e o diâmetro
interno da tubulação de saída 25 mm, para se ter
uma vazão de pico de saída próxima à natural.
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CONCLUSÕES
No estudo da capacidade de esgotamento
dos tubos de descarga testados em laboratório foi
possível verificar que o coeficiente de descarga médio encontrado foi muito superior aos indicados na
revisão da literatura e usualmente utilizados em
projetos de drenagem.
A diferença entre o coeficiente de descarga
usualmente utilizado de 0,61 e o determinado em
laboratório foi próxima a 50%. Já na comparação
com os valores definidos pela Literatura Clássica a
variação foi de cerca de 7 a 25%. Entretanto, como
descrito anteriormente, a localização da estrutura de
descarga próxima ao fundo restringe a contração da
veia líquida e pode aumentar o valor do coeficiente
de descarga em 3,25%, em comparação aos orifícios
sem modificação da contração.
Os valores médios encontrados nas simulações realizadas em laboratório mostram que a perda
de carga pode ser muito inferior à adotada em projetos. Assim sendo, as vazões descarregadas no sistema de drenagem serão superiores às planejadas,
não provocando o amortecimento desejado para
compensar a impermeabilização do solo.
Recomenda-se, portanto, maior rigor na adoção dos valores utilizados para os coeficientes de
descarga, devendo ser observada a classificação clássica para orifícios, bocais e tubos curtos. Para projetos de microrreservatórios com tubos de saída locali-
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ABSTRACT
The use of On-site Stormwater Detention - OSD
can improve the drainage system as long as it is the proper
size. In drainage projects it is common to adopt the value of
0.61 for the discharge coefficient, without evaluating the
classification of discharge tubes in the literature, whether
they are orifices, nozzles or short tubes,. This classification
refers to the ratio of pipe length to diameter (L / D). This
may render the OSD inefficient to damp the peak flood.
This article analyzes the discharge coefficient values used
in the general equation of the orifices to dimension OSD
outlet tubes. In order to evaluate the discharge coefficient
values experimentally for different hydraulic loads, an OSD
was built in the laboratory measuring 1.40 m³, located at
the bottom of the reservoir and discharge tubes, made of
plastic, with the following diameters: 20 mm, 25 mm, 32
mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm and 75 mm and 15 and 25
cm long. The laboratory tests were carried out for every 10
cm water-level heights in the interior of the OSD, ranging
between heights from 30 to 120 cm. The results showed that
generally the values found for the discharge coefficients
ranged from 0.88 to 0.96 and did not show significant
changes due to the OSD water level, in the range studied
(2<L/D<13). These values were higher than those recommended in the literature and about 50% higher than the
value usually used in drainage projects. Finally, as an
example the increased flow caused by the incorrect sizing of
the OSD discharge tube was shown and the importance of
greater strictness in adopting discharge coefficients was
highlighted, based on the L/D ratio and its position in
relation to the bottom of the reservoir.
Key-words: SD; orifice; discharge coefficient.
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RESUMO
Este artigo versa sobre um estudo de diagnostico ambiental em pequena bacia urbana. A fundamentação teórica é
baseada na técnica de Pressão-Estado-Impacto-Resposta (PEIR) para obtenção de índices de qualidade por meio de planos de
informações físicas, ambientais e sócio-econômicas da sub-bacia do Arroio Cadena localizada na cidade de Santa Maria,
região central do estado do Rio Grande do Sul, Brasil. O diagnóstico da situação atual foi realizado com base em 10 planos
de informação, através de ferramentas de geoprocessamento a partir de dados básicos de feições descritivas da região estudada, entre elas, redes de esgoto, água, viária e vulnerabilidade geológica. A qualificação e quantificação dos indicadores basearam-se na condição que as atividades humanas produzem Pressões sobre meio ambiente que podem afetar seu Estado, o
qual, por sua vez, acarreta Impactos á sociedade e aos ecossistemas. Isto leva o poder público, as organizações e a população
em geral a tomar medidas de Respostas sobre o sistema, procurando assim a estabilidade do mesmo. Os indicadores (PEIR)
foram valorados por meio de planos de informação associados a cada um deles. Os resultados formatam 4 cartas ambientais
para cada um dos indicadores da bacia urbana, que é composta por 9 regiões, referentes a micro-bacias. Esse produto torna
possível avaliar o potencial crescente ou decrescente da qualidade ambiental, discriminados entre si, e, para cada uma destas
9 regiões, as causas da valoração ambiental em termos absolutos. Os resultados obtidos podem ajudar os tomadores de decisão a entender as conseqüências de suas decisões sobre o meio ambiente, com ênfase nas águas urbanas, bem como pode ajudar a organizar e priorizar os processos de tomada de decisão de forma mais adequada e democrática.
Palavras chave: qualidade ambiental, urbanização, análise espacial.

uma atividade de caráter mundial a partir da declaração adotada na Conferência sobre o Meio Ambiente Humano, realizada em Estocolmo em 1972. O
ambiente biofísico — terra, água doce, florestas e
vida silvestre foi inicialmente o centro das atenções
pelos participantes do evento. Com isso, o SOE passou integralizar esforços para avaliar e relatar as
mudanças que ocorrem no meio ambiente entre os
países colaboradores em escala local, regional, nacional e global. A Organização para Cooperação
Econômica e Desenvolvimento OCED (1998) formulou o primeiro modelo que utiliza o conceito de
pressão-estado-resposta (PER), e posteriormente,
ampliou-se o conceito para força motriz-pressãoestado-impacto-resposta (FPEIR). Atualmente, em
seu relatório intitulado “Green Growth in Cities”,
(2013) a OCED sedimentou o uso dos indicadores
PEIR que são considerados ponto de partida para a
análise dos impactos sobre o meio ambiente e a
redução ou mitigação dos mesmos. Os impactos às
atividades ou respostas por meio de políticas e decisões deram a forma ao meio ambiente ao longo das
últimas três décadas no globo. No presente trabalho

INTRODUÇÃO
A Qualidade Ambiental é o conjunto de
propriedades e características do ambiente que afeta
tanto o ser humano como outros organismos. A
percepção ambiental pode ser definida como uma
tomada de consciência do ambiente pelo homem,
ou seja, o ato de perceber o ambiente em que se está
inserido. Cada indivíduo percebe, reage e responde
diferentemente às ações sobre o meio em que vive,
sendo estas manifestações resultado da subjetividade
de cada pessoa (FAGGIONATO, 2010). O estudo da
Qualidade Ambiental foi inicialmente apresentado
no Relatório de Situação Ambiental — SOE (State of
the Environment). Sua introdução, nos Estados
Unidos, ocorreu por meio da promulgação do Ato
Nacional de Política Ambiental de 1969 — NEPA
(National Environmental Policy Act) e tornou-se
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Os dados analisados (D) foram organizados
em dez PIs, que foram cruzados para produzir os
indicadores PEIR por meio de análise espacial e
álgebra de mapas. As divisões dos indicadores estão
apresentadas na Tabela 1, sendo usual se dispor
destes dados básicos em áreas urbanas municipais.
Os indicadores de pressão se referem aos
fenômenos que causam os problemas urbanoambientais. Nesta metodologia, os indicadores de
pressão representam as atividades humanas como os
transportes e o uso dos recursos naturais como os
padrões de consumo, a geração de resíduos e a poluição.
Os indicadores de estado são a resposta às
pressões. A freqüência ou a magnitude dos riscos
naturais, a disponibilidade e qualidade dos recursos
como a fertilidade do solo e a biodiversidade e os
níveis da poluição ambiental são os indícios da mudança do estado do ambiente.
Os indicadores de impacto são as alterações
ambientais sobre as condições de vida e saúde da
população e um dos temas mais discutidos na atualidade, seja no âmbito científico, político bem como
na sociedade civil.
Os indicadores de resposta mostram a extensão e a intensidade das reações da sociedade em
responder às mudanças e às preocupações ambientais; referem-se à atividade individual e coletiva para
mitigar, adaptar ou prevenir os impactos negativos
induzidos pelas atividades humanas.
O método PEIR agrega um conjunto de dados ou descritores (D), classificados de acordo com
sua essencialidade e de uma análise escalonada com
base em sua especialidade. Na seqüência, os dados
são normalizados (Nd) e igualados em escala para
descrever o indicador do método PEIR.
Os dados descritores espacialmente são representados por pixels de uma imagem ou de um
conjunto de pixels que definem uma feição de estudo. A equação 1 representa o cálculo dos valores
normalizados para cada descritor D. A avaliação dos
especialistas é transformada em escores de 0 a 1 que
são multiplicados a cada pixel das feições do sistema
delineando os planos de informação em escala de
cores que definem a qualidade ambiental da subbacia.
O dado descritor fica representado entre os
valores 0 e 1. Este intervalo representa o pior e o
melhor ponto de vista da qualidade ambiental das
medidas absolutas pixel a pixel dos mapas que serão
computadas na etapa seguinte.

procurou-se investigar as interrelações fundamentais
entre as variáveis de um sistema ambiental, por meio
da criação de informações sobre uma sub-bacia hidrográfica urbana. O objetivo deste artigo é demonstrar a aplicabilidade do método PEIR a uma
bacia urbana, auxiliando a tomada de decisão e
sinalizando as prioridades de ação ao gestor público.
Nesse contexto, ao definir o foco para uma bacia, as
escalas de variação das variáveis envolvidas adotarão
máximos e mínimos locais, que permitirão as comparações entre regiões/sub-bacias da bacia de estudo. Ao fazer essa escolha, toda a análise aqui desenvolvida para a qualidade ambiental só vale para a
bacia analisada, sem possibilidade de comparação
com outras bacias que, porventura tenham sido
trabalhadas paralelamente, mas sem uma análise
integrada. Porém, o método é bastante adaptável à
área de menor ou maior extensão de território,
conforme objetivo estabelecido pelo modelador. Se
o objetivo fosse um planejamento ambiental em
nível de Estado, com a decisão de investimentos
pendendo entre bacias diferentes, o máximo e o
mínimo de referências para os extremos das escalas
construídas deveriam ser fixados para este universo
maior, condizente com o conjunto de bacias consideradas. O diferencial do estudo, e proposta de
estado da arte, foi de agregar ao estudo agentes de
pressão, estado e resposta com características diferenciadas, como é o caso das informações da malha
viária relaciona à impermeabilização da sub-bacia e
uso do solo relacionado à destinação e intervenção
humana a que sub-bacia está exposta. O modelo é
altamente adaptável em termos da agregação de
fatores para potencializar o estudo sobre os impactos sobre as bacia urbanas e favorece a escala das
variáveis a serem adotadas no modelo em termos de
geoprocessamento.

METODOLOGIA
O método PEIR
A matriz PEIR é mundialmente utilizada pelo PNUMA na elaboração das séries GEO (Global
Environment Outlook). A matriz PEIR busca estabelecer um vínculo entre seus diversos componentes,
de forma a orientar a avaliação do estado do meio
ambiente. As variáveis do método estão organizadas
em três níveis:
1.
2.
3.

Indicadores (PEIR),
Planos de Informação (PI) e
Dados Descritores ou Básicos (D).

Nd 
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Onde α é o parâmetro que regula o grau de suavidade de uma densidade de Kernel, denomina-se
parâmetro de janela. Este estimador representa a
média das funções Kernel das observações Xi. O
estimador de uma função de densidade de Kernel é
dado por:

Sendo, Nd a normalização do dado descritor; Dm o
valor do descritor de medida; Dmín o valor mínimo
do descritor; Dmáx o valor máximo do descritor.
Os Planos de Informação são obtidos para
diferentes dados descritores submetidos aos pesos
definidos pela concepção dos especialistas, por meio
de álgebra de mapas, aplicando-se a equação 2:

f  ( x) 

n

In 

 Nd W
i

i 1

i

n

 K ( x)dx   f

(5)

x

( x) dx  1

(6)

O estudo baseado na unidade de bacia hidrográfica urbana potencializa a capacidade de diagnosticar a qualidade ambiental a partir do modelo
do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (RAIOL, 2010), o modelo PEIR. Os indicadores considerados no caso de estudo da sub-bacia do
Arroio Cadena, localizada na cidade de Santa Maria,
estado do Rio Grande do Sul (Brasil). A área de
estudo está localizada entre as coordenadas geográficas 29° 39’ 0” e 29° 45’ 20” latitude sul, 53° 46’ 58”
e 53° 51’ 45" de longitude oeste (Figura 1).
A sub-bacia possui uma área de 64,08 km² e
está localizada em porção urbanizada central. A
população na área da sub-bacia é de aproximadamente 200 mil habitantes.
A sub-bacia apresenta características fisiográficas que englobam porções do Rebordo do Planalto Sul Riograndense e Depressões Periféricas
bastante distintas. Na figura 1, em vermelho, mostra-se a ocupação urbana na maior parte da subbacia.
O produto de imagem radar utilizado neste
trabalho foi do SRTM (Shuttle Radar Topography
Mission) disponibilizada via internet pela NASA
(National Aeronautics and Space Administration) e

(3)

Este método visa mostrar a influencia de
dados descritores ou básicos (D) que tem uma distribuição predominantemente vetorial no espaço de
valoração ambiental. Este é o caso das redes de água,
esgoto e viária (representadas por linhas), e necessitam de uma análise de proximidade baseado em
suas capacidades para definir as áreas de influência.
A densidade de Kernel pode ser definida como um
método não paramétrico, que relaciona duas variáveis, no caso a posição de cada braço de rede e a
potencial interferência estimada em sua proximidade. A função de densidade de Kernel pode ser representada por:

x
K 
  

i 1

A área de estudo

A Densidade de Kernel para espacialização
das contribuições de redes

1

 x  Xi 

 

O parâmetro de janela para as redes de água, esgoto e viária levou em conta um raio de 300
metros das redes. O potencial de avaliação da qualidade ambiental está relacionado ao diâmetro da
rede. Quanto maior o parâmetro diâmetro da rede
de água e esgoto menor a extração de água dos rios
ou poços e menor o lançamento de esgoto nos mananciais. Porém quanto mais próximo das vias de
maior capacidade maior a poluição.

Sendo, Ndinv, o valor de Nd com sentido invertido
de variação.

K  ( x) 

n

 K 

Como Kernel é uma função de densidade,
então seu estimador também o é, sendo assim, conforme a Equação 6:

(2)

Sendo, In o índice referente à informação estudada;
Ndi a norma de valor de descritores individuais D
sendo os mais cotados para o estudo devido às características da sub-bacia o Uso do Solo, População,
Sistemas Viários, Cobertura do solo, Geologia, Pedologia, Áreas de Risco, Áreas de Preservação, Redes
de Saneamento e Legislação, Wi o peso do descritor
baseado em análise de especialistas referentes às
feições avaliadas e n o número de descritores D.
Na fase de normalização alguns descritores
podem apresentar uma relação inversa (no caso
relação prejudicial à qualidade ambiental). Assim, a
correção dos valores dá-se mediante a seguinte forma:

Nd inv  1  Nd

1 n
1
K ( x  X i ) 

n i 1
n.

(4)
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Figura 1 - Localização da área urbana da sub-bacia do Arroio Cadena e localização, Filho (1990).

pela imagem do sensor remoto QUICKBIRD extraída da foto do município de Santa Maria.

O fuso de referência é o 22S. A data da cena
é de dezembro de 2009. A sub-bacia foi dividida a
partir de análise cartográfica com o modelo de Strahler (1964) resultando em nove micro-bacias que
tem foz sobre o rio principal: Sanga da Aldeia (SA),
3,80 km² de área; Arroio Cancela (AC), 8,14 km² de
área; Caturrita(CA), 5,98 km² de área; Escola urbana
(EU), 0,75 km² de área; Lorenzi (LO), 8,73 km² de
área; N.Sa. das Dores (ND), 9,17 km² de área; Quartéis(QU), 16,04 km² de área; Rosário (RO), 8,76 km²
de área e Santa Marta (SM), 2,67 km² de área.
A Figura 2 representa esta divisão.
A variedade de características dentre as micro-bacias serviu de base ao estudo para averiguar as
singularidades da qualidade ambiental do ambiente
urbano.
A análise conjunta destas composições pode
demonstrar a real condição da qualidade ambiental
de um meio ambiente complexo como é o de uma
bacia urbana.
Para tanto estas variáveis foram avaliadas pixel a pixel por meio dos planos de informação identificados na tabela 1 e construídos com os dados
básicos disponíveis para a análise.
Dados de análise
Os indicadores ambientais (IA) da área de
estudo foram classificados pela Matriz PEIR (Pressão, Estado, Impacto e Resposta), conforme a Tabela 1, primeiramente foram utilizados os dados descritores (D) da região estudada. Na seqüência os
descritores foram separados em classes de planos de

Figura 2 - Áreas das Micro-Bacias
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merciais, de Serviços e Indústrias. O código de edificações da região da sub-bacia foi instituído pela Lei
complementar n° 034 de 29 de dezembro de 2005 e
dispõe sobre o Plano Diretor de Desenvolvimento
Urbano Ambiental do Município de Santa Maria
revisado (PDDUA), 2013. O plano institui o índice
mediador para o uso do solo chamado Coeficiente
de Aproveitamento (CA). Trata-se de um número
resultado da área computável sobre a área do terreno, indica a quantidade máxima de metros quadrados que podem ser construídos, variando para cada
setor. A Figura 3 mostra a divisão em áreas dos setores por siglas que correspondem aos conjuntos de
setores Norte (NO), sudoeste (SO), sudeste (SE) e
nordeste (NE). À direita os valores normalizados do
coeficiente de aproveitamento no intervalo de 0 a 1.

informação (PI) de acordo com os indicadores ambientais do modelo PEIR.
Tabela 1 — Variáveis do Modelo PEIR
PEIR

P

E

(PI)

(D)

1 - Uso do Solo
2 - População
3 - Sistemas Viários
4 - Cobertura do
solo

Tipo de uso do solo
Densidade demográfica

5- Geologia

6 - Pedologia
I

R

7 - Áreas de Risco
8 - Áreas de Preservação
9 - Redes
Saneamento
10 - Legislação

de

Densidade Viária
Espacialidade da
cobertura do solo
Permeabilidade
Resistência à Erosão
Vulnerabilidade à
Poluição
Vulnerabilidade
Estabilidade
Declividade
Preservação Permanente
Especiais Naturais
Densidade rede de água
Densidade
rede
de
esgoto
Zonas de expansão
urbana

P (Pressão), E (Estado), I (Impacto), R (Resposta)

Formação e normalização dos Planos de Informação
A partir dos dados descritores básicos foram
construídos os planos de informações por meio de
mapas com as informações disponíveis para os diferentes indicadores PEIR.
Uso do Solo
USSE (2013) conceitua o solo como:
“O solo é a pele viva do planeta e fornecenos serviços essenciais para a vida no nosso
planeta: produção de alimentos; limpeza e a
infiltração da água, proteção contra inundações, habitat para plantas, áreas para lazer e
saúde mental, micro regulação do clima, no
entanto, particularmente em áreas urbanas,
o solo está sendo vedada com alojamento e
infra-estrutura crescente.”

Figura 3 - Uso do Solo — Áreas dos setores

População
A qualidade de vida de uma população está
intrinsecamente relacionada à qualidade ambiental
de uma região. Quando uma área apresenta densidade demográfica acentuada, a qualidade de vida da
população torna-se prejudicada devido ao adensamento populacional. A tabela 2 apresenta a densidade por km² para cada micro-bacia e os valores
normalizados pelo método em cada micro-bacia.
Quanto menor o índice de população por área me-

As categorias de uso são estabelecidas pela
Classificação Nacional de Atividades Econômicas
(CNAE), com os agrupamentos Residenciais, Co-
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A Figura 4 representa a sub-bacia do Arroio
Cadena com a malha viária abrangida. Nota-se que
esta sub-bacia possui um adensamento viário bastante representativo.

lhor será a distribuição do contingente populacional
e mais adequada será a qualidade ambiental.
Tabela 2 - Densidade populacional em Habitantes por km2
Micro-bacia

hab/ km²

N

Sanga da Aldeia

8765

0,31

Arroio Cancela

2584

0,85

Caturrita

2019

0,89

Escola Urbana

12389

0,00

Lorenzi

795

1,00

N.Sa. .Dores

3298

0,78

Quartéis

1445

0,94

Rosário

1730

0,92

Santa Marta

3790

0,74

Densidade do Sistema Viário
No Brasil, a densidade do Sistema Viário é
representada pelo o volume máximo de tráfego de
veículos por dia. A tabela 3 mostra esta relação baseada no manual do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte (DNIT) já normalizada de
acordo com a capacidade de tráfego. O DNIT denomina como Vias Estruturais as rodovias Federais e
Estaduais, com a função de absorver o trânsito urbano; Vias Arteriais as vias urbanas mais importantes, com boa fluidez na circulação e velocidade moderada; Vias Coletoras as vias urbanas de segunda
grandeza, que recebem e distribuem o trafego e Vias
Locais as vias urbanas de distribuição do tráfego
local, com baixa fluidez e alta acessibilidade.

Figura 4 - Densidade do sistema viário

Cobertura do solo

Tabela 3 - Volume máximo/dia normalizados baseados no
Manual do DNIT
Tipos de Vias

Volume máximo/dia

N

Vias Estruturais

20000

0,00

Vias Arteriais

14000

0,33

Vias Coletoras

6200

0,76

Vias Locais

1900

1,00

Segundo Seto et all (2011), “O sistema convencional de agrupar e categorizar a terra usa uma
única escala, com dois extremos a ser, o urbano e o
deserto. Estas categorias são parceladas em unidades
discretas, de tal forma que cada pedaço de terra é
atribuída a uma única categoria. Por rotular cada
unidade terrestre em uma única classe, obtemos as
estimativas totais da terra, somando-se os valores
regionais, agregando ou encobrindo relações geográficas.
Segundo Ross (2009) O grau de fragilidade
dos ambientes naturais, principalmente, onde há
intervenção humana, é considerado em maior ou
menor em função das suas características genéticas.
Esses elementos tratados de forma integrada possibi-

A qualidade ambiental e a qualidade de vida
de uma região estão ligada ao volume de tráfego.
Para a sub-bacia pode-se verificar que quanto maior
o volume de tráfego, maior será a emissão de poluentes e menor será a contribuição em relação à qualidade ambiental.
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utilidades como a de servir de apoio à pesquisa de
bens minerais, elaboração de mapas de risco, localização de diferentes tipos de aquíferos, além de fornecer subsídios ao planejamento territorial. As formações encontradas na região foram a Rosário do
Sul, Arenito Basal Santa Maria, Formação Santa
Maria exceto Arenito Basal, Formação Caturrita,
Diabásio Serra Geral, Arenito Botucatu, Basaltos
Serra Geral, Riólito da Serra Geral.

litam obter um diagnóstico das diferentes categorias
hierárquicas da fragilidade dos ambientes naturais.
Este modelo propõe que cada uma destas
variáveis seja hierarquizada em classes de acordo
com sua vulnerabilidade. Assim, as variáveis mais
estáveis apresentarão valores mais próximos de 1,0,
as intermediárias ao redor de 3,0 e as mais vulneráveis estarão próximas de 5,0. A tabela 4 apresenta
esta relação. Esta feição é classificada com base na
analogia de que os espaços preenchidos por vegetação frondosa filtram a poluição, partículas minúsculas de sujeira e fuligem além de que as folhas das
árvores bloqueiam a luz solar, diminuindo a temperatura.
Foram utilizados os preceitos Hoover e Giarratani (1984), atualmente utilizados como padrão
de cobertura do solo. Para a sub-bacia esta relação é
demonstrada na figura 5 por meio de classificação
orientada de imagens com base na intensidade dos
pixels. As classes de estudo do solo foram divididas
em Vegetação de grande e médio porte, Vegetação
rasteira e pequeno porte, Solos descobertos e Mancha Urbana. Na figura o semitom em vermelho representa a mancha urbana, que representa o fator
de menor valor na escala de qualidade ambiental
seguido pelos solos descobertos, vegetação de rasteira e de médio e grande porte com os valores mais
providenciais à qualidade ambiental.
Tabela 4 - Pesos para cobertura do solo compilados por
ROSS, 2009
Tipo de cobertura
Vegetação de grande e médio
porte
Vegetação rasteira e pequeno
porte
Solos descobertos
Mancha Urbana

ROSS (2009)

N

4,5

0,9

3,5

0,7

1,0

0,2

1,0

0,2

Figura 5 - Classes do Solo - Hoover e Giarratani (1984)

A Figura 6 apresenta a classificação das formações da sub-bacia segundo Maciel Filho (1990) e
Ernandes (2013).
As informações da qualidade ambiental da
sub-bacia foram baseadas nas características da formação por meio das variáveis de permeabilidade,
resistência à erosão e vulnerabilidade á poluição.
Dentre os efeitos mais graves da impermeabilização da superfície destacam-se: maiores picos de
vazão e maiores volumes, maiores picos a jusante,
assoreamento de canais e galerias, entupimento de
bueiros, degradação da qualidade da água, doenças
de veiculação hídrica, maiores custos de utilidades

Geologia
Por meio do trabalho descritivo “Carta das
Unidades Geotécnicas (CUG)”, Maciel Filho (1990),
único trabalho realizado até o presente momento na
região de estudo. Foram extraídas concepções sobre
o estudo geológico da região adotando os critérios
que foram atualizados pelo Simpósio de Geociências
e Meio Ambiente, Ernandes (2013) em mapas geológicos diferenciam unidades litoestratigráficas que
podem ser associadas a diferentes seqüências como
formações, grupos e complexos. Possuem múltiplas
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A tabela 6 apresenta as características das
formações que são relevantes ao propósito deste
estudo em linguagem técnica formal baseada em
Toby (2012) e Filho (1990). Na tabela estão apresentados as avaliações do especialista com a devida
normalização (N) obtida no modelo PEIR.

públicas e perdas e prejuízos às populações que
sofrem com as inundações (TUCCI, 2009).

Tabela 5 - Condutividade Hidráulica K (cm/h)
Toby (2012)
Classe
Muito lenta
Lenta
Moderadamente lenta
Moderada
Moderadamente rápida
Rápida
Muito Rápida

K (cm/h)
< 0,13
0,13 a 0,51
0,51 a 2,00
2,00 a 6,30
6,30 a 12,70
12,70 a 25,40
>25,40

Tabela 6 - Permeabilidade, compilada de Toby (2012) e
Maciel Filho (1990).

Figura 6 - Classificação das formações da sub-bacia
segundo o trabalho “Carta das Unidades Geotécnicas
(CUG)”, de Maciel Filho (1990).

Segundo Dias (2012) os parâmetros relacionados aos líquidos que permeiam pelo solo são representados pela viscosidade dinâmica do fluido e o
peso específico do fluido. Quanto às características
do solo que afetam sua condutividade hidráulica,
tem-se: tamanho das partículas; índice de vazios
(relacionado ao tamanho e distribuição dos poros);
grau de saturação; textura (relacionada à distribuição do tamanho dos grãos), e composição. Os solos
podem ser classificados segundo a condutividade
hidráulica, em sete classes, conforme a tabela 5 que
apresenta valores típicos da Condutividade Hidráulica K (médios) em função dos materiais (solos arenosos e argilosos). Em ambos os casos, os métodos
de medida baseiam-se no mesmo princípio: impõem-se certas condições ao fluxo da água por meio
de um volume de solo e mede-se a descarga ou a
densidade do fluxo Toby (2012).

Formação

Permeabilidade

Arenito Botucatu

Elevada

Formação Caturrita

Moderada a baixa

Formação Rosário do Sul

Moderada a baixa

Formação Santa Maria

Baixa

Ritólito Serra Geral

Moderada

Basaltos da Serra Geral
Arenito Basal Santa Maria

Elevada
Elevada

N
1
0,3
7
0,0
4
0,0
12
0,1
6
1
1

Na resistência à erosão, partículas “vizinhas”
exercem forças de contato sobre a partícula impactante, que também é sujeita à força de arraste provocada pelo fluido e pelo próprio peso. Porém, com
maior importância está a força de contato provocada pela reação da superfície ao impacto, responsável
por desacelerar a partícula da sua velocidade inicial
no momento da colisão, Tiboni (2013). O processo
constituído basicamente de três eventos seqüenciais
caracterizados pelo desprendimento das partículas
dos agregados do solo, do transporte e da deposição
das partículas carreadas nas seções inferiores das
paisagens. Para um sistema ambiental, quanto maior
a resistência à erosão menor os danos ambientais.
Esse desprendimento e transporte são causados pela
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o quão propícia é a formação para suportar a poluição ao qual pode ser exposta.

ação das gotas de chuva e da força cisalhante do
escoamento superficial, constituindo a fase inicial e
mais importante da erosão hídrica.
A tabela 7 apresenta uma compilação do
trabalho de Maciel Filho (1990). Na tabela estão
apresentadas as avaliações do especialista com a
devida normalização obtida no modelo PEIR.

Tabela 8 - Formações segundo a vulnerabilidade à poluição, Compilada de Maciel Filho (1990).
Formação
Arenito Botucatu
Formação Caturrita

Tabela 7 - Classificação das formações da Sub-bacia do
Arroio Cadena segundo a resistência à erosão, compilada
de Maciel Filho (1990).

Formação

Resistência à
erosão

N

Arenito Botucatu

Alta (região
de estudo)

1,0

Caturrita

Baixa

0,1

Rosário do Sul

Pouca ou baixa

0,2

Santa Maria

Baixa

0,1

Ritólito Serra Geral

Baixa

0,1

Basaltos e Diabásio
Serra Geral
Arenito Basal
Santa Maria

Baixa (por
escorregamento)

0,1

Pouca ou baixa

0,1

Formação Rosário do Sul
Formação Santa Maria
Ritólito Serra Geral
Diabásio Serra Geral
Arenito Basal Santa Maria

Vulnerabilidade
Alta
Média
Baixa a média
(moderada)
Baixa
Elevada ou alta
Elevada ou alta
(local de estudo)
Alta

N
0,2
0,6
0,4
1,0
0,2
0,2
0,2

Pedologia
O levantamento pedológico de vulnerabilidade dos solos é uma técnica semi-quantitativa, que
permite a determinação de áreas onde a proteção
ambiental promovida pelo componente solo é menor. Quando os solos recebem cargas de contaminantes, seus diversos componentes atuam no sentido
de diminuir a mobilidade desses elementos. A Vulnerabilidade dos solos foi definida pelo Seminário
sobre Vulnerabilidade na Europa SOVEUR (Soil
Vulnerability in Europe) em 2007 como sendo a
“capacidade do solo ser danificado em uma ou mais
de suas funções ecológicas”. A Figura 7 representa a
distribuição das unidades pedológicas contidas na
sub-bacia e as áreas limites das micro-bacias.
Nas unidades dos estudos citados de paisagem naturais consideradas estáveis o valor atribuído
na escala de vulnerabilidade é “1” e são representados pela classe de solos do tipo Latossolos. Os Latossolos são solos bem desenvolvidos, com grande profundidade e porosidade. Nas unidades de paisagem
naturais consideradas intermediárias o valor atribuído aos solos na escala de vulnerabilidade é 2, e são
representados pela classe de solos do tipo Podzólicos. Os solos Podzólicos apresentam profundidade
menor e são solos menos estáveis e intemperizados.
Nas unidades de paisagem naturais consideradas
vulneráveis ocorrem solos aos quais é atribuído o
valor “3”, estes solos são jovens e pouco desenvolvidos, isto é, sua característica principal é a pequena
evolução dos perfis de solo. A sub-bacia apresenta
uma diversificação de tipos de solos estudada por
Rosa et. al (2006) que em termos do estado da arte é
o mais recente sobre o assunto. Estas classes foram
relacionadas à classificação de Vulnerabilidade e

A vulnerabilidade à poluição, nos estudos de
geologia tem proveniência da sensibilidade da qualidade das águas subterrâneas a uma carga poluente
é função apenas das características intrínsecas do
aqüífero.
A vulnerabilidade de uma formação está à
mercê da do grau de ocupação da região. Em regiões não habitadas o grau de vulnerabilidade pode
ser usado para estudar o quão propícia estará à região em receber empreendimentos. Já nas regiões em
que a ocupação humana já está consolidada procura-se mitigar os problemas de vulnerabilidade. Condicionado a esta sistemática, a tabela 8, apresenta a
classificação das formações da sub-bacia segundo a
vulnerabilidade à poluição, compilada de Maciel
Filho (1990) em relação ao grau de ocupação. Na
tabela estão apresentadas as avaliações do especialista com a devida normalização obtida no modelo
PEIR, A formação de valores atribuídos, segundo o
especialista, está condicionada a um valor numérico
com base nos estudos do mesmo. Sendo assim a
formação menos vulnerável apresenta como peso de
valor a unidade, enquanto que a mais vulnerável o
peso 0,2. Esta condição condiciona uma avaliação de
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Estabilidade (V/E) de Crepani et al (2001) e ao
trabalho de Filho (1990). A Tabela 9 mostra a Vulnerabilidade /Estabilidade em relação aos tipos de
Solos. Os valores normalizados são apresentados na
última coluna da mesma tabela.

Áreas de risco em declividade
Com o propósito de gerar a representação
das áreas de risco, foi necessária conformar as declividades da sub-bacia. O arquivo de curvas de nível
recortada pelo limite da bacia foi confeccionado a
partir da Carta Topográfica de Santa Maria — SE
(Folha SH.22—V—C—IV/1—SE), 1988, na escala de
1:25.000, elaborada pela Divisão de Serviços Geográficos do Exército Brasileiro (SGEB). Na seqüência
obtiveram-se as feições das curvas de nível em intervalos de 10 metros, gerando a grade triangular vetorial com topologia nó-arco em faces triangulares no
formato vetorial.
Esta imagem foi fatiada e, as classes de declividades discriminadas em seis intervalos distintos
sugeridos pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária Torresan et. al., 2012: 0-3% (relevo plano),
3-8% (relevo suavemente ondulado), 8-20% (relevo
ondulado), 20-45% (relevo fortemente ondulado),
45-75% (relevo montanhoso), e, > 75% (relevo fortemente montanhoso).
Tabela 10 - Valores normalizados para classes de
declividade
Classes de declividade
Vegetação/dissecação do relevo
Muito Fraco — < 3%
Fraco — 3 a 8%
Médio — 8 a 20%
Forte — 20 a 45%
Muito Forte — 45% a 75%
Severamente Forte - > 75%

Figura 7 - Distribuição das unidades pedológicas contidas
na sub-bacia.
Tabela 9 - Vulnerabilidade/Estabilidade — Tipos de Solos,
compilada de CREPANI, 2001.
Solo

Nomenclatura

V/E

N

ACt1

Alissolo crômico argilúvico

2,0

1

ACt4

Alissolo crômico argilúvico

2,0

1

APt1

Alissolo hipocromico argilúvico

2,0

1

APt6

Alissolo hipocromico argilúvico

2,0

1

PAd

Argissolo amarelo distrófico

2,0

1

PVAd
1
PVAd
2

Argissolo vermelho-amarelo
distrófico
Argissolo vermelho-amarelo
distrófico
Neossolo regolítico
eutrófico léptico
Neossolo regolítico
eutrófico léptico
Planossolo hidromórfico
distrófico

2,0

1

2,0

1

3,0

0

3,0

0

2,0

1

RRe1
RRe2
SGd1

N
1
1
1
1
0
0

A Lei Federal brasileira de n.º 6.966/79 do
Parcelamento do Solo Urbano, ainda vigente, em
seu artigo 3º e parágrafo único, estabelece que:
[...] somente seja admitido o parcelamento
do solo para fins urbanos em zonas urbanas,
de expansão urbana ou de urbanização específica, assim definidas pelo plano diretor
ou aprovadas por lei municipal, não sendo
permitido o parcelamento do solo em terrenos com declividade igual ou superior a
30% salvo se atendidas exigências específicas das autoridades competentes. Contudo,
há uma brecha que deixa a critério dos municípios a aceitação da ocupação da faixa de
declividade entre 30 e 45% desde que seja
apresentado laudo geotécnico. A figura 8
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“[...] ao longo dos rios ou de qualquer curso
d’água desde o seu nível mais alto em faixa
marginal cuja largura mínima seja de 30 metros para os cursos d’água de menos de dez
metros de largura; de 50 metros para os cursos d’água que tenham de dez a 50 metros
de largura; ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d’água naturais ou artificiais; nas
nascentes, ainda que intermitentes e nos
chamados olhos d’água, qualquer que seja a
sua situação topográfica, num raio mínimo
de 50 metros de largura”. Em uma segunda
etapa, ainda baseada na legislação local
coube particularizaram-se as demais áreas
que estão contempladas na Lei Complementar n° 072, de 04 de novembro 2009,
Instituiu a Lei de Uso e Ocupação do Solo,
Parcelamento, Perímetro Urbano e Sistema
Viário do Município de Santa Maria. A lei
trata das Áreas Especiais Naturais (AEN): “O
território municipal terá áreas especiais naturais, definidas e delimitadas conforme
seus anexos (Mapa das Áreas Especiais Naturais).

mostra a declividade em percentual relacionada à dissecação do relevo. A tabela 10 apresenta as classes de declividade com seus
valores normalizados sendo considerado o
valor unitário até o limite de 45%.

A tabela 11 representa os valores ponderados de ordem das áreas de APPs e AEN com o valor
unitário e nulo para as demais, bem como dos valores normalizados. As duas feições foram representadas na Figura 9.

Figura 8 - Declividade em percentual relacionada à
dissecação do relevo

Áreas de conservação natural e de preservação permanente
No estudo da sub-bacia surgiu a necessidade
de delinear as áreas de preservação do entorno dos
rios e córregos existentes. Em função desta necessidade, foi realizado um levantamento de campo de
toda a rede hidrográfica da sub-bacia. Na seqüência,
foi necessária uma classificação em ordem de hierarquização fluvial, para que fosse possível verificar o
grau de influência em cada micro-bacia em termos
de Áreas de Preservação Permanentes (APPs). A
sistemática utilizada foi a de Strahler (1964).
Após o levantamento dos mananciais dentro
da área da bacia, foram enquadrados e representados segundo a lei nº 4.771, de 15 de setembro de
1965 - Código Florestal brasileiro, em seu art. 2º:
“As florestas e demais formas de vegetação
natural situada:

Figura 9 - Áreas de conservação natural e de
preservação permanente
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deficientes a direcionar o esgoto aos mananciais.
Regiões com redes de diâmetros maiores estariam já
planejadas para receber a expansão espacial de redes no seu entorno e, com isso, evitam o uso de
alternativas prejudiciais ao abastecimento de água e
coleta de esgotos.

Tabela 11 - Valores normalizados para APPs e AEN.
Classes de APPs e AEN
Classificação e Strahler (APPs)
AEN
Demais áreas

Ordem
1
1
0

N
1
1
0

Redes de água e esgoto
À medida que uma região possui uma maior
distribuição de redes de água e esgoto melhores
serão as condições de saneamento da região e, por
conseguinte melhor será a qualidade ambiental. A
Figura 10 e 11 demonstram a distribuição das redes
de água e esgoto na região de estudo.

Figura 11 - Redes de Esgoto

Legislação
As leis de parcelamento para uso do solo são
a principal resposta que o poder público pode dar
para tornar eficiente a qualidade ambiental de uma
região urbana. A sub-bacia é regida pela Lei complementar n° 072 de dezembro de 2009 que trata
das Áreas de Zoneamento Urbano (AZU). As áreas
com definições específicas de regramento para a
expansão são classificados como Sem novos loteamentos ou condomínios, Uso recreativo, Agrovila,
Até 1 ha, Até 1,5 ha., Até 2 ha., Até 3 ha. No que
tange à qualidade ambiental este tipo de procedimento visa regrar as condições de ocupação do espaço urbano direcionando a medidas resposta ao
sistema e ao aumento da malha urbana. A Figura 12
representa as diferentes associações em áreas de
zoneamento atingidas pela mancha urbana, utilizadas para o cálculo dos percentuais de cada classifica-

Figura 10 - Redes de Água

A normalização das redes obedece à condição do intervalo de valores PEIR, ou seja, quanto
maior o diâmetro da rede de esgoto ou de água mais
próximo da unidade será seu valor normalizado.
A expansão urbana sobre uma determinada
área está condicionada à existência e a capacidade
das redes de água e esgoto. Redes de água deficientes em vazão acabam levando seus moradores ao uso
de poços artesianos, assim como redes de esgoto
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ção das AZU do município e em cada micro-bacia da
sub-bacia do Arroio Cadena, bem como da normalização destes fatores em cada micro-bacia. Na tabela
12 visualiza-se os valores apresentados e a normalização dos mesmos segundo a Lei de Uso e Ocupação do Solo (LUOS).

RESULTADOS
A análise de Kernel para as redes viárias redes de
água e esgoto

A Densidade de Kernel transformou a capacidade das redes em uma espacialização em área. A
qualidade ambiental se torna favorecida quando a
população localiza-se mais próxima destas redes de
água e esgoto.
A maior capacidade viária representa as piores condições para a qualidade ambiental. O raio de
evolução para Kernel foi adotado em 300m para
todas as redes.

Tabela 12 - Critérios de Parcelamento do Solo Urbano
por zoneamento urbanístico para novos loteamentos e
condomínios fechados — AZU

Denominação
sem novos loteamentos ou condomínios
Uso recreativo
Agrovila
Até 1 ha.
Até 1,5 ha.
Até 2 ha.
Até 3 ha.

Peso segundo
LUOS

N

0,5

1,0

0,5
0,5
1
1,5
2
3

1,0
1,0
0,8
0,6
0,4
0

Figura 12 - Áreas de zoneamento urbano versus
mancha urbana

Figura 13 - Densidade de Kernel da malha viária
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Para a rede viária, a figura 13 expõe em semitons do amarelo, menos vulnerável, para azul
escuro, mais vulnerável a condição da qualidade
ambiental segundo a densidade de Kernel. Para a
qualidade ambiental a densidade de Kernel denota
que uma micro-bacia exposta aos maiores valores de
densidade (mais azul) estará mais vulnerável em
detrimento de uma área localizada nas menores
densidades (mais amarela).

Figura 15 - Densidade de Kernel da rede de esgoto

Mapas dos indicadores do modelo PEIR

Figura 14 - Densidade de Kernel da rede de água

De forma dual, as figuras 14 e 15 mostram
em semitons do amarelo para azul escuro, da mais
vulnerável para a menos vulnerável, a condição da
qualidade ambiental, segundo a densidade de Kernel, respectivamente, para as redes de água e de
esgoto. Neste caso, para a qualidade ambiental, a
densidade de uma micro-bacia exposta aos maiores
valores de densidade (mais azul) estará mais abastecida pelas redes, as áreas amarelas para este caso
estarão menos abastecidas e mais longe das redes de
maior calibre.

Figura 16 - Indicador de Pressão

As figuras 16 a 19 demonstram espacialmente os indicadores de qualidade ambiental da subbacia. Nos mapas, os semitons do amarelo para os
semitons da tonalidade azul escura demonstram a
pior condição da qualidade ambiental em relação
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aos indicadores de pressão, impacto e resposta e
vice-versa para o indicador de estado.

Figura 17 - Indicador de Estado
Figura 19 - Indicador de Resposta

DISCUSSÕES
A qualidade ambiental é um fator decisivo
para manter a qualidade de vida de uma população,
na gama de indicadores desta condição estão às
bases de sustentabilidade de qualquer sistema ambiental que necessita da preservação dos recursos naturais pelo homem. Entretanto, as mudanças de
caráter antrópico que estão sujeitas as bacias urbanas remetem a uma discussão bastante séria, principalmente pelos efeitos que as intervenções da tomada de decisão sobre estes meios venham a definir
sua capacidade suporte. O Uso do Solo, População,
Sistemas Viários, Cobertura do solo, Geologia, Pedologia, Áreas de Risco, Áreas de Preservação, Redes
de Saneamento e a Legislação entre outros são importantes indicativos dentro do processo de busca
da qualidade ambiental adequada dentro de uma
bacia urbana. À medida que os mapas dos indicadores demonstram o grau de pressão exercida e do
grau de resposta necessária para reverte-lo torna-se

Figura 18 - Indicador de Impacto
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são. As decisões sobre o regramento da ocupação
sobre a área deverão ser revistos e condicionados às
ações de equilíbrio com os outros indicadores buscando alternativas de mitigar as zonas de maior impacto e de proteção às zonas menos impactadas e
aumentar a eficácia dos indicadores de resposta. O
indicador de resposta é um termômetro da qualidade ambiental, mas também das escolhas das tomadas
de decisão. A sub-bacia apresenta uma condição
bastante direcionada às necessidades de ampliar as
redes de saneamento, mas ao analisar-se as microbacias que possuem a mancha urbana, a decisão
neste caso requer alternativas onerosas, haja vista
que esta necessidade de ampliação de redes está
localizada no centro nervoso da urbanidade. Em
relação a legislação, similar em vários municípios do
Brasil, o que acontece é que algumas destas legislações são recentes e carregam consigo a dificuldade
de regrar áreas que já estão prejudicadas pela ocupação desregrada do passado. A figura 12 é o retrato
desta condição, nela pode-se verificar visualmente
que a mancha urbana apresenta-se em avanço sobre
áreas destinadas a agrovila, bem como de uso recreativo.
O estudo apresenta o status quo de uma região delineada por uma bacia de característica urbana bastante pronunciada. O modelo PEIR denotou uma condição bastante profícua à deterioração
dos mananciais, solos e aqüíferos, o que chama a
atenção dos efeitos adversos da urbanização, redundando em usos de terras em inclinações elevadas
que conduzem a erosão pronunciada além da poluição dos aqüíferos em zonas fraturadas. A análise de
resposta é providencial ao condicionamento de
sistemas de análise dos fenômenos dinâmicos nesta
sub-bacia que apresenta problemas que também são
relevantes a outras bacias urbanas. Cabe ressaltar
que algumas condições evidenciadas pelo modelo
não possuem uma solução ideal, mas podem sinalizar à mitigação dos efeitos mais prejudiciais sem
deixar de prover o conforto e a qualidade de vida da
população.

possível avaliar o comprometimento dos impactos
resultantes da tomada de decisão pelos gestores
públicos.
Relativo ao indicador Pressão, o modelo
PEIR demonstrou por meio da figura 16 que o indicador é bastante presente ao longo da bacia urbana.
Esta condição está associada às micro-bacias que
apresentaram uma concentração da população o
que corrobora para a intensificação dos descritores
de malha viária. Esta condição foi preponderante
para a baixa qualidade ambiental na região central e
urbanizada da bacia urbana. A análise proporcionou
verificar que as bacias da Sanga da aldeia e Escola
Urbana, localizadas ao centro da sub-bacia apresentaram valores altos para o coeficiente de aproveitamento, próximos a 1, o maior adensamento populacional por área de micro-bacia e da concentração de
vias de maior fluxo viário.
O indicador de Estado da figura 17 apresentou uma condição bastante preocupante, pois a
região urbanizada está sobre uma região bastante
vulnerável em relação à compleição do aqüífero.
Esta condição é ainda mais prejudicada ao agregarem-se ao sistema subterrâneo, solos de vulnerabilidade/Estabilidade baixa. Nesta avaliação, a combinação solos vulneráveis e aqüíferos que representam
uma área considerável da sub-bacia. A localização
sobre a formação Santa Maria, com baixa permeabilidade, suscita ao carregamento superficial do solo,
além de uma vulnerabilidade fraca dos solos representados por Alissolos, Argisolos e Planossolos que
carregam um a suscetibilidade a efeitos erosivos
combinados com a baixa estabilidade.
O indicador de Impacto da figura 18 apresentou sua fragilidade ao longo de todos os mananciais da bacia devido ao avanço desordenado sobre
as áreas de entorno dos arroios. Outra verificação
neste indicador ficou a cargo da declividade demonstrando que o avanço da ocupação urbana na
direção norte da bacia acarretará problemas futuros
tais como deslizamentos ao longo das encostas dos
morros de maior cota de declive. A evolução do
indicador impacto também está muito consolidada
na intervenção antrópica ao longo das APPs e AEN.
Com base na figura 8 e 9 pode-se extrair que a região sofreu uma apropriação prejudicial em áreas de
preservação permanente e especiais pelo aumento
da pressão antrópica ao ponto de tornar irreversível
a recuperação de áreas de nascentes e de rios de
primeira e segunda ordem.
O indicador de Resposta da figura 19 em
uma análise comparativa aos outros indicadores
apresentou o pior desempenho e pode ser analisado
como um retrato da dificuldade na tomada de deci-

CONCLUSÕES
As técnicas de análise espacial combinadas
com o modelo PEIR mostram ser alternativa de ferramenta de análise da qualidade ambiental. O estudo dos indicadores de uma bacia urbana baseado
nas interações entre a pressão, estado, impacto e
resposta demonstraram as nuances da qualidade
ambiental de uma bacia urbana, o que para o estado
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mas também um melhor entendimento da interação
homem e ambiente e o desenvolvimento e implementação dos processos que integrem ciências exatas e os efeitos sobre as pessoas e suas decisões.

da arte contribui com uma visão agregada das interações de causa e efeito sobre áreas que sofrem perturbações mais efetivas do homem. A análise espacial baseada nas avaliações dos especialistas demonstrou uma gama de cenários que pode ser suscitada
em cada um dos indicadores. Interessante observar
que regiões de grande Pressão (azul da Figura 16)
não representam necessariamente a região de maior
Impacto (azul da figura 17) devido o Estado e a
Resposta ocorrerem em bom nível. É uma região
que possui densa rede de esgotos e um meio físico
mais robusto em termos geológicos, apesar da alta
densidade demográfica. Isto implica em que, não
necessariamente a região de maior pressão deva ser
priorizada pelos investimentos do gestor público.
Por vezes uma região mais frágil fisicamente embora
com menos pressão de ocupação na tomada de decisão pode ser priorizada para impedir impactos maiores futuros.
O indicador de estado especializado denota
uma condição que não está diretamente ligado à
ocupação urbana, mas sim a uma característica intrínseca do meio relativo a suas características geológicas. A região em amarelo claro toma conta de
grande parte da sub-bacia demonstra a precariedade
da formação Santa Maria. A vulnerabilidade à poluição e resistência a erosão são fatores altamente prejudiciais ao aqüífero ao longo de todas as microbacias. O indicador de resposta apresentou sérias
dificuldades em relação às condições de avaliação de
políticas efetivas de melhorias à qualidade ambiental. A resposta aos problemas pronunciados pelos
indicadores requer uma avaliação de nível administrativo para que este indicador se torne um indutor
de providencias mais efetivas.
O indicador de estado demonstrou-se mais
afetado por características intrínsecas do próprio
ambiente.
O indicador de impacto esteve bastante
pronunciado em todas as micro-bacias. A ocupação
de APPs e AEN e o avanço sobre áreas de declividade com risco são bastante negligenciados com o
severo comprometimento dos mananciais.
As decisões que afetam os processos ambientais são consideradas grandes desafios da humanidade devido ao fato de conjugarem diversos atributos que vão desde a sua complexidade, a incerteza
e valores conflitantes, conhecimento incerto e incompleto, grande quantidade de pessoas envolvidas,
ligações e desvios dos processos, gestão multidimensional e pressão temporal.
Deste modo, o processo de tomada de decisão eficiente sobre os aspectos ambientais requer
não apenas bases eficientes de ciência ambiental,
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The PSIR Model And GIS Base And The Diagnosis
Of Environmental Quality In An Urban Catchment
ABSTRACT
This is a study on the environmental diagnosis of
an urban catchment. The theoretical rationale was based
on the Pressure-State-Impact-Response (PSIR) technique to
obtain quality indexes through plans on physical, environmental and socioeconomic information for the sub-basin
of Arroio Cadena stream in the city of Santa Maria, central region of the state of Rio Grande do Sul, Brazil. The
current situation was diagnosed based on 10 information
plans using geoprocessing of basic data on descriptive
features of the region studied, including sewage, water and
road systems, and geological vulnerability. The qualification and quantification of the indicators were based on the
conditions produced by human activities which lead to
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RESUMO
Estuários, por definição, são sistemas costeiros bastante complexos. A conexão com o oceano e todos os efeitos relacionados com esta característica realçam a importância do estudo e conhecimento desses sistemas. O material particulado em
suspensão (MPS) é um elemento importante existente na circulação estuarina, cuja distribuição é totalmente dependente da
hidrodinâmica e tem relação direta com diversos aspectos na circulação estuarina. Neste trabalho foi aplicada uma metodologia de conversão do retroespalhamento do sinal acústico de um ADCP SONTEK de 1,5 MHz de frequência em concentrações de MPS para a área estuarina da Lagoa dos Patos, uma laguna de grande extensão localizada no sul extremo sul do
Brasil. Os dados foram coletados por sete cruzeiros realizados na área de estudo de fevereiro a outubro de 2012. Os resultados
mostraram uma boa correlação obtida no processo de calibração (r2 = 0,75) e uma boa concordância entre os dados in situ e
os dados estimados. No entanto, na correlação entre as séries in situ e estimadas pela reta de calibração (r2 = 0,66)foi observado um melhor ajuste para concentrações mais baixas. Esse problema foi devido a procedimento de calibração pontual (falta
de um instrumento óptico para calibração) e a dinâmica e distribuição do MPS na área de estudo durante o período das
amostragens. Além disso, a equação de conversão obtida foi aplicada em dados acústicos coletados em um levantamento de
curta duração realizado em 2010 na área de estudo com o mesmo ADCP, com o objetivo de se calcular taxas de exportação de
MPS. Os resultados demonstraram boa concordância com os perfis de velocidade do ADCP, mas o problema relativo à calibração produziu alguns dados espúrios (concentrações muito elevadas de MPS). Em conclusão, este estudo produziu bons
resultados para a área de estudo, mas de forma a aprimorar os resultados obtidos uma pesquisa detalhada sobre o MPS deve
ser aplicada, principalmente em relaçãoao processo de calibração.
Palavras-chave: Material particulado em suspensão, perfiladores acústicos por efeito Doppler, estuário da Lagoa dos Patos.

produtivos do que as áreas adjacentes (rios e oceano), pois devido às suas características morfológicas
e hidrodinâmicas tendem a aprisionar elementos
provenientes da drenagem continental (POSTMA,
1967; MEADE 1972), estimulando a produção primária e reações químicas dentro do corpo estuarino
(SCHELSKE&ODUM, 1961; TURNER &MILLWARD,
2002). Além disso, os estuários estão sujeitos atrocas
diretas com o oceano e sob constante influência de
diferentes forçantes que controlam a hidrodinâmica, como a descarga fluvial, marés e ventos (LEPAGE& INGRAM, 1988; WANG &TOWNEND, 2012;
HEARN& ROBSON, 2002). Os estuários são locais de
escoamento de diversos elementos da drenagem
continental e entre eles está o material particulado
em suspensão (MPS), o qual, por definição, corresponde a todas as partículas existentes nas águas
tanto de rios como marinhas com tamanho superior
a 45 μm. O MPS é constituído tanto de material
biológico (plâncton, carapaças e resíduos orgânicos)
como por sedimentos. A dinâmica do MPS é bastan-

INTRODUÇÃO
Ao longo de regiões costeiras ao redor do
mundo encontram-se sistemas costeiros altamente
complexos conectados ao mar, onde diversos elementos e propriedades interagem entre si. Esses
sistemas são os estuários, ambientes dinâmicos de
transição entre o continente e o oceano onde a água
marinha é mensuravelmente diluída pela água oriunda da descarga dos rios. Nos sistemas estuarinos,
propriedades físicas, químicas e geológicas interagem com elementos biológicos produzindo uma
vasta rede de interações com diferentes relações de
causa e efeito em variadas escalas temporais (PRITCHARD, 1955; PERILLO, 1995; DYER, 1997; MIRANDA et al, 2002). Esse ambientes são, em via de
regra, mais
*

Laboratório de Oceanografia Costeira e Estuarina, Instituto de

Oceanografia, Universidade Federal do Rio Grande

299

Uso de um ADCP para Estimar Concentrações de Material Particulado em Suspensão para o Estuário da
Lagoa dos Patos, Brasil
te variável em estuários e pode ser relacionada com
diferentes aspectos: hidrodinâmica (POSTMA, 1967;
NAUDIN&CAUWET, 1997; UNCLESET al, 2002;
CIFFROY et al, 2003; MITCHELL, 2005), atenuação e
dispersão da luz (POSTMA, 1961; BUNT et al, 1999;
DEVLIN et al, 2008; ASTORECA et al, 2012; PHILIPPART et al, 2012), índices de salinidade e distribuição de organismos (GUINDER et al, 2005; SCHETTINI& MIRANDA, 2010). Portanto o estudo da dinâmica do MPS em estuários é de suma importância
para o melhor conhecimento dos sistemas estuarinos. Tanto em áreas estuarinas como oceânicas o
MPS é obtido geralmente pela filtração de amostras
de água através de filtro de celulose ou fibra de vidro. Porém esta metodologia não é totalmente pratica e requer muitos cuidados e tempo, o que nem
sempre é possível, principalmente em campo. Um
método relativamente novo e que se mostra bastante
efetivo é o uso de perfiladores acústicos por Efeito
Doppler (ADCP) para a obtenção de estimativas de
MPS. Esses instrumentos medem a velocidade de
partículas na água através do efeito Doppler e tem
sido largamente utilizados em estudos hidrológicos
e oceanográficos. Os ADCPs operam de forma similar a sondas acústicas, gerando pulsos através de um
transdutor. Esses pulsos ao atingir as partículas na
água retornam ao transdutor produzindo estimativas
de velocidades de correntes através da frequência
Doppler, assumindo a velocidade das partículas como
igual à da corrente. Além dos dados de velocidade e
direção de correntes, baseado no principio de operação, os ADCP podem fornecer dados de ecobatimetria (embora em baixa resolução), altura e direção de ondas e de nível. Os dados acústicos dos
ADCPs também podem ser utilizados como estimativas de concentração de MPS, uma vez que a medida
do retroespalhamento desse sinal é proporcional à
quantidade de partículas na água. Os modelos de
ADCPs disponíveis no mercado operam em variadas
frequências, as quais estão relacionadas com a distância percorrida pelo pulso acústico no meio. Aparelhos de baixa frequência de operação são usados
em áreas de oceano aberto em grandes profundidades, pois o pulso acústico é capaz de percorrer
grandes distâncias com baixa atenuação. Entretanto,
a resolução do sinal de retorno é baixa quando
comparada com aparelhos de alta frequência. Esses
últimos são melhor aplicados em estudo em locais
de baixas profundidade (áreas costeiras ou estuários), devido à alta atenuação do sinal acústico. Entre os estudos que utilizam ADCPs para se estimar
MPS, Gartner (2002) e Kim &Voulgaris (2003) fornecem informações à respeitos dos princípios e fundamentos teóricos do método. Os trabalhos de

Gartner (2004), Hoitink&Hoekstra, (2005), Merckelbach
(2006) eWall et al (2006) demonstram a aplicabilidade desta metodologia em estuários e áreas costeiras.

ÁREA DE ESTUDO

Fig. 1 - Em (A) a América do sul e a localização da Lagoa
dos Patos (retângulo tracejado); (B)visão ampla da Lagoa
dos Patos com detalhe para a área estuarina; em (C) a
área estuarina com detalhes para os Molhes da Barra,
Ponta da Feitoria, Canal de São Gonçalo e os municípios
de Rio Grande (RG), São José do Norte (SJN) e Pelotas
(PEL) localizados às margens do estuário.

O estudo neste artigo foi realizado para a
área estuarina da Lagoa dos Patos, uma laguna de
grande extensão localizada no extremo sul do Brasil
(fig. 1). A Lagoa dos Patos é um local de grande
importância socioeconômica e corresponde ao habitat de diversas espécies (SEELIGER et al, 1998; SEELIGER& ODEBRECHT, 2010). A morfologia da área
lagunar é composta principalmente por bancos de
areia e sandspits (ANTIQUEIRA et al, 2004; ANTIQUEIRA& CALLIARI, 2005). A área estuarina corresponde à parte sul na laguna, desde a desembocadura (Molhes da Barra) até as proximidades de uma
área conhecida com a Ponta da Feitoria (DELANEY,
1965). O estuário da Lagoa dos Patos, segundo Pritchard (1952), pode ser classificado com um estuário
de barra ou lagoa costeira, o qual está conectado ao
oceano Atlântico por um canal estreito, através do
qual as trocas entre a laguna e o oceano ocorrem
em variadas escalas temporais (FERNANDES et al.,
2002; GARCIA et al, 2003; FERNANDES et al 2004;
MÖLLER et al 2007). De acordo com Kjerfve (1986) e
Fairbridge (1980), a Lagoa dos Patos é classificada
com uma laguna estrangulada. Essa característica
tem um papel importante na hidrodinâmica, processos de mistura e trocas com o oceano, gerando
altas velocidades de correntes, principalmente em
fluxos de vazante em períodos de alta descarga flu-
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desembocadura no estuário da Lagoa dos Patos em
uma campanha de curta duração com o mesmo
ADCP.

vial. A dinâmica do MPS na área de estudo é condicionada pela relação entre a descarga fluvial e o
vento, sendo essas as principais forçantes que controlam a circulação (MÖLLER&CASTAING, 1999;
FERNANDES et al, 2002). A média anual de descarga
fluvial para a Lagoa dos Patos é de 2400 m3.s-1, com
fortes variações devido à efeitos de ENSO (VAZ et al,
2006). A descarga fluvial é a principal forçante na
circulação do estuário quando acima de 3000 m3.s-1.
Quando essa está abaixo desse valor o vento se torna
a forçante principal (MÖLLER et al, 2001). A descarga fluvial é o fator responsável pela distribuição do
MPS na área lagunar, sobretudo na porção norte
onde estão localizados os principais tributários e em
períodos de moderada e alta descarga dos rios (PAIM &MÖLLER, 1986). Por outro lado, na área estuarina a dinâmica do MPS é influenciada principalmente pelos processos de ressuspensão e de dinâmica costeira, bem como de atividade portuária
(HARTMANN&SCHETTINI, 1991). De acordo com
o estudo de Calliari et al (2009), a concentração média de MPS na área lagunar pouco excede 10 mg.l-1.,
enquanto que na área estuarina ela pode chegar a
100 mg.l-1, devido à acumulação de sedimentos sinos
pela intrusão salina, o que também foi verificado
por Hartmann (1996). Em relação ao material exportado para o oceano, o estudo realizado por Marques
et al (2010) encontrou uma estimativa de MPS de 1.3
x 107ton/ano, baseada na aplicação de um modelo
numérico.

METODOLOGIA
Amostragens em campo

Fig. 2 - Localização das estações realizadas durantes os
cruzeiros no estuário da Lagoa dos Patos; No primeiro
dias as amostragens eram feitas de 1 a 9 e no segundo de
9 a 1; A linha tracejada representa um detalhamento aproximado do canal de navegação.

Os dados utilizados neste trabalho foram
concentrações de MPS in situ e amplitude do sinal
acústico de um ADCP SONTEK, coletados na área
de estudo em sete cruzeiros realizados de Fevereiro
à Outubro de 2012 à bordo da lancha Larus pertencente à Universidade Federal do Rio Grande
(FURG). Cada cruzeiro teve aproximação de aproximadamente dois dias e as amostragens foram realizadas em nove pontos localizados no estuário, ao
longo do canal de navegação (fig. 2). As amostragens foram feitas desde a desembocadura (Molhes
da Barra) até o limite da área estuarina (Ponta da
Feitoria), cobrindo uma distância de aproximadamente 75 km. No primeiro dias as estações eram
realizadas se iniciando pela área da desembocadura
(ponto um) indo até o fim da área estuarina (ponto
nove). No segundo dia as estações eram realizadas
nos mesmos pontos, porém no sentido oposto. Cada
estação teve duração de aproximadamente 30 minutos, variando em função das mudanças de profundidade. A distância percorrida, o número de estações
feitas e a quantidade de amostras coletadas variaram
devido a problemas técnicos e disponibilidade de
tempo. A tabela 1 apresenta as informações relativas
a cada cruzeiro.

OBJETIVO
Baseado na distribuição do MPS na área de
estudo, o objetivo deste trabalho foi aplicar uma
metodologia que permita obter estimativas de concentrações de MPS a partir de medidas de retroespalhamento do sinal acústico de um ADCP. A mesma
foi aplicada para a área estuarina da lagoa dos Patos,
em dados coletados através de sete cruzeiros realizados em 2012. Esse artigo é baseado na já mencionada importância do papel do MPS para as áreas estuarinas, bem como no fato de que não há qualquer
tipo de estudo dessa natureza para a área de estudo.
A aplicação dessa metodologia de conversão é aplicada na hipótese de que todo o retroespalhamento
acústico medido no estuário da Lagoa dos Patos é
devido às partículas em suspensão, as quais são
compostas tanto por material biológico como por
sedimentos. Posteriormente a equação de conversão
obtida foi utilizada para o cálculo de estimativas de
transporte de MPS através de dados coletados na
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necia no mesmo ponto coletando dados. O dado de
saída utilizado foi a amplitude do sinal acústico,
expresso em uma unidade logarítmica chamada
counts (um count = 0,43 dB), medido em cada célula
do ADCP.

Tabela 1 - Informações de cada cruzeiro.
Cruz.
1
2
3
4
5
6
7

Data
9 e 10 de Fevereiro
8 e 9 de Março
15 e 16 de Maio
23 e 24 de Maio
10 e 11 de Julho
30 e 31 de Agosto
4 e 5 de Outubro

Estações
13
16
14
16
15
15
16

Amostras
25
31
27
31
29
29
31

CONVERSÃO DO SINAL ACÚSTICO EM
CONCENTRAÇÕES DE MPS
A conversão do sinal acústico em concentrações de MPS é baseada na relação existente entre a
intensidade do retroespalhamento e a quantidade
de partículas na coluna d’água. Assim, a medida do
retroespalhamento pode ser usada para estimar
concentrações de MPS e considerando as duas propriedades como proporcionais elas podem ser correlacionadas em uma única frequência do pulso acústico (GARTNER, 2002). Na aplicação dessa metodologia neste trabalho, se assume que a concentração
de qualquer tipo de partículas em suspensão é a
fonte de retroespalhamento do sinal acústico, descartando interações entre número de onda e tamanho de partículas (GUERRERO et al, 2011). O método é baseado na equação do sonar(URICK, 1975), a
qual ilustra a intensidade do sinal recebido pelo
transdutor considerando as possíveis perdas devido
à atenuação, dissipação, retroespalhamento e espalhamento geométrico (FISCHER &SIMMONS, 1977;
CLAY &MEDWIN, 1977). A equação do sonar relaciona o retroespalhamento ao sinal recebido pelo
transdutor ou eco acústico (EA), levando em conta a
intensidade do sinal emitido pela fonte emissora
(FA) a as perdas durante a propagação do sinal na
ida e volta ao transdutor (2PA). Todos os termos são
medidos em decibéis (i.e., na forma logarítmica). A
equação aqui apresentada é uma forma simplificada
da equação do sonar, de acordo com Gartner (2004)
e Guerrero et al (2011) e é apresentada em termos do
retroespalhamento acústico (RA):

COLETA DE ÁGUA E OBTENÇÃO DAS
CONCENTRAÇÕES DE MPS
Em cada estação as amostras de água foram
coletadas para superfície, meio e fundo. Uma garrafa de Ninskin de 5 litros presa a um cabo graduado e
acionada por mensageiro foi utilizada para coleta
em meia água e fundo e possíveis inclinações eram
anotadas para a determinação da profundidade
atingida pela garrafa. Em superfície a coleta de água
foi feita por um balde preso a um cabo. Após a coleta as amostras de água eram levadasa um equipamento de filtração instalada na própria embarcação.
Para a obtenção das concentrações foi utilizado uma
bomba de pressão a vácuo, filtros de acetato de celulose Milipore de 45 μm e 47 mm de diâmetro prépesados em laboratório por uma balança de precisão, recipientes para filtração e provetas de 50 e 200
ml para medição do volume filtrado. A filtração,
feita à bordo, e as concentrações, obtidas em laboratório, foramfeitas de acordo com a metodologia
descrita em Baumgarten et al, (2010).

AMOSTRAGEM COM ADCP
O ADCP utilizado foi um SONTEK de 1,5
MHz de frequência do tipo rebocado, com três
transdutores orientados 25° em relação ao eixo vertical e deslocados 120° entre si, capaz de realizar
medições até 23 metros de profundidade mais uma
distância em branco (SONTEK, 2000). Esse aparelho
está acoplado a um dispositivo de flutuação e opera
com os transdutores orientados para baixo. Para as
medições no estuário o instrumento foi configurado
para medir com 23 células mais 1 m de distância em
branco, cobrindo a maior profundidade verificada
no canal estuarino (cerca de 20 m na área dos Molhes da Barra). Durante as estações o ADCP perma-

RA=EA+2PA-FA
RA representa o retroespalhamento acústico, o qual
é o sinal emitido pelos objetos ou partículas existentes no meio. Essa é uma medida indireta, obtida
descontando-se as perdas do sinal acústico previstas
do sinal registrado pelo aparelho, que no caso é o
ADCP. Neste trabalho foi aplicada ametodologia
descrita em SONTEK (1997) para se obter o retroespalhamento do sinal acústico do ADCP utilizado nas
medições no estuário da Lagoa dos Patos. A amplitude do sinal registrada pelo aparelho dada em
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countsfoi convertida para decibéis e o retroespalhamento foi obtido se subtraindo as perdas previstas
na propagação do sinal na ida e volta ao transdutor.
As perdas são devido à distância percorrida, espalhamento geométrico e atenuação:
PA = - 20×log10 D cos ϕ

CÁLCULO DE MPS EXPORTADOEM UMA
SEÇÃOPRÓXIMA À DESEMBOCADURA

- 2× α × D cos ϕ

O ângulo do transdutor (ϕ) é 25°, conforme
informado no manual do aparelho e o coeficiente
de absorção (α) é 0,68 (SONTEK, 1997). A distância
(D) se refere à profundidade de cada célula medida
pelo ADCP, da superfície ao fundo. Dada as configurações do aparelho para medições no estuário D
variou de 1 à 23 m. Dessa forma o retroespalhamento foi obtido por:
Fig. 3 - Em (A) visão geral da área da desembocadura do
estuário, com detalhes para o local dos transects; em (B) a
trajetóriadostransects, desde o píer da estação de Praticagemà Pontos dos Pescadores tendo uma distância de
aproxidamente 850 metros.

RA= 0,43 ×A -PA
Portanto, RA se refere ao retroespalhamento, corrigido em relação à distância ao se descontar
os valores de PA e A é a medida da amplitude do
sinal medida pelo aparelho (foi utilizada a média da
medida dos três transdutores), todos referentes a
cada célula de medição do aparelho. A amplitude
do sinal acústico é a medida do eco acústico (EA)
corrigido pela medida da intensidade do sinal emitido pela fonte (FA) e representa a magnitude da
reflexão acústica da água (DEINES, 1999; SONTEK
2000; GARTNER, 2004).Uma vez obtido o retroespalhamento relativo a cada célula, a calibração consistiu em associar os valores do mesmo aos valores das
concentrações de MPSin situ nos mesmos níveis
(profundidades). Como mencionado anteriormente, as profundidades onde as concentrações foram
obtidas foram corrigidas pela inclinação do cabo da
garrafa. Com ambas as séries associadas, foi determinado o ajuste linear entre os valores de retroespalhamento do ADCP e o logaritmo das concentrações
in situ, obtendo-se assim o coeficiente de determinação r2 e os coeficientes de regressão linear a e b. De
acordo com Gartner (2002), o retroespalhamento é
linearmente proporcional ao logaritmo das concentrações in situ:

A equação de conversão obtida pela regressão linear entre os valores de concentração in situ e
os respectivos valores de retroespalhamento do sinal
acústico foi utilizada para se estimar a quantidade de
MPS médio exportado para o oceano. Para tal foram
utilizados dadoscoletados em uma campanha de
curta duração realizada em 7 de Setembro de 2010
através de uma seção próxima à desembocadura do
estuário da Lagoa dos Patos, entre a estação de Praticagem da Barra e a Ponta dos Pescadores (Fig. 3).
Os dados utilizados foram amplitude do sinal acústico, velocidades e direção de correntes e descarga
liquida da seção transversal, coletados em 19 transects feitos com o mesmo ADCP usado nas amostragens em 2012. As concentrações de MPS foram calculadas como médias pontuais da seção a partir dos
dados de retroespalhamento acústico (Cmédia) e a
descarga foi utilizada como a soma da descarga medida em cada perfil vertical (Qtotal). Os valores de
exportação (em quilogramas por segundo) foram
comparados aos perfis de velocidade verticais médios em cada transect medidos pelo aparelho. A
quantidade de MPS exportado foi calculado baseado
nas metodologias de Miranda et al (2002) e de Hartmann (1996):

Cest =10 RA× a + b
Portanto, Cesté a série de MPS estimada
(emmiligramas por litro) a partir do retroespalhamento do sinal acústico do ADCP, obtidos pelos
coeficientes a e b.

MPSexp = Qtotal × Cmédia
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Para a obtenção da reta de calibração foram
utilizados os valores logaritmos das concentrações
de MPS obtidas pelos filtros e os respectivos valores
de retroespalhamento do sinal acústico do ADCP
(isto é, os valores de retroespalhamento do sinal
acústico registrados pelos ADCP nas mesmas profundidades onde as concentrações foram obtidas). A
regressão linear entre ambas as séries resultou em
um r2 = 0,75, com um erro padrão de 0,2028. Os
coeficientes foram a = 0,0382 e b = - 1,7165 com 95
% de confiabilidade (fig. 4). Portanto a equação de
conversão do retroespalhamento do sinal acústico
de um ADCP SONTEK 1,5 MHz do tipo rebocado
em concentrações de MPS para o estuário da Lagoa
dos Patos é dada por:

RESULTADOS
Calibração

Cest = 10 0,038 × RA — 1,716

Fig. 4 - Regressão linear entre o logaritmo das concentrações in situe de retroespalhamento do ADCP. Aqui foram
utilizados os dados localizados dentro do intervalo de dois
desvios padrão acima e abaixo da reta de ajuste,
resultando em um conjunto de N=155 dados, 48 dados a
menos do que a série total de N= 205 amostras como
mostrado na tabela 1.

OBTENÇÃO DA SÉRIE DE MPS ESTIMADO

Tabela 2 - Dados relativos ao transects realizados na área
da desembocadura do estuário da Lagoa dos Patos.

Transect

Hora

Q (m3/s)

MPS export.
(kg/s)

1

12:07

11401,7

891,95

2

12:19

8468,8

625,89

3

12:26

11159,6

813,14

4

12:35

9391,9

659,96

5

12:59

10923,4

753,19

6

13:09

10218,7

703,80

7

13:21

10380,1

666,25

8

14:10

7564,2

526,45

9

14:21

7483,2

510,38

10

15:50

3416,5

215,25

11

16:01

1938,7

130,28

12

16:49

849,2

53,92

13

17:00

334

23,86

14

17:11

1811,5

111,23

15

17:24

409,8

28,78

16

18:18

953,2

70,92

17

18:30

1226,5

87,66

18

18:41:00

1784,2

126,31

19

18:53:00

2053

156,22

Fig. 5 - Comparação entre as séries de concentração de
MPS obtidas no estuário e a série estimada pela equação.
As séries foram construídas a partir dos dados utilizados
na calibração sendo retirados os pontos localizados dois
desvios padrão acima e baixo da reta de ajuste.

Fig. 6 - Regressão linear entre as séries estimada e in situ
de MPS. O resultado demonstra um melhor ajuste para as
concentrações inferiores a 100 mg.l-1.

A série estimada de MPS juntamente com a
série obtida in situ está apresentada na fig. 5. É possível notar uma discrepância entre as séries para
concentrações maiores. Esse fato também pode ser
visto através da regressão linear entre as séries com
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r2 = 0,66 e erro padrão de 26,6675 (fig. 6), a qual
demonstra um melhor ajuste para concentrações
mais baixas.

et al, (2006), este procedimento é necessário no caso
da ausência de um instrumento de retroespalhamento ótico para a geração de perfis de MPS. Este
mesmos autores ressaltam a importância de associação correta dos níveis de coleta de água com as garrafas com as células de medição do ADCP. A correspondência das profundidades é crucial para uma
calibração confiável. Isto, entretanto é uma tarefa
difícil no campo, apesar dos esforços, em virtude às
oscilações devido à ondas, correntes e ventos. Inerente ao problema da calibração, a série estimada de
MPS apresentou picos em relação à série in situ em
concentrações acima de 100 mg.l-1, e isso se refletiu
na aplicação da equação de conversão para os dados
obtidos em 2010. Alguns poucos dados demonstraram um aumento exponencial de concentração,
com valores excessivos (em torno de 1000 mg.l-1), os
quais também foram removidos. Ainda em relação à
calibração, os baixos valores de concentração de
MPS registrados nas coletas em 2012 certamente
contribuíram para o pior ajuste nas maiores concentrações (a grande maioria das amostras foram inferiores a100 mg.l-1); 2) Em relação à dinâmica do
MPS no estuário da Lagoa dos Patos, sua distribuiçãofica bastante sujeita aos processos na desembocadura (ANTIQUEIRA& CALLIARI, 2005; HARTMANN&SCHETTINI, 1991) em períodos de baixa
descarga fluvial, como no caso de 2012. Isso é uma
característica comum à estuários rasos e com desembocadura estreita (UNCLES et al, 2002), como a
área de estudo. Além disso, as atividades do porto de
Rio Grande tem influência sobre a dinâmica de
curto período do MPS. Portanto, a grande variabilidade à qual está sujeita o MPS torna o procedimento de calibração mais crítico, sobretudo na ausência
de perfis obtidos por calibração por instrumentos de
retroespalhamento ótico.

ESTIMATIVA DE MPS EXPORTADO NA SEÇÃO

A fig. 7a apresenta a quantidade estimada
de MPS exportado em cada transectrealizado na área
desembocadura do estuário da Lagoa dos Patos,
juntamente com os perfis médios de velocidade
vertical, mostrados na fig. 7b. É notável que a quantidade de MPS exportado em cada medição é acompanhada diretamente pelos perfis de velocidade. A
tabela 2 contêm informações sobre cada um dos
transects.

Fig. 7 - Em (A) as quantidades de MPS médio (em kg.s-1)
exportado na seção em cada transect;em (B)os perfis verticais médios de velocidade em cada transect; em ambas as
figuras o oceano está localizado à direita.

DISCUSSÃO
Embora uma boa correlação tenha sido obtida é importante ressaltar dois pontos importantes
sobre o procedimento de calibração e a dinâmica do
MPS na área de estudo: 1) a amostragem pontual do
MPS produziu desvios em relação aos valores de
retroespalhamento do sinal do ADCP. Da série original de N = 203 amostras (apresentados na tabela
1), 48 delas se mostraram longe da reta de ajuste, o
qual representa um número considerável. Devido a
esse fato a regressão entre as séries produziu um r2 =
0,32. Assim, de modo a se obter uma correlação
mais robusta, pontos localizados dois desvios padrão
acima e abaixo dos valores da reta de ajuste foram
removidos. Este é um procedimento que reduz o N
amostral, porém torna a calibração mais confiável.
Como demonstrado por Guerrero et al, (2011) e Wall

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O método de conversão do retroespalhamento do sinal acústico se mostrou satisfatório para
a área de estudo e os resultados e informações obtidas servem como base para estudo da mesma natureza no estuário da Lagoa dos Patos. Os dados utilizados neste trabalho foram obtidos em uma série de
cruzeiros com o objetivo de caracterizar a distribuição de diferentes propriedades na área de estudo. A
disponibilidade de dados in situ de concentrações
de MPS e de um ADCP (inicialmente utilizado para
caracterizar condições de fluxo) permitiu a aplicabilidade de dados da metodologia de conversão. En-
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tretanto, a recomendação é a utilização de instrumentos de retroespalhamento ótico para a produção
de perfis de MPS, ao invés do uso de amostras pontuais. Isso torna a calibração mais confiável e a correlação mais robusta, sem a necessidade da aplicação de métodos estatísticos para a retirada de dados
(manutenção do N amostral inicial). Outro ponto
importante é a realização de amostragens em apenas
um ponto (amostragem Euleriana) ao invés da amostragem espacial, para fins de aplicação de metodologias semelhantes. Também em trabalhos futuros seria importante o uso de técnicas de laboratório
para se determinar a parcela mineral e granulometria, a qual tem relação com o pico de frequência
acústica (THORNE& CAMPBELL, 1982). Por fim, os
resultados neste trabalho se mostraram válidos, porém é necessária uma análise mais detalhada, principalmente em relação ao procedimento de calibração.
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Using An ADCP To Estimate Suspended Matter
Concentrations In The Patos Lagoon Estuary, Brazil
ABSTRACT

SCHETTINI, C. A. F., MIRANDA, L. B. (2010). Circulation and
suspended particulate matter transport in a tidally dominated
estuary: Caravelas Estuary, Bahia, Brazil. Brazilian Journal of
Oceanography 58, 1-11.

Estuaries are, by definition, very complex coastal
systems. The connection with the sea and all the effects of
this feature highlight the importance of studying and ac-
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quiring knowledge on estuarine systems. Suspended particulate matter (SPM) is a very important property of the
estuarine circulation which results from the drainage of
rivers located in the system. The dynamics of SPM varies
greatly, due to estuary hydrodynamics, major forcings and
morphology, given that estuaries tend to imprison elements
from continental drainage. Also, the SPM distribution can
be related to several aspects in the estuarine circulation. In
this paper a methodology was applied that allows to estimate SPM concentrations from the acoustic backscattering
data from a 1.5Mhz frequency bottom track SONTEK
ADCP (AcousticDoppler current profiler) in the estuarine
area of the Patos Lagoon, a very large lagoon located in the
south of Brazil. The data were collected during seven cruises carried out in the study area from February to October
2012. The results showed a good correlation obtained in
the calibration process (r2 = 0.75) and a good concordance
between the in situ data and the estimated data. However,
a better fit was shown for small concentrations, which was
reflected in the comparison of both series. This problem was
due to the calibration procedure (lack of an optical instrument for calibration) and the dynamics and distribution of
the SPM in the study area, especially during the sampling
period. In addition, the conversion equation was applied to
acoustic data obtained in a short term survey carried out in
2010 in the study area with the same ADCP, in order to
estimate SPM exportation. The results demonstrated good
concordance with the velocity profiles from the ADCP, but
the low fit for the higher concentrations produced some bad
data (very high SPM concentrations). In conclusion, for a
first attempt, this study produced good results for the study
area, but a more a detailed survey must be performed in
order to improve the results, especially regarding the calibration procedure.
Key-words: Suspended particulate matter, Acoustic Doppler
current profiler, Patos Lagoon estuary
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RESUMO
Considerando as diversas metodologias de estimativa de vazões e visando fornecer subsídios para escolha de um
método para o cálculo das vazões na bacia do rio Paraopeba, o presente estudo teve por objetivo analisar métodos para estimativa da vazão mínima com sete dias de duração e período de retorno de dez anos (Q7,10) e da vazão média de longa duração (Qmld). Foram obtidos, a partir da análise das séries históricas de vazões, os valores da Q7,10 e da Qmld, para 15 estações
fluviométricas da bacia do rio Paraopeba. Para cada uma das estações foram calculados os valores da Q7,10 e Qmld considerando o estudo Deflúvios Superficiais no Estado de Minas Gerais e os métodos de regionalização de vazões Tradicional,
Proporcionalidade de vazões e Conservação de massas. De posse dos valores observados e estimados da Q7,10 e Qmld, foi avaliada a precisão das metodologias por meio da aplicação do erro relativo, erro relativo médio e coeficiente de eficiência ajustado. Na análise dos resultados verificou-se que os maiores erros nas estimativas das vazões ocorreram nas regiões de cabeceira.
Observou-se, ainda, que entre os métodos de regionalização utilizados no estudo, o método Tradicional é o que permite melhor
estimativa dos valores de Q7,10 e Qmld para a bacia do rio Paraopeba.
Palavras-chave: disponibilidade hídrica, outorga, gestão de recursos hídricos

No Estado de Minas Gerais, para a estimativa da Q7,10 e Qmld, o Instituto Mineiro de Gestão das
Águas (IGAM), órgão gestor de recursos hídricos no
Estado, utiliza o estudo “Deflúvios Superficiais no Estado de Minas Gerais” (SOUZA, 1993), o qual foi desenvolvido pela Hidrosistemas com o apoio da
Companhia de Saneamento de Minas Gerias (COPASA).
Dadas às peculiaridades de cada bacia hidrográfica, diversos autores têm estudado a aplicação de métodos para a estimativa das vazões. Sendo
assim, é imperativo o estudo comparativo de metodologias de regionalização de vazões a fim de se
determinar qual melhor se ajusta às características
regionais da bacia.
Diante das diferentes opções de metodologias de regionalização de vazões e visando fornecer
ao órgão gestor de recursos hídricos do Estado de
Minas Gerais subsídios para escolha de um método
para a estimativa das vazões na bacia do rio Paraopeba, o presente trabalho teve por objetivo analisar
as estimativas dos valores da vazão mínima com sete
dias de duração e período de retorno de dez anos
(Q7,10) e da vazão média de longa duração (Qmld)
obtidas pelo estudo “Deflúvios Superficiais no Estado de
Minas Gerais” e os métodos de regionalização Tradicional, Proporcionalidade de vazões e Conservação
de massas.

INTRODUÇÃO
Na análise de concessão de outorga, seja nela utilizada a vazão mínima de referência para captações em cursos d’água ou a vazão média de longa
duração para situações de regularização de corpos
hídricos, o conhecimento da disponibilidade de
água é a informação básica para a tomada de decisão. As limitadas séries de dados fluviométricos disponíveis e a necessidade de se conhecer a vazão ao
longo da rede hidrográfica dificultam ou, muitas
vezes, impedem a realização de uma adequada gestão de recursos hídricos.
A fim de se obter informações hidrológicas
para todos os locais de interesse necessários ao adequado gerenciamento dos recursos hídricos de uma
região, utiliza-se a técnica de regionalização de vazões para transferir espacialmente as informações, a
partir dos dados disponíveis em determinadas localidades. Diversas metodologias para essa finalidade
encontram-se disponíveis, como as descritas por
Eletrobrás (1985a), Eletrobrás (1985b) e Novaes et
al. (2009).
1

ICADS/UFBA — Universidade Federal da Bahia

2

DEA/UFV — Universidade Federal de Viçosa
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(r.p) e o erro percentual (%d.r) entre os valores das
vazões observadas e as estimadas pelo modelo de
regionalização obtido.

MATERIAIS E MÉTODOS
Área de estudo
A bacia do rio Paraopeba, com área de drenagem de aproximadamente 13.300 km2, representa
2,27% da área do Estado de Minas Gerais (Figura 1).
Está situada na região do Alto São Francisco, contribuindo com cerca de 9,1% do volume médio escoado na foz do rio São Francisco (PEREIRA et al.,
2007). A bacia apresenta grande diversidade nas
atividades econômicas, englobando centros industriais e minerários, regiões urbanas mais densamente ocupadas e regiões pouco ocupadas, caracterizadas pelas atividades agropecuárias (SCHVARTZMAN et al., 2002).
Dados fluviométricos
Objetivando identificar o período base e as
estações a serem utilizadas no estudo, foram elaborados diagramas de barras de 81 estações fluviométicas identificadas na bacia do rio Paraopeba, as quais
são pertencentes à rede hidrometeorológica da Agência Nacional de Águas (ANA).
De posse dos diagramas de barras foram escolhidas 15 estações fluviométricas (Figura 1; Tabela
1) e selecionou-se o período base de 1976 a 2005
para o cálculo das vazões.
Para a determinação da Q7,10 e da Qmld para
cada uma das estações fluviométricas foi utilizado o
programa computacional SisCAH 1.0 (GPRH,
2008), o qual foi desenvolvido pelo Grupo de Pesquisas em Recursos hídricos (GPRH) e pode ser
obtido gratuitamente no endereço eletrônico
http://www.gprh.ufv.br.

Figura 1 — Mapa de localização da bacia do rio Paraopeba
com a identificação das estações fluviométricas.

De posse dos valores de Q7,10, Qmld e da área
de drenagem correspondente às diferentes estações
fluviométricas pertencentes a uma mesma região
homogênea, foi aplicada a regressão múltipla, para
obtenção das equações de regressão regionais para
cada região hidrologicamente homogênea.
As melhores equações de regressão múltipla
foram selecionadas observando-se: maiores valores
do r2a, menores valores de e.p e resultados significativos pelo teste %F.
A partir das equações de regressão múltipla
selecionadas foram estimados os valores de Q7,10 e
Qmld, para cada uma das posições das estações fluviométricas listadas na Tabela 1.

Estimativa da Q7,10 e Qmld
Método Tradicional
O método Tradicional consiste na identificação de regiões hidrologicamente homogêneas e
no ajuste de equações de regressão regionais entre
as diferentes variáveis a serem regionalizadas e as
características físicas e climáticas das bacias de drenagem para cada região homogênea (ELETROBRÁS, 1985a).
Para a definição das regiões hidrologicamente homogêneas foi inicialmente observada a
distribuição geográfica das estações e, então, analisados os coeficientes de determinação da regressão
(r2 e r2a), o erro padrão (e.p), o coeficiente de variação (c.v%), a significância do modelo pelo teste F
(%F), a classificação dos resíduos padronizados

Método Proporcionalidade de vazões
Para estimativa dos valores de Q7,10 e Qmld,
com base na metodologia descrita em Eletrobrás
(1985b), foi necessário proceder ao enquadramento
do local de interesse em relação às estações fluviométricas utilizadas no estudo, conforme um dos
quatro casos preconizados e descritos a seguir:
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Tabela 1 — Estações fluviométricas utilizadas no estudo
Código

Estação

40549998
40579995
40665000
40680000
40710000
40740000
40770000
40800001
40810350
40810800
40811100
40821998
40822995
40823500
40850000



São Brás do Suaçui - Montante
Congonhas - Linígrafo
Usina João Ribeiro
Entre Rios de Minas
Belo vale
Alberto Flores
Conceição do Itagua
Ponte Nova do Paraopeba
Fazenda Laranjeiras
Fazenda Pasto Grande
Jardim
Bom Jardim
Mateus Leme - Aldeia
Suzana
Ponte da Taquara

Latitude
(Sul)
20°36’14’’
20°31’07’’
20°39’00’’
20°39’37’’
20°24’29’’
20°09’25’’
20°09’00’’
19°56’56’’
20°05’39’’
20°03’38’’
20°02’51’’
19°59’43’’
19°58’10’’
19°57’41’’
19°25’23’’

Longitude
(Oeste)
43°54’31’’
43°50’08’’
44°02’00’’
44°04’19’’
44°01’16’’
44°10’00’’
44°15’00’’
44°18’19’’
44°29’37’’
44°27’08’’
44°24’32’’
44°31’50’’
44°25’19’’
44°21’58’’
44°32’52’’

 A  Am
Qz  Qm  z
 A j  Am


Caso 1 — Local de interesse situado a montante de um posto com vazão conhecida

Neste caso, a vazão foi estimada pela razão
de área de drenagem para o cálculo da vazão em
local de vazão desconhecida (Qz), dentro da área de
influência de um posto com vazão conhecida (Qx),
utilizando a equação

A

Q z   z Q x 
 Ax



Q





Curso de água
Rio Paraopeba
Rio Maranhão
Rio Camapua
Rio Brumado
Rio Paraopeba
Rio Paraopeba
Rio Manso / Cor. Urubu
Rio Paraopeba
Córrego Mato Frio
Ribeirão Serra Azul
Ribeirão Serra Azul
Ribeirão Sesmaria
Ribeirão Mateus Leme
Ribeirão Mateus Leme
Rio Paraopeba

j

Qm



(2)

em que
Q = vazão em um posto fluviométrico a montante, m3s-1;
m
Q = vazão em um posto fluviométrico a jusante,
m3s-1;
j
A = área de drenagem relativa ao posto fluviométrico a montante, km2; e
m

(1)

Aj

em que
Qz = vazão no local de interesse, m3s-1;
Qx = vazão em um posto fluviométrico a jusante
da seção em análise, m3s-1;
Az = área de drenagem no local onde se deseja
conhecer a vazão, km2; e
Ax = área de drenagem do posto fluviométrico a
jusante do local de interesse, km2.


Área de
drenagem (km2)
446
613
259
469
2.690
3.945
649
5.680
10,2
54,7
112,4
39,8
89,4
153
8.720

= área de drenagem relativa ao posto fluviométrico a jusante, km2.


Caso 3 — Local de interesse situado a jusante de um posto com vazão conhecida

Esta situação é semelhante à descrita no caso 1, tendo sido a vazão no local de interesse z também calculada com base na equação 1.

Caso 2 — Local de interesse situado entre
dois postos com vazão conhecida



No caso de um local de interesse z situado
num trecho de canal entre dois postos fluviométricos de vazão conhecida, Qm e Qj, a vazão desconhecida, Qz, foi estimada utilizando a equação

Caso 4 — Local de interesse situado em um
canal afluente, cuja foz está entre dois postos fluviométricos de um canal de ordem
superior

Esta situação é uma combinação das situações descritas nos casos 1 e 2. Para a estimativa das
vazões para este caso, aplicou-se o procedimento
descrito no caso 2 (equação 2) entre os postos a
montante e a jusante, calculando a vazão no local de
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confluência do canal de ordem i (z´), e posteriormente foi obtida a vazão de referência correspondente ao local de interesse z, usando a vazão calculada previamente em z’ e aplicando o mesmo procedimento descrito no caso 1 (equação 1).

Para a obtenção das estimativas das vazões
utilizando o trabalho “Deflúvios superficiais no Estado
de Minas Gerais” (Deflúvios), elaborado por Souza
(1993), foram digitalizados os mapas temáticos das
tipologias regionais homogêneas (Figura 3), do
rendimento específico médio mensal — referente às
contribuições unitárias mínimas com 10 anos de
recorrência, e do rendimento específico médio de
longo termo.
Para a estimativa da vazão mínima foi necessária à obtenção do rendimento característico equivalente (Rme) da área de contribuição de cada estação fluviométrica. Para tanto, utilizou-se a sobreposição da área de drenagem de cada seção ao mapa
de rendimento específico médio mensal — referente
às contribuições unitárias mínimas com 10 anos de
recorrência. Este método pode ser sintetizado pela
equação

Método Conservação de massas
Para a estimativa das vazões por este método
foi necessário ajustar modelos de regressão para
representação das vazões mínimas e média em função da área de drenagem das estações fluviométricas
localizadas no rio principal, como proposto por
Novaes et al. (2009), e, a partir desses modelos, obter as vazões na foz de cada rio afluente direto do
rio principal, procedendo-se então novos ajustes, em
um processo recursivo, dos rios de maior ordem
para os de menor.
Na Figura 2 são apresentados os rios para os
quais foram realizados os ajustes, sendo que esses
possuíam pelo menos uma estação fluviométrica.
A partir dos modelos de regressão ajustados
para cada um dos rios da bacia do rio Paraopeba
que possuíam pelo menos uma estação fluviométrica, foram estimados os valores de Q7,10 e Qmld, para
cada uma das posições das estações fluviométricas
listadas na Tabela 1.

 n
  Rm k A k
Rm e   k 1 n

∑A k

k 1


em que
Rme =

Rmk =

Ak

=

n

=








(3)

rendimento característico equivalente na
bacia de drenagem da seção de interesse,
L/s km2;
média aritmética dos valores das isolinhas
que limitam o intervalo k, contido na
bacia de interesse, L/s km2;
área do intervalo k, contido na bacia de
interesse, km2; e
número total de intervalos, contidos na
bacia de interesse, adimensional.

A conversão do Rme na respectiva vazão característica, relativa à seção fluvial de interesse, foi
efetuada de acordo com a equação
Qm = 0,001 Rme A

(4)

em que Qm corresponde a vazão característica da
seção de interesse, m3s-1.
A vazão característica corresponde a uma
variável de parametrização que permite, a partir da
utilização das funções de inferência, estimar outras
vazões, uma vez que a Qm corresponde a uma vazão
mínima de duração mensal e recorrência decendial.
Desse modo, a Q7,10 para cada seção de interesse foi
obtida pela equação

Figura 2 — Rios nos quais foram ajustadas equações pelo
método Conservação de massas.
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Q7,10 = F7,10 Qm

(5)

do (E’) (LEGATES e MCCABE JÚNIOR, 1999),
dados respectivamente por

em que F7,10 é o fator de proporção fornecido pela
função de inferência regionalizada, a qual é obtida
pela tipologia homogênea.
Para o cálculo da Qmld foi adotado procedimento similar em relação a obtenção do rendimento característico equivalente na bacia, sendo utilizada a sobreposição da área de drenagem de cada
seção ao mapa de rendimento específico médio de
longo termo.
Uma vez que o rendimento característico
corresponde ao rendimento específico médio de
longo termo, foi considerada a vazão característica
(Qm) como a própria Qmld.
Os cálculos necessários para as estimativas
dos valores de Q7,10 e da Qmld foram realizados em
ambiente de sistemas de informações geográficas,
tendo sido utilizada a extensão Spatial Analyst do
programa computacional ESRI ArcGis 8.3.

Q
 Q est
ER  100   obs
Q
obs






(6)

em que
ER = erro relativo, %;
Qo = vazão obtida a partir da análise da série
histórica no posto fluviométrico, m3s-1; e
bs
Qes = vazão estimada com base nas metodologias
de regionalização, m3s-1.
t

 Q obs Q est
1 N
ERM   ∑
N  i 1
Q obs










(7)

em que N corresponde ao número de estações fluviométricas utilizadas no estudo.
N

∑Q obs Q est

E'  1

i 1

(8)

N

∑Q obs Q obs

i 1

em que Q obs corresponde a média da vazão obtida
a partir da análise da série histórica.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Figura 3 — Mapa das tipologias regionais homogêneas do
trabalho “Deflúvios Superficiais no Estado de Minas Gerais”.

Equações de regionalização

Na definição das regiões hidrologicamente
homogêneas referentes ao método Tradicional,
foram identificadas duas regiões na bacia do rio
Paraopeba (Figura 4), sendo as equações de regionalização para estimativa das vazões, em m3s-1, respectivamente

Comparação entre os procedimentos

De posse dos valores da Q7,10 e Qmld, obtidos
a partir da análise da série histórica de cada uma das
15 estações fluviométricas utilizadas no estudo
(Q7,10 obs e Qmld obs), e das vazões estimadas com
base no trabalho Deflúvios e os métodos de regionalização de vazões Tradicional, Proporcionalidade de
vazões e Conservação de massas, foi avaliada a precisão das metodologias por meio da aplicação do erro
relativo (ER) entre o valor obtido a partir da análise
da série histórica e o estimado, do Erro Relativo
Médio (ERM), e do coeficiente de eficiência ajusta-



317

Região I

Q7,10 = 0,00168 A 1,101117

r2 = 0,9791

(9)

Qmld = 0,023266 A 0,96386

r2 = 0,9774

(10)
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Região II

Rio Paraopeba

Q7,10 = 0,002282 A 1,020517

r2 = 0,9957

(11)

Q7,10 = 0,0050 A0,9515

r2 = 0,9764

(13)

Qmld = 0,015398 A

r2 = 0,9998

(12)

Qmld = 0,0268 A0,9424

r2 = 0,9899

(14)



em que, A corresponde a área de drenagem da seção em análise, em km2.

Q7,10 = 0,0068 e0,02504 A

r2 = 0,8274

(15)

Qmld = 0,0112 A1,05964

r2 = 0,9985

(16)

Q7,10 = 0,0004 A1,36418

r2 = 0,9947

(17)

Qmld = 0,0112 A1,05552

r2 = 0,9980

(18)

Q7,10 = 0,003162 A

r2 = 0,9999

(19)

Qmld = 0,015547 A

r2 = 0,9895

(20)

Q7,10 = 0,5552 e0,00176 A

r2 = 0,9999

(21)

Qmld = 0,2196 A0,62614

r2 = 0,9999

(22)

Q7,10 = 0,003083 A

r2 = 0,9996

(23)

Qmld = 0,012283 A

r2 = 1

(24)

Q7,10 = 0,0052 e0,00926 A

r2 = 0,9999

(25)

Qmld = 0,9896 e0,00356 A

r2 = 0,9908

(26)

Q7,10 = 0,002721 A

r2 = 0,9999

(27)

Qmld = 0,0276 A0,78204

r2 = 0,9999

(28)








Figura 4 — Regiões hidrologicamente homogêneas da bacia
do rio Paraopeba.



Observa-se que, em todas as equações, o
modelo que melhor se ajustou aos dados das estações de cada região foi o potencial. Entretanto, em
função dos valores dos expoentes serem próximos à
unidade, os modelos apresentam um comportamento semelhante ao linear, o que é caracterizado por
um aumento aproximadamente constante das vazões com o crescimento da área de drenagem (LISBOA et al., 2008).
Os valores de r2 das equações de regionalização próximos à unidade mostram a adequação
desses modelos à representação das vazões mínimas
e média da bacia.
Para o método Conservação de massas, os
modelos de regressão obtidos para a estimativa da
Q7,10 e Qmld, foram

Ribeirão Mateus Leme e Sesmaria



Ribeirão Serra Azul

Rio Manso

Rio Brumado

Rio Camapuã

Rio Maranhão

Córrego Mato Frio

Em relação às equações de regionalização
pelo método Conservação de massas, verifica-se que
na maioria das equações o modelo que melhor se
ajustou foi o potencial, seguido do modelo expo-
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nencial. Com exceção da equação para a estimativa
da Q7,10 do Ribeirão Mateus Leme e Sesmaria, em
que se obteve r2 correspondente a 0,8274, nas demais equações obteve-se r2 próximo à unidade.

Eletrobrás (1985b) ressalta que não se deve
aplicar este método quando a relação entre a área
de drenagem do posto fluviométrico em análise e a
seção de interesse for superior a três. Tal fato também ocorreu na estimativa das vazões de outras seções, como nas estações São Brás do SuaçuiMontante (40549998) e Entre Rios de Minas
(40680000), as quais tiveram, respectivamente, erros
relativos de -32,9 e -61,7%.
O método Conservação de massas apresentou erros relativos entre 0,1 e 80,4% nas estações
Congonhas-Linígrafo (40579995) e Bom Jardim
(40821998), respectivamente. Além de Bom Jardim,
duas outras estações localizadas no ribeirão Mateus
Leme e Sesmaria, Mateus Leme-Aldeia (40822995) e
Suzana (40823500), apresentaram erros relativos de
68,9 e 28,7%, respectivamente.
Verifica-se que os maiores erros nas estimativas por este método foram encontrados no ribeirão
Mateus Leme e Sesmaria, fato que pode estar associado ao pior ajuste das equações de regressão, conforme evidenciado pelo coeficiente de determinação (r2 = 0,8274).
Em relação a este método, assim como feito
no método Tradicional, foram empregados para o
ajuste das equações de regressão os mesmos valores
de vazões (Q7,10 obs) utilizados para o cálculo do ER.
Este fato deveria conferir aos métodos Tradicional e
Conservação de massas melhores resultados.
Pelo estudo Deflúvios foram observados valores de ER entre 1,2 a -150,4%. O menor ER ocorreu na estação Suzana (40823500), enquanto o maior ocorreu na estação Fazenda Pasto Grande
(40810800).
Para as estações São Brás do SuaçuiMontante (40549998; -112%) e Fazenda Pasto
Grande (40810800; -150,4%), erros dessa magnitude
podem implicar em graves problemas na gestão de
recursos hídricos, pois neste caso está se superestimando em mais de duas vezes as vazões. Tal magnitude pode acarretar na superestimativa dos valores
passíveis de serem outorgados.
Por outro lado, Santana et al. (2005) verificaram para seções do ribeirão Tronqueira, situado
no Triângulo Mineiro, que a estimativa da Q7,10 pelo
estudo Deflúvios subestimou as vazões em 7,8 vezes
para uma seção, enquanto na outra a subestimativa
foi de 6,5 vezes.
Tais autores salientam que isto demonstra
que os níveis de incertezas e erros envolvidos no
referido estudo são elevados, a ponto de inviabilizar
empreendimentos que poderiam incrementar o
desenvolvimento econômico do Estado de Minas
Gerais, visto que o mesmo é usado como fonte para

Vazão mínima (Q7,10)

Na Tabela 3 estão apresentados os erros relativos percentuais e os valores da Q7,10 das 15 estações fluviométricas da bacia do rio Paraopeba utilizadas no estudo.
Verifica-se que as vazões estimadas a partir
da análise probabilística das séries históricas (Q7,10
Obs) variaram de 31 a 24.400 Ls-1 nas estações Fazenda Laranjeiras (40810350) e Ponte da Taquara
(40850000), respectivamente as de menor e maior
área de drenagem da bacia do rio Paraopeba.
Pelo método Tradicional, verifica-se que os
valores de ER variaram de 1,8 a -50,6%, sendo estes
valores observados, respectivamente, nas estações
Ponte da Taquara (40850000; 8.720 km2) e Fazenda
Pasto Grande (40810800; 54,7 km2). Observa-se que
de modo geral, os maiores valores de ER ocorreram
nas estações com menores áreas de drenagem, como
as estações Fazenda Laranjeiras (40810350;
10,2 km2), Jardim (40811100; 112,4 km2), Entre Rios
de Minas (40680000; 469 km2) e CongonhasLinígrafo (40579995; 613 km2).
Em relação à ocorrência de maiores erros
na estimativa das vazões nas regiões próximas às
cabeceiras, outros autores também observaram tal
comportamento (SILVA JÚNIOR et al., 2003; NOVAES et al. 2009; LISBOA et al., 2008). Cruz e Tucci
(2008) explicam que este comportamento está associado a maior regularização natural das bacias de
maior área de drenagem. Dessa forma, é de se esperar maiores variações das vazões para as pequenas
bacias. Assim, a aplicação do método Tradicional
para pequenas áreas de drenagem remete à necessidade de uma análise criteriosa na utilização das
estimativas das vazões.
No método Proporcionalidade de vazões verificaram-se erros entre 1,1 a -76,6%, nas estações
Bom Jardim (40821998) e Congonhas-Linígrafo
(40579995), respectivamente. O maior erro evidenciado na estação Congonhas-Linígrafo está associado ao fato de que a vazão para esta seção foi estimada considerando o caso 1 do método, no qual a
seção em análise está localizada a montante de um
posto com vazão conhecida. Neste caso, foi utilizada
a vazão da estação Belo Vale (40710000) com área
de drenagem 4,4 vezes superior a da seção em análise.
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Tabela 3 — Erros relativos percentuais (ER) e valores de Q7,10, em Ls-1, obtidos a partir da análise das séries históricas e
estimados por diferentes metodologias de regionalização de vazões

Código

Q7,10
Obs

40549998
40579995
40665000
40680000
40710000
40740000
40770000
40800001
40810350
40810800
40811100
40821998
40822995
40823500
40850000

1.470
1.520
900
1.270
11.780
14.360
2.290
16.720
31
90
220
90
200
440
24.400

Tradicional
Q7,10
ER (%)
Est
1.388
5,5
1.971
-29,7
763
15,2
1.468
-15,6
10.043
14,7
15.310
-6,6
2.099
8,4
15.477
7,4
24
20,0
136
-50,6
283
-28,5
98
-8,8
224
-11,9
387
12,0
23.971
1,8

Proporc.
Q7,10
Est
1.953
2.684
916
2.054
9.737
13.853
2.066
18.008
20
109
261
89
243
378
25.669

ER (%)
-32,9
-76,6
-1,7
-61,7
17,3
3,5
9,8
-7,7
34,5
-20,7
-18,4
1,1
-21,7
14,0
-5,2

MCM
Q7,10
Est
1,636
1,519
0,798
1,244
9,058
13,045
2,052
18,459
0,028
0,093
0,249
0,018
0,062
0,314
27,768

ER (%)
-11,3
0,1
11,3
2,1
23,1
9,2
10,4
-10,4
9,0
-3,6
-13,1
80,4
68,9
28,7
-13,8

Deflúvios
Q7,10
Est
3.117
2.768
1.178
1.801
13.079
16.902
1.819
21.845
46
225
435
107
259
435
30.622

ER (%)
-112,0
-82,1
-30,9
-41,8
-11,0
-17,7
20,6
-30,7
-50,5
-150,4
-97,7
-19,4
-29,3
1,2
-25,5

Q7,10 Obs — Q7,10 obtida a partir da análise probabilística das séries históricas.
Proporc. — método Proporcionalidade de vazões.
MCM — método Conservação de massas.

hidrológicas mensais, referentes ao período de 1930
a 1989.
Dessa forma, os valores estimados utilizando
este método não são sensíveis as mudanças ocorridas
ao longo dos últimos 20 anos na bacia, notadamente, a alteração do uso e ocupação do solo, o aumento dos empreendimentos minerários e a expansão
das indústrias e da irrigação, as quais afetam diretamente o regime hidrológico da bacia.
Outro fato que afeta diretamente o regime
hidrológico e aumenta a pressão pelo uso dos recursos hídricos na bacia são as barragens da Companhia
de Saneamento de Minas Gerais (COPASA-MG), as
quais formam o Sistema Integrado do rio Paraopeba. Constituído pelas barragens Serra Azul, Vargem
das Flores e Rio Manso, o Sistema Paraopeba tem
por objetivo a produção de água para a Região Metropolitana de Belo Horizonte, localizada na bacia
do rio das Velhas (COPASA, 2009).
O efeito das ações antrópicas nos recursos
hídricos é um aspecto que merece destaque, a ser
considerado não apenas em relação ao estudo Deflúvios, mas sim em relação a todos os métodos para
obtenção da disponibilidade hídrica ao longo da
hidrografia de uma bacia, uma vez que os usos consuntivos e não consuntivos, como a construção de

o gerenciamento de recursos hídricos (outorgas no
IGAM).
De modo geral, em relação aos valores de
ER das estimativas das Q7,10 pelos diferentes métodos, verifica-se que o estudo Deflúvios apresentou os
piores resultados. Tal fato pode estar associado a
alguns fatores como a utilização de base de dados
fluviométricos mensais para a elaboração do método, a defasagem temporal e as ações antrópicas na
bacia.
A metodologia de construção do estudo Deflúvios baseou-se na utilização de uma base de dados
mensal. Assim, o estudo permite à estimativa dos
estados característicos das variáveis hidrológicas sob
a forma de rendimentos específicos de duração
mensal e recorrência decendial. É necessária a utilização de funções de inferência sobre os rendimentos característicos para transformação destes em
eventos de outras durações e recorrências. Tal procedimento ocorre apenas neste método, uma vez
que, comparativamente aos demais métodos, apenas
o estudo Deflúvios não utiliza uma base de dados
diária.
Em relação à defasagem temporal, os mapas
das tipologias homogêneas e do rendimento específico médio mensal, utilizados para a estimativa das
vazões, foram desenvolvidos a partir de informações
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barragens, tendem a modificar o escoamento natural dos cursos d’água.
Neste sentido, segundo o ONS (2003), o uso
da vazão natural para representar a disponibilidade
hídrica é fundamental para o planejamento de recursos hídricos, por permitir representar as condições naturais existentes na bacia e sua evolução ao
longo dos anos, entretanto, por ser este um assunto
de preocupação recente, pouco se conhece sobre o
impacto do uso dessas vazões em estudos hidrológicos (RODRIGUEZ, 2008).
Na Tabela 4 apresentam-se o erro relativo
médio (ERM), os coeficientes de determinação (r2)
e eficiência ajustado (E’) das metodologias de regionalização de vazões para estimativa da Q7,10 na bacia do rio Paraopeba.
Pela análise dos valores de ERM verifica-se
que o melhor desempenho foi observado no método Tradicional, que apresentou o menor valor de
ERM (0,158), seguido dos métodos Conservação de
massas (0,188), Proporcionalidade de vazões (0,218)
e Deflúvios (0,481).
Verifica-se que todos os métodos apresentaram valores elevados de r2, com variação de 0,979 a
0,994. Apesar de todos os métodos terem apresentado valores de r2 próximos à unidade, indicando que
a variação das vazões pode ser explicada pelo modelo, Legates e McCabe (1999), ao analisarem métodos estatísticos para a avaliação de modelos, afirmam que o coeficiente de determinação não deve
ser usado unicamente para avaliação de modelos,
uma vez que altos valores de correlações podem ser
obtidos por modelos medianos.

lhor estimador da Q7,10 que o método em análise,
verifica-se que o método Tradicional apresentou o
maior valor de E’. O menor valor foi obtido pelo
estudo Deflúvios (0,789) seguido dos métodos Conservação de massas (0,895) e Proporcionalidade de
vazões (0,915).

Vazão média (Qmld)

Na Tabela 5 estão apresentados os erros relativos percentuais e os valores da Qmld das 15 estações fluviométricas da bacia do rio Paraopeba.
Analisando os erros relativos percentuais obtidos pelas diferentes metodologias de regionalização de vazões, verifica-se que de modo geral, assim
como nas estimativas da Q7,10, os maiores valores de
ER ocorreram nas estações com as menores áreas de
drenagem.
Verifica-se, no entanto, que os erros relativos das estimativas da Qmld foram menores em relação aos erros de estimativa da Q7,10. Tal comportamento também foi evidenciado por Novaes et al.
(2007). Estes autores explicam que este comportamento está associado ao fato de que os valores da
Qmld, por se tratar de vazões médias e não extremas,
apresentam magnitude de variação menor em relação às vazões mínimas.
Na Tabela 6 apresentam-se o erro relativo
médio (ERM), os coeficientes de determinação (r2)
e eficiência ajustado (E’) das metodologias de regionalização de vazões para estimativa da Qmld na bacia do rio Paraopeba.
Pela análise conjunta das estatísticas, verifica-se que o método Tradicional é também o que
permite melhor estimativa da Qmld na bacia do rio
Paraopeba.
De modo geral, considerando as estimativas
da Q7,10 e Qmld, evidenciaram-se, para algumas seções, diferenças expressivas na estimativa das vazões
pelos métodos de regionalização estudados sendo,
portanto, necessário maior critério na escolha do
método para a estimativa das vazões, uma vez que os
resultados obtidos podem comprometer o processo
de tomada de decisão no gerenciamento dos recursos hídricos, vindo a gerar conflitos.
Pela análise dos erros relativos das estimativas da Q7,10 e Qmld na bacia do rio Paraopeba obtidos
nos diferentes métodos de regionalização de vazões,
evidenciou-se que o método Tradicional apresentou
os melhores resultados, tanto para a estimativa da
Q7,10 quanto da Qmld.

Tabela 4 — Erro relativo médio (ERM), coeficientes de
determinação (r2) e eficiência ajustado (E’) das metodologias de regionalização de vazões para estimativa da Q7,10
na bacia do rio Paraopeba

ERM
r2
E’

Tradicional
0,158
0,994
0,940

Proporc.
0,218
0,989
0,915

MCM
0,197
0,980
0,893

Deflúvios
0,481
0,994
0,789

Proporc. — método Proporcionalidade de vazões.
MCM — método Conservação de massas.

Em relação ao coeficiente de eficiência, o
qual varia de - a 1, sendo que os maiores valores
indicam melhor desempenho e valores negativos
indicam que a média dos valores observados é me-
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Tabela 5 — Erros relativos percentuais (ER) e valores de Qmld, em Ls-1, obtidos a partir da média das vazões médias anuais
das séries históricas e estimados por diferentes metodologias de regionalização de vazões

Código

Qmld
Obs

40549998
40579995
40665000
40680000
40710000
40740000
40770000
40800001
40810350
40810800
40811100
40821998
40822995
40823500
40850000

7.960
8.950
5.360
10.330
55.540
63.150
11.210
86.090
170
810
1.590
530
1.350
2.260
135.170

Tradicional
Qmld
Est
8.324
11.309
4.930
8.737
47.046
68.047
11.949
87.461
157
842
1.731
613
1.377
2.356
134.271

ER (%)
-4,6
-26,4
8,0
15,4
15,3
-7,8
-6,6
-1,6
7,6
-4,0
-8,9
-15,6
-2,0
-4,2
0,7

Proporc.
Qmld
Est
9.208
12.657
5.528
9.683
43.355
68.363
10.026
89.319
144
779
1.685
601
1.288
2.336
132.166

MCM
Qmld
Est
8.417
8.781
3.181
10.386
45.780
65.676
10.090
92.599
154
776
1.652
556
1.310
2.316
138.698

ER (%)
-15,7
-41,4
-3,1
6,3
21,9
-8,3
10,6
-3,8
15,1
3,8
-6,0
-13,4
4,6
-3,4
2,2

ER (%)
-5,7
1,9
40,6
-0,5
17,6
-4,0
10,0
-7,6
9,5
4,3
-3,9
-4,9
2,9
-2,5
-2,6

Deflúvios
Qmld
Est
10.395
9.340
3.747
7.348
45.522
60.977
9.374
85.545
204
1.094
2.248
796
1.788
3.056
129.845

ER (%)
-30,6
-4,4
30,1
28,9
18,0
3,4
16,4
0,6
-20,0
-35,1
-41,4
-50,2
-32,4
-35,2
3,9

Qmld Obs — Qmld obtida a partir da média das vazões médias anuais das séries históricas.
Proporc. — método Proporcionalidade de vazões.
MCM — método Conservação de massas.

de de vazões e no estudo Deflúvios, não sendo observado apenas no método Conservação de massas.

Tabela 6 — Erro relativo médio (ERM), coeficientes de
determinação (r2) e eficiência ajustado (E’) das metodologias de regionalização de vazões para estimativa da Qmld
na bacia do rio Paraopeba

CONCLUSÕES
ERM
r2
E’

Tradicional
0,086
0,995
0,954

Proporc.
0,106
0,991
0,934

MCM
0,079
0,994
0,944

Deflúvios
0,234
0,996
0,937

A análise dos resultados permite concluir
que:


Proporc. — método Proporcionalidade de vazões.
MCM — método Conservação de massas.


O estudo Deflúvios apresentou os piores resultados, sendo que a sua utilização, como verificado
em algumas seções, compromete a gestão e planejamento de recursos hídricos da bacia do rio Paraopeba, devendo, por este motivo, ser avaliada a substituição pelo método de regionalização de vazões
Tradicional.
Apesar de alguns autores (RODRIGUEZ,
2008; NOVAES et al., 2009) destacarem que neste
método existe a possibilidade de descontinuidade
das vazões na região de transição de uma região
hidrologicamente homogênea para outra, este fato
também é evidenciado no método Proporcionalida-



Os maiores erros nas estimativas das vazões
(Q7,10 e Qmld) ocorreram nas regiões de cabeceiras da bacia;
Na estimativa da Qmld não foram observadas
diferenças expressivas entre os métodos de
regionalização de vazões; e
Dentre os métodos de regionalização utilizados no estudo, o método Tradicional
permite melhor estimativa dos valores de
Q7,10 e Qmld para a bacia do rio Paraopeba.
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ABSTRACT
Taking into account the different methodologies
available to estimate streamflows, and aiming at providing
further information for choosing a method to estimate the
outflows in the Paraopeba River basin, this work is intended to analyze flow estimation methods. The Q7,10 and Qmld
values were obtained , for the 15 fluviometric stations of the
Paraopeba River basin. For each of the stations, the Q7,10
and Qmld values have been estimated taking into account
four flow regionalization methods. Having the observed
and estimated Q7,10 and Qmld values, the precision of the
methodologies has been evaluated by applying relative error,
average relative error, and the adjusted efficiency coeffi-
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Porto Alegre, v.12, n.2, p.51-61, 2007.
ONS - Operador Nacional do Sistema Elétrico. Estimativa das
vazões para atividades de uso consuntivo da água nas principais bacias do sistema interligado nacional - Metodologia e
resultados consolidados. Brasília: Brasília: Operador Nacional
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cient. It was found that among the regionalization methods
used in this study, the traditional one allows the best estimate of Q7,10 and Qmld for the Paraopeba River basin.
Key-words: water availability, water permit, water resources management.
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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 rbrh@abrh.org.br.
Banco: Banco do Brasil
Agência: 1899-6
Conta: 300.707-3
Artigos
Os artigos podem ser classificados em artigo científico e artigo técnico.
Artigo Científico
Refere-se a relato de pesquisa original, com hipótese 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 autores, resumo, palavras-chave; título (inglês), abstract e keywords. 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, permitindo pronta identificação do conteúdo do artigo, procurando-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 efetivamente participaram do artigo, e que tenham condições de
responder pelo mesmo integralmente ou em partes essenciais. 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 importância (sem incluir referências), os principais procedimentos 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 KEYWORDS.
INTRODUÇÃO: Devem ser evitadas divagações, utilizando-se de bibliografia recente (últimos 5 anos e preferencialmente periódicos) e apropriada para formular os problemas 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 consagradamente utilizados, apenas a referência bastará; caso contrário, 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 fotografias 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, figuras 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 aparecer 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 (outras 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 também 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 apresentação 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, Palavras-Chave (Keywords), Introdução, Descrição do Assunto, Conclusões e Referências. A identificação dos autores
será incluída somente após a aprovação do artigo. A redação 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, esclarecendo 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 experiências 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 reapresentação de outros parágrafos do artigo.
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