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RESUMO
Na determinação da demanda domiciliar de energia elétrica e de abastecimento de água torna-se crucial estimar com maior acurácia os consumos
residenciais per capita. Neste contexto, o artigo versa sobre a proposição de dois modelos de predição de consumo de água e de energia elétrica, desenvolvidos a
partir de variáveis socioeconômicas conjunturais. Para tal elaboração, efetuaram-se comparações entre rendas per capita e consumos de água e energia elétrica
em bairros dos distritos operacionais das concessionárias de Belo Horizonte (Copasa e Cemig). Posteriormente ao cálculo de variáveis derivadas e consolidações
necessárias, procederam-se análises e regressões, visando à obtenção das melhores correlações entre variáveis explicativas e dependentes, ajustando-se curvas que
denotassem a melhor aderência dos dados. Para validação dos modelos, selecionou-se uma capital brasileira com indicadores de IDH-M e renda per capita
superior à média nacional, ensejando cenário de desenvolvimento socioeconômico de possível alcance dentro da realidade brasileira. Neste viés, os modelos
propostos foram validados para a realidade de Porto Alegre, comprovando a relação intrínseca entre a renda per capita e o consumo domiciliar de água e de
energia elétrica. Os erros equivalentes entre os valores mensais estimados pelos modelos e os efetivamente verificados, respectivamente para Belo Horizonte e
Porto Alegre, foram para demanda de água de -2,6% e -0,4%, e para energia elétrica de +10,2% e +8,2%. A baixa magnitude dos erros permite estimar
o emprego da metodologia e dos modelos dela decorrentes para outros centros urbanos brasileiros.

Palavras Chave: Consumo de água. Demanda de energia elétrica. Renda per capita.
INTRODUÇÃO E RELEVÂNCIA
Na estimativa da vazão de demanda para implantação
ou, mais usualmente, ampliação dos sistemas de abastecimento
de água, visando a elevar o espectro da população abastecida,
torna-se crucial estimativa acurada do consumo residencial per
capita. Dentre os principais fatores intervenientes no consumo
domiciliar comumente listados na literatura técnica – clima,
percentual de hidrometração, valor da tarifa, pressões dinâmicas
e estáticas na rede de distribuição, qualidade da água, entre outros, as características socioeconômicas da população abastecida
parecem adquirir papel de relevo.
A micromedição realizada em redes de distribuição de
água por meio de instalação de hidrômetros nas unidades de
consumo, sob o ponto de vista operacional das concessionárias,
estabelece uma “fronteira” a partir da qual a vazão de demanda
passa a ser de inteira responsabilidade da cada economia. Ou
seja, os registros administrativos obtidos pelos hidrômetros
determinam o volume a ser faturado e cobrado de cada consumidor. De fato, o percentual de hidrometração talvez fosse
fator preponderante na determinação dos consumos, caso se
considere que a ausência da micromedição haverá de induzir a

usos pouco racionalizados, em decorrência da inelasticidade da
fatura em relação ao volume de água demandado. No entanto,
desprezando-se as ligações clandestinas, nos dois municípios
estudados nesta pesquisa existe universalização da hidrometração
em toda a rede de distribuição. Assim, tal condição possibilita
afirmar que as perdas físicas, normalmente observadas nas redes, passam a ser característica vinculada somente à eficiência
operacional de cada concessionária, não impactando portanto na
modelagem das demandas domiciliares que consideram apenas
os volumes micromedidos.
Das variáveis mencionadas, ao clima cabem algumas
considerações. Estudo elaborado a partir de dados de 1996 nos
Estados Unidos (AWWA, 1998) apontou variação do consumo
médio per capita de 640 L/hab.dia, no estado da Flórida, até 803
L/hab.dia no Alaska. Os dados referem-se apenas ao abastecimento doméstico e industrial, não contemplando o consumo
com irrigação, fragilizando sob certo prisma a relevância do
clima como fator interveniente no consumo per capita.
A influência da temperatura foi avaliada em estudo
realizado na cidade australiana de Melbourne, envolvendo o
consumo per capita e as temperaturas máximas diárias registradas
durante o verão no período de 1990 a 1997 (ZHOU et al., 2001).
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Detectou-se uma relação complexa entre essas duas variáveis,
com duas regressões representando o fenômeno. A primeira
equação de regressão foi obtida para temperaturas inferiores
a 39oC e a segunda para temperaturas superiores a esse valor.
A partir de amostra de 96 municípios de Minas Gerais
com população abastecida inferior a 300 mil habitantes, pesquisa
concluiu que a renda per capita constitui bom indicador para
estimativa do consumo per capita de água (FERNANDES et al.,
2005). Os resultados desta pesquisa culminaram com coeficientes
de determinação significativos, considerando a amplitude e a
heterogeneidade da amostra, relacionando o consumo per capita
à renda per capita (R2 = 0,524) e ao Índice de Desenvolvimento
Humano Municipal (IDH-M) (R2 = 0,567). Nesta pesquisa,
inseriu-se a temperatura média anual como variável explicativa,
apresentando como menos relevante quando comparada às
mencionadas variáveis socioeconômicas.
Para o presente estudo, a comparação entre as condições climáticas de Belo Horizonte e Porto Alegre torna-se mais
complexa. A despeito das temperaturas médias anuais registradas
no período de 1961 a 1990 serem pouco díspares - 21,1 oC para
Belo Horizonte e 19,5 oC para Porto Alegre -, as médias das
máximas e, principalmente, das mínimas o são. No período de
dezembro a março, as médias das temperaturas máximas de
Porto Alegre variaram de 29,5 a 30,9 oC, reduzindo-se para 27,5
a 28,4 oC em Belo Horizonte. Esta distinção evidenciou-se mais
significativamente no período de junho a agosto, com média
mínima de 10,5 a 11,8 oC em Porto Alegre e de 15,2 a 16,4 oC
em Belo Horizonte. Neste contexto, é possível estimar que a
necessidade de equipamentos de aquecimento do ambiente - e
em menor monta de refrigeração - manifestar-se-á mais significativamente em Porto Alegre do que em Belo Horizonte,
podendo interferir na demanda de energia elétrica.
Às características socioeconômicas da população associa-se o valor da tarifa de água praticado pela concessionária
mesmo nos países desenvolvidos. Na região sudoeste da França,
a magnitude da tarifa tem concorrido para o crescimento de
formas alternativas de abastecimento em detrimento do acesso
à água tratada fornecida pelas concessionárias. A despeito dos
riscos à saúde, diversos consumidores da região têm optado pela
perfuração de poços rasos, pela recirculação de águas cinzas ou
pelo aproveitamento de água de chuva, como forma de reduzir
o custo do abastecimento doméstico (Montginoul, 2005).
Evidentemente que a questão do custo da tarifa de
água, como forma de remuneração para concessionária dos
investimentos de implantação e de operação dos sistemas de
abastecimento, também é afeita aos países em desenvolvimento.
Proposições menos convencionais de abastecimento para as
populações de baixíssimo poder aquisitivo têm sido elaboradas
visando a ampliar a cobertura de tais serviços. Estes novos
paradigmas fiam-se basicamente na formação de cooperativas
que viabilizariam a construções de chafarizes públicos como
alternativa ao alto custo de implantação das redes de distribuição
(MARA; ALABASTER, 2008).
A relação entre a renda da população abastecida – ou,
em outras palavras, o seu poder de compra associado ao valor
da tarifa - e o consumo de água reverte ao conceito de elasticidade demanda-preço. Este paradigma atesta que, mantidas

inalteradas as demais variáveis, a demanda de determinado bem
diminui quando seu preço aumenta, como de alguma maneira o
mencionado comportamento dos consumidores franceses atesta.
Todavia, para os países desenvolvidos, a correlação
renda-consumo também se verifica, mas sob taxa de crescimento que apresenta tendência de saturação quando se elevam os
níveis de renda da população. Ou seja, em elevados níveis de
rendimento a segunda derivada da função renda-consumo tem
seu sinal negativo, implicando decréscimo da taxa de consumo,
conforme mostra a Figura 1.

Figura 1 – Relação entre renda e consumo domiciliar de água
per capita para alguns países
Fontes: National Geographic Society (2008), United Nations (2010)

Diferentemente, o consumo doméstico de energia
elétrica parece crescer em função potencial e não apresentar
saturação nos maiores níveis de renda. Pode-se observar também
significativa correlação entre os níveis de renda da população e
os níveis de consumo doméstico de energia elétrica, conforme
denota a Figura 2.

Figura 2 – Consumo doméstico per capita de energia elétrica,
segundo níveis mundiais de renda per capita anual
Fontes: National Geographic Society (2008), United Nations (2010)

A tendência de crescimento contínuo do consumo
de energia elétrica com aumento de renda das nações torna-se
menos significativa caso a análise contemple apenas os países
com renda per capita anual abaixo de 7.000 US$/hab.ano e
consumo de energia elétrica inferior a 3.000 kWh/hab.ano
(destacados na Figura 2).
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Figura 4 – Consumo per capita de água versus consumo per capita
de energia elétrica em alguns países do mundo
Fontes: National Geographic Society (2008), United Nations (2010)

Figura 3 – Consumo doméstico de energia elétrica em países
com renda per capita anual inferior a 7.000 US$
Fontes: National Geographic Society (2008), United Nations (2010)

representar a correlação entre consumos domésticos mundiais
de água, representados pela variável “x”, e os consumos domésticos de energia elétrica, representados pela variável “y”. A
melhor correlação encontrada ocorreu quando se considerou
toda a amostra analisada, ou seja, todas as nações. No entanto,
quando segmentados, os países latino americanos fundamentam
o modelo comportamental que, apesar de menor coeficiente
de determinação (R2 = 0,6214), melhor explica os consumos
das duas cidades brasileiras (Belo Horizonte e Porto Alegre)
analisadas nesta pesquisa.

Da análise da Figura 3 observa-se maior dispersão dos
dados e conseqüente maior variância amostral. Ressalta-se que o
Brasil encontra-se na parte superior em relação à curva ajustada
no gráfico, sugerindo que o País apresenta maior intensidade
de consumo energético em relação aos países do mesmo patamar de rendimento que se situam abaixo da curva ajustada. De
qualquer forma, em ambos os grupos representados, nota-se
elevada elasticidade renda-consumo. Percebe-se ainda que mesmo
aumentando-se a escala, como efetuado no gráfico da Figura 3,
ainda assim, permanece concentração de países situada próxima
à interseção dos eixos cartesianos, indicando realidades com alto
grau de pobreza e baixa qualidade de vida.
O consumo domiciliar de energia elétrica apresentase intimamente relacionado ao abastecimento de água. Para
produção de energia elétrica a água torna-se estratégica, principalmente em países como o Brasil, onde a matriz energética
mostra que a obtenção e o potencial de energia elétrica vêm em
grande maioria da produção de aproveitamentos hidrelétricos,
superando 75% do total produzido. Curiosamente, de maneira
inversa, a energia elétrica aparece como insumo indispensável à
captação, tratamento e distribuição de água potável, assim como
à coleta, transporte e tratamento de esgotos, representando
2,5% de toda a energia elétrica consumida no Brasil. A energia
elétrica constitui-se, portanto, em insumo relevante, tornandose via de regra o segundo maior custo – superado apenas pelos
recursos humanos - na operação das companhias de saneamento
(ELETROBRAS, 2011).
Em nível internacional, a correlação entre os consumos
domiciliares de água e de energia elétrica, e de ambos com a renda
per capita, evidencia-se na Figura 4, na qual a concavidade da
curva de ajuste parece ser mais significativamente determinada
pelo segundo insumo.
Regressões mostram ainda moderadas tendências de
crescimento e decrescimento de consumos, tanto de água
como de energia elétrica, nos países abordados pelo estudo,
além de comportamentos enquadrados nos moldes previstos
pelas correlações obtidas. De maneira resumida, na Tabela 1
apresenta-se síntese das melhores equações encontradas para

Tabela 1 - Equações de correlação de consumos de água e
energia elétrica em países do mundo
Grupo de
países

Funções

Coeficiente de
determinação
(R2)

Todos

y = 1,245.e0,0063.x

0,8139

0,0045.x

y = 1,477.e

0,6214

0,0034.x

y = 5,204.e

0,7709

América Latina
Países de alta
renda

Ao se enfocar aspectos relacionados às regionalidades
do território brasileiro, evidenciam-se algumas diferenças quanto
ao perfil dos consumos por parte das populações. A Pesquisa
de Orçamentos Familiares (POF) do IBGE (2009) apresenta
os números relativos à distribuição da participação dos gastos
com alguns insumos entre as famílias, tanto na Região Sudeste
quanto na Região Sul, segundo faixas de renda familiar.
De acordo coma a pesquisa, observa-se que, na Região
Sudeste os gastos com água e energia elétrica são idênticos aos
das médias brasileiras, indicando assim que a Região Sudeste
apresenta boa representatividade da realidade brasileira. No entanto, em relação à média nacional, as famílias menos favorecidas
economicamente apresentam maior peso relativo do orçamento
com água e energia, ao contrário das famílias mais abastadas,
que gastam relativamente menos com os mesmos insumos,
proporcionalmente a seus orçamentos mensais (IBGE, 2009).
De forma surpreendente, as populações da Região Sul
despendem relativamente menos com energia elétrica se compa9
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Tabela 2 - Participação (%) média mensal das despesas no orçamento familiar Região Sudeste
Faixa de rendimento familiar (R$)

Insumos

Região Sudeste

<830

831 a 1245

1246 a 2490

2491 a 4150

4151 a 6225

6226 a 10375

>10375

Água e esgoto

0,9

1,8

1,7

1,4

1,0

0,7

0,5

0,3

Energia elétrica

2,3

4,2

4,1

3,4

2,5

2,1

1,6

1,2

Educação

2,7

0,8

0,9

1,6

2,6

3,2

4,4

3,1

Alimentação

14,8

26,0

23,8

20,3

16,4

13,6

11,7

8,5

Impostos

5,3

2,8

1,6

2,3

3,0

4,3

6,5

10,4

Tabela 3 - Participação (%) média mensal das despesas no orçamento familiar Região Sul
Faixa de rendimento familiar (R$)

Insumos

Região Sudeste

Água e esgoto

<830

831 a 1245

1246 a 2490

2491 a 4150

4151 a 6225

6226 a 10375

>10375

0,9

2,0

1,8

1,4

0,9

0,7

0,6

0,3

Energia elétrica

2,2

4,1

3,6

3,2

2,4

1,9

1,4

0,9

Educação

2,0

0,9

1,4

1,5

1,7

2,6

3,4

2,0

Alimentação

14,9

23,1

21,3

19,7

15,7

13,7

11,2

8,0

Impostos

4,0

1,9

2,3

2,4

3,3

3,8

4,8

7,8

Fonte: Pesquisa de Orçamentos Familiares, IBGE (2009)

radas aos gastos percentuais da população habitante da Região
Sudeste. Os resultados mostram os números percentuais com
gastos em energia elétrica da Região Sul, podendo-se observar
que tais percentuais são menores em todas as faixas salariais
estratificadas pelo IBGE (Tabelas 2 e 3).
Destarte, incorporar distintos padrões de consumo decorrentes de diferenças regionais e socioeconômicas torna-se o
desafio no processo de desenvolvimento de modelos preditivos
de demanda. A metodologia adotada neste trabalho objetiva
facilitar o preenchimento dessa lacuna, oferecendo ferramenta
que comporte com flexibilidade sua implementação em situações
e cenários futuros com diversas características socioeconômicas
das populações.

dense, a fim de se obter as demandas dos insumos e compará-las
aos quantitativos efetivamente registrados pelas concessionárias
gaúchas, no intuito de se validar a metodologia assim como os
modelos propostos;
ii) Projetar demandas de água e de energia elétrica sob futuros
cenários socioeconômicos hipotéticos para Porto Alegre, visando
a quantificar o impacto da renda sobre os atuais patamares de
distribuição dos insumos avaliados.

METODOLOGIA
Evolução do processo metodológico

OBJETIVOS

Primeiramente, pensou-se em aplicar questionários em
universo amostral a ser definido espacialmente no município de
Belo Horizonte, de tal forma que se pudesse subsidiar a pesquisa
com informações históricas de consumo de água e de energia
elétrica, além de outros dados como número de moradores, grau
de instrução, dentre outros.
A inviabilidade, temporal e financeira, da aplicação dos
questionários elaborados conduziu à perspectiva de trabalhar com
os dados de consumo de água fornecidos pela concessionária
local (Companhia de Saneamento de Minas Gerais – Copasa).

O objetivo principal do artigo é propor modelos - desenvolvidos para o município de Belo Horizonte - para estimativa dos
consumos domiciliares de água e de energia elétrica em centros
urbanos, a partir de variáveis socioeconômicas conjunturais.
Adicionalmente, o artigo visa a:
i) Aplicar os modelos desenvolvidos à cidade de Porto Alegre,
alimentando-os com dados socioeconômicos da capital riogran-
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Tais informações seriam analisadas conjuntamente aos resultados
da Pesquisa Mensal de Emprego – PME do IBGE na Região
Metropolitana de Belo Horizonte (IBGE, 2010), a partir da
qual se poderiam obter os dados conjunturais de rendimento
e ocupação das populações. Assim, além de confiáveis e representativas, tais informações conteriam o logradouro e suas
respectivas variáveis socioeconômicas de interesse. Todavia,
mesmo tendo sido reiterada a intenção de uso exclusivamente
acadêmico e cientifico, ambos órgãos (IBGE e Copasa) negaram
a cessão dos dados devido à quebra de sigilo cadastral.
A solução encontrada, para que se pudesse suprir a
identificação dos informantes e conferir confiabilidade e representatividade à pesquisa, foi a utilização da própria PME
do IBGE, contudo, em nível de microdados da pesquisa. Desta
forma, as comparações entre renda e consumo de água e de
energia elétrica passaram a ser realizadas segundo cada bairro que
compôs os respectivos distritos operacionais das concessionárias.
Se por um lado este caminho levaria a suposto questionamento
relativo à imprecisão por estar trabalhando-se com indicadores
médios de renda e de consumo, por outro, possibilitou o tratamento dos microdados de forma automatizada, utilizando-se
amostras mais representativas, além de ferramental estatístico
mais produtivo e seguro, levando a resultados mais confiáveis
e robustos (DIAS et al., 2010).
Posteriormente, tencionou-se validar o modelo para
cenários socioeconômicos mais evoluídos, que pudessem sustentar a idéia de que no futuro o Brasil como um todo reduziria a pobreza e melhoraria as condições socioeconômicas da
população. Nesta vertente, decidiu-se trabalhar com os dados
de consumo de água e de energia elétrica de Porto Alegre uma das seis capitais cobertas pela PME -, uma vez que o Rio
Grande do Sul apresenta indicadores como IDH e renda per
capita superiores à média brasileira, realidade para a qual o Brasil
poderá no futuro alcançar.

Elétrica (CEEE) os consumos mensais de energia elétrica, em
período amostrado – com pequenas variações – de janeiro de
2002 a abril de 2009.
No município de Belo Horizonte estão cadastrados
531 bairros populares (PMBH, 2007), distribuídos segundo as
nove regionais administrativas. Para que fossem realizadas as
regionalizações dos indicadores socioeconômicos foi necessária a
catalogação dos bairros existentes em cada região administrativa
para que posteriormente se realizasse a compatibilização entre
tais regiões e os distritos operacionais das concessionárias de
serviços (Copasa e Cemig). Mais especificamente, analisou-se cada
regional administrativa em separado para que todos os bairros
fossem considerados nas agregações. A catalogação de todos
os bairros fez-se necessária também para que se identificasse
espacialmente a localidade de cada informação socioeconômica
obtida perante as pesquisas do IBGE.
Os dados socioeconômicos foram cumulativamente
obtidos junto ao IBGE, por intermédio dos microdados (em
nível de questionários) e de forma histórica, cobrindo o mesmo
período relativo ao consumo de água e de energia elétrica. Na
ocasião em que se concluiu o desenvolvimento do processo
metodológico desta pesquisa, a disponibilidade dos dados do
IBGE reportava-se até dezembro de 2010.
Os microdados da PME são os dados primários da
pesquisa em seu nível menos agregado, contendo todas as variáveis do questionário, com exceção das identificações de cada
informante. Cada arquivo de microdados apresenta os dados
mensais para todas as seis regiões metropolitanas, ou seja, para
o total aproximado de 37.200 domicílios amostrados. Cada arquivo mensal de microdados possui cerca de 105.000 registros
com extensão 482 colunas, representando 187 variáveis em cada
um deles, as quais foram filtradas de acordo com o interesse
deste trabalho.
O tamanho da amostra da PME para Região Metropolitana de Belo Horizonte atingiu 6.700 domicílios com seus 19.200
moradores abrangidos mensalmente pelas entrevistas, sendo
que especificamente em Belo Horizonte a amostra contemplou
por volta de 3.100 domicílios com aproximadamente 10.200
moradores abarcados mensalmente pela pesquisa. Considerouse, por conseqüência, significativo o plano amostral adotado
pelo IBGE para apontar a renda média e demais indicadores
de cada uma das regiões administrativas do município de Belo
Horizonte (DIAS, 2010). Seguindo a íntegra das proporções
amostrais do IBGE, calcularam-se o, número médio de moradores
por domicílio, a idade e o grau de instrução, e os rendimentos
domiciliares mensais per capita. Em seguida, tais indicadores
foram consolidados e confrontados com os dados de consumos
domiciliares de água e de energia elétrica, segundo cada região
ou distrito operacional relativo às concessionárias pesquisadas.

Formação do banco de dados
No tocante à abordagem dos indicadores socioeconômicos relativos às capitais brasileiras, foram consultados institutos
de pesquisa, como o IBGE e a Fundação João Pinheiro (FJP –
entidade do Governo do Estado de Minas Gerais). A partir de
dados do IBGE e da FJP, as duas capitais foram classificadas para
fins de obtenção das características socioeconômicas, a partir
de indicadores como IDH-M, renda per capita, área, população
residente e média de habitantes por domicílio.
Em relação ao critério para classificação socioeconômica das populações, recorreu-se ao IBGE e à Associação
de Empresas de Pesquisa (ABEP). A partir do conhecimento
das classes sociais, montaram-se os painéis de distribuição da
população em classes para efeito de validação dos modelos e
projeção de cenários futuros.
Em Belo Horizonte, os consumos mensais hidrometrados residenciais de água foram oriundos da Copasa e de
energia elétrica da Cemig (Centrais Elétricas de Minas Gerais).
Analogamente, no caso de Porto Alegre, coube ao Departamento Municipal de Águas e Esgotos (DMAE) a cessão dos
consumos mensais de água e à Companhia Estadual de Energia

Dados de consumo de água
Para elaboração do modelo de previsão de demanda
domiciliar de água foram utilizados dados de consumo micromedidos informados pela Copasa, por meio de relatórios
de informações operacionais emitidos para cada um dos seis
distritos operacionais do município, a saber, Norte (DTNO),
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Figura 5 – Correspondência de localização entre os distritos operacionais da Copasa e as regiões administrativas de Belo Horizonte

Nordeste (DTNE), Leste (DTLE), Sul (DTSL), Oeste (DTOE)
e Sudoeste (DTSO).
Para efeito de apuração dos indicadores socioeconômicos relativos aos seis distritos operacionais, utilizou-se a base
espacial de dados referentes às regionais administrativas adotadas
pela Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, procedendo-se
à consolidação dos dados para que a sobreposição espacial e
geográfica coincidisse entre as regiões. As nove regiões administrativas foram agrupadas para que se desse a melhor coincidência
espacial em relação aos distritos regionais da Copasa, conforme
assinalado pela Figura 5.
Em seguida, a fim de se estabelecer correta comparação
entre a renda e o custo da água ao longo do histórico considerado para os consumidores de Belo Horizonte, foi solicitada à
Copasa a evolução das tarifas residenciais praticadas. Baseados na
evolução de valores das tarifas, calcularam-se índices deflatores
para que fossem aplicados aos rendimentos mensais apurados,
inferindo-se assim o real poder aquisitivo das famílias em relação
ao custo do insumo água.
Por fim, para validar o modelo ao consumo domiciliar
de Porto Alegre, obtiveram-se junto ao DMAE os consumos
mensais micromedidos pela categoria residencial, referentes ao
período de janeiro de 2002 a abril de 2009. A impossibilidade da
obtenção de quantitativos segregados por bairros ou distritos
operacionais - o DMAE não dispunha na ocasião de apurações
de consumo regionalizadas – se, por um lado, inviabilizou a
análise setorizada, por outro permitiu validar o modelo de
consumo dentro da realidade socioeconômica de Porto Alegre.
Desta forma, puderam-se comparar os volumes calculados pelo
modelo com o total real consumido.

dados de consumo de energia elétrica, dos dados demográficos
e dos respectivos indicadores socioeconômicos. Assim, os dados
de consumo de energia elétrica foram novamente agregados,
mas agora segundo cada regional administrativa da Prefeitura
de Belo Horizonte, viabilizando-se a exata superposição das
informações, ou seja, a renda per capita média apurada para cada
regional refere-se exatamente ao respectivo consumo energético.
A exemplo do insumo água, apuraram-se os deflatores
a serem aplicados devido ao incremento das tarifas de energia
elétrica, visando ao cálculo das rendas reais per capita mensais
deflacionadas para cada região estudada. Da mesma forma,
procedendo-se assim pôde-se avaliar a real variação da renda
levando-se em conta a majoração histórica das tarifas.
Por fim, os dados de consumo residencial de energia
elétrica referentes a Porto Alegre, disponibilizados pela CEEE,
foram totalizados e confrontados aos resultados obtidos pelo
modelo de previsão de consumo desenvolvido a partir da realidade socioeconômica de Belo Horizonte.

Análise estatística
Para fins de leitura, classificação, manipulação, armazenamento, tratamento estatístico, processamento e análise dos
microdados advindos da PME, utilizou-se o software estatístico
Statistical Package for the Social Science (SPSS). O tratamento
dos dados socioeconômicos consistiu, a partir do arquivo mensal
de microdados do IBGE, em proceder à entrada das informações ao SPSS empregando rotina desenvolvida para tal. Assim,
foram lidas do arquivo original, em formato tipo texto, apenas
as variáveis pertinentes à pesquisa, procedendo-se à seleção, `a
agregação dos dados de interesse e ao cálculo dos indicadores
para cada região abordada.
A preparação dos indicadores socioeconômicos deu-se a
partir de cálculo realizado com os dados da pesquisa conjuntural
PME, na qual se afere mensalmente, dentre outras variáveis, a
evolução do emprego e renda nas principais regiões metropolitanas brasileiras. São empregadas rotinas especificamente desenvolvidas para o tratamento desejado dos dados utilizando-se
de linguagem de programação com sintaxe inerente ao SPSS.

Dados de consumo de energia elétrica
Similarmente, para elaboração do modelo de previsão
de consumo residencial de energia elétrica utilizaram-se os consumos domiciliares segmentados em 13 agências operacionais
no município de Belo Horizonte disponibilizados pela Cemig,
compreendendo o período de julho de 2002 a abril de 2009.
Novamente, efetuou-se a compatibilização espacial dos
12
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Na construção dos gráficos demonstrativos dos resultados, ajustaram-se curvas mediante regressões logarítmicas,
geométricas, exponenciais e lineares. Para efeito de análise da
qualidade da aderência dos dados aos modelos propostos ou
validação do cruzamento dos mesmos, usou-se a técnica denominada leve-one-out. Nesta, de forma aleatória, extraem-se
parcelas da amostra com tamanhos aproximadamente iguais
entre si, calculando-se seus desvios-padrão e comparando-se
respectivamente os resíduos e erros relativos à amostra principal e à parcela extraída. Para comprovação da qualidade da
aderência, os resíduos obtidos da amostra principal devem ser
menores que os erros da parcela de dados extraída, ou seja, a
amostra principal deve sempre representar melhor o modelo
do que qualquer parcela extraída do mesmo. Em todos os casos testados durante a manipulação dos pontos, tal exigência
foi atendida. Estatisticamente, da mesma forma que não eram
aplicáveis testes de hipótese, estimativas também não se faziam
necessárias e, portanto, níveis de confiança e margens de erros
não foram estabelecidos.
O critério de escolha para as funções finais de demanda
relativas ao consumo de água e de energia elétrica buscou maximizar os coeficientes de determinação (R2) dentre as diversas
regressões realizadas. Apesar de não ter sido adotado formalmente algoritmo específico, cálculo numérico ou ferramenta
econométrica mais complexa, pode-se afirmar que o processo
manual de regressões realizado, na prática, assemelhou-se à
regressão multivariada.
A pretensão de se delinear modelos explicativos para o
consumo domiciliar de água e de energia elétrica, segundo cenários
socioeconômicos estabelecidos em projeto, fundamentou-se em
processo de modelagem que utiliza a técnica de Data Mining1,
a qual tem como axioma o desenvolvimento de modelos que
mostrem resultados baseados apenas na representatividade de
que seus dados enunciam.
Sinteticamente, considerando-se a especificidade desta
pesquisa, pode-se afirmar que os modelos de projeção de consumo
domiciliar urbano de água e de energia elétrica basearam-se na
renda e na classificação econômica das populações estudadas.
Nesse contexto, torna-se possível estabelecer classes econômicas, com respectivos agrupamentos sob faixas de rendimento
per capita, para as quais se definiu consumo per capita típico.
Especificamente na área da energia elétrica, cabe ressaltar
ainda que, em toda a bibliografia pesquisada, dentro dos principais centros de pesquisa nacionais voltados ao planejamento
energético (NIPE/FEM–Unicamp2, COPPE/PPE–UFRJ3 e
PPGEE/GEPEA–USP4), não se encontrou metodologia semelhante para a estimação futura de demandas de energia elétrica.

Na seqüência, calcularam-se os indicadores socioeconômicos agregados para cada distrito operacional da Copasa
e agências operacionais da Cemig. Os indicadores médios de
renda, grau de instrução, idade e sexo foram encontrados a partir
das médias calculadas dentre todos os questionários realizados
em cada um dos bairros que compõem cada um dos distritos
operacionais.
Para que os indicadores per capita mantivessem sua
fidedignidade, não se poderia deixar de considerar a evolução
populacional de cada distrito durante o período de observação
da pesquisa. Como melhor alternativa, foram adotadas as estimativas populacionais realizadas e consideradas pela própria
Copasa, já segmentadas por distrito operacional e em números
absolutos que contemplavam os residentes abastecidos por
ligações da rede de distribuição de água.
Após a divulgação dos dados relativos ao último Censo
Demográfico de 2010, divulgados pelo IBGE, ajustaram-se
projeções de população em cada regional administrativa, interpolando-se os dados entre os resultados do ano 2000 e 2010.
No processo analítico adotado, diversas confrontações
de dados foram realizadas para se alcançar a melhor correlação
possível. Tais confrontações seguiram a ordem em que estão
listadas, conforme denota a Tabela 4. Conforme mencionado,
Tabela 4 – Confrontações entre as variáveis avaliadas para
elaboração dos modelos
Consumo de água
Variáveis explicativas
Renda per capita
deflacionada
Renda per capita
deflacionada
Renda per capita
deflacionada
Renda per capita
deflacionada
Renda per capita absoluta

Variáveis dependentes
Consumo residencial total
Consumo total
Consumo residencial per capita
Consumo total per capita
Consumo residencial per capita

Consumo de energia elétrica
Renda per capita
deflacionada

Consumo residencial per capita

Renda per capita
deflacionada

Consumo residencial total

Renda per capita absoluta

Consumo residencial per capita
1 Técnica de mineração de dados, na qual se coletam massas de dados para
posterior análise e tratamento.
2 NIPE/FEM-UNICAMP. Núcleo Interdisciplinar de Planejamento Energético da Faculdade de Engenharia Mecânica da Universidade de Campinas.
3 COPPE/PPE-UFRJ. Programa de Planejamento Energético da Coordenação
de Pós-Graduação e Pesquisa Interdisciplinar em Engenharia da Universidade
Federal do Rio de Janeiro.
4 PPGEE/GEPEA-USP. Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica, Grupo de Energia do Departamento de Energia e Automação da Escola
Politécnica da Universidade de São Paulo.

as rendas deflacionadas levaram em conta a evolução das tarifas vigentes ao longo do período observado, no sentido de
compatibilizar a evolução das rendas ao real poder de compra
dos consumidores. Em cada distrito operacional da Copasa e
agência operacional da Cemig, os rendimentos médios foram
deflacionados segundo os índices de reajuste autorizados quando
os mesmos ocorreram.
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Validação da metodologia

Desta forma, obtiveram-se os quantitativos totais de consumo
de água e de energia elétrica projetados nas cidades em estudo.
Tais quantitativos, comparados aos atuais níveis de consumo,
apontaram o impacto que os sistemas de abastecimento de água
e de geração de energia elétrica haverão de sofrer.
Assim, em realidades futuras, caso se registre alguma
alteração significativa nos preços relativos dos insumos água e
energia elétrica, os quais poderiam alcançar patamares que levem
a grandes perdas ou ganhos no poder de compra das populações,
a metodologia propõe que modelos sejam novamente calibrados
adequando-os às novas realidades, para que então sejam utilizados
novamente em estudos de projeções de demandas.
Perante os cenários de crescimento econômico demonstrou-se a proporção de investimentos em infraestrutura necessária
a cada uma das atividades abordadas. Em sentido contrário, a
proposta de se avaliar cenário de retração tencionou estudar
situação na qual não se faz necessário investir em infraestrutura,
mas sim configurando-se baixa remuneração à infraestrutura
existente, decorrente de possível taxa de ociosidade dos sistemas.

Levando-se em conta que o resultado da metodologia
conduz à projeção de demandas futuras, sua validação deu-se
em outra região distinta da qual o modelo foi elaborado. Nessa
vertente, os quantitativos estimados pelos modelos deveriam ser
comparados aos volumes efetivamente demandados em cidade
que viria a se tornar parâmetro socioeconômico comparativo.
Desta forma, Porto Alegre constituiu-se como solução
para a continuidade da pesquisa proposta. A capital porto-alegrense, conforme salientado, também é uma das capitais cobertas pela PME do IBGE, a partir da qual se podem obter os
dados conjunturais de rendimento e ocupação das populações.
Em decorrência da disponibilidade dos dados, aplicaram-se
os modelos delineados para Belo Horizonte à cidade de Porto
Alegre. Foram utilizados dados de consumos domiciliares de
água e de energia elétrica durante o período disponibilizado
pelas concessionárias. Mediante a caracterização socioeconômica
atual do local estudado, o resultado apontado pelos modelos
foi confrontado com os efetivos medidos, o que possibilitou
avaliar a validade dos modelos propostos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Projeções futuras de demanda de água e de energia elétrica

Características socioeconômicas de Belo Horizonte e Porto Alegre

Após a validação dos modelos, viabilizou-se a utilização dos mesmos para projeções futuras de demanda. Assim,
os referidos modelos foram alimentados no sentido de simular
arranjos socioeconômicos conjunturais futuros, nos quais as
condições refletissem situações de desenvolvimento econômico
favoráveis e adversas. Para tanto, formularam-se três cenários,
sendo um deles coerente às previsões do Governo Federal
para o crescimento anual do PIB, um de otimismo elevado e,
finalmente, cenário refletindo suposta retração advinda de crise
econômica de origem interna ou externa.
Os cenários foram aplicados aos modelos de consumo
de água e de energia elétrica. As taxas de crescimento de renda e
consequentes migrações entre classes sociais foram estipuladas,
nas quais se estabeleceram as distribuições percentuais projetadas da população entre as diversas classes socioeconômicas.

Inicialmente, visando a inferir o impacto da renda no
consumo de água e de energia elétrica, identificou-se a distribuição atual das populações das duas cidades, segundo cada classe
econômica, a partir de informações da ABEP (2010) sintetizadas
na Tabela 5. Ressalta-se que esses últimos indicadores foram
divulgados em 2010, estando referenciados de forma compatível
ao período comparativo dos demais dados.
Em Belo Horizonte, a população recenseada durante
o Censo Demográfico de 2010 atingiu 2.375.151 habitantes,
sendo que, no tocante ao número médio de moradores por
domicílio, obteve-se valor médio de 3,1. Analogamente, a população de Porto Alegre em 2010 atingiu 1.409.939 habitantes,
com número médio de moradores por domicílio de 2,8 (IBGE,
2011). Tais valores foram empregados para estimativa da renda

Tabela 5 – Rendas familiares e distribuição da população segundo classes socioeconômicas

Classe econômica

Renda Familiar Mensal (R$)

Distribuição da população (%)
BH

POA

Brasil

A1

14.366,00

0,6

0,2

0,6

A2

8.099,00

3,2

4,9

4,4

B1

4.558,00

7,7

11,3

9,1

B2

2.327,00

16,1

22,9

18,0

C1

1.391,00

24,2

27,0

24,5

C2

933,00

23,8

21,0

23,9

D

618,00

23,0

11,9

17,9

E

403,00

1,4

0,8

1,6

Fonte: ABEP (2010)
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Tabela 6 – Número médio de moradores por domicílio, segundo classes socioeconômicas

Classe econômica

Média de moradores/domicílio
Porto Alegre
Belo Horizonte

A1

3,28

2,90

A2

3,26

2,86

B1

3,35

2,88

B2

3,28

2,87

C1

3,08

2,75

C2

2,70

2,46

D

2,70

2,46

E

2,14

1,99

Fonte dos dados: Censo Demográfico, IBGE (2010)

per capita para cada classe econômica, a partir da renda familiar
apresentada na Tabela 7.
Ao contrário de que se possa imaginar, o número médio
de moradores por domicílio não segue uma relação definida
ou proporcional à renda média de cada classe socioeconômica.
Dados do Censo 2010 (IBGE, 2010) para o município de Belo
Horizonte apontam números médios de habitantes por domicílio
variando de 2,14 para rendimentos familiares até R$ 510,00;
3,35 para rendimentos entre 2.550,00 e R$ 5.100,00; 3,26 para
rendimentos partindo de R$ 5.101,00 até R$ 10.200,00 e 3,28
para rendimentos acima de R$ 10.200,00.
Análogo comportamento dessa variável pode ser observado quando se apura o número médio de moradores por
domicílio em cada classe social na cidade de Porto Alegre.
Não obstante, torna-se possível calcular por meio do
aplicativo Banco Multidimensional de Estatísticas do IBGE, ou
utilizando-se dos microdados do Censo 2010, o número médio
de moradores por domicílio para cada faixa de rendimento
familiar e para cada município desejado. A Tabela 6 mostra tais
resultados obtidos para as oito classes adotadas nesta pesquisa.
Ressalta-se ainda que, os resultados finais dos consumos
mostram-se extremamente próximos, em ambos os casos, mesmo
utilizando-se o número médio de moradores por domicílio para
cada município ou para cada classe socioeconômica, como pode

ser comprovado, quando se alimentam os modelos a partir da
realidade mostrada pela Tabela 6.
Assim, diante dessa realidade, para efeito simplificador
na montagem das tabelas de resultados deste artigo, adotou-se
o número médio de moradores por domicílio obtido de forma
ponderada para cada município estudado.

Análise do consumo de água e de energia elétrica
em Belo Horizonte e Porto Alegre
Da análise dos consumos micromedidos de água referentes ao período de agosto de 2003 a abril de 2009, depreende-se
que Porto Alegre vivencia realidades de consumos superiores
às de Belo Horizonte. Na capital gaúcha o consumo médio per
capita de água (da ordem de 153 L/hab.dia e coeficiente de
variação de 4,8%) supera em 13,3% o da capital mineira (135
L/hab.dia e coeficiente de variação de 3,9%).
Já no caso da energia elétrica – cujo período amostrado
foi de janeiro de 2002 a abril de 2009 - a mesma afirmativa é
válida, pois o consumo de energia vincula-se ao consumo de
água. Porém, no caso do consumo médio per capita de energia
elétrica a diferença eleva-se para 40%, igualmente com baixos
coeficientes de variação 5,3% para Porto Alegre e 7,5% para
Belo Horizonte. Os coeficientes são estatisticamente baixos e

Tabela 7 – Cálculo do consumo de água por classe socioeconômica em Porto Alegre
Classe Econômica

Renda Familiar Mensal (R$)

Renda mensal per capita (R$)

Consumo mensal de água (m3)

A1

14.366,00

5.131,00

720.733

A2

8.099,00

2.893,00

15.794.295

B1

4.558,00

1.627,00

32.108.373

B2

2.327,00

831,00

54.860.995

C1

1.391,00

497,00

55.680.055

C2

933,00

332,00

37.525.486

D

618,00

221,00

18.051.118

403,00

144,00

986.204

1.411.338

---

6.471.818 (m3)

E
Total
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Horizonte, as classes sociais mais elevadas tiveram seu poder
de compra de energia aumentado em menor proporção que
o verificado nas classes sociais menos favorecidas. Em outras
palavras, caso se considerasse apenas a componente energia
elétrica como item de consumo, a desigualdade do poder de
compra da população teria diminuído em Belo Horizonte no
período de janeiro de 2002 a abril de 2009.

apontam para homogeneidade das amostras.
Consumos mais elevados verificados em Porto Alegre
supostamente podem ser explicados pelo maior IDH-M (0,869
em relação a 0,840 de Belo Horizonte), como também pela distribuição da população segundo as classes sociais. Conforme a
Tabela 5 evidencia, Porto Alegre apresenta 39,3% da população
inserida nas classes A e B, enquanto que tal contingente reduzse para 27,6% em Belo Horizonte. Portanto, por possuir maior
população enquadrada em classe de maior poder aquisitivo,
Porto Alegre há de demandar mais água e energia per capita
em comparação a Belo Horizonte.
A evolução populacional e a disponibilidade dos dados
segundo cada distrito operacional de Belo Horizonte viabilizaram
o cálculo do consumo micromedido de água per capita, incluindo
somente a categoria residencial. Considerou-se desta forma que
esta variável derivada fosse a que melhor poderia se relacionar
aos possíveis indicadores socioeconômicos intervenientes, e
mais precisamente com o rendimento per capita da população.
Dando seqüência ao processo analítico do comportamento temporal das variáveis, passou-se a considerar o poder
de compra de água por parte da população. Desta feita, os rendimentos per capita foram recalculados para que refletissem seu
real valor em relação ao custo da água, ou seja, deflacionados de
acordo com a inflação verificada no preço praticado pela Copasa.
Ao se aplicar os índices deflatores, percebeu-se que os
rendimentos per capita dos distritos obtiveram de fato ganho
bem modesto. Nas camadas socioeconômicas menos favorecidas, como nos distritos DTSO, DTNE e DTLE, registraram-se
ganhos nos rendimentos da ordem de 5 a 20%. Já nos distritos
mais favorecidos financeiramente, os ganhos de rendimento per
capita elevaram-se para aproximadamente de 25 a 35%. Estes
resultados permitem afirmar que, em se tratando do insumo
água tratada em Belo Horizonte no período de março de 2002
a maio de 2009, as classes sociais mais abastadas tiveram seu
poder de compra de água elevado em maior proporção que o
aumento verificado nas classes sociais menos favorecidas. Em
outras palavras, caso se considerasse apenas o componente
água tratada como bem de consumo, a desigualdade do poder
de compra da população teria aumentado em Belo Horizonte.
Da mesma forma, para o consumo de energia elétrica
procedeu-se ao cálculo do consumo per capita medido, a partir da evolução populacional, incluindo somente a categoria
residencial, segundo cada agência operacional da Cemig e seus
bairros correspondentes. Quando a análise se volta ao histórico
evolutivo de consumos segregados pelas agências operacionais
de Belo Horizonte, percebeu-se que as oscilações ocorrem de
forma similar em todas as séries de dados, mesmo quando em
base per capita, descartando-se distinção entre as regiões devido
à sazonalidade.
Dando seqüência ao processo analítico do comportamento temporal das variáveis, os rendimentos per capita foram
recalculados para que refletissem seu real valor em relação ao
custo da energia, ou seja, deflacionados de acordo com a inflação
verificada nas tarifas de energia praticadas pela Cemig.
Em oposição ao verificado para o insumo água, a aplicação dos deflatores permite afirmar que, em se tratando do
insumo energia elétrica, durante o período observado em Belo

Proposição e validação do modelo para estimativa
do consumo de água
Dias et al. (2010) utilizaram os dados de renda per capita
e consumo micromedido per capita, referentes ao período de julho
de 2003 a setembro de 2006 em Belo Horizonte, defasando-os
entre os meses de apuração da renda e do consumo efetivo. As
defasagens entre os dados de cada variável cruzada foram, além
do próprio mês de referência, os meses m-2, m-1, m+1, m+2 e
m+3. Assim, considerando que o consumo micromedido de um
mês qualquer é apurado, por intermédio da leitura do hidrômetro,
no mês subseqüente m+1, quando se dará de fato o pagamento
da conta, a racionalização do consumo, por conseqüência da
apuração do balanço financeiro da família, se daria no mês
m+2, tendo seu efetivo resultado refletido na leitura do mês
m+3. A justificativa para tal melhor ajuste prende-se à atitude
do consumidor ao gerenciar mensalmente seu orçamento, de
forma consciente ou não.
Como esperado, quando se consideraram os indicadores per capita de renda deflacionada com consumo residencial,
obtiveram-se os resultados de regressão com maior significância.
Levando-se em conta os resultados dos estudos e pesquisas
científicas referenciadas na literatura sobre o consumo de água,
o tipo de função mais indicada para representar um modelo de
demanda seria o logarítmico. Tal afirmação fundamenta-se também no argumento de que a função logarítmica, além de gerar
ajuste de curva com a melhor aderência à dispersão dos dados,
prevê saturação do consumo nas faixas de alto rendimento per
capita, dada sua característica assintótica. Observou-se que no
geral não houve grandes variações entre os significativos coeficientes de determinação para função logarítmica (da ordem de
0,77), indicando assim estreita influência entre renda e consumo
residencial de água, independentemente do mês de referência
adotado. Não obstante, melhor ajuste deu-se quando a renda
defasou-se do consumo em três meses (mês + 3), atingindo R2
de 0,83 para o modelo exponencial.
A ampliação do universo amostral dos dados para abril
de 2009 praticamente não resultou em alteração do modelo
preditivo enunciado pela Equação 1 (R2 = 0,771):

Y = 47,058 * Ln (x) – 146,44

(1)

Na qual:
Y = Volume consumido de água per capita por dia
(L/hab.dia);
x = Renda per capita mensal (R$/mês).
A aplicação da Equação 1 para a estimativa do consumo em Belo Horizonte apontou resultado 2,74% inferior ao
efetivamente mensurado pela Copasa em dezembro de 2006
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(Dias et al., 2010).
Portanto, em termos generalizados espera-se afirmar
que o consumo total domiciliar de água pode ser representado
pela Equação 2:
n

Q = Σ P * (47,058 * Ln (x) – 146,44)

em 23,8% de sua capacidade de atendimento, se comparado aos
níveis atuais de consumo de água.
Por fim, caso ocorra retrocesso econômico, os rendimentos das populações decresceriam em relação ao poder de
compra da água e grande parte da população voltaria às categorias
menos favorecidas. Nesse cenário as classes menos abastadas,
correspondendo aos estratos C1, C2 e D, representariam 71%
da população total. Nesta perspectiva pessimista, o atual sistema
de abastecimento tornar-se-ia ocioso em 9,9% em relação a sua
atual capacidade de operação. Tal redução não pode ser considerada relevante uma vez que os picos sazonais de consumo
máximo e mínimo registraram magnitudes da ordem de 10%.
Em se tratando de abastecimento e distribuição de
água, diante das simulações realizadas pode-se afirmar que os
impactos mostram-se relativamente modestos, principalmente ao
se considerar o cenário de crescimento normal projetado, sobre
o qual o impacto na infraestrutura seria da ordem de 14%. A
principal preocupação provavelmente deve recair às capacidades
produtivas dos mananciais ora utilizados.

(2)

i

Na qual:
Q = Volume consumido total de água por dia (L/dia);
x = Renda per capita mensal (R$/mês);
i = número de faixas socioeconômicas, variando de 1 a n.
Assim, pôde-se calcular parcela do consumo referente
a cada uma das classes socioeconômicas, atribuindo-se o peso
relativo decorrente do número de habitantes que as constituem.
Na Tabela 7 apresentam-se os consumos de água por classe
socioeconômica para Porto Alegre, admitindo-se para todas as
classes mesmo número médio de habitantes por domicílio (2,8).
A fim de avaliar o resultado do modelo, o qual representa o consumo obtido por meio do cálculo demonstrado
acima, procedeu-se à comparação do mesmo com o histórico
do consumo médio real total de Porto Alegre informado pelo
DMAE. A partir da análise dos dados no período amostrado
infere-se média de consumo de água de 6.498.370 m3/mês.
Tendo em vista que não foi registrada tendência de crescimento
ou decrescimento desta média durante o período observado,
pode-se adotar a referida média com representativa para efeito
de análise. Desta forma, depreende-se erro equivalente de -0,4%
entre o resultado calculado com o uso do modelo e realidade
observada. Tal resultado permite afirmar que o modelo de
projeção de consumo residencial de água, desenvolvido com
os dados de Belo Horizonte, presta-se às atuais condições socioeconômicas de Porto Alegre.

Proposição e validação do modelo para estimativa
da demanda de energia elétrica
Similarmente ao realizado para consumo de água, confrontações de dados e regressões foram realizadas incorrendo-se
em diversos resultados intermediários visando à estimativa do
consumo de energia elétrica. Avaliaram-se a correlação entre
renda per capita deflacionada e consumo domiciliar total, entre
a renda per capita absoluta e consumo domiciliar per capita,
realizando-se também deslocamento temporal entre o mês de
leitura do medidor e o mês efetivo de quitação da conta de
energia elétrica. Ajustaram-se curvas logarítmicas, exponenciais
e polinomiais, mas todas as tentativas apresentaram valores de
R2 menos significativos – variando de 0,62 a 0,72 -, comparados
aos obtidos para consumo de água.
A partir do R2 de 0,723, o consumo domiciliar de
energia elétrica pode ser conseqüentemente representado pela
Equação 3, aplicando-se a mesma em cada faixa socioeconômica
estratificada de determinada população urbana.

Avaliação de cenários futuros para demanda de
água em Porto Alegre
A fim de se estudar futuros comportamentos e impactos nas demandas, avaliaram-se três cenários com distintas
características socioeconômicas fiando-se nos dados de Porto
Alegre. Cenário normal de crescimento econômico desejável
pode ser projetado e, nesse caso, as classes A2 e B1 com tamanhos relativos de 10% e 23% da população, respectivamente,
enquanto a classe C1 representaria 24,4% e as classes C2 e D
reduzir-se-iam para 7,8% e 3% respectivamente. Neste cenário
o consumo total do município subiria para 7.353.035 m3/mês,
representando impacto sobre a rede de abastecimento de 13,7%,
caso essa nova redistribuição socioeconômica se efetivasse.
Imaginando-se cenário de crescimento elevado, a distribuição de riqueza assemelhar-se-ia à de países desenvolvidos.
Como conseqüência, as classes C2, D e E não ultrapassariam 11%
da população, que teria 69% dos habitantes classificados como
pertencentes à classe média alta, no estrato representado pelas
classes A2, B1 e B2. Nesta nova realidade, o consumo domiciliar
per capita de água médio da capital gaúcha atingiria 189 L/hab.
dia, sendo que o volume total mensal atingiria 8.005.567 m3.
Para este caso, a rede de abastecimento estaria sendo impactada

Y = - 0,0000005 x2 + 0,0036 x + 0,2755

(3)

Na qual:
Y = Consumo diário de energia per capita (kWh/hab.

dia);

x = Renda per capita mensal (R$/mês).
Assim, espera-se calcular o consumo residencial total
de energia elétrica de uma região urbana, a partir da seguinte
Equação 4:
n

C = Σ P * ( - 0,0000005 x2 + 0,0036 x + 0,2755)
i
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afirmar que o modelo apresentou resultado 10,2% superior ao
valor real de consumo informado pela Cemig. Apesar de levemente discrepante, o resultado pode ser considerado dentro
dos limites operacionais esperados para a variação de consumo
relacionado a valores estimados.
Analogamente, o histórico do consumo médio real
total de Porto Alegre, informado pela CEEE, aponta para
97.537.049 kWh/mês, e igualmente representativo pela mesma
razão verificada para Belo Horizonte. Logo, pode-se afirmar
que o modelo apresentou consumo projetado 8,2% superior
ao valor real, da mesma forma, considerado dentro dos limites
operacionais esperados para a variação de consumo relacionado
a valores estimados.
Nos dois casos em epígrafe, faz-se possível tecer algumas
suposições. A primeira que emerge refere-se à ampla gama de
equipamentos eletroeletrônicos disponíveis no mercado, com
díspares eficiências energéticas, o que possivelmente pode levar
a maiores ou menores consumos,
conforme a tecnologia presente nos equipamentos adotados em cada família. Outra suposição é a de que equipamentos
mais modernos hão de apresentar maior eficiência energética,
conduzindo assim famílias com maior poder aquisitivo à possibilidade de relativa redução em seus consumos domiciliares, ainda
que o espectro de equipamentos utilizados na residência tenda
a crescer. Sob o ponto de vista de futuros cenários, nos quais
supostas alterações na estrutura de distribuição socioeconômica
das populações, assim como modificações no poder aquisitivo
relativo dos consumidores ou até mesmo na estrutura tarifária,
o modelo pode ser útil para subsidiar políticas ou orientar diretrizes voltadas ao planejamento energético em centros urbanos.
Por fim, fundamentado na mesma metodologia e nos
mesmos dados socioeconômicos e de coleta de resíduos sólidos
urbanos para Belo Horizonte - os últimos referentes ao período
de abril de 2006 a novembro de 2010 -, elaborou-se também
modelo de previsão da geração de resíduos sólidos (Dias et al.,
2012). Na Tabela 9 sintetiza-se a validação dos modelos propostos para Belo Horizonte e Porto Alegre para os três insumos.

Na qual:
C = Quantitativo consumido total de energia elétrica
por dia (kWh/dia);
x = Renda per capita mensal média do extrato socioeconômico arbitrado (R$/mês);
P = População existente para cada extrato socioeconômico arbitrado;
i = quantidade de faixas socioeconômicas arbitradas,
variando de 1 a n.
Da mesma forma, pôde-se calcular parcela do consumo
referente a cada uma das classes socioeconômicas, atribuindo-se
o peso relativo decorrente do total de habitantes pertencentes
a cada uma das mesmas.
Com objetivo de se avaliar a consistência do modelo
desenvolvido nesta etapa, pretendeu-se comparar o consumo
total medido pela Cemig (Belo Horizonte) e pela CEEE (Porto
Alegre), incluindo todas as agências operacionais, com o consumo virtual calculado por meio da aplicação da Equação 4.
Desta forma, multiplicando-se os habitantes existentes
em cada classe social pela renda média per capita obtida para
as mesmas classes, afere-se a parcela de consumo referente a
cada classe socioeconômica do município usado para validação
do modelo. No que tange à distribuição atual das populações,
segundo cada classe econômica, e os valores das rendas relativas a cada segmento socioeconômico, novamente adotou-se a
Tabela 5 (ABEP, 2010).
Utilizando tais dados socioeconômicos, procedeu-se
aos cálculos relativos ao município de Belo Horizonte e, imediatamente após, aqueles referentes à capital porto-alegrense,
conforme apresentado na Tabela 8. Novamente, por simplificação, adotou-se para Belo Horizonte 3,1 habitantes por domicílio
e para Proto Alegre 2,8 habitantes por domicílio ara todas as
classes socioeconômicas.
Conforme dados informados pela Cemig, o consumo
médio residencial de energia elétrica em Belo Horizonte atingiu
129.158.498 kWh/mês, pois, da mesma forma, não foram registradas tendências significativas de crescimento ou decrescimento
dessa média durante o período observado. Portanto, pode-se

Tabela 8 – Cálculo dos consumos mensais de energia elétrica por classe socioeconômica
para Belo Horizonte e Porto Alegre

A1

População de
Belo Horizonte
(hab.)
14.251

Renda mensal per
capita (R$) para
Belo Horizonte
4.634,00

A2

76.005

2.613,00

Classe
Econômica

Consumo para Belo
Horizonte (kWh)

Consumo para Porto
Alegre (kWh)

88.654

15.745

476.431

449.450

B1

182.887

1.470,00

820.623

766.520

B2

382.399

751,00

1.031.368

943.385

C1

574.787

449,00

1.029.501

738.982

C2

565.286

301,00

742.672

420.104

D

546.285

199,00

531.043

175.615

E

33.252

130,00

24.442

8.838

2.372.152

---

142.341.990 (kWh)

105.559.170 (kWh)

Total
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Tabela 9 - Síntese das validações dos modelos de estimativa fundamentados nos dados socioeconômicos
Água
(m3/mês)

Insumos

Energia Elétrica
(kWh/mês)

Geração de Resíduos Sólidos
(t/mês)

Valor obtido/Cidade

BH

POA

BH

POA

BH

POA

Estimado pelo modelo

9.951.055

6.498.370

129.158.498

97.537.049

44.705

29.002

Informado pela concessionária

9.686.136

6.471.818

142.342.049

105.559.177

42.371

29.129

- 2,6

- 0,4

+ 10,2

+ 8,2

- 5,2

+ 0,4

Erro relativo (%)

Avaliação de cenários futuros para demanda de
energia elétrica em Porto Alegre

Tendo em vista os coeficientes de determinação encontrados, os modelos poderão provavelmente contribuir para
estudos e projeções de demandas aplicadas em outras regiões
metropolitanas brasileiras, uma vez que os consumos de água
e de energia elétrica serviriam como parâmetros comparativos
e análises cruzadas de demandas entre insumos ou regiões
investigadas.
Em segunda vertente, os resultados obtidos permitem
especular que evolução da população entre as classes sociais
não se daria de forma sustentável, caso não se observem investimentos na infraestrutura necessária para atendimento das
demandas estimadas sob os cenários socioeconômicos futuros
projetados. Por fim, os esforços para distribuição de renda e
enriquecimento das populações poderiam tornar-se inócuos, caso
registrem-se estrangulamentos ou limitações nas infraestruturas
de distribuição de água e de energia elétrica.

Para a energia elétrica, em cenário normal de crescimento
econômico com as mencionadas participações das classes A2
(10%), B1 (23%), C1 (24,4%), C2(7,8%) e D (3%), o consumo
domiciliar total do município subiria para 142.314.235 kWh/
mês, representando impacto sobre a rede de distribuição de
energia de 34,8% em relação ao consumo atual.
Já no segundo cenário projetado de otimismo elevado,
o consumo médio domiciliar per capita de energia elétrica da
capital gaúcha atingiria 4,1 kWh/hab.dia, semelhante a países
como Estados Unidos, Canadá ou Suécia. Para este caso, a demanda de potência domiciliar total mensal chegaria a 173.517.940
kWh, elevando em 64,4% de sua capacidade de atendimento.
Por fim, em se tratando de retrocesso econômico, no
qual o poder de compra da energia elétrica decresceria, a demanda
domiciliar total de energia elétrica em Porto Alegre ficaria em
torno de 84.233.317 kWh/mês, apontando para ociosidade de
20,2% da atual capacidade instalada.

RECOMENDAÇÕES
Recomenda-se a continuidade da obtenção dos dados
históricos para se aumentar o horizonte amostral, como também
a utilização da metodologia em outras regiões para que no futuro
resultados mais precisos e conclusivos possam ser obtidos para
diversas regiões e cenários econômicos brasileiros. Neste viés,
a base de dados desta pesquisa permite avaliar a distribuição
socioeconômica das populações do Recife, Salvador, Rio de
Janeiro e São Paulo, restando para tal a obtenção dos dados de
consumo de água e de energia elétrica.
Recomenda-se também a continuidade da obtenção
dos dados históricos de consumo de água e de energia elétrica
para se aumentar o horizonte amostral, como também a aplicação da metodologia em outras regiões, para que no futuro
resultados mais precisos e conclusivos possam ser obtidos para
diversas regiões e cenários econômicos. Os resultados obtidos
pelo trabalho endossam a recomendação no sentido de que a
mesma metodologia seja aplicada não somente às demais áreas
metropolitanas brasileiras, mas também sobre outros insumos,
permitindo assim comparações e validações entre distintas áreas
geográficas do Brasil. Da mesma forma, torna-se desejável análise para as demais categorias de consumo de água e de energia
elétrica, como comercial, industrial e pública.
Finalmente, considerando a desejável a validação dos
modelos em outras localidades, ressalta-se que tal procedimento
torna-se dependente da disponibilidade de dados socioeconômicos representativos de cada região.

CONCLUSÕES
Diante da revisão da literatura e dos resultados desta
pesquisa, infere-se que, no âmbito domiciliar, prováveis interferências no consumo de água e de energia elétrica são causadas
por mudanças nos hábitos, comportamentos ou atitudes dos
moradores decorrentes da alteração dos rendimentos familiares.
Como efeito ilustrativo, pode-se imaginar que uma família ao
obter maior renda passe a demandar maiores quantidades de
bens ou serviços, adotando hábitos que por sua vez levariam
indiretamente a maior consumo de água e de energia elétrica,
podendo freqüentemente concorrer para maior geração de
resíduos.
A análise dos resultados obtidos pelos modelos evidenciou a renda como principal variável explicativa, sendo que os
demais fatores intervenientes representam baixo impacto e menor
reflexo nas demandas domiciliares dos insumos em questão, haja
vista a magnitude da influência sazonal nos consumos de água e
de energia elétrica. Nesse contexto, a baixa magnitude dos erros
relativos permite afirmar que os modelos desenvolvidos para
explicar o comportamento do consumo domiciliar urbano de
água e de energia elétrica, desenvolvidos com os dados de Belo
Horizonte, representaram satisfatoriamente o comportamento
das demandas do município de Porto Alegre.
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RESUMO
A regionalização de vazões é uma técnica que permite transferir informação entre bacias hidrográficas semelhantes, a fim de calcular, em sítios
que não dispõem de dados, as variáveis fluviométricas de interesse; de tal modo, a mesma caracteriza-se por ser uma ferramenta útil na obtenção de outorga de
direitos de uso de recursos hídricos, instrumento previsto na Lei 9433/97. O Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE) é o órgão responsável
pela gestão dos recursos hídricos no Estado de São Paulo;utiliza um modelo de regionalização de vazões formulado na década de 80. Diante de algumas
limitações do modelo utilizado pelo DAEE, este estudo tem como objetivo geral formular um modelo, por intermédio de uma nova metodologia, e assim testar
a precisão dos dois modelos, no que diz respeito à predição de vazões utilizadas como critério de outorga. A avaliação dos modelos fez-se pela validação cruzada,conjunta ao índice de confiança (c), utilizando como valor de estimativa as vazões geradas pelos modelos, e como valor padrão as calculadas por intermédio
das séries históricas de estações fluviométricas. O novo modelo rejeitou a hipótese de ter capacidade preditiva inferior e desvantagens de uso, confrontado ao
antigo; portanto, a nova metodologia apresenta potencial, quando comparada às comumente utilizadas neste tipo de estudo.

Palavras Chave: Regionalização de Vazões. Curva de Permanência. Outorga. Interpolação Espacial. Recursos hídricos

INTRODUÇÃO
O Brasil possui cerca de 12% das reservas de água doce
do planeta e apresenta avanços significativos na gestão de suas
águas. De acordo com a Agência Nacional das Águas (ANA),
foram aprovadas e publicadas 907 resoluções referentes a gestão
dos recursos hídricos no ano de 2011. Essas resoluções foram,
em sua maioria, relacionadas às concessões de outorgas de direito de uso de recursos hídricos, fundamentais para a adequada
gestão dos cursos d’ água (ANA, 2012).
A principal referência para a gestão de recursos hídricos
no Brasil é a Lei n° 9433/97, (BRASIL, 1997), que estabelece
a Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) e cria o
Sistema Nacional de Gerenciamento dos Recursos Hídricos
(SINGREH). Essa Lei proporciona princípios fundamentais para
a gestão democrática das águas, ao considerar, dentre outros,
os princípios da participação e descentralização na tomada de
decisões. Essa Lei incorpora o princípio constitucional de que
a água é um bem público e elege os planos de recursos hídricos
como um dos instrumentos para a implementação da PNRH,
prevendo sua elaboração para as bacias hidrográficas, para os
estados e para o país.
Dentre os instrumentos estabelecidos pela PNRH, a
outorga dos direitos de uso da água assume como escopo assegu-

rar um controle quali-quantitativo dos usos da água, bem como
garantir à atual e às futuras gerações a necessária disponibilidade
de água, adequando o padrão de qualidade aos respectivos usos
(Lei n.º 9433, art. 11, BRASIL, 1997).
O Estado de São Paulo, por meio da Lei 9034/94 (SÃO
PAULO, 1994), estabelece que a vazão de referência para orientar
a outorga de direitos de uso de recursos hídricos é calculada
com base na média mínima de 7 dias consecutivos e 10 anos
de período de retorno (Q7,10) e nas vazões regularizadas por
reservatórios, descontadas as perdas por infiltração, evaporação
ou por outros processos físicos, decorrentes da utilização das
águas e das reversões de bacias hidrográficas. Estabelece ainda
que, quando a soma das vazões captadas em uma determinada
bacia hidrográfica, ou em parte desta, superar 50% da respectiva
vazão de referência (Q7,10), a mesma será considerada crítica e
haverá gerenciamento especial.
Neste contexto, é de suma importância quantificar as
vazões que servem de referência para a outorga de direitos de
uso de recursos hídricos; isto é possível com a coleta de dados
das estações fluviométricas, embora as mesmas se localizem em
seções específicas da hidrografia. Segundo Tucci (2009), a rede
hidrométrica dificilmente cobrirá completamente a hidrografia,
o que enfatiza a importância dos métodos que permitam a obtenção das informações necessárias. A regionalização hidrológica
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Dados utilizados no estudo

consiste em um conjunto de ferramentas que exploram ao máximo os dados disponíveis, para estimar variáveis hidrológicas
em locais sem dados ou com dados em quantidade insuficiente
(TUCCI, 2009).
Dentre as metodologias mais utilizadaspara regionalizar
vazões podem-se citar duas: (i) metodologias que tem como
princípio básico a utilização de equações de regressão aplicadas a regiões hidrologicamente homogêneas, (NERC, 1975;
ELETROBRÁS, 1985; Euclydes et al. 2001; Tucci, 2002, Li et
al. 2010; Costa et al. 2012); (ii), metodologias que utilizam técnicas de interpolação e extrapolação automáticas em ambiente
de sistemas de informações geográficas,(CHAVES et al. 2002).
Desde 1980, o Departamento de Águas e Energia
Elétrica do Estado de São Paulo (DAEE) vem utilizando umametodologia para estimar a disponibilidade hídrica de bacias
hidrográficas do Estado, que não possuem dados hidrológicos
observados. Essa metodologia, proposta por Liazi et al. (1988),
foi formulada em uma época em que não havia a capacidade
computacional, tecnologias e metodologias, principalmente as
fundamentadas nas técnicas de geoprocessamento, que atualmente
se dispõe, apresentando algumas limitações, como coeficientes
generalizados para extensas áreas e uso de dados da década de
40 a 80,que não expressama variabilidade hidrológica diante das
mudanças climáticas atuais.
Diante do exposto, propõe-se nesse estudo testar a hipótese de que o modelo de regionalização de vazões, desenvolvido
pela nova metodologia, possui melhor capacidade preditiva e
vantagens de uso, quando comparado, ao modelo de Liazi et al.
(1988).Portanto, o objetivo geral é avaliar os dois modelos se
demostrar uma metodologia superior às comumente utilizadas
em regionalização de vazões.

A etapa inicial do estudo constituiu na escolha das
estações fluviométricas e pluviométricas a serem utilizadas. Para
uma melhor amostragem dos dados, foram selecionadas estações
com períodos de dados superiores a 15 anos, compreendidas
no período de 1941 a 2006.
De acordo com o tipo de finalidade, dividiram-seas
séries hidrológicas em três grupos: (i) para avaliar o modelo de
Liazi et al. (1988), trabalhou-se com 176 estações fluviométricas,
sendo estas administradas pelo DAEE e disponíveis em:http://
www.sigrh.sp.gov.br; (ii) para computo da precipitação média
anual das bacias de drenagem das estações do DAEE, visto que
esta é uma variável de entrada no modelo de Liazi et al., (1988),
trabalhou-se com 403 estações pluviométricas, disponibilizadas
pelo CPRM - Serviço Geológico do Brasil, em http://www.cprm.
gov.br; (iii) para formulação do novo modelo, considerando que
a metodologia utilizada para tal é dependente da interpolação
espacial; portanto, para evitar a incerteza ocasionada pela extrapolação de valores, entre as estações fluviométricas do Estado
de São Paulo, utilizaram-se, também, estações fluviométricas
vizinhas ao Estado; essas localizam-se, respectivamente, nos
Estados de Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná e Rio de
Janeiro, são consistidas, administradas pela ANA e disponíveis
em: http://portalsnirh.ana.gov.br/Estações da ANA. A Figura 1
mostra a localização de todas as estações hidrométricas utilizadas.

Delimitação das bacias hidrográficas e estimativa
da precipitação média anual para as mesmas
Todas as estações fluviométricas e pluviométricas foram
georreferenciadas em Sistema de Informação geográfica (SIG),
ArcGIS 9.3 (ESRI, 2009). Os limites das bacias hidrográficas
de cada estação fluviométrica, foram delineados por meio deste
SIG e de um Modelo Digital de Elevação (MDE). As imagens
do MDE do Brasil, divididas em cenas, são distribuídas no endereço eletrônico http://www.relevobr.cnpm.embrapa.br, como
produto do estudo de Miranda (2005). De modo a abranger todo
o Estado foi necessário realizar um mosaico de todas as cenas
do Estado de São Paulo e as cenas SG-22-X-A e SF-22-X-C,
do Estado do Paraná, resultando em uma única imagem de
resolução espacial igual a 90 m; sendo assim, obtiveram-se os
valores médios de altitude para a área em estudo (Figura 2).
Para estimar a precipitação média anual das bacias de
drenagem das estações fluviométricas do Estado de São Paulo,
inicialmente foi analisada a dependência espacial da precipitação média anual e posteriormente, interpolou-se a mesma, por
meiodo interpolador geoestatístico, Krigagem Ordinária Circular. Sendo avaliado o desempenho do mesmo, de acordo com
a metodologia da validação cruzada denominado “jack-knife”,
conjunta ao índice de confiança (c) (Camargo e Sentelhas, 1997).
Por fim, estimou-se a precipitação média anual para as estações
fluviométricas em questão.

MATERIAL E MÉTODOS
Área de estudo
O estudo foi realizado no Estado de São Paulo, que
possui uma área de aproximadamente 248.197 km²; está localizado entre as longitudes -440 10’ e -530 07’, e entre as latitudes
-190 46’, e -250 19’; tem 85% de sua superfície entre 300 e 900
m de altitude.
Dentre os principais rios do Estado de São Paulo
destacam-se três: (i) rio Tietê, que percorre todo o território
paulista, de sudeste a noroeste; (ii) rio Paraná, formado pela
junção dos rios Grande e Paranaíba; (iii) rio Paranapanema, que
é um divisor entre os Estados de São Paulo e Paraná, a partir
da região de Ourinhos.
Predomina no estado o clima tropical, os rios enchem
no verão e reduzem suas vazões no inverno, que constituí o período de estiagem. Segundo a classificação climática de Klöppen
e Geiger (1928), pode se afirmar que predominam os tipos
climáticos A e C, com os subtipos, Aw, Am, Af , e as variações
Cfa, Cfb, Cwa e Cwb. Prevalecem estações úmidas e secas bem
definidas na maior parte do Estado, exceto nas encostas da Serra
do Mar: próximo à costa, a estação seca é curta.
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Figura 1- Localização das estações hidrométricas utilizadas no estudo

Figura 2 – Modelo digital de elevação (MDE) do Estado de São Paulo
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Cálculo das vazões estudadas por intermédio das
estações fluviométricas

Regionalização de vazões para o Estado de São
Paulo, desenvolvimento da metodologia proposta

Após o preenchimento de falhas dos dados das respectivas estações fluviométricas, procedeu-se ao cálculo das vazões a
serem avaliadas: Q7,10, Q90, Q95e , por meio de planilhas eletrônicas,
utilizando-se da automatização possibilitada pela programação
em linguagem Visual Basic, tendo como referência temporal
o ano civil, e seguindo o conceito de Hosking e Wallis (1997);
esses autores defendem ideia, que se as séries são homogêneas
e representativas da variável em análise, é desnecessário o uso
de períodos comuns. Portanto, utilizou-seas séries completas,
ganhando assim em informação.

Por meio das séries de vazões médias mensais e das
áreas de drenagem das estações fluviométricas, estabeleceramse, de acordo com a Eq. (1), séries de vazões específicas médias
mensais, retirou-se, assim, o efeito da área da bacia sobre os
valores das vazões.

Qesp.m =

Qm
A

(1)

Em que, é a vazão específica média mensal, (m³.s-1.
km ); é a vazão média mensal, (m³.s-1); e A é a área da bacia
de drenagem, (km²).
A partir das séries de vazões específicas médias mensais, dos respectivos postos fluviométricos fez-se a curva de
duração, ajustando-se os dados, à distribuição Log-normal de
três parâmetros. Utilizou-se esta distribuição, pois a mesma se
ajustou a todos os dados das estações fluviométricas de acordo
com o teste de Anderson-Darling (Anderson e Darling, 1954),
com nível de significância α = 0,05. A função de distribuição
cumulativa e inversa da Log-normal de três parâmetros é expressa
pela Eq.(2) e Eq. (3), respectivamente.

Cálculo da Q7,10,Q90, Q95 e

-2

Para calcular a Q7,10 utilizou-se os valores de vazões
médias diárias, procedendo-se ao cálculo da média móvel de
sete dias seguidos, e escolhendo a menor no respectivo ano,
(Q7). Nos anos que apresentaram falta de dados, foi verificado,
com base em postos vizinhos, se o período de falha foi chuvoso;
quando isso ocorreu, foi possível escolher as vazões mínimas
do ano com o restante da série.
Posteriormente, com os dados dispostos em ordem
crescente, ajustou-se as seguintes distribuições:Weibull, Weibullde
três parâmetros, Log-normal, Log-normal de três parâmetros,
Gumbel Mínimo, Gamma e Generalizada de Valores Extremos
(GEV).
O teste de aderência utilizado para escolher a distribuição de probabilidade que melhor se ajustou às series de Q7 foi
o de Anderson-Darling (Anderson e Darling, 1954) ao nível de
significância α = 0,05. Este teste se baseia na diferença entre
as funções de probabilidades acumuladas, empírica, FN(x), e
teórica, FX(x), de variáveis aleatórias contínuas. Este ajuste visa
dar maior peso às caudas da distribuição, nas quais, as maiores (ou as menores) observações da amostra podem alterar a
qualidade do ajuste (NAGHETTINI; PINTO, 2007). Por fim,
escolheu-se entre as distribuições candidatas a que apresentou o
melhor ajustepara os respectivos postos fluviométricos, e assim,
estimou-se o quantil para um tempo de retorno igual a dez anos,
estabelecendo assim o valor da Q7,10para a respectiva amostra.
Para o cálculo da Q95, Q90 e utilizaram-se os dados de
vazões médias mensais; a , foi obtida por meio da média aritmética
das vazões, e para Q95 eQ90 obteve-se a curva de permanência
de cada uma das estações fluviométricas, agrupando-se em
intervalos de classe, como sugerido por PRUSKI et al.(2006).

F(x)= Φ [

ln(x - γ)- μ
]
σ

(2)

Em que, µ, σ, γ são os parâmetrosque indicam a forma
e a escala da distribuição;Φ-1(x) é a função inversa da distribuição
cumulativa normal associada a uma probabilidade x; e x(F) é o

x(F)= γ + e{μ+[σ.Φ

-1 (x)]}

(3)

valor da amostra relacionada à permanência no tempo.
Sendo assim, representaram-se, para cada bacia hidrográfica, suas características físicas e fluviométricas, por
intermédio dos parâmetros de escala (σ) e (γ), e de forma (µ),
respectivamente, indicado por meio da forma e da escala da
curva de duração das vazões específicas médias mensais.
Posteriormente, substituindo-se a Eq. (1) na Eq. (3),
sendo a função inversa da distribuição cumulativa normal uma
função crescente, ou seja, refere-se à ocorrência de um evento
ser menor ou igual a uma probabilidade p, subtraiu-se 1 da probabilidade de igualdade ou superação da vazão de permanência
a ser determinada. Portanto, as vazões de permanência foram
calculadas por meio da Eq. (4), sendo esta, função da área da
bacia de drenagem, dos parâmetros da distribuição Log-normal
de três parâmetros e da probabilidade de permanência no tempo.

Cálculo das vazões estudadas por intermédio do
modelo proposto por Liazi et al. (1988)
De posse dos valores da área de drenagem, da precipitação média anuale das coordenadas geográficas das estações
fluviométricas do DAEE, estimaram-se as vazões estudadas,por
intermédio da metodologia de Liazi et al. (1988). A mesma
encontra-se disponível como aplicativo computacional no endereço eletrônico: http://www.sigrh.sp.gov.br/cgi-bin/regnet.
exe?lig=podfp

Qp = {γ + e{μ+ [σ. Φ

-1 (1 - p)]}

}. A

(4)

Em que, µ, σ, γ são os parâmetros indicativosda forma e
escala da distribuição Log-normal de três parâmetros; Φ-1(1 - p)
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é a função inversa da distribuição cumulativa normal associada
a uma probabilidade 1 - p; A é a área da bacia de drenagem,
(km²) e é a vazão de permanência, (m³.s-1).
A vazão média pode ser estimada a partir da curva de
permanência,em que a mesma é caracterizada pela área sob a
respectiva curva. Portanto, para obtenção desta variável fez-se a
integração da Eq.(4), definida no intervalo de p, correspondente
aos limites superior e inferior da curva de permanência.
Como a integral definida da Eq.(4) não apresenta solução analítica, utilizou-se o método numérico do tipo Newton
- Côtes (Abramowitz; Stegun, 1972), empregando-se valores de
Qp para valores de p uniformemente espaçados, pela regra de
Simpson (Horwitz, 2001).Para se obter uma alta precisão, a curva
de permanência foi dividida em 100 faixas de mesma largura h.
Estudos feitos pela WSC (2004) revelaram que a vazão
Q7,10 possui uma correlação alta e positiva com as vazões de
permanência; sendo assim, por meio da regressão das vazões
mínimas (Q7,10) com as vazões de 98% de permanência no tempo
(Q98), obteve-se analogamente a Eq. (5).

Q7,10 = 0,829.Q98

do DAEE e ANA. Neste trabalho, a mencionada avaliação foi
realizada; por intermédio, do procedimento de validação cruzada denominado “jack-knife”, conforme aplicado por Costa
et al. (2012). Por fim, utilizaram-se os índices de desempenho
descritos a seguir.

∑(Ei - Pi )2
d = 1- |
|
∑(|Ei - P|+ |Pi - P|)2

Para aferir o desvio da reta de regressão em relação à
reta 1:1, foi calculado o índice de Willmott et al. (1985), Eq.
(7). Esse índice assume o valor máximo de 1,0 quando a reta
de regressão coincide com a reta 1:1.
Em que: Ei é o valor estimado; Pi é o valor padrão
observado e P e é a média dos valores padrões observados.
O índice de confiança (c), sugerido por Camargo e
Sentelhas (1997), foi obtido pelo produto entre o coeficiente de
correlação de Spearman (1904), (r), e o índice de concordância
(d) de Willmott et al. (1985). Esta combinação de r . d = c,
agrega a precisão, dada por r, à exatidão, dada por d. expressando
assim o desempenho do modelo.
Os critérios de avaliação do desempenho de modelos,
quanto ao seu índice de confiança, estão apresentados na Tabela 1.

(5)

Interpolação espacial dos parâmetros da distribuição de probabilidade Log-normal de três
parâmetros

Tabela 1 - Classificação do desempenho por meio do índice de
Tabela 1 - Classificação do desempenho por meio do índice de
confiança
desempenho(c)
confiança ou
ou de
de desempenho(c).

Desempenho Ótimo Muito Bom Regular Ruim Péssimo
Bom

Por intermédio dos três parâmetros da distribuição Lognormal, de escala (σ) e (γ), e de forma (µ), para as respectivas
estações fluviométricas, analisou-se inicialmente, a dependência
espacial dos mesmos, expressa no semivariograma. Portanto,

X
∑ni=1 ( 2i )
di
Xp =
1
∑ni=1 ( 2 )
di

(7)

Valor de c

> 0,85 0,76 a 0,66 0,51 a 0,41 < 0,40
0,85
a
0,65
a
0,75
0,50
Fonte: adaptado de (Camargo&Sentelhas, 1997).
Fonte: adaptado de (Camargo; Sentelhas, 1997)

(6)

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Delimitação das bacias de drenagem

optou-se por utilizar o modelo interpolador inverso do quadrado
da distância, que desconsidera o padrão da estrutura de dependência espacial, (Silva et al., 2008). A interpolação, por meio
do inverso do quadrado da distância, foi feita da seguinte forma:
Em que: Xp é a variável interpolada; Xi é o valor da
variável da i-ésima localidade vizinha e di é a distância euclidiana entre o i-ésimo ponto de vizinhança e o ponto amostrado.
No presente estudo, avaliou-se o número de localidades
mais próximas a ser interpolada, estas variando de 3 a 9 vizinhos. O item subsequente apresenta a metodologia aplicada na
avaliação dos mesmos.

As bacias de drenagem das 176 estações fluviométricas
inicialmente estudadas estão ilustradas na Figura 3. A maior área
de bacia de drenagem observada foi da estação a 6C-002 com
aproximadamente 47795 km²; a mesma localiza-se no município
de Borborema e mede a vazão do rio Tietê; por outro lado, a
menor foi a estação 4F-010 com 22 km², existente no município
de Itariri, no curso d’ água Cor das Pedras.
Observa-se que existe uma maior concentração de
estações na região leste do Estado e uma defasagem na região
oeste, onde se localizam as Unidades Hidrográficas de Gerenciamento de Recursos Hídricos do Estado de São Paulo
(URGHIs) Pontal do Parapanema, Peixe, Aguapeí, Baixo Tietê e
São José dos Dourados. Sendo assim, a informação hidrológica
obtida nestasURGHIsdepende das regiões hidrologicamente
homogeneas vizinhas, diante da baixa densidade de postos
fluviométrico que as mesmas apresentam.Consequentemente,
a emissão de outorgas que utilizam vazões regionalizadas pode
ser deficitária, ocasionando problemas no gerenciamento de
recursos hídricos na região.

Análise estatística dos modelos de regionalização
hidrológica do Estado São Paulo
Com o propósito de avaliar as vazões geradas pelos
modelos de regionalização hidrológica do Estado de São Paulo
(Liazi et al. 1980 e o proposto neste estudo), compararam-se os
valores obtidos por meio dos modelos com os valores padrões
medidos, em que, os valores padrõesconstituíram as vazões calculadas a partir das séries históricas das estações fluviométricas
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Figura 3 – Bacias de drenagem das estações fluviométricas do DAEE

Interpolação espacial da precipitação média anual e cálculo da mesma para as bacias de drenagem

Por conseguinte, O alcance (a) foi igual a 41,7 km, distância dentro da qual as amostras apresentam-se correlacionadas
espacialmente. O baixo efeito pepita demonstra que não há
continuidade entre valores afastados por distâncias menores do
que a usada no intervalo de amostragem. O patamar,é o valor do
semivariograma correspondente a seu alcance (a). Deste ponto
em diante, considera-se que não existe mais dependência espacial
entre as amostras. A proporção do efeito pepita (C0) para o
patamar (C1) foi de, 2,74%, sendo um indicativo da quantidade
de variação ao acaso de um ponto para outro; quanto menor
seu valor, mais parecidos são os valores vizinhos. O alcance
(a) de 41,7 km denota que todos os vizinhos dentro desse raio
podem ser usados na estimativa de valores em espaçamentos
mais próximos.
Na Figura 5 são apresentadas as isoietas médias anuais
geradas por meio do interpolador espacial Krigagem Ordinária
Circular. Observa-se uma faixa de alta precipitação pluviométrica
no litoral do Estado, com pico de aproximadamente 4250 mm,
caracterizando uma região singular.
Isso ocorre devido ao relevo concordante (a Serra do
Mar segue quase que paralelamente à linha da costa); os ventos
úmidos vindo do mar se deparam com a barreira montanhosa
e são obrigados a subir. Ao subir, o ar se esfria e se satura,

γ . 10-4

O semivariogramapermite representar quantitativamente a variação da precipitação média anual regionalizado no
espaço(Figura 4).Sendo revelado aexistência dedependência
espacial, em que o efeito pepitafoi C0 = 0,00015, este, revela
a descontinuidade do semivariograma para distâncias menores
do que a menor distância entre as amostras.
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Figura 4 – Valores médios do semivariograma experimental para
a precipitação média anualno Estado de São Paulo
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Figura 5 – Distribuição espacial para precipitação pluvial média anual no Estado de São Paulo obtida por meio
da Krigagem Ordinária Circular

ocorrendo acondensação do vapor de água e a formação de
nuvens; consequentemente, nessa região ocorre precipitação
do tipo orográfico ou de relevo. As vertentes opostas são mais
protegidas pelos ventos, onde o ar é mais seco, e a distribuição
de precipitação é mais constante, variando de 1000 a 2000 mm.
Carvalho e Assad (2005) utilizaram 1027 postos pluviométricos para interpolar espacialmente a precipitação média
anual no Estado de São Paulo; os autores utilizaram a Krigagem
Ordinária Circular e obtiveram um semivariograma com os
valores do efeito pepita (C0) igual a 0,0002 e alcance (a) igual a
48,5 km; observa-se uma alta similaridade com os dados aqui
apresentados, corroborando, assim, o estudo.
O modelo de interpolação espacial Krigagem Ordinária
Circular apresentou um índice de concordância (d) elevado, com
valor de 0,99; este índice representa que, quanto mais próximo
de 1 mais a reta de regressão linear entre os valores esperados e
observados, tende a reta 1:1, sendo esta a condição ideal. Com
relação ao desempenho, o modelo foi classificado como muito
bom (índice de confiança (c) igual a 0,75).
Sendo assim, escolheu-se, para calcular a precipitação
média anual das bacias hidrográficas das estações fluviométricasdo
DAEE, o interpolador espacial Krigagem Ordinária Circular.
Em estudos, relacionados à comparação de diferentes

interpoladores espaciais, para a pluviosidade média anual, verificou-se que a Krigagem foi o melhor método para representar
esta variável (CASTRO, 2008; RIBEIRO, 2009; YAVUZ e
ERDOĞAN, 2011).
Portanto, a maior precipitação média anual, ocorreu na
estação fluviométrica Embu(3E-095) com valor de 2651 mm,
e a menor na estação Ipigua (6B-011), estimada a 1260 mm.

Avaliação do modelo de Liazi et al.(1988)
Com relação ao ajuste dos dados estimados por este
modelo e os observados pelo método padrão, calculado pelas
séries históricas das estações fluviométricas, e analisando-se os
indicadores estatísticos testados (Tabela 2), verifica-se que, para
a Q7,10, , Q90 e Q95 o modelo apresentou ajuste classificado pelo
índice de confiança ou desempenho (c), como ótimo.
A vazão utilizada como referência para a concessão
de uso de recursos hídricos no Estado de São Paulo é a Q7,10,
sendo permitido a captação, a fio d’ água, de até 50% da mesma,
deixando a jusante o restante. Além de São Paulo os Estados do
Espírito Santo e Minas Gerais utilizam a Q7,10 como vazão de
referência nos processos de outorga (ANA, 2007).
A não é utilizada como critério para avaliação dos
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Tabela 2 - Classificação do modelo de regionalização hidrológica do Estado de São Paulo (LIAZI et al., 1988) de acordo com o
índice de confiança (c)

Vazões
Q7,10
Q90
Q95
Q

d
0,96
0,98
0,97
0,99

r*
0,92
0,95
0,94
0,98

c
0,88
0,93
0,91
0,98

R²
0,84
0,91
0,89
0,97

Classificação
Ótimo
Ótimo
Ótimo
Ótimo

Nota: *Correlação de Spearman (1904), significativa a α = 0,05

pedidos de outorga no Brasil; entretanto, sua mensuração é
importante em uma bacia, pois representa a disponibilidade
hídrica máxima. Ela é, teoricamente, a maior vazão que pode
ser regularizada por um reservatório em regime intranual,
permitindo a avaliação dos limites superiores do uso da água
de um manancial com barramento, para distintas finalidades
(TUCCI, 2009).
As vazões referentes à Curva de Permanência Q90eQ95classificaram-se como ótimas, com c igual a 0,93 e 0,91,
respectivamente. Devido aos baixos índices de precipitação e a
irregularidade do regime hídrico na Região Nordeste do Brasil,
aliados a situação hidrogeologica, especialmente no Semiárido
brasileiro, ocorrem reduzidos valores de disponibilidade hídrica
na região. Nesse contexto, os Estados da Região Nordeste utilizam as vazões com 95% e 90% de permanência como sendo
referência aos critérios de outorga. Segundo a ANA (2007), os
Estados que utilizam a Q90 como referência para os critérios de
outorga são: Tocantins, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba,
Sergipe e Bahia; o único que usa a Q95na Região Nordeste como
referencia é o Piauí, sendo permitido o uso de até 80% da Q95.
É importante frisar que, para os cursos hídricos federais, a ANA
impõe um limite de 70% da Q95.
Na Figura 6 está demonstrada, graficamente, a qualidade

do modelo de Liazi et al. (1988). Pode-se verificar que a maioria
dos pontos encontra-se na parte inferior da reta 1:1, gerando
uma subestima nos valores; assim, o modelo trabalha a favor
da conservação dos recursos hídricos; entretanto, em alguns
casos,essa subestimativa é elevada, e acaba levando os usuários
a conflitos com o órgão gestor de recursos hídricos.
Dentro deste enfoque, é plausível que se estabeleça
critérios de outorga menos conservadores, bem como a adoção
de vazões mínimas de referência sazonais, que correspondam
às condições trimestrais de maior escassez hídrica, sendo que
nos períodos chuvosos uma maior quantidade do recurso estaria
passível de ser outorgado.
Considerando o ótimo desempenho do modelo de
Liazi et al. (1988), mediante a atualização do banco de dados
em que o mesmo foi formulado, pode-se inferir na hipótese de
que, as séries de vazões estudadas não apresentam tendências
temporais significativas.

Avaliação do modelo proposto
Diante de algumas limitações da metodologia utilizada
no desenvolvimento do modelo de regionalização hidrológica
do Estado de São Paulo,proposto por Liazi et al. (1988), fez-se

Figura 6 - Gráficos de dispersão entre vazões calculadas pelo modelo de regionalização de Liaziet al. (1988) (ordenadas) e calculadas
por meio das estações fluviométricas (abscissas). Em que A = Q7,10, B =, C = Q90 e D = Q95
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que os vizinhos mais próximos utilizados na interpolação tem
um maior peso na estimativa do valor interpolado, visto que a
metodologia proposta usa uma relação inversa pela distância.
Por fim, optou-se por utilizar no modelo a interpolação
pelo inverso da distância ao quadrado utilizando os 6 vizinhos
mais próximos, e assim obter os parâmetros da curva de permanência de vazões específicas médias mensais.
Na Tabela 4 está apresentado o modelo de regressão
linear simples utilizado para estimar a Q7,10 em função da variável preditora Q98, bem como a correlação entre as mesmas.
Observa-se que o modelo gerado consegue explicar 99% da
variação da Q7,10 pela variação da Q98, com erro padrão de 2,44%.
A correlação foi alta com valor de 0,99; portanto, as vazões
correlacionadas são diretamente proporcionais.

Qesp (m³.s-1)

um novo modelo, utilizando uma metodologia que corrigisse
as limitações do antigo.
Na figura 7, estão apresentadas as vazões específicas,
em função da área de drenagem das estações fluviométricas
utilizadas no estudo.
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Segundo Tucci (2002), a rede hidrológica no Brasil foi
instalada em grandes bacias hidrográficas. Portanto, o uso da
regionalização para bacias de menor porte gera incertezas na
tomada de decisão, caracterizada pela extrapolação de seus resultados. Neste enfoque, esta metodologia apresenta-se vantajosa,
já que a mesma foi formulada por intermédio da interpolação
espacial dos parâmetros da curva de duração das vazões específicas médias mensais, anulando, assim, o efeito da área da
bacia sobre as vazões. Desta forma, o modelo gerado pode ser
aplicado para todos os tamanhos de bacia; entretanto, estudos
futuros com microbacias devem ser feitos para confirmar esta
premissa. Está apresentada na Figura.8 a dispersão das vazões
geradas pelo modelo proposto.
Os resultados da avaliação do modelo proposto neste
estudo estão representados na Tabela 5. Assim como no modelo
de Liazi et al. (1988), todas as vazões avaliadas foram classificadas
como ótimas; entretanto, o novo modelo apresentou índice de
confiança (c) superior para Q7,10, Q90, Q95 e igual para D
Assim, este modelo apresenta um desempenho pouco superior,
diante dos índices estatísticos utilizados, entretanto, devido às
incertezas desses métodos, os dois podem ser utilizados para
comparação dos resultados.
Outro ponto a ser considerado importante é o fato do
modelo proposto não ser dependente da precipitação média
anual, sendo esta uma variável sujeita a certas subjetividades,
em meio aos métodos para estimá-la.
Com relação à vantagem da metodologia utilizada
comparada a de Liazi et al. (1988),para formular o modelo não
é necessário a inicial delimitação de regiões hidrologicamente
homogêneas, sendo esta uma etapa considerada morosa e subjetiva pelas metodologias que a utilizam.
Dentre as metodologias para definir regiões homogêneas
destacam-se: (i) distribuição de frequência da vazão média anual

distância ao quadrado

Q95

Q7,10 = 0,829*.Q98

Nota: * variável significativa a  = 0,05, ** Correlação de Spearman (1904),

Tabela 3 – Análise de sensibilidade do número de vizinhos
interpoladores, por meio da interpolação pelo inverso da

Q90

R2 Ajustado Erro padrão (%) r**

Nota:
*variável
a α = 0,05, **Correlação de Spearman
significativa
a  =significativa
0,05.
(1904), significativa a α = 0,05

Observa-se que, a vazão específica, não apresenta relação
linear com área das bacias de drenagem, isto se dá pelo fato de
que, esta variável representa a vazão unitária por área, sendo
um indicativo regional do potencial de formação de vazão nos
respectivos cursos d’água; portanto, com algumas ressalvas, o
uso da interpolação pelo inverso do quadrado da distância dos
parâmetros da curva de permanência de vazões específicas,
apresenta-se admissível.
Por sua vez, na Tabela 3 estão apresentados os coeficientes de confiança das vazões estudadas, diante de uma análise
de sensibilidade do modelo proposto, relacionado ao número de
vizinhos utilizados na interpolação pelo inverso da distância ao
quadrado. Observa-se que, a partir de 6 vizinhos não há melhora
na capacidade preditiva do modelo.

Vizinhos

Estatística de regressão

Com apenas 3 vizinhos utilizados na interpolação o
modelo apresenta desempenho ótimo, com coeficiente de confiança maior que 0,85. Isto pode ser confirmado, pelo fato de
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Figura 8 - Gráficos de dispersão entre vazões calculadas pelo modelo de regionalização proposto(ordenadas) e calculadas por meio
das estações fluviométricas (abscissas). Em que A = Q7,10, B =, C = Q90 e D = Q95

critério de heterogeneidade dentro dos grupos. Essa metodologia fundamenta-se em esperar que todas as áreas contribuintes
tenham os mesmos momentos-L populacionais, embora seus
momentos-L amostrais sejam diferentes, devido à variabilidade
natural (Hosking e Wallis, 1997).
O modelo formulado pela metodologia proposta neste estudo não depende da preliminar delimitação de regiões
hidrologicamente homogêneas. Isso ocorre, pelo fato que o
mesmo utiliza a técnica e interpolação espacial do inverso do
quadrado da distância entre as 6 estações fluviométricas mais
próximas, afim de obter os três parâmetros da distribuição Lognormal para calcular as vazões de interesse. Sendo assim, esta
metodologia assume a vantagem de não utilizar o processo mais
moroso na regionalização de vazões, a delimitação de regiões
hidrologicamente homogêneas.

Tabela 5 - Classificação do modelo proposto de acordo com o
índice de confiança (c)
Vazões

d

r*

c

R²

Classificação

Q7,10

0,98

0,96

0,94

0,92

Ótimo

Q90

0,99

0,97

0,96

0,94

Ótimo

Q95

0,98

0,96

0,94

0,92

Ótimo

0,98

0,99

0,97

0,97

Ótimo

Nota: *Correlação de Spearman (1904), significativa a a= 0,05

e o coeficiente de variação; (ii) similaridades das características
físicas das bacias (White, 1975); (iii) variância das vazões máximas (Wiltshire, 1985); e (iv)métodos baseados na análise
multivariada (Johnston e Shmagin, 2008; Kahya et al.,
2008; Peterson et al., 2011).
Sadri e Burn (2011) utilizaram o algoritmo “Fuzzy
C-Means” (FCM) na delimitação de regiões homogêneas nas
províncias canadenses de Alberta, Saskatchewan e Manitoba,
ilustrando que os aglomerados difusos derivados da (FCM)
geralmente não são hidrologicamente homogêneos, concluindo
que se deva utilizar uma estatística auxiliar, chamada de medida
de heterogeneidade - H (Hosking e Wallis, 1997).
A medida de heterogeneidade - H é considerada uma
metodologia objetiva na delimitação de regiões hidrologicamente
homogêneas ela tende à constituição de regiões homogêneas a
partir do agrupamento de postos de monitoramento em um ou
mais grupos, de forma que uma dada estatística local extrapole
ou não um valor limite, atribuído de modo a minimizar algum

CONCLUSãO
O modelo proposto neste estudo apresenta-se com
desempenho pouco superior ao de Liazi et al. (1988), de acordo
como índice de confiança (c), (Camargo; Sentelhas, 1997). Esse
desempenho pouco melhor pode ser explicado pelo fato que
o modelo proposto utiliza dados mais recentes, e foi desenvolvido diante do uso de ferramentas de Sistemas de Informação
Geográfica (SIG), o que sem dúvida, potencializou o melhor
desempenho do mesmo.
O modelo proposto apresenta como vantagens: (i)
não é dependente da inserção da precipitação média anual para
efetuar os cálculos. Mesmo que o aplicativo Regionalização
Hidrológica do DAEE a informe, a mesma é uma variável de
entrada no modelo, sendo que o aplicativo a fornece de maneira
não especializada para toda bacia, ou seja, é um valor pontual,
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não inferindo na variabilidade espacial desta variável. Portando,
para estimativas mais precisas,mesmo que o aplicativo informe
a precipitação média anual, deva-se fazer um estudo da espacialização da pluviometria para bacia hidrográfica estudada;(ii)
não é vinculado à determinação de regiões hidrologicamente
homogêneas, este é um processo moroso que requer a análise
de metodologias estatísticas, sendo que, muitas vezes podem ser
subjetivas. Com o desenvolvimento de uma metodologia que
não utilize esta etapa no processo de regionalização hidrológica,
pode-se ganhar um tempo considerável na análise e assim estender
a outras regiões que não dispõe deste estudo, padronizando os
modelos preditivos oriundos desta metodologia; e (iii) suspeita-se que o mesmo possa ser aplicado a todos os tamanhos de
bacias; estudos futuros devem ser feitos para corroborar com
esta última premissa. Esta afirmação vai de encontro ao conceito
da vazão específica, variável utilizada por esta metodologia para
ser ajustada a uma distribuição de probabilidade e tendo seus
parâmetros interpolados espacialmente, sendo assim, a mesma
informa a vazão unitária por área, inferindo sobre o potencial
regional de formação de vazão nos respectivos cursos d’água,
eliminando assim o efeito da área da bacia sobre as vazões dos
cursos d’ água.
Portanto, rejeita-se a hipótese de que a metodologia
proposta neste estudo seja inferior a de Liazi et al. (1988) no
desenvolvimento de modelos de regionalização hidrológica.
O modelo desenvolvido está disponível como um
aplicativo computacional, no endereço eletrônico: http://www.
leb.esalq.usp.br/wolff/rv/. Para efetuar os cálculos do mesmo
é necessária, apenas, a inserção da coordenada geográfica e da
área da bacia de drenagem, a montante do ponto em que se
deseja conhecer as vazões fornecidas.
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ABSTRACT
Streamflow regionalization is a technique that allows transferring information between similar watersheds in order to calculate the
hydrological variables of interest at sites for which there are no data. This
technique is a useful tool to ensure the rights to water resources use, an instrument provided by Law 9433/97. The Department of Water and Electric Power (DAEE) is the agency responsible for the management of water
resources in the State of São Paulo and uses a streamflow regionalization
model formulated in the 80s. Since the model used by DAEE presents some
limitations, this study aims to formulate a model, through a new methodology and so test the accuracy of the models, with regard to the prediction of
flows used as criteria for water rights concession. The models were evaluated

SÃO PAULO. Lei nº 9034, de 27 de dezembro de 1994. Dispõe
sobre o Plano Estadual de Recursos Hídricos - PERH, a ser
implantado no período 1994 e 1995, em conformidade com a
Lei n. 7663, de 30 de dezembro de 1991, que instituiu normas
de orientação à Política Estadual de Recursos Hídricos. Diário
Oficial do Estado de São Paulo, São Paulo, 27 dez. 1994.
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by cross-validation, jointly with the confidence index (c), using as estimated
values the flows generated by the models and the default value calculated by
means of the historical series. The new model rejected the hypothesis of a
lower predictive capacity and disadvantages of use, compared to the former
one; thus the new method has potential, compared to those commonly used
in this type of study.

Keywords: Streamflow regionalization. Duration curve. Water rights
concession. Spatial interpolation. Water Resources
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RESUMO
Cabo Verde enfrenta escassez de água crescente dado ao aumento da população e do crescimento econômico recente. Essa escassez afeta principalmente as áreas urbanas, onde estão localizados os maiores agregados populacionais. A escassez e o mal gerenciamento da água têm causado custos econômicos
consideráveis à sociedade cabo-verdiana. Tradicionalmente, a gestão dos recursos hídricos tem sido avaliada sob a ótica estritamente financeira, negligenciado
os custos sociais decorrentes da alocação ineficiente da água. Esta pesquisa tem como objetivo principal estimar o custo total do abastecimento de água no
concelho da Praia, em Cabo Verde, tendo como fundamento a água como um bem econômico e social. Esta pesquisa avaliou o custo total da água aplicando
a metodologia de Rogers et al. (1998) que assume ser o custo total da água a soma dos custos de provisão e econômico, inclusive levando em conta os custos de
oportunidade e o custo externo. Os resultados demonstraram que o principal responsável pelo custo elevado da água, além de sua escassez relativa, natural, foi
a alocação ineficiente entre os usos competitivos. Dentre os componentes do custo total da água, o custo econômico total foi o que pesou mais na determinação
dos custos, sendo o custo de oportunidade aquele subcomponente mais expressivo.

Palavras Chave: Escassez de água. Custo total da água.Cabo Verde. Valoração Econômica

iNTRODUÇÃO
A escassez de água é um fenômeno com o qual a população de Cabo Verde tem convivido ao longo de sua história. Este
problema tem se acentuado com o crescimento da população e
o impulso econômico das últimas décadas. A população caboverdiana, entre 2000 e 2010, passou de 436.766 para 525.310
habitantes, um crescimento médio de 2% ao ano (INE, 2000).
No período 1993-2007, o PIB nominal passou de US$ 331,10
milhões para US$ 1.429,48 milhões, representando um crescimento global acumulado de 23,7% no período (ARAÚJO;
MOURA, 2012). A mudança climática global também tem sido
apontada como uma ameaça real à sustentabilidade de Cabo
Verde, sobretudo, devido à fragilidade do seu ecossistema, com
graves consequências para o balanço hídrico do Arquipélago
ainda para este século. Essas condicionantes fazem a demanda
de água crescer a um ritmo superior à oferta, fazendo da água um
recurso estratégico para o desenvolvimento econômico do país.
A escassez de água atinge, principalmente, as áreas
urbanas do País, notadamente as Ilhas de Santiago, São Vicente,
Sal, Boa Vista e Santo Antão. Por exemplo, na capital do país,

cidade da Praia, na ilha de Santiago, a população tem convivido
com o racionamento de água que é feito por meio de corte
programado no abastecimento dos bairros, causando grande
transtorno à população.
Nas cidades mais povoadas do Arquipélago, em geral,
o abastecimento de água tem sido feito basicamente através
da rede pública, chafarizes, e carros-pipa (ou auto tanques ou
caminhões-cisternas, como chamados em Cabo Verde). A rede
pública de água vem atendendo, em grande parte, às classes de
renda média e alta enquanto os chafarizes e carros-pipas atendem, predominantemente, as classes de renda média baixa e as
famílias pobres nos bairros periféricos e áreas rurais do país. Isto
evidencia a desigualdade na distribuição da água e dos custos a
ela associado entre os diferentes segmentos da população. Tal
desigualdade pode ser atribuída a um conjunto de distorções e
outros fatores de natureza econômica, tais como: predominância
de um modelo de monopólio na produção, transporte e, em
grande medida, na distribuição de água; tarifas desajustadas;
incapacidade financeira e econômica das operadoras do setor
para expandir seus serviços para as áreas periféricas nas cidades
e zonas rurais do Arquipélago; ausência de instrumentos que
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incorpore os aspectos sociais e econômicos na avaliação dos
benefícios e custos da água; e a fraca capacidade dos mecanismos de regulação econômica e institucional na gestão dos
recursos hídricos.
De uma forma geral, em Cabo Verde, observa-se também uma baixa qualidade da água e ineficiência do sistema de
abastecimento. Isto pode ser atribuído à própria incerteza, irregularidade e grande variabilidade da oferta, a baixa cobertura da
rede pública de abastecimento (baixa taxa de ligação domiciliar),
predominância de formas tradicionais de abastecimento (fontes,
chafarizes, etc.), custos elevados de acesso às alternativas de
abastecimento (distância e tempo), e fontes de água inseguras.
A água de baixa qualidade para o consumo humano tem sido
responsável pela transmissão de inúmeras doenças hídricas,
embora seu impacto na economia cabo-verdiana seja desconhecido. Os recursos hídricos subterrâneos, historicamente
reconhecidos como a principal fonte de água do Arquipélago,
estão sob a ameaça de esgotamento, dado as elevadas taxas de
extração. O rebaixamento do lençol freático tem ocasionado o
declínio da qualidade da água extraída e ameaça a continuidade
de sua exploração no longo prazo. Somado a isto, em anos recentes, o uso intensivo de combustíveis derivados do petróleo
elevou substancialmente o custo econômico de bombeamento
dos poços e furos.
O governo tem feito esforços para aproveitar as águas
superficiais em algumas ilhas do Arquipélago. Em 2005, teve início
ao programa de construção de barragens para aproveitamento
de seu potencial hídrico superficial como é o caso da Barragem
de Poilão (construída com recursos financeiros da Cooperação
Chinesa), localizada na ilha de Santiago. Esta barragem, em
particular, tem a capacidade de armazenar aproximadamente
sete milhões de metros cúbicos por ano, que serão destinados
à irrigação nos concelhos de Santa e São Lourenço dos Órgãos.
O governo também investiu no aproveitamento das águas das
chuvas através da construção de inúmeras cisternas domiciliares
e comunitárias, principalmente na ilha do Fogo. A Caritas, uma
organização não governamental ligada à Igreja Católica, tem tido
um papel importante na gestão social desses projetos.
Além da própria escassez de água, o governo de Cabo
Verde enfrenta restrições financeiras importantes para financiar
o sistema de abastecimento de água no país, tornando-o dependente de empréstimos externos para viabilizar os investimentos
no setor. Segundo o Plano de Intersectorial dos Recursos Hídricos, reavaliado pelo governo, em 2003, o país precisava de 104
milhões de Euros a ser investido entre os anos de 2002 e 2005
para atender a demanda crescente no período. Desse montante,
apenas 18,8% dos recursos financeiros seriam provenientes
do Tesouro Nacional (MAAP, 2003). Apesar da ausência de
informação atual, esses números dão uma ideia da magnitude
do déficit de investimento neste setor em Cabo Verde.
A escassez de água vem impondo elevados custos
econômicos e sociais aos diversos setores da economia e às
famílias cabo-verdianas. Os setores produtivos que fazem uso
intensivo de água, tais como as empresas do setor de hotelaria
e da indústria de bebidas e refrigerantes, recorreram ao sistema
autônomo de produção de água, por exemplo, a dessalinização
da água do mar. Esta foi a forma que as empresas encontraram

para minimizar os prejuízos decorrentes da ociosidade da planta
industrial durante os períodos de desabastecimento.
As famílias, por sua vez, incorrem em custos adicionais,
direto e indireto, para ter acesso à água e que afeta principalmente
às famílias pobres. O custo direto deve-se ao preço do metro
cúbico de água, cobrado acima da tarifa da rede pública, que
as famílias pagam para ter acesso à água de fontes alternativas,
cuja qualidade é duvidosa. O custo indireto surge a partir do
significativo uso do tempo por parte de membros da família
(normalmente mulheres e crianças) em deslocamento e espera
nos chafarizes (INE, 2007).
As famílias também podem incorrer em despesas defensivas (ou de evitação) na forma de gastos que assumem para
evitar ou debelar doenças originadas de fonte de água insegura,
por exemplo, as despesas na aquisição de filtros, substâncias
químicas para tratamento da água e medicamentos. Hutton e
Haller (2004) estimou que os benefícios (ou custos evitados)
da melhoria na qualidade da água potável nos países africanos,
que resultaram na diminuição das despesas com internações de
pacientes com diarreia em hospitais e centros de saúde, variaram
de US$ 4,3 a US$ 9,7 por paciente.
A sociedade como um todo tem assumido o ônus dos
encargos financeiros dos empréstimos tomados internacionalmente para fins de investimento em infraestrutura hídrica,
por exemplo, a construção de usinas de dessalinização da água
do mar. Estes encargos representam recursos financeiros que
ficam indisponíveis e que poderiam ser aplicados em outros
setores da economia. Somado a isto, a sociedade também vem
assumindo os custos originados a partir da própria ineficiência
na produção, distribuição e alocação da água entre os usos
competitivos: consumo humano, agricultura e indústria. Em
parte, devido a elevadas taxas de perda de água no sistema de
abastecimento da rede pública e baixa eficiência produtiva da
agricultura irrigada no País.
Em 2007, a perda de água no sistema de abastecimento
no conselho da Praia, na ilha de Santiago, foi da ordem de 33%
do volume total de água produzido. Esta perda foi largamente
superior ao volume de água que foi importado das fontes naturais
(nascentes, furos e poços) do concelho da Ribeira Grande pelo
concelho da Praia naquele ano.
Na agricultura irrigada, a ineficiência está associada
à baixa produtividade experimentada pela agricultura familiar
que, na sua maioria, é conduzida para fins de subsistência. Por
outro lado, sendo a produção agrícola doméstica insuficiente
para atender a demanda, o governo frequentemente importa
alimentos de primeira necessidade para abastecer os mercados.
Como se procurou demonstrar, os custos do abastecimento de água no concelho da Praia recaem sobre a sociedade
como um todo, porém, de forma desigual, ou seja, alguns
segmentos pagam mais do que outros em termos de custos
econômicos diretos e indiretos. O desconhecimento de sua
magnitude e como se distribui entre os segmentos da sociedade
dificultam sobremaneira a gestão eficiente dos recursos hídricos.
Portanto, conhecer a natureza dos custos de oferta de água
para a sociedade possibilitaria aos tomadores de decisão alocar
a água eficientemente entre os múltiplos usos e distribuir os
custos equitativamente entre as categorias de usuários e setores
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a capacidade de pagamento dos diferentes usuários.
Este artigo é composto de cinco seções, sendo a primeira esta própria que se refere aos aspectos introdutórios. A
segunda seção descreve as formas de produção, distribuição e
consumo de água no concelho da Praia. A terceira seção apresenta a metodologia utilizada nesta pesquisa com destaque para
a abordagem do custo total da água. A quarta seção mostra e
discute os resultados, bem como compara os resultados obtidos
com os resultados de outras pesquisas. Finalmente, a quinta
seção traz as principais conclusões, limitações e recomendações
para futuras pesquisas.

da economia.
Na literatura, os custos da água têm sido avaliados predominantemente sob a perspectiva financeira, ou seja, computando
os custos fixos e variáveis incorridos na produção, distribuição e
consumo de água. Tipicamente, esses custos são utilizados para
escolher a opção de maior custo-efetividade, dentre projetos
alternativos, ou comparados às receitas obtidas pela venda de
água no intuito de avaliar a relação custo-benefício de sua alocação. Essas abordagens falham por não levar em consideração
no cálculo dos custos as ineficiências e externalidades presentes
no processo de produção, distribuição e consumo.
Preocupados com essas questões, Rogers et al. (1998)
e Hansson (2004) propuseram uma estrutura conceitual para
estimar o custo total da água levando em consideração os aspectos econômicos e sociais dos usos competitivos deste recurso.
De forma geral, considerar a água como um bem econômico
consiste em alocar a água entre seus múltiplos usos de forma
eficiente, levando em consideração o contexto socioeconômico,
as questões de equidade quando ao acesso e distribuição dos
custos de oferta.
Por ser a água um recurso que, ao mesmo tempo,
compartilha características de bem privado e público e, muitas
vezes, o direito de propriedade não é claramente definido ou não
possui mercado apropriado, seu preço é incapaz de refletir seu
real custo e benefício econômico. Portanto, a análise das falhas
de mercado da água em um contexto de múltiplos usos deve
levar em consideração seu custo de oportunidade e externo da
água. Neste sentido, esta pesquisa expande a análise para além
dos pressupostos da economia neoclássica, em que a avaliação
dos custos é feita sob os pressupostos de maximização do lucro
(VARIAN, 2007).
Portanto, esta pesquisa focou na investigação do contexto de abastecimento de água, em Cabo Verde, envolvendo
a produção, distribuição e consumo; identificar as fontes de
ineficiências e externalidades presentes no sistema; e quantificar os custos econômicos decorrentes dos mesmos. Com isto,
pretendeu-se revelar os itens que contribuem mais pesadamente
no valor total e inferir como se distribuem entre os segmentos
da sociedade.
O estudo empírico do custo total da água é realizado
no concelho da Praia, capital de Cabo Verde, que possui um
sistema de abastecimento de água caracterizado por escassez
acentuada, uma baixa taxa de cobertura, perdas ao longo do
sistema (vazamentos, roubos), formas tradicionais de oferta de
água (chafarizes, carros-pipa), produção de água por dessalinização da água do mar, e importação de água de bacias hidrográfica
adjacentes, particularmente do concelho de Ribeira Grande.
Desta forma, esta pesquisa expande a aplicação da
abordagem de Rogers et al. (19998) para o contexto de uma
área urbana de um país em desenvolvimento no continente
africano, em que a água, considerado como um bem econômico
e social, é um fator limitante para o bem-estar da população. O
conhecimento dos custos totais da água e sua distribuição entre
os diferentes usuários são importantes na elaboração de políticas no intuito de reduzir as ineficiências na alocação da água,
conceber mecanismos para recuperar o custo total de oferta de
água e reformular as tarifas visando torná-las condizentes com

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
NO CONCELHO DA PRAIA
O sistema de abastecimento de água potável no concelho de Praia é de responsabilidade de duas empresas: Electra
e Agência de Distribuição de Água da Cidade da Praia (ADA).
A seguir é feita a caracterização dessas empresas e sua forma
de atuação no setor de recursos hídricos.

Electra
A Electra é uma empresa pública de direito privado que
tem sua sede social localizada na Ilha de São Vicente e postos
distribuídos em todas as ilhas, sendo considerada a maior provedora de água do Arquipélago. Atualmente, a Electra abastece as
populações nos concelhos da Praia, São Vicente, Sal e Boa Vista.
Para atender a demanda no concelho da Praia, a Electra
S.A. recorre a três fontes de água: dessalinização da água do mar
na usina de Palmarejo Grande; extração de água subterrânea a
partir de poços (ou furos, como chamado em Cabo Verde); e
captação de água das nascentes. Em 2007, de toda a água ofertada
pela empresa, 77,2% eram de origem dessalinizada e 22,8%, água
subterrânea, compreendendo furos e nascentes. As perdas de
água do sistema decorrentes de roubo na rede, vazamento nas
adutoras e inadimplência são estimadas em 33% da produção
total no Concelho. A Tabela 1 mostra a produção de água da
Electra em 2007, no concelho da Praia.
Tabela 1 – Formas de produção de água da Electra,
Concelho da Praia, em 2007

Água produzida por
sistema
Dessalinização
Nascentes
Furos
Total produzido
Perdas no sistema

Volume
(m3)
1.699.692
27.970
474.283
2.201.945
-727.102

Total disponível

1.474.843
Fonte: Electra (2007)
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Percentual
77,2%
1,3%
21,5%
100,0%
-33,0%
67,0%
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A seguir cada um desses subsistemas é descrito.

variando conforme os períodos secos e chuvosos, em 2011, uma
parte da vazão das nascentes de Águas Verdes foi redirecionada
para atender a demanda por água em Salineiro, Calabaceira
e Porto dos Mosquitos, localidades do concelho da Ribeira
Grande.1 A parte restante foi destinada à agricultura irrigada
no Vale da Ribeira Grande, uma das principais áreas agrícolas
que abastece a cidade da Praia.

Água Dessalinizada
A água dessalinizada é produzida nas usinas de dessalinização localizadas em Palmarejo Grande, Ilha de Santiago.
O processo de dessalinização se inicia com a captação da água
no subsolo marinho, por meio de furos situados a algumas dezenas de metros da costa. Em seguida, a água do mar é filtrada
e bombeada até a usina de dessalinização. Depois de completado o processo de dessalinização, a água é conduzida para os
reservatórios de transição, de onde é transportada por ação da
gravidade até os reservatórios centrais em Monte Babosa. A
partir daí, a distribuição da água para a cidade da Praia é feita
por gravidade.
A água dessalinizada tornou-se a principal fonte de água
para atender a demanda no concelho da Praia e sua importância cresce a cada ano. Entre 2000 e 2009, a produção da água
dessalinizada foi de 26.931.523 m3. Pelo fato de a água dessalinizada apresentar um baixo teor em sais minerais, decorrente
do processo de dessalinização, e por serem tais sais necessários
ao organismo humano, a água dessalinizada é misturada, nos
reservatórios de Monte Babosa, à água de outras fontes com o
objetivo de elevar o teor de sais minerais.
Os três reservatórios de Monte Babosa somados têm
a capacidade total de 3.520 m3. Nesses três reservatórios, a
água é também submetida a um tratamento químico a base de
hipoclorito de cálcio. Após transcorrer o tempo necessário para
se completar a reação química (cerca de 30 minutos), a água é
então distribuída, em dias alternados, por gravidade aos bairros
da cidade da Praia.
A Electra fornece a água, principalmente, aos usuários
domésticos, organizações do governo central e municipal no
concelho da Praia, empresas públicas, Porto e Aeroporto Internacional da Praia, além de outros usuários não especificados.
Parte da água produzida é vendida à ADA que faz sua redistribuição aos bairros que não possuem ramais de distribuição,
muitas delas localizadas nas áreas rurais do concelho da Praia,
e para consumidores domésticos que não estão conectados à
rede pública.

Água subterrânea
A água subterrânea que abastece a cidade da Praia é
captada de poços profundos (ou furos) situados nas localidades de Lapa Cachorro e Santos Clara, ambas pertencentes ao
concelho da Ribeira Grande de Santiago, e em Monte Vaca,
no concelho da Praia. A água é extraída dos furos por meio
de bombas elétricas, movidas por geradores a diesel. A água é
transportada através de adutoras por gravidade até aos reservatórios de Ponta d’Água e Eugenio Lima na Cidade da Praia,
onde é tratada e distribuída na cidade aos domicílios, empresas
públicas e privadas e outros usuários.
Entre 2002 e 2009, esse componente contribuiu para
o abastecimento do concelho da Praia com uma vazão de 6.600
m3 por dia. Até o ano 2000, quando se deu início ao processo
de dessalinização industrial da água na cidade da Praia, o componente de água subterrânea – furos e nascentes – correspondia
a única fonte de provisão de água no Concelho.

Agência de Distribuição da Água
A Agência de Distribuição da Água (ADA) é uma
autarquia municipal cuja atividade se circunscreve apenas ao
concelho da Praia, ao contrário da Electra, cuja abrangência
é nacional. A ADA foi criada para atender às demandas por
água nos bairros da cidade da Praia e em algumas localidades
rurais do Concelho ainda não atendidos pela rede pública de
abastecimento.
A ADA é responsável pela administração de 73 chafarizes
públicos no Concelho e de três carros-pipa. Os chafarizes são
administrados por funcionários remunerados que se ocupam
da venda da água e pela manutenção da infraestrutura. A água
que é distribuída pela ADA no concelho da Praia é proveniente
da Electra, dos Serviços Autônomos de Água e Saneamento do
Município de São Domingos e do Instituto Nacional de Gestão
dos Recursos Hídricos (INGRH).
Em 2007, a ADA movimentou um total de 137.273 m3
de água no concelho da Praia, dos quais 108.380 m3 (≈79%)
foram vendidos em seus 73 chafarizes espalhados pelo Concelho. As vendas feitas a particulares (domicílios não ligados
à rede da Electra) foram de 3.026 m3 (2,2%) e as vendas aos
estabelecimentos comerciais, hotéis, restaurantes, bares e outros
representavam 25.867 m3 (18,8%). É desconhecido o volume
de perdas de água originado do sistema gerenciado pela ADA.
A estatística de produção e consumo de água em Cabo
Verde são escassas e para alguns indicadores completamente
inexistentes. Por exemplo, apesar dos esforços de consulta às
agências de água, não foi possível saber a demanda por água no
concelho da Praia, agregada ou por usuário. Porém, a frequência

Água das Nascentes
As nascentes de Águas Verdes, localizadas a cerca de
20 quilômetros da cidade da Praia, contribuem com um volume
considerável na oferta de água para a cidade da Praia. Essas
nascentes estão localizadas no concelho da Ribeira Grande de
Santiago, que até 2005 faziam parte do concelho da Praia.
Uma vez tratada, a água das nascentes segue o mesmo
trajeto da água dessalinizada. Entre 2004 e 2005, as nascentes
de Águas Verdes e a nascente de Trindade, nos arredores da
cidade da Praia, contribuíram para o sistema geral de abastecimento de água no concelho da Praia, com o volume de 611.996
m3 de água, equivalente a uma vazão de 1.676 m3 por dia. Em
2011, a extração de água das nascentes ficou restrita apenas às
nascentes de Trindade.
Com uma vazão situada entre 600 e 1.200 m3 por dia,
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sociedade em termos de custo de oportunidade (CO) e custo
da externalidade econômica da água (CEE), sendo expresso
pela seguinte equação:

dos racionamentos realizados no Conselho sugere que existe
um déficit de oferta de água importante no concelho da Praia.

Material e métodos

CET = CTP + CO + CEE		

Área de Estudo

O Custo Total de Provisão (CTP), algumas vezes chamado de custo de abastecimento, incluiu as despesas diretas
incorridas desde a captação da água até sua distribuição ao
usuário final. O CTP é dividido em dois subcomponentes: Custo
de Operação e Manutenção (COM) e Custo de Capital (CC).
Matematicamente, o CTP é expresso pela seguinte expressão:

A área de estudo desta pesquisa é o concelho da Praia,
capital de Cabo Verde, que fica situado na Ilha de Santiago. Este
Concelho tem uma área de 110 Km2 e está localizado na parte
sul da Ilha de Santiago, entre os concelhos de São Domingos e
da Ribeira Grande Santiago. O concelho da Praia constitui-se
no maior núcleo populacional do País e um dos aglomerados
urbanos que enfrenta graves problemas de abastecimento de
água, principalmente quanto ao acesso à água potável por parte
da população.
Segundo o último Recenseamento Geral da População
e Habitação do Instituto Nacional de Estatísticas de Cabo Verde (INE, 2010), entre 2000 e 2010, a população do concelho
da Praia passou de 98.129 para 132.317 habitantes. De acordo
com dados ainda preliminares do Censo (INE, 2010), mais da
metade da população do Arquipélago vive na Ilha de Santiago
(55,7%) e corresponde a pouco mais de um quarto (26,9%) da
população do país.
O Concelho está subdividido em 11 localidades e a
cidade da Praia, sede do Concelho, possui 31 bairros, sendo
Achada Santo António o mais populoso. Em 2010, o concelho
da Praia contava com 35.476 unidades familiares, tendo cada
núcleo familiar um tamanho médio de 3,7 pessoas.
A distribuição de renda no concelho da Praia é bastante
desigual, principalmente entre homens e mulheres. A renda
média no Concelho é baixa, ficando entre ECV 20 e 50 mil (ou
US$ 248,14 e US$ 620,35). Apenas uma pequena parcela de
pessoas recebe renda superior ECV 50 mil (ou US$ 620,35),
que é considerado um nível de renda elevada para os padrões
nacionais. No Concelho, em geral o homem aufere renda maior
do que a mulher.

CTP = COM + CC			

(3)

O Custo de Operação e Manutenção (COM), conforme
Rogers et al. (1998), tipicamente compreende as despesas diretas
que as empresas de produção e distribuição de água incorrem na
produção e distribuição da água. Estão incluídas nesta categoria
as despesas com a aquisição de água bruta, energia elétrica e o
combustível usado no bombeamento da água ao longo do sistema de captação das nascentes (furos e poços), armazenamento
(estações elevatórias, reservatórios centrais) e distribuição até
os usuários finais.
O Custo de Capital (CC), também denominado de
encargos financeiros, segundo Rogers et al. (1998), abrange a
depreciação dos investimentos em máquinas e equipamentos
e os juros de investimentos em infraestrutura de produção,
tratamento, transporte, armazenamento e distribuição da água.2
O Custo de Oportunidade (CO) da água para a sociedade, no contexto do abastecimento urbano, é medido pelas
perdas de benefícios, sob uma condição de escassez, que um
usuário incorre como resultado do consumo da água por outro
usuário. O custo de oportunidade da água também pode ser
entendido como o benefício da melhor alternativa de uso que
é sacrificado por se manter o uso corrente da água. O custo
de oportunidade da água é zero, quando não há nenhum outro
uso alternativo competitivo ou quando a água é abundante
(Rogers et al., 1998).
Rogers et al. (1998), no contexto de avaliação do custo
total da água, considera também as externalidades, decorrentes
da produção e consumo da água. De forma geral, uma externalidade é o efeito, positivo ou negativo, que um agente econômico
(indivíduo ou firma) causa a outro, sem que responsabilidade ou
compensação recaiam sobre os envolvidos. Uma externalidade
positiva resulta em ganho ou benefício econômico (economia)
enquanto uma externalidade negativa resulta em prejuízo ou
custo econômico (deseconomia) para o agente afetado. Para que
uma externalidade ocorra é necessário que ambos os agentes
econômicos, causador e afetado, dependam do recurso em
questão para alcançar suas metas de bem-estar.
A água, pelo fato de não ter substituto e possuir características de bem público e privado, está propícia a alocações
que resultam em problemas de externalidades entre usuários.
Por exemplo, uma externalidade positiva pode surgir entre a
agricultura irrigada e a sociedade em geral, quando as águas
residuais provenientes da irrigação agrícola recarregam os

Custo Total da Água
Nesta pesquisa, aplica-se a abordagem proposta por
Rogers et al. (1998) que se baseia na estimativa dos componentes
dos custos diretos e indiretos que somados compõem o custo
total da água. Os parágrafos seguintes apresentam os conceitos
de custos utilizados nesta abordagem. Em seguida, definem-se
as variáveis utilizadas para o cálculo dos componentes de custos
para o caso do sistema de abastecimento de água no concelho
da Praia.
Rogers et al. (1998) define o Custo Total da Água (CTA)
como a soma de dois componentes: o Custo Econômico Total
(CET) e o Custo da Externalidade Ambiental (CEA). Matematicamente, o CTA é expresso pela seguinte equação:

CTA = CET + CEA

(2)

(1)

O Custo Econômico Total (CET) é definido como a
soma do custo total de provisão (CTP) e os custos impostos à
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Definição das Variáveis

aquíferos subterrâneos, contribuindo para a conservação do
ecossistema, que, por sua vez, presta serviços ambientais que
são usufruídos pela sociedade. No caso do consumo de água,
uma externalidade negativa surge quando um usuário decide
satisfazer plenamente sua demanda por água, sem levar em
consideração a escassez de água imposta sobre os demais usuários, levando-os a incorrer em custos adicionais (diretos e/ou
indiretos) para atender sua demanda.
Na abordagem do Custo Total da Água, Rogers et al.
(1998) faz ainda a distinção entre externalidade econômica e
externalidade ambiental. A externalidade econômica originase das atividades de consumo ou produção, cujas despesas
envolvidas compõem o custo da externalidade econômica
(CEE), incluído na Equação 2. Nesta categoria, incluem-se os
prejuízos incorridos por usuários em decorrência da escassez
do recurso. A externalidade ambiental está associada ao efeito
sobre a saúde pública e manutenção dos ecossistemas, dando
origem ao custo da externalidade ambiental (CEA), incluído
na Equação 1. Nesta categoria, incluem-se os custos de saúde
que os usuários de água incorrem devido ao consumo de água
de qualidade inferior.
Em cada contexto de análise, as externalidades, positivas
e negativas, devem ser caracterizadas, mensuradas e incorporadas
no cálculo do cálculo do custo total da água, permitindo, ainda,
que os efeitos das externalidades positivas compensem os das
externalidades negativas.
A Figura 1 mostra esquematicamente a estrutura do
custo total da água, como delineada por Rogers et al. (1998).

Esta seção define os itens de despesa dos componentes e subcomponentes do custo total da água no contexto do
sistema de abastecimento de água no Concelho da Praia. O
Quadro 1 lista os itens de custos de operação e manutenção
no Concelho da Praia.
Quadro 1 – Itens do componente de Custo de Operação e
Manutenção no Conselho da Praia

Componente

Empresa

Itens de custos

Electra

Eletricidade, produção
e bombeamento;
combustíveis; lubrificantes;
produtos químicos; água
e eletricidade; materiais
diversos; subcontratos;
for-necimento de serviços;
mão de obra direta; taxa
de regulação; taxa de água;
outras despesas.

ADA

Mão de obra; compra de
água na Electra; compra de
água no concelho de São
Domingos; taxas pagas ao
INGRH; manutenção dos
carros-pipa; manutenção
dos chafarizes; outras
despesas; mão de obra
e materiais das ligações
dos chafarizes-ramais da
Electra.

Electra

Juros dos investimentos na
produção de água; juros
dos investimentos em infraestrutura e distribuição de
água; valor da amortização
de capital em 2007; amortização dos ativos de capital da empresa.

ADA

Depreciação de bens de
capital em 2007; valor dos
juros (a taxa de mercado) de
investimentos públicos na
expansão dos serviços de
abastecimento de água no
concelho da Praia.

Custo de
Operação e
Manutenção

Custo de
Capital

Fonte: Electra e ADA

Figura 1 – Estrutura do custo total da água
Fonte: Adaptado de Rogers et al. (1998)
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A seguir, apresenta-se a definição das categorias de
custos adotadas na avaliação.

525) praticavam agricultura irrigada (MAAP, 2004). Estimase que a área das propriedades agrícolas variava entre 1 e 20
hectares, sendo que as pequenas propriedades eram em maior
número. Com base em dados de 1988, estima-se que a área
cultivada variava entre 126 hectares e o total da área apta para
agricultura, aproximadamente 251 hectares (área total agricultável). Porém, somente parte da área era destinada ou estava
apta ao cultivo agrícola.
Dada a escassez de água e restrição ao acesso direto
à água para a agricultura irrigada no Vale da Ribeira Grande,
suspeita-se que a área cultivada tenha se mantido praticamente
constante ao longo dos anos. Considerando esses aspectos,
estima-se que a área agrícola adicional a ingressar na agricultura
irrigada, caso não houvesse a transferência de água entre concelhos, seria de 125 hectares (48,8% da área total agricultável).
Este valor foi obtido fazendo a diferença entre a área total
agricultável e a área efetivamente cultivada.
O valor da produção agrícola nos concelhos de Ribeira
Grande e da Praia foi calculado com base nos dados de produtividade, preço, custo de produção e receita líquida das doze
principais culturas agrícolas, a preços de 1986 obtidos junto ao
Instituto Nacional de Investigação e Desenvolvimento Agrário
(INIDA, 1986). Os preços de 1986 foram atualizados para o
ano base, 2007, utilizando como fator de correção o Índice de
Preço ao Consumidor para Cabo Verde, calculado pelo Fundo
Monetário Internacional (FMI).
Para efeito do cálculo do custo de oportunidade, assumiu-se que uma parcela da área agricultável foi deixada ociosa,
no ano da análise (2007), devido à transferência de água entre
concelhos. Desta forma, o custo de oportunidade foi calculado
multiplicando a média da receita líquida das culturas agrícolas
por hectare (US$ 17.009,52) pela a área agrícola adicional a
ingressar na produção, aqui denominada de área da produção
agrícola renunciada no contexto de transferência de água entre
os concelhos. Matematicamente, o custo de oportunidade de
produção agrícola renunciada é obtido pela seguinte fórmula:

Custo de Operação e Manutenção
No sistema de abastecimento de água no concelho da
Praia, os dados de custos deste componente foram obtidos juntos
a Electra e a Agência de Regulação Econômica (ARE). Aqui
vale lembrar que a Electra, como já mencionado anteriormente,
produz e distribui água no concelho da Praia, enquanto a ADA,
por não produzir água, tem seus dados de custos restritos às
despesas de operação e manutenção dos chafarizes, manutenção
da infraestrutura e pagamento de salários.

Custo de Capital
Nesta pesquisa, seguindo Rogers et al. (1998), os custos
de capital devem incluir os juros e a depreciação dos investimentos
realizados na produção e distribuição da água incorridos pela
Electra, ADA e pelo próprio Governo (Quadro 1). Segundo o
Relatório de Contas da Electra, a taxa de juros considerada é de
10% ao ano sobre o valor dos investimentos (ELECTRA, 2007).

Custo de Oportunidade
O custo de oportunidade nesta pesquisa corresponde
aos benefícios da melhor alternativa que são renunciados pelo
fato de se manter a água em seu uso corrente (Rogers et al.
1998). No concelho da Praia, o custo de oportunidade da água
surge por duas razões: (a) transferência de água do concelho
da Ribeira Grande de Santiago para o concelho da Praia; e (b)
perdas de água no sistema de abastecimento.

Transferência de água entre conselhos
A transferência de água do concelho da Ribeira Grande
para o concelho da Praia ocasionaria a redução de benefícios
potenciais de quatro opções possíveis de uso de água no concelho
da Ribeira Grande, a saber: (i) produção agrícola; (ii) consumo
doméstico; (iii) serviços ambientais da bacia hidrográfica da
Ribeira Grande; e (iv) dinamismo da economia local.
Deve-se esclarecer que os componentes do custo de
oportunidade são estimados com base em pressupostos até
certo ponto intuitivos, estimativas brutas e fórmulas simples, no
intuito de fazer melhor uso dos dados disponíveis. O emprego
de técnicas mais elaboradas seria impraticável devido à falta de
dados precisos e confiáveis. Desta forma, é de se esperar que
haja certo grau de imprecisão, incerteza e generalidade nas estimativas aqui obtidas. A seguir são apresentados os pressupostos
considerados para cada uma dessas opções:

COAR = RLA ´ (AAT – AAP)

(4)

onde: COAR = Custo de oportunidade da produção
agrícola renunciada; RLA = Valor médio da receita líquida da
produção agrícola por hectare (US$ 17.009,20); AAT = Área total
agricultável (251 hectares); e AAP = Área agrícola em produção
no ano base, 2007 (126 hectares).
O custo oportunidade da produção agrícola renunciada
no concelho de Ribeira Grande foi estimado em US$ 2.126,19
mil, a preços de 2007.
(i)

Consumo doméstico:

Assume-se que a transferência de água para o concelho
da Praia ocasionou também uma redução na oferta de água para
o consumo humano no concelho da Ribeira Grande. Segundo
dados de 2007 (INE, 2007), em no concelho de Ribeira Grande,
apenas 7,7% das famílias (358 pessoas) estavam ligadas à rede
pública de abastecimento. Portanto, 92,3% dos domicílios (ou
7.137 pessoas) não estavam cobertas pela rede de abastecimento

Produção agrícola:
Nos concelhos de Ribeira Grande e da Praia, encontram-se em operação unidades agrícolas que praticam tanto a
agricultura de sequeiro quanto a agricultura irrigada. Em 2004,
existiam 3.044 unidades agrícolas, das quais apenas 17,2% (ou
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e que, para atender sua demanda por água, recorriam a outras
fontes.3 Do total de pessoas desconectadas da rede, 39,9%
obtinham água das nascentes, galerias e poços, fontes estas
consideradas de qualidade inferior para o consumo humano.
O restante das famílias (52,4%) obtinha água dos carros-pipas
(5,6%) e dos chafarizes (46,8%), cuja qualidade é relativamente
melhor (potável). Portanto, o fato de aproximadamente 40% da
população do concelho da Ribeira Grande carecer de água potável
dá evidências de que a transferência de água para o concelho
da Praia originava um custo de oportunidade significativo para
o concelho que a exportava.
O custo de oportunidade do consumo de água em Ribeira Grande foi calculado em termos do benefício renunciado
pelos usuários de fontes alternativas de água (fontes inseguras),
ou seja, 39,9% das famílias ou 4.647 pessoas. A fórmula para o
cálculo deste custo de oportunidade levou em consideração o
consumo diário de água por pessoa definido pela Organização
Mundial da Saúde (OMS), a tarifa de água cobrada pela rede
pública, o número de usuários e o número de dias de consumo
de água por ano, sendo expresso pela seguinte fórmula:
COCD = (TCH – TRP) x Q1 x HCD x N

envolvendo medidas visando o melhor uso da terra, conservação
de solo, controlo da erosão, redução de transporte de sedimentos
e conservação e retenção da água.
Entretanto, os impactos decorrentes da transferência da
água sobre a bacia hidrográfica em termos de funções ecológicas
e serviços ambientais subtraídos do sistema, e que representam
deseconomias, é difícil de ser mensurado, senão impossível.
Portanto, não é de se surpreender que não existam dados para
avaliar os custos de oportunidade originados a partir do aumento do fluxo de água ambiental no ecossistema. Entretanto,
é importante manter em mente que o custo de oportunidade
decorrente da ausência de água ambiental é um fator que deve
ser incorporado no contexto da gestão dos recursos hídricos.
(iii) Economia local:
Considerando as externalidades positivas originadas a
partir da oferta da água, e sabendo que, em Cabo Verde, a água
como recurso produtivo é um fator limitante, não há dúvidas de
que a disponibilidade de água suficiente para atender a demanda
dos múltiplos usuários no conselho da Ribeira Grande é uma
condição necessária (mas não suficiente) para criar um ambiente
favorável para dinamizar a economia local.
Em parágrafos anteriores, foram discutidos os benefícios
que o aumento da oferta de água no concelho da Ribeira Grande
traria para a agricultura irrigada. Da mesma forma, outros setores
da economia poderiam ser beneficiados, tais como o comércio,
serviços e transporte, gerando emprego e renda. Uma avaliação
completa do impacto da água na economia local demandaria
uma enorme quantidade de dados, indisponíveis para a área
de estudo, e métodos de análise sofisticados e complexos (e.g.,
matriz de insumo-produto). Por esta razão, tal análise não é
realizada nesta pesquisa.

(5)

onde: COCD = Custo de oportunidade do consumo
doméstico; TCH = Tarifa por metro cúbico de água no chafariz
(US$ 5,376); TRP = Tarifa por metro cúbico de água na rede
pública (US$ 5,082); Q1= Consumo diário de água por pessoa
(25 litros/dia); HCD = Número de pessoas que consomem água
das nascentes, galerias e poços (4.647 pessoas); e N = Número
de dias de consumo de água (365 dias/ano).
O custo de oportunidade do consumo doméstico no
conselho de Ribeira Grande foi estimado em 12.466,74 mil,
que corresponde aos benefícios renunciados pelos usuários
que recorriam a fontes de água insegura pelo fato de não serem
atendidos pela rede pública de abastecimento.
(ii)

Externalidades

Serviços ambientais:

Uma avaliação completa das externalidades econômicas e ambientais da água, e os custos externos decorrentes,
no contexto desta pesquisa, mostram-se impraticáveis, senão
impossíveis, tanto pela complexidade do próprio fenômeno
quanto pela inexistência de dados.
Reconhecendo essas limitações, a avaliação das externalidades, positivas e negativas, é tratada de forma simples e
geral, restringindo a análise a três componentes:

Um ecossistema equilibrado provém uma gama de
serviços ambientais para a sociedade. Sendo a água um recurso
essencial para este equilíbrio, um fluxo maior de água disponível
para a bacia hidrográfica poderia representar a garantia de suas
funções ecológicas e serviços ambientais (provisão, regulação,
cultural e suporte). Gardner (2006) definiu o termo ‘água ambiental’ para o fluxo de água destinado a manter as propriedades
do ecossistema equilibrado.
No concelho de Ribeira Grande, a água ambiental poderia beneficiar aquelas atividades que dependem diretamente
dos recursos naturais, tais como a agricultura, ecoturismo e
biodiversidade. No caso da agricultura, um fluxo maior de
água na bacia hidrográfica poderia resultar na recuperação das
propriedades do solo, tais como aumento do teor de matéria
orgânica, melhoria da fertilidade do solo, aumento da cobertura
vegetal, contribuindo assim para a sua proteção e produtividade.
Somado aos processos naturais, o equilíbrio do ecossistema poderia também ser potencializado através da criação
de planos de manejo na bacia hidrográfica da Ribeira Grande,

(a) custos da produção autônoma de água pelas empresas;
(b) perdas de água no sistema de abastecimento;
(c) despesas defensivas de saúde; e
(d) benefícios externos do tratamento de resíduos.

Os dois primeiros enquadram-se na categoria de externalidade econômica e os dois últimos na categoria de externalidade ambiental.
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(a) Custos da produção autônoma de água

aos usuários finais (US$ 5,08 por metro cúbico). Desta forma, o
custo de oportunidade decorrente da perda de água no sistema
de abastecimento foi de US$ 3.693,68 mil.
Deve-se ressaltar que este custo não reflete as perdas
reais em benefício líquido pelo uso da água, pois tal valor somente poderia ser calculado com base na disposição a pagar
marginal dos múltiplos usuários pelo metro cúbico de água,
informação esta indisponível. Além disso, a tarifa de água não
refletia os custos reais da água, uma vez que a mesma era pesadamente subsidiada. Portanto, o custo das perdas do sistema
estimado aqui pode ser considerado como o limite inferior do
custo real das perdas de água no sistema de abastecimento do
concelho da Praia.

No concelho da Praia, algumas empresas optam pela
produção autônoma de água visando atender a própria demanda
de água e que contribui para reduzir o déficit hídrico da rede
de abastecimento. Nesta situação, encontram-se as empresas do
setor do turismo e da indústria de bebidas e refrigerantes. Essas
empresas têm assumido os custos de operação e manutenção do
sistema de produção de água, além do custo de oportunidade
do capital próprio empatado. Desta forma, as empresas parecem estar minimizando os prejuízos que surgiriam a partir da
ociosidade da planta industrial. Segundo Rogers et al. (1998), o
custo adicional das empresas na produção autônoma de água
configura-se como uma externalidade econômica da escassez
de água.
Nesta pesquisa, o custo da externalidade econômica
é calculado com base no custo de operação e manutenção de
um sistema de produção autônoma de água. Na ausência de
estudos criteriosa, utilizou-se uma estimativa deste custo (informação pessoal) fornecida pela Sociedade Cabo-Verdiana de
Cerveja e Refrigerantes (Ceris e Cabivel). Esta empresa produz
diariamente cinco mil metros cúbicos de água, totalizando uma
produção anual de 1.825 mil litros, a partir de seus sistemas de
dessalinização da água do mar, a um custo unitário de produção
da ordem de US$ 4,34 por m3.
No concelho da Praia, não se tem conhecimento da
existência de dados sobre a produção autônoma de água das
empresas. Para contornar este problema, optou-se por considerar
no cálculo do custo da produção autônoma de água apenas o
volume e o custo unitário da água da empresa Ceris/Cabivel
no ano de 2007.
O custo da externalidade de produção autônoma é
obtido multiplicando o custo unitário de produção pelo volume
de água, considerando o período de laboração de 365 dias, como
expresso na seguinte equação:
			
CPA
= CUA  QA  N

(c) Despesas defensivas de saúde
A água também é fonte de externalidade negativa e
positiva sobre a saúde humana. No primeiro caso, quando a
população consome água de fontes inseguras, desenvolvendo
doenças; no segundo caso, quando a população consome água
de fontes seguras, evitando contrair doenças.
Em Cabo Verde, o governo tem acompanhado sistematicamente a incidência de doenças normalmente atribuídas
à água, dentre elas cólera, febre tifóide, diarréias, paludismo
autóctones, e hepatites virais. Somente em 1998, o número de
casos notificados de cólera ultrapassou 22.827 (CNAG, 2000).
Segundo dados oficiais do governo de Cabo Verde (Ministério da
Saúde, 2007), somente em 2007, foram notificados no concelho
da Praia 7.561 casos de diarreia em crianças com menos de 5 anos
de idades em uma população de 131 mil pessoas (INE, 2010).
Em Cabo Verde, desconhece-se a existência de estudos
sobre os gastos familiares com a saúde, em geral, e na prevenção
de doenças. De acordo com Hutton e Haller (2004), em geral,
para cada dólar investido nos setores de água e saneamento, o
retorno médio, medido na forma de benefícios, varia de US$ 5
a US$ 11. Para os países em vias de desenvolvimento, o retorno
ficaria entre US$ 5 e US$ 28. Isto demonstra quanto os países
em desenvolvimento ainda podem proporcionar ganhos de bem
-estar somente ampliando o acesso da população à água potável.
Portanto, o consumo de água potável ou de fontes
seguras é importante para reduzir o risco da incidência de
doenças, revertendo-se em melhoria da saúde da população
(externalidade positiva). Esse argumento é largamente usado
pelos governos para justificar os subsídios aplicados à tarifa de
água potável, como mecanismo para a sociedade internalizar os
benefícios decorrentes.
Na literatura, as externalidades positivas decorrentes
do consumo de água potável têm sido mensuradas através de
proxies. Isto porque isolar os efeitos da água na saúde humana é
uma tarefa difícil, dado a miríade de outros fatores ambientais
envolvidos (e.g. poluição). As proxies mais utilizadas em trabalhos na área de economia de recursos hídricos são: o volume
de água potável consumida pelas pessoas; os gastos defensivos
com saúde realizados pelas famílias ou governo; e juros sobre
os investimentos governamentais na prevenção e controlo de
doenças relacionadas com a água (HUTTON; HALLER, 2004).
Nesta pesquisa, adotou-se a abordagem dos gastos defensivos

(6)

onde: CPA = Custo da produção autônoma de água;
CUA = Custo unitário da produção de água (US$ 4,34 por m3);
QA = Quantidade diária de água produzida (5.000 m3/dia); e N
= Número de dias de produção autônoma no ano (365 dias).
Portanto, de acordo com os pressupostos assumidos,
o custo da produção autônoma de água no concelho da Praia
foi estimado em US$ 7.920,5 mil, a preços de 2007.
(b) Perdas de água no sistema de abastecimento
A perda de água no sistema de abastecimento no
concelho da Praia tem sido observada com frequência. Segundo
a Electra, estas perdas estão associadas às ineficiências operacionais e financeiras existentes na empresa. Em 2007, as perdas
foram de 727.102 m3 (ou 33% do total de água produzida) e
que representam benefícios perdidos (ou irrecuperáveis) para
os usuários no concelho da Praia. Para estimar o custo da água
em decorrência da perda no sistema, multiplicou-se o volume
de água perdida pela tarifa média de água cobrada pela Electra
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de saúde encarados pelo governo e famílias, como sugerida
por Hutton e Haller (2004) e usada pela Organização Mundial
da Saúde.
As despesas defensivas de saúde geradas pela água foram calculadas somando a estimativa média de gastos do setor
público de saúde e das famílias no tratamento de doenças de
diarreia em crianças. As despesas do setor de saúde são calculadas
com base no gasto médio hospitalar por paciente e o número
médio de internação. As despesas das famílias correspondem
aos gastos com transporte que os parentes incorrem ao visitar
o paciente no hospital.
Com base em dados da Organização Mundial de Saúde
(HUTTON; HALLER, 2004), em termos médios, os gastos
diários com internação variam entre US$ 10 e US$ 23 (média de
US$ 16,50 por paciente) e com transporte para centros de saúde e
hospitais, entre US$ 4,3 e US$ 9,7 (média de US$ 7,00 por visita).
Para o cálculo, assumiu-se que cada paciente ficaria internado 5
dias e receberia uma visita de seus familiares, durante o período
de internação. Portanto, para um total de 7.561 pacientes, o
custo do setor público de saúde foi estimado em US$ 264.635
(= 16,50 X 7.561 X 5) e das famílias em US$ 124.756 (= 7,00
X 7.56). Portanto, as despesas defensivas de saúde totalizaram
um montante de US$ 389.391 para o ano de 2007.

maior para realizar uma pesquisa desta natureza no contexto de
um país em desenvolvimento, como é o caso de Cabo Verde, é
a escassez de dados e resultados de pesquisa na área de estudo.
Para contornar tal deficiência, recorreu-se à valiosa contribuição de técnicos de instituições públicas do setor dos recursos
hídricos em Cabo Verde.
Esta pesquisa também fez uso de relatórios produzidos pela Direção Geral da Agricultura Silvicultura e Pecuária (DGASP), Delegacia de Saúde da Praia (DSP), Agência
de Regulação Econômica (ARE), Electra, INIDA, INGRH.
Igualmente importantes para a pesquisa foram os documentos
disponibilizados pela Agência de Distribuição do Concelho da
Praia, ADA, INE, Câmara Municipal da Praia, Câmara Municipal
da Ribeira Grande de Santiago, Companhia Caboverdiana de
Cerveja e Refrigerantes (Ceris) e Coca-cola Cabo Verde.
A unidade monetária dos valores dos custos nos relatórios das agências de água em Cabo Verde, que serviram
de referência para esta pesquisa, estava expressa em Escudo
Cabo-Verdiano (ECV). Esses valores foram convertidos para
o dólar americano (US$), ano base de 2007, utilizando a taxa
de câmbio oficial de ECV 80,6 por dólar, calculada pelo Banco
Mundial para Cabo Verde (QUANDL, 2014).

(d) Benefícios externos

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Nesta pesquisa, o benefício da externalidade positiva
da água potável foi estimado pelo montante de juros sobre investimentos ou despesas, realizados pelo governo, em serviços
públicos que contribuam para prevenir ou controlar as fontes
de vetores de doenças relacionadas à água.
Nesta categoria, enquadram-se as despesas diretas com
a coleta e tratamento de águas residual e resíduo sólido e gasto
em campanhas nacionais e locais de saúde pública. Contudo,
dados não se encontravam disponíveis para a última categoria
citada, sendo consideradas nos cálculos apenas as despesas
com coleta e tratamento de águas residuais e resíduos sólidos.
De acordo com o Orçamento Geral, elaborado pelo
Ministério das Finanças e do Planejamento de Cabo Verde, no
ano de 2007, os gastos com coleta e tratamento de águas residuais
e resíduos sólidos foram da ordem de US$ 9.683 mil e US$ 496
mil, respectivamente. Seguindo a abordagem de Hutton e Haller
(2004), os benefícios externos desses serviços foram estimados
em termos de juros (10% a.a.) sobre as despesas efetuadas nesses
componentes, correspondendo a US$ 968,3 mil e US$ 49,6 mil,
respectivamente.
Certamente, este valor não reflete o valor real dos
benefícios externos da oferta de água segura no Conselho da
Praia, porém, pode-se considerar como o limite inferior do total
de benefícios potenciais. Por se tratar de uma externalidade
positiva, ou seja, por ser um benefício ao invés de custo, este
componente, em parte, pode compensar as perdas decorrentes
das externalidades negativas.

Os resultados são apresentados seguindo a ordem dos
componentes do custo total da água. Primeiro, mostra-se o custo
total de provisão, seguido pelo custo econômico total, onde se
avalia a contribuição de cada item. Finalmente, analisa-se o custo
total da água e a contribuição de cada um dos componentes.

Custo Total de Provisão
Nesta seção, primeiramente, apresenta-se o custo de
operação e manutenção. Em seguida, discute-se o custo de
capital e, por último, o custo total de provisão.
O custo de operação e manutenção do sistema de abastecimento de água no concelho da Praia soma US$ 4.831,2 mil,
sendo 98,7% incorridos pela Electra e 1,3% pela ADA (Tabela 2).
Observa-se que a ADA teve uma participação pouco expressiva
no custo de manutenção e operação do sistema. Isto decorre
do fato da Electra ser responsável pela produção, tratamento
e distribuição da água, enquanto a ADA está restrita apenas a
uma parcela pequena da redistribuição de água no Concelho.
O custo de operação e manutenção da Electra foi de
US$ 4.768,7 mil. Três itens tiveram maior peso nos custos de
manutenção e operacionais no concelho da Praia, a saber: produção (43,3%), mão de obra direta (23%) e serviços de terceiros
e subcontratos (10,4%) (Tabela 2). Conjuntamente, esses itens
representaram 76,7% dos custos de operação e manutenção,
evidenciando a importância do setor de abastecimento de água
para a geração de renda e emprego no conselho da Praia.
O custo de operação e manutenção da ADA foi estimado
em US$ 62.501 (Tabela 3). Para a ADA, os itens de custo que
mais pesaram, tendo como base o custo de operação e manutenção total, foram as despesas com a compra de água junto

Fonte de Dados
Como ficou evidente nas seções anteriores, a dificuldade
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a Electra (0,5%) e despesas com mão de obra direta (0,4%).
Considerando o volume de água distribuído pela ADA (137.273
m3), em 2007, o custo por metro cúbico da água, em termos de
custos operacionais de distribuição, foi de US$ 0,45.

Os custos (ou encargos) de capital formam o segundo
componente dos custos totais de provisão, conforme mostrado
na Tabela 3. O total de custos de capital somou US$ 2.241.401,
sendo o Governo responsável pela maior parcela destes custos
(60%), seguida pelos encargos da Electra (39,7%) e, por último,
os encargos da ADA (0,3%). Observa-se que o Governo assumiu
o percentual maior de encargos financeiros para a ampliação do
sistema de abastecimento no concelho da Praia.
O item de juros de investimento em produção e distribuição, abrangendo as três agências, compreenderam 65,2%
do custo de capital, evidenciando a dependência do setor por
investimentos realizados pelo governo em infraestrutura hídrica.
A depreciação do capital também teve importância considerável
nos custos de capital, representando 34,8% deste componente,
tendo sido assumida, em grande parte, pela Electra. Em termos
de custo de capital, o custo por metro cúbico ficou em US$
0,82. Estes resultados evidenciaram a participação marcante
do governo nos investimentos em infraestrutura hídrica no
concelho da Praia.

Tabela 2 - Custo de Manutenção e Operação da Produção e
Distribuição da Água no Conselho da Praia, 2007

Valor
Itens de Custos por Empresa

US$
Percentual
1.000,00

ELECTRA1 (1)

4.768,7

98,7%

Produção

2.092,9

43,3%

Bombeamento

201,2

4,2%

Combustíveis, Lub. Químicos

319,7

6,6%

97,0

2,0%

Materiais diversos

177,0

3,7%

Serviços de Terc. e Subcontratos

500,7

10,4%

1.111,9

23,0%

52,0

1,1%

164,4

3,4%

Outros

51,8

1,1%

ADA2 (2)

62,5

1,3%

Mão de obra direta

20,8

0,4%

Compra de água (Electra)

24,0

0,5%

Compra de senhas de água (Electra)

11,7

0,2%

Compra de água (CMSD)

0,8

0,0%

Taxas (INGRH)

0,0

0,0%

Manutenção carros-pipa

1,7

Manutenção (chafarizes, fontes)

Água e energia

Mão de obra direta
Taxa de regulação
Compra de água bruta (INGRH)

Tabela 3 - Custo de Capital do Sistema de Abastecimento de
Água no Concelho da Praia, 2007

Valor

Itens do Custo por Empresa
US$
1.000,00

Percentual

Electra (1)

889,8

39,7%

JI na produção água

109,6

4,9%

7,5

0,3%

772,7

34,5%

ADA (2)

6,9

0,3%

Depreciação

6,9

0,3%

Governo (3)

1.344,7

60,0%

0,0%

JI do Tesouro

1.344,7

60,0%

0,7

0,0%

Despesas com outras viaturas

2,1

0,0%

Custo de Capital Total
(1 + 2 + 3)

2.241,4

100,0%

Ligações

0,7

0,0%

4.831,2

100,0%

Custo de O&M Total (1 + 2)

JI na distribuição da água
Depreciação

Nota: JI significa juros de investimento

Fonte: Dados da pesquisa

Nota: (1) Valores monetários de 2007; (2) Valores monetários de 2009;
(3) CMSD significa Câmara Municipal de São Domingos

O custo total de provisão, obtido pela soma dos componentes calculados acima, foi estimado em US$ 7.072,5 mil,
sendo distribuído de forma desigual entre o custo de operação
e manutenção (68,3%) e o custo de capital (31,7%) (Tabela 4).
Portanto, o custo de operação e manutenção foi responsável pela
grande parcela do custo total de provisão. O custo unitário de
operação e manutenção foi estimado em US$ 2,19 por m3, sendo
2,2 vezes maior do que o custo unitário do capital. Isto significa
que os encargos dos investimentos no sistema de abastecimento
hídrico tiveram participação relativamente inferior no custo total
de provisão da água no conselho da Praia.

Fonte: Dados da pesquisa

Considerando todo o sistema (Electra e ADA), o custo
por metro cúbico de água, em termos de despesas de manutenção
e operação foi de US$ 2,13, considerando o volume de água
produzido de 2.201.945 m3 em 2007. Em termos comparativos,
o custo unitário deste componente mostrou-se menor do que o
valor do primeiro escalão da tarifa corrente praticada no país,
inclusive no concelho da Praia, que é de US$ 3,24 por metro
cúbico de água.
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Tabela 4 - Custo Total de Provisão do Sistema de
Abastecimento de Água no Conselho da Praia, 2007

Componente

estimado em US$ 11.614,18 mil, que é obtido somando o custo
de produção autônoma das empresas e as perdas na rede pública
(Tabela 6). Observa-se que o valor das externalidades econômicas é quase trinta vezes maior do que o valor das externalidade
ambiental negativa relativo às despesas defensivas da saúde. Esta
discrepância acentuada entre os tipos de externalidades negativas
foi determinada por se considerar como fontes de externalidades negativas apenas às despesas defensivas de saúde e, dentro
desta categoria, a apenas um tipo de doença veiculada pela água.
O total das externalidades ambientais, quando admitindo ajustamento entre os efeitos positivos e negativos no
sistema, obteve um valor negativo pelo fato deste representar
um benefício externo para a sociedade. Isto ocorreu porque a
soma dos juros sobre investimentos em coleta e tratamento de
águas residuais e resíduas sólidos foi maior do que as despesas
defensivas de saúde. Da mesma forma, o custo externo obtido
pela soma das externalidades econômicas e ambientais, no valor
de US$ 10.985,28 mil, foi ajustado pelos benefícios externos.
Porém, considerando apenas os custos das externalidades negativas, o custo externo sem ajuste foi maior do que com ajuste,
correspondendo a US$ 12.003,58 mil.
Dentre os itens computados no custo externo, destacou-se o custo da produção autônoma assumido pelas empresas
no concelho da Praia, equivalente a US$ 7.920,5 mil ou 66% do
total dos custos externos sem ajuste. As perdas na rede pública
também tiveram uma participação significativa, correspondendo
a US$ 3.693,69 mil ou 30,8% do custo externo sem ajuste. As
despesas defensivas tiveram uma pequena participação nos custos
externos, US$ 389,4 mil ou 3,2% do custo externo (Tabela 6).

Valor
US$
1.000,00

US$/m3 Percentual

Custo de O&M

4.831,10

2,19

68,3%

Custo de Capital

2.241,40

1,02

31,7%

CT de Provisão

7.072,50

3,21

100%

Nota: O&M significa Operação e Manutenção; CT significa Custo Total

Fonte: Dados da pesquisa

Custo Econômico Total
Nesta seção, apresenta-se inicialmente o custo de
oportunidade. Depois disto, mostra-se o custo econômico e,
por último, o custo econômico total.
O custo de oportunidade foi estimado em
US$
14.592,93 mil, que representam os benefícios renunciados em
produção agrícola (14,6%) e consumo doméstico de água (85,4%)
em decorrência da transferência de água entre concelhos (Tabela
5). O benefício renunciado do consumo doméstico se mostrou
5,9 vezes maior do que o da produção agrícola. Isto se deve, de
um lado, ao elevado número de pessoas que consome água de
fontes inseguras e, por outro lado, à reduzida disponibilidade de
área apta para agricultura irrigada no concelho de Ribeira Grande.
Tabela 5 - Custo de Oportunidade do Sistema de
Abastecimento de Água no Concelho da Praia, 2007

Itens de Custos
Produção agrícola
Consumo doméstico
Economia local
SA da bacia hidrográfica1
Custo de Oportunidade

Nota: (1) SA significa serviços ambientais

Tabela 6 – Valor das Externalidades Econômica e
Ambiental do Sistema de Abastecimento de Água no
Conselho da Praia, 2007

Valor
US$
Percentual
1.000,00
2.126,19
14,6%
12.466,74
85,4%
-

-

14.592,93

100,0%

Valor
Itens de Custos

Deve-se ressaltar que o custo de oportunidade pode ser
bem maior do que o estimado neste estudo, uma vez que não
foram incluídos os benefícios (renunciados) que se originariam
a partir do crescimento da economia local e do aumento dos
serviços ambientais da bacia hidrográfica, caso o volume de água
exportada para o concelho da Praia fosse mantida no concelho
da Ribeira Grande. O valor desses benefícios é difícil de ser
mensurado, pois depende da estratégia de desenvolvimento
econômico adotada e do tipo de atividades beneficiadas pelos
serviços ambientais acrescidos.
O custo econômico da água no concelho da Praia foi

Percentual

Externalidade Econômica (1)

11.614,18

96,8%

Custo da produção autônoma

7.920,50

66,0%

Perdas na rede pública

3.693,68

30,8%

-628,9

-5,2%

Despesas defensivas de saúde

389,4

3,2%

JI em C&T de águas residuais

-968,3

-8,1%

JI em C&T de resíduos sólidos

-49,6

-0,4%

Custo Externo com ajuste

10.985,28

91,5%

Custo Externo sem ajuste

12.003,58

100,0%

Externalidade Ambiental (2)

Fonte: Dados de 2007 obtidos do Tesouro Cabo Verde

US$
1.000,00

Fonte: Dados da pesquisa

Os benefícios externos considerados nesta pesquisa
totalizaram US$ 1.017,9 mil, a soma dos juros sobre investimos
em C&T de águas residuais e resíduos sólidos. O benefício
gerado pela coleta e tratamento de águas residuais foi de US$
968,3 mil (ou 8,1% do custo externo sem ajuste) enquanto o
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da coleta e tratamento de resíduos sólidos, a US$ 49,6 mil (ou
0,4% do custo externo sem ajuste). Comparando os custos com
os benefícios externos, observa-se que os custos excederam os
benefícios em quase doze vezes. Isto demonstra que as ações
que gerariam benefícios externos (e.g. saneamento básico)
mostram-se insipientes no concelho da Praia e que necessita
de uma atenção maior do governo.
O Custo Econômico Total foi estimado em US$
33.279,61 mil, no qual a participação do custo de oportunidade
(57,9%) foi ligeiramente superior ao do custo externo (42,1%)
(Tabela 7). Este resultado demonstra que ambos os componentes
mostraram-se importantes na formação do custo econômico da
água no concelho da Praia. Além disso, revela como o modelo
de tarifa de água em vigência no país tem sido ineficiente em
promover a alocação socialmente ótima, uma vez que não reflete os benefícios renunciados pela sociedade, ou seja, omite
do cálculo da tarifa o peso do custo econômico total da água,
que, senão totalmente, poderia ser considerado parcialmente.

O custo econômico total teve uma participação relativa extremamente elevada, correspondendo a 98,8% do valor
total, evidenciando a má distribuição dos custos entre seus
componentes. Em termos unitários, o custo total da água sem
ajuste foi estimado em US$ 15,29 por m3, quase três vezes o
valor médio da tarifa de água na rede pública de abastecimento
no Concelho (US$ 5,08 por m3). Deste valor, US$ 15,11 eram
atribuídos ao custo econômico total e US$ 0,18, ao custo externo
ambiental negativo. Quando ajustado pelos benefícios externos,
o custo unitário da água caiu para US$ 15,00. Isto significa que
as políticas voltadas para proteção dos recursos hídricos geraram
benefícios para a sociedade em termos de custos evitados, que
no caso do sistema de abastecimento do concelho da Praia foi
de US$ 0,29 por metro cúbico produzido.
Deve-se ressaltar que o peso relativo dos componentes
do custo total da água pode variar em função dos componentes
considerados na análise e da disponibilidade de dados. Portanto,
é de se esperar que os pesos dos componentes no custo variem
à medida que a análise se torne mais abrangente e precisa. Entretanto, pode-se assegurar, à luz dos resultados obtidos, que o
custo econômico decorrente das ineficiências e externalidades
tiveram um peso significativo no valor do custo total da água
e que, dado sua magnitude, não deveria ser negligenciado no
processo de tomada de decisão da gestão hídrica no concelho
da Praia.
Rogers et al. (1998) apresentou resultados da estimativa
do custo total da água em países em desenvolvimento, em áreas
urbanas e rurais. Nas áreas urbanas, foram estimados os custos
totais da oferta de água para domicílios urbanos em Phuket, na
Tailândia, e para os setores urbano e industrial de Jamshedpur,
na bacia hidrográfica de Subernarekha, Índia. O custo total em
Phutek foi estimado em US$ 1,30 por metro cúbico (em valores
de agosto de 1995) e em Jamshedpur, US$ 0,467 por metro cúbico (em valore de 1992). Atualizando esses valores para o ano
base 2007, obteve-se US$ 1,77 e US$ 0,69, respectivamente.
Comparando os custos apresentado por Rogers et al.
(1998) com aqueles obtidos nesta pesquisa, observa-se que o
sistema de abastecimento de água no concelho da Praia apresentou um custo total de oferta extremamente elevado. Esta
discrepância acentuada poderia ser explicada por um conjunto
de aspectos que torna o sistema de abastecimento de água nas
urbanas de Cabo Verde, particularmente no concelho da Praia,
um contexto único para a análise dos custos totais da água.
Primeiro, a condição de escassez hídrica extrema em
Cabo Verde eleva substancialmente os custos de oportunidade da água. Segundo, os custos de provisão do sistema de do
abastecimento de água são determinados, principalmente, pelos
custos de O&M das usinas de dessalinização da água do mar e
custos de energia baseada completamente em combustível fóssil, importada de outros países. Terceiro, os elevados encargos
financeiros assumidos nos financiamentos externos oneram
sobremaneira os custos de capital. Quarto, e último, o percentual
elevado da população que recorre a fontes inseguras de água, nos
concelhos da Praia e Ribeira Grande, e a ineficiência no sistema
de gestão do sistema de abastecimento dificultam o acesso e
a alocação socialmente ótima dos recursos hídricos e elevam
consideravelmente as externalidades econômicas e ambientais.

Tabela 7 - Custo Econômico Total da Água e seus
Componentes, no Conselho da Praia

Valor
Componentes
CT de Provisão
Custo de Oportunidade
Ext. Econômica
Custo Econ. Total

US$
1.000,00
7.072,50
14.592,93
11.614,18
33.279,61

US$/m3 Percentual
3,21
6,63
5,27
15,11

21,3%
43,8%
34,9%
100,0%

Fonte: Dados da pesquisa

Análise do Custo Total da Água
O custo total da água no concelho da Praia, em 2007,
foi calculado de duas formas: (i) custo total da água com ajuste
para as externalidades positivas (CTA1); e (ii) custo total da água
sem ajuste para as externalidades negativas (CTA2). A Tabela
8 apresenta os custos totais e unitários e a participação relativa
de cada componente no valor total.
Tabela 8 - Custo Total do Sistema de Abastecimento da
Água no Conselho da Praia, em 2007

Valor
Componente
Custo Econ. Total

US$
1.000,00
33.279,61

Percentual
relativo à
CTA2
15,11
98,8%

US$/m3

Ext. Ambiental Neg.

389,4

0,18

1,2%

Ext. Ambiental Total

-628,9

-0,29

-1,9%

33.040,11
33.669,01

15,00
15,29

98,1%
100,0%

CTA1
CTA22
1

Nota: CTA1 significa custo total da água com ajuste para as externalidades
positivas; CTA2 significa custo total da água sem ajuste para as externalidades positivas

Fonte: Dados da pesquisa
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CONCLUSÕES

As limitações desta pesquisa refletem a própria dificuldade de quantificar as relações complexas e transparentes (difícil
de observar) envolvidas no conceito de custo de oportunidade
e custo externo (externalidade). Por esta razão, os dados utilizados podem conter certo grau de imprecisão, mesmo porque
para muitas variáveis esses dados inexistem ou encontram-se
incompletos ou em estado bruto (estimativas aproximadas). As
limitações de dados impuseram dificuldades também na definição
do arcabouço teórico e metodológico usados para estimar os
componentes de custos. Não há dúvidas de que à medida que
dados de qualidade superior fiquem disponíveis, a sofisticação
teórica e metodológica se tornará possível, aumentando assim
a precisão e consistência dos resultados.
Apesar dessas considerações, a aplicação do método dos
custos totais, no contexto do sistema de abastecimento de água
no Concelho da Praia, permitiu revelar a magnitude do custo
total e de seus componentes assumidos pela sociedade em um
contexto de transferência de água entre bacias hidrográficas. As
possibilidades de expandir a investigação científica nesta área
são inúmeras, tendo em vista o número reduzido de pesquisa
sobre os recursos hídricos de Cabo Verde. Dando continuidade
à pesquisa ora apresentada, sugere-se a análise de sensibilidade
dos custos econômicos e a investigação de cenários de crescimento econômico tanto na localidade que exporta água quanto
naquela que importa.

Esta pesquisa teve como objetivo descrever e avaliar
os custos totais do sistema de abastecimento de água, e seus
componentes, no concelho da Praia, capital do Arquipélago de
Cabo Verde. Considerando a água como um bem econômico e
social, foram incluídos no cálculo do custo total da água, além
dos custos financeiros de operação do sistema (provisão e capital), os custos econômicos que são compostos pelo custo de
oportunidade e externo. Neste contexto, foram estimados os
custos de oportunidade originados a partir da produção agrícola
e consumo doméstico renunciados no concelho exportador de
água, Ribeira Grande; e os custos externos originados a partir da
produção autônoma das empresas, perdas de água no sistema e
as despesas defensivas de saúde. Para fins comparativos, também
foram calculados o benefício externo dos investimentos na coleta
e tratamento de águas residuais e resíduos sólidos.
O custo total da água do sistema de abastecimento no
Concelho da Praia se mostrou elevado, representando diminuição
significativa no nível de bem-estar desfrutado pelas famílias.
Os resultados demonstraram que o principal responsável pelo
custo elevado da água, além de sua escassez relativa que cria um
déficit hídrico natural, foi o custo econômico da água, custos
de oportunidade e externo, que uma vez negligenciados pelos
gestores, conduz à ineficiência das alocações da água entre os usos
competitivos. Considerando que as tarifas de água são definidas,
na prática, visando recuperar os custos de provisão, no caso do
concelho da Praia, esses custos se mostraram bastante inferiores
ao custo total da água, dando evidência das distorções presentes
nas tarifas de água e incentivos contrários aos requeridos para
uma alocação socialmente ótima.
Desta forma, o modelo corrente de tarifa de água no
Concelho da Praia definida com base apenas nos custos diretos
de produção e distribuição de água, deixa de refletir, total ou
parcialmente, os custos indiretos da água, negligenciando, assim,
os incentivos que levariam à redução das ineficiências e desigualdades na alocação da água. Por outro lado, o custo total da água
já vem sendo sentida pelas famílias mais vulneráveis pelo fato
de se encontrarem pagando custos elevados pelo acesso à água
no sistema de abastecimento público e alternativo (chafarizes,
nascentes e poços) ou ainda assumindo o ônus do racionamento
e desabastecimento.
A análise dos subcomponentes do custo de provisão e
do custo econômico revelou a importância do governo na sustentabilidade do sistema de abastecimento de água no concelho
da Praia. De um lado, o governo teve a maior participação no
custo de capital pelo fato de contrair financiamentos externos
e assumir o pagamento dos juros sobre os investimentos realizados em infraestrutura hídrica no Concelho. Por outro lado,
pela omissão do governo em adotar medidas efetivas para evitar perdas no sistema de abastecimento, desenvolver políticas
visando reduzir as doenças veiculadas pela água e ampliar os
investimentos em saneamento básico, contribui para elevar o
custo externo. Neste sentido, a preocupação do governo deveria
se voltar para as políticas que minimizassem as externalidades
negativas e potencializassem as externalidades positivas do
sistema de abastecimento de água no Concelho.
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RESUMO
As populações difusas das zonas rurais no semiárido nordestino sofrem com o problema de abastecimento e de qualidade da água. Em vários
casos, é comum o uso diretamente da água de pequenos barreiros, açudes e reservatórios de abastecimento para o consumo humano. Sendo assim, o consumo
da água diretamente do corpo hídrico poderá provocar inúmeras doenças, uma vez que grande parte desses mananciais estão poluídos com elementos químicos
oriundos das atividades humanas, e naturalmente, a poluição devido a florações de espécies de cianobactérias que podem liberar toxinas mortais. O nordeste
brasileiro possui dezenas de milhares de reservatórios de abastecimento construídos de terra. O experimento de Filtração em Margens (FM) realizado na
cidade de Garanhuns demonstrou a possibilidade da utilização da água que percola a barragem de terra do reservatório Mundaú, poluído com efluentes
domésticos e também por constantes florações de cianobactérias, onde a água que percolou através da barragem foi filtrada pelo próprio solo, eliminando as
cianobactérias e melhorando alguns parâmetros físico-químicos contidos na água. A vazão média obtida foi de aproximadamente 5,70 m3/dia. Considerando
a construção de um pequeno sistema de adução de água até um reservatório, e com uma demanda per capita de 50 L/pessoa/dia daria para abastecer um
total de 20 famílias, sendo necessário uma simples desinfecção. Dessa forma, evitaria assim o uso da água diretamente do reservatório.

Palavras Chave: Populações difusas. Semiárido. Barragens de Terra
INTRODUÇÃO
A disponibilidade de água em quantidade e qualidade
para os diversos usos, em especial, água para abastecimento humano, é uma preocupação da humanidade que vive em diversas
regiões, principalmente as semiáridas.
Os usos da água evoluíram ao longo do tempo, envolvendo a alimentação e higiene pessoal, agricultura, navegação,
produção industrial e atividades recreativas.
Derivado das atividades humanas citadas acima, um dos
principais problemas ambientais dos ecossistemas aquáticos é
o processo de eutrofização (enriquecimento de nutrientes), que
causa grandes e negativos impactos ecológicos, econômicos de
saúde, mediante a deterioração da qualidade da água.
No semiárido nordestino, a eutrofização de reservatórios
é ainda mais alarmante pelo fato de, naturalmente, os corpos
d’água apresentarem tendência a esse processo.
Para contornar os problemas com o abastecimento, na
região semiárida brasileira houve um incentivo, por parte dos
governantes, para a construção de inúmeras barragens sendo
em sua grande maioria barragens de terra. Tais barragens ao

longo dos anos vêm recebendo efluentes provindos das zonas
urbanas, causando uma perda significativa da qualidade da água
do reservatório em relação ao abastecimento humano.
As populações rurais (difusas) que dependem exclusivamente da água desses reservatórios e de barreiros, para
sua sustentabilidade, são bastante prejudicadas, tendo que em
muitos casos recorrer ao uso direto desses mananciais ou ao
uso do abastecimento por carros pipas para sua sobrevivência.
Uma característica dessas barragens de terra é que, apesar de serem bem compactadas em seu processo de construção,
ainda permitem a percolação de água de montante para jusante,
fazendo com que o solo a jusante do manancial possua certa
quantidade de água originária da barragem.
O objetivo desse trabalho é propor a utilização da
tecnologia de Filtração em Margem (FM) a jusante de um reservatório de abastecimento no semiárido pernambucano, como
forma de avaliar a capacidade da filtração da água que percola o
paredão da barragem por meio da análise de parâmetros físicoquímicos e biológicos da água. Também, pretende-se verificar
a capacidade de abastecimento de populações difusas a jusante
da barragem.
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TECNOLOGIA DE FILTRAÇÃO EM MARGENS

condições da água a ser tratada (mondardo, 2009).
De acordo com Litz et al. (2011), a passagem da água
contaminada pelo subsolo representa uma importante barreira
para muitos poluentes de fontes difusas que afetam diretamente
a qualidade da água.
Segundo Ojha et al. (2010), a FM é capaz de remover
partículas em suspensão, micróbios, pesticidas, carbono orgânico
total e dissolvido, nitratos e outros contaminantes. Além disso, é
um sistema de baixo custo que também é considerado como um
pré-tratamento para remoção de vários contaminantes físicos,
químicos e biológicos.
No Estado de Santa Catarina, uma pesquisa utilizando
FM foi utilizada como um pré-tratamento, com o objetivo de
adequar a água do manancial de captação (Lagoa do Peri, que
possui elevada concentração de cianobactérias e presença de
saxitoxinas) para a Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (CASAN)(Sens et al., 2006).
Para a remoção de microalgas e cianobactérias, estudos mais aprofundados têm mostrado que esse método pode
eliminar 100% das células de cianobactérias (Sens et al., 2006;
Rabelo, 2006).
No Estado de Pernambuco, os estudos foram iniciados
em 2008 com a aplicação do sistema de FM no Rio Beberibe,
no bairro de Caixa D’água, divisa dos municípios de Recife e
Olinda. Observou-se que o sistema foi altamente eficiente na
eliminação de inúmeros poluentes, sendo capaz de proporcionar
potabilidade a água segundo os índices estabelecidos pela portaria 2.914/2011 do Ministério da Saúde. Os dados iniciais do
processo de aplicação da tecnologia citada podem ser verificados

A Filtração em margem (FM) de corpos hídricos como
lagos, açudes ou rios é um tratamento de água alternativo que
se mostra interessante por seu baixo custo e alta eficiência.
A FM é capaz de eliminar contaminantes físico-químicos, nutrientes e patógenos que estão presentes na água
durante a passagem pelo solo (Schneider et al., 2011;
Schwarzenbach et al., 2006; Schwarzenbach;
Westall, 1981).
A FM, em inglês Bank Filtration, utiliza os materiais
sedimentares das margens e do fundo de um manancial superficial como meio filtrante. Para isso, são construídos poços de
captação nas margens dos corpos hídricos, realizando-se um
bombeamento contínuo, criando artificialmente, uma diferença
de nível entre o manancial e o lençol freático, induzindo o escoamento da água em direção ao poço, com o objetivo de filtrar a
água, realizando a eliminação ou minimização dos contaminantes
presentes na água superficial através da passagem da água pelo
solo.
A água que chega ao poço é, na maioria das vezes,
uma mistura entre as águas infiltradas recentemente através das
margens e a do lençol freático.
A proporção dessa mistura dependerá principalmente
da distância do poço até a margem e de características como
vazão bombeada, condições hidrogeológicas locais, etc.
A FM é um processo simples e que pode ser empregado como um pré-tratamento ou como único tratamento antes
da desinfecção na produção de água potável dependendo das

Figura 1 - Diagrama esquemático dos processos que afetam a qualidade da água durante a filtração em margens
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estiagens, com sérias consequências para a população.
As causas são demasiadamente conhecidas, mas ainda
não enfrentadas de forma consistente e estruturada. A região
semiárida do Nordeste do Brasil tem no correto aproveitamento
dos seus escassos recursos hídricos a condição absolutamente
indispensável, embora não suficiente, à superação da sua situação de subdesenvolvimento econômico e social (Cirilo et al.
2003).
A política de acumulação de água em açudes, típica da
região, tem sido feita sob duas formas. A primeira, em grandes
reservatórios, com capacidade de regularização plurianual, em
bacias hidrográficas de maior porte. Esse tipo de reservatório,
com capacidade da ordem de centenas de milhões de m3, encontra-se presente em diversos estados da região, porém em
pequeno número. A segunda é a acumulação em pequenos e
médios reservatórios espalhados aos milhares por toda a região.
A Figura 2 mostra, como exemplo, a distribuição espacial de açudes na Bacia Hidrográfica do rio Mundaú, região
agreste de Pernambuco, na qual, em área de cerca de 2400 km2,
foram identificados por meio de imagens de satélite cerca de
840 pequenos e médios açudes (SECTMA, 1998). Essa é uma
situação típica de toda a região semiárida do Nordeste.

no trabalho de Paiva (2009).
Freitas (2010) deu continuidade à pesquisa no Rio
Beberibe ainda analisando os parâmetros físicos e químicos da
água do poço, e iniciou as pesquisas em relação à presença de
cianobactérias. Foi verificado a presença de algas na água do rio
com densidade de até 15 mil cel/mL. Já na água do poço, não
se detectou presença desses micro-organismos, evidenciando
assim a capacidade da técnica na eliminação ou redução de
contaminantes.
Os principais processos envolvidos na FM são: filtração,
biodegradação, sedimentação, adsorção, dispersão e mistura
com águas subterrâneas (diluição). A Figura 1 apresenta o
funcionamento da filtração em margem através de um poço,
localizado próximo de um manancial superficial, do qual se
extrai uma vazão Q.

População Difusa e pequenos açudes
no semiárido nordestino
Historicamente, a região Nordeste do Brasil tem sofrido de forma contínua os efeitos de frequentes e prolongadas

Figura 2 - Bacia do Rio Mundaú, Agreste de Pernambuco - Área de aproximadamente 2400km2 com cerca de 840 açudes identificados
por imagens de satélite (SECTMA, 1998)
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MATERIAIS E MÉTODOS

florações tóxicas de cianobactérias e por receber efluentes do
município (Dantas et al., 2010; Bittencourt-Oliveira et al., 2011).
O reservatório tem a faixa de pH variando de alcalina
a neutra, com uma alta disponibilidade de fósforo e nitrogênio
(Bittencourt-Oliveira et al., 2011).

Reservatório de Mundaú–Garanhuns-PE
O reservatório Mundaú possui a capacidade máxima
de acumulação de 1.968.600 m3, construído pelo Departamento
Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS) e o principal
objetivo é o abastecimento da cidade de Garanhuns, mas recebe
parte do esgoto residencial da cidade.
Está localizado no município de Garanhuns cuja altitude
média é de 900m no Planalto da Borborema, mesorregião do
agreste de Pernambuco. O solo da região onde o reservatório
está instalado é do tipo podzólico.
A população do município, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2010 é de
129.392 habitantes.
Esse reservatório foi escolhido por apresentar avançado estágio de eutrofização, caracterizando-se por constantes

PROJETO PILOTO
O projeto piloto executado (Figura 3) visou a utilização
da água que percola a barragem de terra do reservatório de
Mundaú, realizando o aproveitamento dessa água, analisando a
qualidade da mesma em relação a água retirada diretamente do
reservatório e proporcionando um aporte hídrico com melhor
qualidade para as comunidades rurais.
Dessa forma, o local escolhido para implantação da
técnica de FM fica a jusante da barragem do reservatório de
Mundaú, distante aproximadamente 38,00 m do pé do talude de

Paredão da
Barragem
Poço
Trincheira

Corte vertical perpendicular ao paredão da barragem

Paredão da
Barragem

Poço

Visão em perspectiva

Figura 3 – Esquema proposto para o experimento
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RESERVATÓRIO DE MUNDAÚ
(Com floração de cianobactérias)

~38,00m

FLUXO DE ÁGUA NO CORPO DA BARRAGEM

FLUXO DE ÁGUA NA BASE DA BARRAGEM

Figura 4 – Distância do local do poço de FM para a barragem.
Figura 4 – Distância do local do poço de FM para a barragem
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que poderá ser consumida para vários fins.
Como o reservatório recebe águas provenientes de áreas
urbanas, possui uma concentração elevada de poluentes, o que
impede o seu consumo diretamente no reservatório. Contudo,
a pesquisa mostrou que para a região, o poço foi eficiente na
remoção de cianobactérias presentes na água.
Por fim, a pesquisa possui um caráter inovador para a
região em estudo e apresenta importância para o abastecimento
de população difusa que reside no entorno de açudes da região.

jusante do paredão da barragem, conforme a Figura 4.
A diferença de cotas entre o topo da barragem e o nível
da boca do poço é de 14,00 m. A carga hidráulica entre o nível
de água na barragem e o nível de água no poço de FM era de
11,00 m em janeiro de 2011.
Para possibilitar a captação de uma maior quantidade
de água no projeto piloto, optou-se em construir uma trincheira
de captação nas laterais ao poço.
As trincheiras foram preenchidas com areia lavada (de
diâmetro mediana a grossa) sendo assim, possui uma alta permeabilidade durante um longo período, o que proporciona as
trincheiras a capacidade de coletar a água que escoaria nas laterais
do poço e que nunca seria captada. A Figura 5 apresenta o corte
paralelo à barragem, mostrando as trincheiras laterais ao poço.
As trincheiras de captação de cada lado do poço possuem as seguintes dimensões: comprimento 10,00 m, largura
1,00 m e profundidade 1,00 m.
Considerando um índice de vazios da ordem de 0,50, o
volume de água que pode ser armazenado nas valas pode chegar
até 5,00 m3 cada, ou seja, um total de 10,00 m3.
O poço de produção possui um diâmetro de 1,00 m e
uma profundidade de 2,50m com borda livre de 1,00 m acima do
nível do solo. O mesmo foi construído com tubos de concreto
de 1,00 m de diâmetro e altura de 0,50 m cada.
Foram utilizados no total sete tubos de concreto para
a construção do poço. Os três primeiros tubos foram perfurados lateralmente com a ajuda de uma talhadeira (em cada tubo
quatro furos). Após ser inserido o último tubo a região ao redor
do poço foi preenchida com areia lavada para que a mesma
funcione como um pré-filtro.
Um sistema elétrico foi instalado com um relé de modo
que a bomba desligue automaticamente quando o nível chega
no mínimo. Lentamente o poço volta a encher e a bomba é
religada, totalizando ao fim do dia um bombeamento de aproximadamente 5,70 m³/dia.

Caracterização Físico-Química da Água
Turbidez

Figura
6 6– –Análise
parâmetrodedeTurbidez
Turbidez
Figura
Análise do
do parâmetro
A Figura 6 apresenta um gráfico mostrando a medição
desse parâmetro e observa-se que na água do poço (AGp) a
turbidez é sempre inferior a da água do reservatório (AGr), o
que é natural após a passagem da água pelo meio poroso.
Na data de 31/01/11 houve um aumento na turbidez
do poço causado pela limpeza do mesmo, pois a água foi agitada
no dia anterior.
Na data de 12/05/11 observa-se o início do crescimento
dos valores de Turbidez na AGr que coincide com o início do
período chuvoso e vai até 06/09/2011.
Também é possível notar que esse crescimento da curva

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Na pesquisa realizada, executada em uma região semiárida, com o cristalino quase aflorante, a utilização de poços
a jusante das barragens de terra torna-se uma fonte de água
de melhor qualidade para consumo do que a retirada de água
diretamente dos reservatórios.
Após a passagem da água do reservatório pelo solo até
o poço de FM observa-se uma melhora na qualidade na água
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Temperatura

da Turbidez referente à AGr no período de 19/07 a 06/09/2011
seja devido à grande concentração de algas na superfície do
reservatório, onde o vento e o movimento da água contribui
para o aumento da concentração das cianobactérias portadoras
de acinetos, que são células diferenciadas que funcionam como
esporos de resistência e controlam sua posição na coluna d’água
através de estruturas denominadas aerótopos (Whitton;
Potts, 2000) que fazem com que elas flutuem até à superfície,
impedindo a passagem da luz e se multiplicando.
Consequentemente, a queda observada no período
de 06/09 a 10/12/2011 se deve ao período de pequenas precipitações.
A Turbidez é um parâmetro físico, cuja FM é eficiente
na sua redução (Sprenger et al., 2011; Wang et al., 2003;
Schubert, 2002; Ojha et al., 2010).
Segundo a Portaria 2.914/11 do Ministério da Saúde, o
limite máximo de Turbidez para consumo humano é de 5,0 uT
em qualquer ponto da rede no sistema de distribuição de água,
mas devendo sair abaixo de 0,5 uT após o tratamento. No caso
da água do poço (AGp) de FM, a redução da turbidez já era esperada, porém os resultados ainda ficaram maiores que os níveis
para o consumo humano, necessitando tratamento adicional.

Fig
Figura 88 –– Análise
Figura
Análise do
do parâmetro
parâmetrode
deTemperatura
Temperatura

Como a AGp é uma mistura da água do subsolo (AGs)
com a AGr que se infiltrou, a temperatura da água no poço é
mais baixa do que no reservatório em quase todas as análises.
Na Figura 8, apresenta-se um gráfico onde é possível
observar que a temperatura da AGp em 85% das análises estiveram mais baixa do que no reservatório.
A Temperatura, também, pode contribuir para uma
maior degradação bacteriana de contaminantes na passagem da
água pelo solo, já que o aumento da temperatura pode resultar
numa maior reprodução de microorganismos, o que favorece
a decomposição do material orgânico e dos contaminantes
dissolvidos na água (Engeler et al., 2011; White et al.;
2006; Sprenger et al., 2011).
Conforme Sprenger et al. (2011), condições anaeróbias
são predominantes quando a água do rio ou reservatório que
alimenta o sistema de FM é caracterizada por alta poluição
orgânica e águas com temperaturas acima de 22 °C.
Nos resultados obtidos houve uma variação de 2,0 °C
na média de AGr para AGp, indicando que possivelmente a
viscosidade da AGr é menor, promovendo um maior fluxo para
o interior do solo. Porém, a mistura da AGr com temperatura
mais elevada com a AGs reduz a temperatura, aumentando
possivelmente a sua viscosidade na água do interior do solo.

Condutividade Elétrica

Figura 7 – Análise do parâmetro de Condutividade Elétrica
Figura 7 – Análise do parâmetro de Condutividade Elétrica

Foi possível observar (Figura 7) que os níveis de condutividade elétrica na água do poço (AGp) é o dobro do valor
da AGr indicando talvez que o poço capta a água mais salina
do reservatório em águas mais profundas.
Em águas cujos valores de pH se localizam nas condições de pH> 9 ou pH< 5, faixas encontradas no reservatório
e no poço, os valores de condutividade são devidos apenas às
altas concentrações de poucos íons em solução, dentre os quais
os mais frequentes são o H+ e o OH-.
Também é possível notar através das duas curvas certa
correlação, já que, quando a condutividade da AGr se eleva,
ocorre uma elevação também na AGp, o que pode explicar que
o sistema está em conexão, e com a passagem da AGr pelo solo
até o poço ocorre a elevação da sua salinidade e concentração
de ferro.

Oxigênio Dissolvido (OD)
Quando o poço de FM foi construído, foi observado
que o solo possui uma camada de aproximadamente 50 cm de
espessura com bastante matéria orgânica (MO), aproximadamente
num raio de 50 m do poço e onde fica reservada uma significativa
quantidade de água oriunda do reservatório.
Antes de chegar ao poço de FM essa água que provavelmente já perdeu grande parte do OD, se infiltra nas camadas
mais profundas, onde começam a atuar as bactérias anaeróbias na
decomposição dessa matéria orgânica, até alcançar o poço de FM.
A Figura 9 descreve bem a variação de OD durante todo
o período. Pode-se dizer que parte do oxigênio contido na água
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A retenção de metais pesados nos processos de FM é
influenciada pela sorção, pela precipitação e por processos de
troca iônica que são dependentes do pH, das condições redox,
da textura dos sedimentos, das forças iônicas e do material do
aquífero (bourg et al. 1989; boyd, 1990).
O pH ácido favorece os processos de dissolução dos
compostos de Ferro precipitando-se em forma de óxidos e
hidróxidos (kabata-pendias e pendias, 1992) o que pode ser
verificado na análise de ferro presente na água.
Alguns minerais presentes no solo apresentam cargas
iônicas dependentes do pH e essas cargas se modificam com o
pH do meio. Em nosso estudo, o pH da AGr é alcalino (cuja
média é de 8,39), e a análise química realizada no solo mostrou
que o pH do mesmo é ácido, variando de 5,52 a 5,74. Foi observada essa modificação do pH com o meio, uma vez que na
água do poço de FM o pH teve uma média de 6,34.
Na AGp o pH sempre está abaixo de 7,00 indicando
um ambiente pouco ácido (Figura 10), porém em níveis de
aceitação de potabilidade de acordo com a Portaria do MS
2.914/2011. A acidificação da água no poço pode ser em razão
da solubilização de ácidos húmicos e fúlvicos, comuns em solos
ricos em matéria orgânica.
Em relação aos valores máximos e mínimos não houve
uma variação considerável durante o período analisado. Além
disso, o pH neutro a alcalino e temperaturas acima de 20ºC (o
que ocorreu durante todo o período analisado) favorecerem a
ocorrência de florações nos ecossistemas aquáticos, como esperado na literatura sobre o assunto (chorus ; bartram 1999).

Figura99––Análise
Análisedo
doparâmetro
parâmetro de
de Oxigênio
Oxigênio Dissolvido
Dissolvido
Figura

do reservatório, ao ser misturada com a AGs, é consumida pelos
microorganismos presentes no subsolo, reduzindo a quantidade
de oxigênio produzindo um ambiente quase anaeróbio.
Como no subsolo não há atividade de micro-organismos fotossintetizantes, os quais liberam O2 para água, e pela
presença de microorganismos decompositores aeróbicos, que
utilizam aquele elemento na oxidação da matéria orgânica, é
normal que a concentração de oxigênio diminua.
Entretanto, os valores de oxigênio dissolvido (OD)
encontrados no poço se enquadram na Resolução do CONAMA
357/05, em que o nível de OD deve ser no mínimo 2mg/L na
água que será utilizada no abastecimento público.
Observa-se também que, ao aumentar a quantidade
de oxigênio dissolvido na AGr, sobe também a quantidade de
oxigênio dissolvido na AGp, mostrando que existe uma conexão
entre AGr e AGp. É claro que a AGr que se infiltra no solo até
chegar ao poço de FM leva certo tempo, talvez dias, porém a
tendência de elevação ou decaimento é muito importante nesse
processo.
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argiloso para a indústria da construção.
Segundo Vieira (1975) a água que escoa pelo solo do
horizonte A para o B durante o processo de lixiviação produz
um estado ácido, como pode ser comprovado pelos resultados
da análise química do solo.
Quando as partículas de óxido de ferro se agregam,
ou seja, se oxidam e se precipitam, substâncias adsorvidas na
coluna de água que percola o solo são retiradas ou adsorvidas,
e daí vários contaminantes contidos na água são retidos pelos
óxidos do sedimento do fundo no horizonte B (Sigg, 1985;
Randall et al., 1999).
Além disso, os óxidos podem agir como catalizadores
ou como reagentes no meio, acelerando as taxas de oxidação de
matéria orgânica, o que na AGp também é elevado.
Essa grande concentração de Ferro Total (Figura 11)
influenciou diretamente em diversos parâmetros, como cor,
turbidez, condutividade elétrica, dentre outros.

mostrou-se viável, evidenciando um potencial aproveitamento
das águas que percolam para jusante.
A tecnologia pode ser aplicada em diversas barragens de
terra na região semiárida brasileira que permitem a percolação
de água pelo maciço realizando o tratamento natural.
A vazão obtida no poço de FM construído é muito
baixa em relação à necessidade de abastecimento de um município, porém é um aporte hídrico considerável em se tratando
de pequenas comunidades rurais.
O projeto do poço e das trincheiras de captação correspondeu às expectativas de coletar o maior volume de água
possível para ser bombeado.
A tecnologia de FM permite obter concentrações
aceitáveis do ponto de vista de potabilidade em relação à nova
Portaria do MS 2.914/11. No entanto, ficou evidente que a
tecnologia não consegue eliminar ou minimizar a presença de
sais, o que já era esperado, e se o pH do solo é ácido proporciona uma grande quantidade de íons H+ e OH-, aumentando
significativamente a condutividade elétrica.
Pode-se dizer que o pH do solo é determinante em
quase todos os processos de tratamento natural que ocorre no
interior do solo em se tratando das reações físicas, químicas e
biológicas.
As análises químicas do solo comprovaram que a
grande quantidade de ferro na água do poço é proveniente dos
processos de lixiviação do solo, já que se trata, no experimento,
de um solo podzólico, e que a mobilidade desse elemento no
solo é bastante reduzida sob as condições de oxidação e de pH
ácido. No local onde o poço foi construído, que seria o curso
natural do rio e que por sua vez é por onde durante anos a água
que percola a barragem lixivia o solo, produzindo um acumulo
de ferro, dentre outros elementos próprios desse tipo de solo
na condição de lixiviação.
Em relação às cianobactérias presentes na água do reservatório, observa-se que a tecnologia de Filtração em Margens
foi capaz de eliminar 100% das mesmas quando observadas as
análises da água do poço.

ANÁLISE BIOLÓGICA
Devido ao aumento de cianobactérias nos reservatórios
de abastecimento de água, o Ministério da Saúde através da
Portaria Nº 2.914/2011, demonstrou grande preocupação em
relação à densidade de cianobactérias e suas toxinas.
Diversos gêneros e espécies de cianobactérias foram
encontradas no reservatório Mundaú em Garanhuns - PE,
durante amostragens do ano de 2011.
Os resultados obtidos quanto à composição de cianobactérias no reservatório Mundaú são semelhantes ao encontrado por Lira (2009) na análise da distribuição vertical das
comunidades fitoplanctônicas no mesmo corpo d’água e em
outros mananciais. De acordo com Moura et al. (2010), variáveis
como turbidez, sólidos totais dissolvidos, condutividade elétrica,
temperatura e oxigênio dissolvido seguiram o mesmo padrão
dos resultados atuais.
Vários dos gêneros e espécies encontradas no reservatório Mundaú são potenciais produtores de toxinas, como por
exemplos as citotoxinas, Sens et al. (2006).
No entanto, nas amostras de água coletadas no poço
não foi encontrada nenhuma espécie de cianobactérias.
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CONCLUSÕES
Em regiões semiáridas toda água precisa ser aproveitada, mesmo quando tem baixa qualidade. O objetivo principal
desse trabalho foi utilizar a tecnologia de FM para fins de
abastecimento de pequenos agricultores que moram próximos
dos açudes fazendo não mais a captação direta ao reservatório,
e sim no poço de FM, já que o reservatório estaria impróprio
para captação direta.
Os resultados obtidos evidenciam a capacidade da tecnologia de Filtração em Margens para eliminação ou redução de
contaminantes físico-químicos e das espécies fitoplanctônicas
presentes na água do reservatório.
A aplicação da tecnologia de FM a jusante da barragem
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RESUMO
As projeções de vazões para as bacias brasileiras que possuem plantas produtoras de hidroeletricidade foram obtidas usando as precipitações dos
modelos globais do CMIP3 (utilizados no quarto relatório do Intergovernmental Panel on Climate Change - IPCC-AR4) para o período de 2010 a
2099 dos cenários A1B, B1 e A2. As vazões foram geradas a partir desta chuva pelo modelo hidrológico Soil Moisture Account Procedure (SMAP),
sendo inicializado por precipitações corrigidas estatisticamente a partir dos dados de chuva mensal do Climatic Research Unit (CRU) e por evaporações
estimadas pelo método de Penann-Mothieth. Foram analisados os impactos percentuais nas vazões médias anuais para os períodos de 2010 a 2039, 2040
a 2069 e 2070 a 2099 em comparação ao período de 1931 a 1999. Os modelos do IPCC-AR4 convergem quanto ao impacto no setor elétrico na região
sudeste/centro-oeste e Sul, mostrando que possivelmente as vazões devem reduzir em até 5% em cada período de 30 anos em Furnas e aproximadamente 4%
até o final do século em Itaipu. Quanto ao setores Norte e Nordeste a divergência entre modelos indica bastante incerteza nestas regiões, porém sugerem uma
margem na qual o planejamento de infraestrutura deve ocorrer. As divergências dos modelos IPCC-AR4 quanto às projeções demonstram grande incerteza.
Entretanto, estas informações definem uma margem dos possíveis cenários futuros de vazões e podem ser consideradas na adoção de políticas de gestão.

Palavras Chave:
Introdução
A matriz energética brasileira é basicamente constituída
por energias consideradas limpas, principalmente provenientes
de hidroelétricas. A hegemonia da hidroeletricidade na matriz
de energia elétrica brasileira impõe cautelosa análise sobre o
regime fluvial e seus padrões de variação temporal, tendo em
vista o significativo impacto que estas variações podem produzir
na oferta de energia, e consequentemente, em toda a economia
nacional (ALVES et al., 2013).
Diante disso, existe uma demanda pelo Estado e pelas
empresas privadas por informações climáticas para tomada de
decisão ao nível regional/local. Informações de variabilidade e
mudanças climáticas de qualidade podem tornar o planejamento
energético mais eficaz e minimizar os potenciais impactos sobre
a disponibilidade deste recurso (BANCO MUNDIAL, 2010).
O processo de planejamento da expansão do sistema
elétrico brasileiro é composto, dentre outras atividades, por
simulações computacionais de configurações futuras do sistema
de energia elétrica que se baseiam em previsões e projeções
(COSTA et al., 2007). Nestas simulações se busca localizar

e mensurar necessidades elétricas e energéticas futuras, com
intuito, principalmente, de permitir a segurança do suprimento
e a minimização dos custos de investimento e operação. O planejamento energético da expansão da oferta de energia elétrica
deve ser ajustado de forma a atender às projeções de consumo
de energia, considerando níveis de garantia de suprimento
adequados e ao menor custo possível.
Neste sentido, projeções de precipitação e vazão fornecem informações importantes para o setor hidrelétrico, pois
podem definir os possíveis impactos sofridos na geração de
energia. Além disso, a possibilidade de projetar variações e/ou
mudanças climáticas com antecedência permite que as autoridades tomem decisões que minimizem os impactos de mudanças
no clima, reduzindo assim o grau de vulnerabilidade do suprimento de energia nacional. O planejamento adequado pode
reduzir os impactos sociais e econômicos em diversos setores,
como por exemplo, os decorrentes do episódio do “apagão”
no setor elétrico brasileiro. Desta forma, torna-se relevante
para o desenvolvimento de políticas públicas a identificação
das alterações na ocorrência do clima e os possíveis impactos
no regime de vazões.
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analisada.
Já no trabalho de Mello et al.(2008), foi realizado o
downscaling das precipitações mensais para os anos de 2001 a 2099
para a bacia hidrográfica do rio Paracatu, simulados pelo modelo
de circulação geral do HadCM3. As precipitações interpoladas
serviram como entrada em um modelo do tipo precipitaçãovazão, que possibilitou a estimativa das vazões mínimas em 21
estações fluviométricas distribuídas na bacia. Para o cenário A2,
verificou-se tendência de aumento na disponibilidade hídrica
em todas as estações fluviométricas, variando de 31 a 131% até
2099. Para o cenário B2, não foi verificada nenhuma tendência
significativa.
Dentre os modelos conceituais disponíveis para a realização de estudo de séries hidrológicas com intervalo de tempo
mensal, de distribuição livre e código aberto, destacam-se os
modelos concentrado Soil Moisture Accounting Procedure - SMAP
(LOPES et al.,1981) e o modelo semi-distribuído para Grandes
Bacias – MGB (COLLISCHONN et al., 2007). No entanto,
segundo Guilhon et al. (2007), apesar do modelo MGB possuir
uma melhor representação dos processos dinâmicos da água
no solo, ele requer um número muito maior de informações, e
seus resultados para as bacias dos rios Paraná e Paranaíba foram
muito próximos dos resultados obtidos com as previsões do
modelo SMAP.
O objetivo deste trabalho é analisar as projeções dos
modelos globais do CMIP3 (publicados pelo quarto relatório
do IPCC-AR4) para os cenários A1B, A2 e B1 para o século
XXI, buscando identificar tendências nas variações interanuais
e mudanças na sazonalidade nas bacias que compõe o setor
elétrico do Brasil utilizando o modelo hidrológico SMAP.

As mudanças e variabilidade climáticas têm sido alvo
de discussões e pesquisas científicas em todo mundo com vistas
ao entendimento de sua ocorrência (IPCC, 2007(a); NOBRE,
2005; SILVEIRA et al.,2013(a); MARENGO; SOARES et al.,
2005; MARENGO; VALVERDE, 2007). O Intergovernmental
Panel on Climate Change (IPCC) é o principal órgão científico
internacional para as avaliações das alterações climáticas, e foi
criado pelo Programa das Nações Unidas para o Ambiente
(PNUA) e pela Organização Mundial de Meteorologia (OMM)
em 1988, para fornecer visões científicas claras sobre o estado
atual do conhecimento das mudanças climáticas e seus possíveis
impactos socioeconômicos e ambientais (IPCC).
Desde 1988, quando foi criado o IPCC, cientistas
vinculados aos principais centros de pesquisa em clima têm se
reunido para publicar relatórios sobre os possíveis cenários de
emissão de gases de efeito estufa na atmosfera e os impactos nas
diversas variáveis climáticas. Até o momento, foram publicados
quatro relatórios: em 1990 em Sundsvall (Suécia), 1995 em Roma
(Itália), 2001 em Acra (Gana) e 2007 em Paris (França).
O quarto relatório fornecido pelo IPCC, divulgado em
fevereiro de 2007, confirma a projeção de aumento da temperatura média da atmosfera. Dados evidentes de mudanças globais
foram apresentados no AR4, em decorrência do aumento da
concentração dos gases de efeito estufa a partir de atividades
humanas. As concentrações de dióxido de carbono (CO2), de
gás metano (CH4) e de óxido nitroso (N2O) ultrapassaram os
valores pré-industriais. Os indicadores de mudanças climáticas
mostrados por esse relatório foram o aumento da temperatura
global, aumento do nível do mar e a redução da cobertura de
gelo. Estas alterações afetam diretamente o ciclo hidrológico e
podem afetar as vazões obtidas no setor hidroelétrico.
Vários estudos foram realizados com o objetivo de
verificar as influencias das mudanças climáticas nos recursos
hídricos, empregando os resultados dos cenários e modelos de
circulação geral e regional criados pelo IPCC, acoplando esses
resultados ao modelo hidrológico, ou apenas criando cenários
hipotéticos de modificações climáticas (FERNANDES, 2012;
MILLY et al., 2005; TOMASELLA et al., 2009).
Milly et al. (2005) utilizaram resultados de simulações
de 12 modelos climáticos em estudo que utilizou cenário de
emissão A1B do CMIP3 e projeções para o período 2041-2060.
Os resultados mostraram que há concordância dos modelos para
o aumento da vazão (entre 10% e 40% - valores médios dos
12 modelos) na bacia do Paraná-Prata e redução da vazão (até
20% - valores médios dos 12 modelos) no leste da Amazônia
e Nordeste do Brasil.
Tomasella et al. (2009) apresentaram simulações para a
bacia do rio Tocantins, para o cenário A1B do CMIP3, usando
o modelo regional ETA (com resolução 40 km) com condições
de contorno do modelo global Hadley Centre (HadCM3). As séries de precipitação e temperatura do ar foram utilizadas como
dado de entrada para o Modelo hidrológico de Grandes Bacias
(MGB-IPH). Para o período de 2080-2090, a redução da vazão
na bacia é da ordem de 30%, com a possibilidade de alcançar
até 60% no período de estiagem. Segundo os autores, o estudo
indica que o impacto não é uniforme para o ano inteiro e que
pode variar a depender das características físicas da sub-bacia

2. METODOLOGIA
A metodologia divide-se, basicamente, em três etapas.
A primeira consiste em obter as evapotranspirações potenciais a
partir dos modelos do IPCC-AR4, usando o método de PenmanMotheith. A segunda consiste na obtenção das precipitações dos
modelos para bacia de interesse usando interpolação para uma
grade de pontos pré-definida em cada bacia, para posterior
correção estatística para remoção de viés usando a função de
distribuição gama. Já na terceira etapa obtém-se as vazões usando
o modelo hidrológico SMAP, tendo como dados de entrada as
evapotranspirações e precipitações corrigidas. Desta forma, a
partir da estimação das variáveis evapotranspirações, precipitação e vazão, é possível quantificar a sensibilidade da oferta à
variabilidade e as (às) mudanças climáticas.

2.1. Região de Estudo
Na Figura 1 são mostradas as bacias monitoradas pelo
Operador Nacional de Sistemas (ONS). Com exceção da bacia
de Santo Antônio, todas estão completamente inseridas em território brasileiro. O amplo sistema de produção e transmissão de
energia elétrica do Brasil – Sistema Interligado Nacional (SIN)
– implica numa grande diversidade de regiões, que possuem
influencias climáticas de vários fenômenos meteorológicos.
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Figura 1 - Bacias do setor elétrico brasileiro utilizadas no trabalho

Figura 1 – Bacias do setor elétrico brasileiro utilizadas no trabalho.
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Devido a isso, várias bacias possuem comportamentos sazonais
distintos (conforme Figura 2), a fim de se aproveitar ao máximo
os recursos energéticos existentes no País e a sazonalidade hidrológica própria de cada região. O sistema é dividido em quatro
subsistema: Região Sudeste/Centro-Oeste, Região Sul, Região
Norte e Região Nordeste. Estes subsistemas são interligados por
uma extensa malha de transmissão que possibilita a transferência
de excedentes energéticos e permite a otimização dos estoques
armazenados nos reservatórios das usinas hidroelétricas.
Na Figura 2 é mostrada a energia natural afluente para
os quatro subsistemas do SIN. Existe uma complementariedade
hidrológica existente entre as Regiões Sudeste/Centro-Oeste e
Sul. A distribuição das energias naturais afluentes médias mensais mostra que os respectivos períodos secos e úmidos não são
coincidentes nessas regiões. A natureza do Sistema Interligado
Nacional faz com que exista um acoplamento espacial e temporal
das decisões tomadas na sua operação energética.
O setor Nordeste é formado pelas bacias de Sobradinho e Xingó. O Nordeste brasileiro possui um ciclo anual bem
definido de precipitações, onde predominam dois períodos
distintos: o período de chuva e o período seco (CAVALCANTI
et al., 2009). O período chuvoso concentra-se entre dezembro
e julho e o principal sistema produtores de chuva é a zona de
convergência intertropical-ZCIT seguido de sistemas secundários tais como: linhas de instabilidade, complexos convectivos
de mesoescala e efeitos de brisas, proximidade das frentes frias
e os vórtices ciclônicos de ar superior.
O setor Norte é formado pelas bacias Serra da Mesa,
Lajeado, Tucuruí, Belo Monte, Teles Pires, São Luiz do Tapajós
e Santo Antônio. A sazonalidade da região Norte é praticamente
coincidente com a região Nordeste, onde, durante o período
chuvoso, as vazões de Tucuruí são extremamente elevadas, indicando que parte da energia gerada pode ser levada para outra
região. O principal sistema climático causador de chuvas que
influencia nessa região é a zona de convergência do Atlântico Sul.

A região Sudeste/Centro-oeste é a de maior demanda
do país e importar energia de outras regiões a maior parte do
ano. A região Sudeste é composta pelas bacias: Emborcação,
Nova Ponte, Itumbiana, São Simão, Furnas, Água Vermelha,
Nova Avanhandava, Porto Primavera, Rosana, Santa Cecília,
Três Marias. Esta região também é bastante influenciada pela
zona de convergência do Atlântico Sul.
A região Sul é formada pelas bacias de Itaipú, Salto
Caxias, Itá e Dona Francisca. Esse setor possui grande variabilidade de armazenamento e a região Sudeste/Centro-oeste é
extremamente dependente desta região. Esta região é bastante
influenciada por frentes frias.

2.2. Dados observacionais
A base de dados observacionais utilizadas para fazer
a correção estatística gama para precipitação é proveniente da
University of East Anglia/Climate Research Unit (CRU) (NEW et
al., 1999; NEW et al., 2001) e os dados disponibilizados pelo
Instituto Nacional de Meteorologia (INMET).
O conjunto de dados do CRU corresponde à precipitação mensal entre os anos de 1931 e 1999, com resolução de
0,5 graus para o continente, sendo usado para a correção estatística dos modelos globais do IPCC-AR4. Enquanto os dados
do INMET correspondem à série de precipitações mensais de
1997 a 2007, sendo utilizado para a validação e calibração dos
parâmetros do modelo chuva-vazão.

2.3. Modelos do IPCC
Os dados provenientes do IPCC são resultados de simulações de modelos globais de alguns centros de pesquisa que
contribuíram para esse relatório (conforme Tabela 1), forçadas
pelas concentrações observadas de gases de efeito estufa durante
o século XX (simulações 20C3M). Para este experimento foram

Tabela 1 - Relação dos modelos Globais do CMIP3

Designação do
Modelo

Tabela 1 – Relação dos Modelos Globais do CMIP3.
Cenários
Instituição ou Agência; País
disponíveis

Rodadas
disponíveis

BCCR-BCM2

Bjerknes Centre for Climate Research,
Universidade de Bergen; Noruega

A1B e B1

run1

CSIRO-MK3

CSIRO; Austrália

A1B e B1

run1

INM-CM3.0

Institute of Numerical Mathematics,
Russian Academy of Science; Rússia

A1B, B1 e A2

run1

GISS-AOM

Nasa Goddard Institute for Space
Studies (NASA/GISS); Estados
Unidos

A1B e B1

run1

MIROC3.2-HIRES

CCSR/ NIES/ FRCGC; Japão

A1B e B1

run1

MIROC3.2MEDRES

CCSR/ NIES/ FRCGC; Japão

A1B, B1 e A2

run1, run2 e
run3

62

RBRH – Revista Brasileira de Recursos Hídricos Volume 19 n.4 –Out/Dez 2014, 59-71

usados apenas aqueles modelos que disponibilizaram temperatura
máxima e mínima do ar, visto que o cálculo de evapotranspiração
potencial sugerido neste trabalho (seção 2.5) só seria possível
usando essa informação.

de gases estufas bem inferior aos cenários A1B e A2 no final
século XXI.

2.3.1 Cenários do século XXI

O modelo chuva-vazão Soil Moisture Accounting Procedure –
SMAP (LOPES et al., 1981) é do tipo conceitual, determinístico
e de estrutura concentrada. Este modelo faz parte da grande
família dos modelos hidrológicos de cálculo de umidade do
solo. Sua estrutura é relativamente simples, cujos parâmetros
são relacionados com parâmetros físicos médios da bacia.
O SMAP, em sua versão mensal, utiliza em seu esquema
conceitual dois reservatórios lineares representando o solo (camada superior) e o aquífero, como pode ser visualizado na Figura
3a. A cada evento de precipitação (P) é realizado um balanço
de massa. Uma parcela de (P) é transferida como escoamento
superficial (Es). Este cálculo é feito através da equação do “Soil
Conservation Service” (SCS) para escoamento superficial. A lâmina
restante da precipitação subtraída do escoamento superficial (PES) sofre perda por evaporação em nível de evaporação potencial
(Ep), logo a lâmina remanescente (P-Es-Ep) é adicionada a um
reservatório que representa a camada superior do solo. Neste, a
umidade é atualizada ao longo do tempo através das perdas por
evapotranspiração real (Er) que dependem do nível do reservatório (Rsolo) e da capacidade de saturação do solo (Sat). Outra
saída deste reservatório é a recarga no reservatório subterrâneo
(Rec) onde é utilizado o conceito de capacidade de campo (Capc)
para determiná-la. Este terceiro reservatório também é linear
e o nível de água existente (Rsub) é deplecionado a uma taxa
constante de recessão do escoamento básico (K), resultando em
escoamento básico (Eb). A soma do escoamento superficial e
básico fornece a vazão no ponto de controle da bacia.

2.4. O modelo SMAP

Para avaliação das projeções para o século XXI serão
considerados os cenários A1B, A2 e B1.
O cenário A1 destaca um rápido crescimento econômico
na primeira metade do século XXI associado com um declínio
na segunda metade e a inserção de novas tecnologias (IPCC,
2007(a)). A família A1 se divide em três grupos:
• A1F: aprimoramento da tecnologia com ênfase nos
combustíveis fósseis;
• A1T: evolução da tecnologia a base de combustíveis
não fósseis;
• A1B: sugere um equilíbrio entre as diversas fontes
de energia.
O cenário A1B sugere um pico das emissões de gases
estufa na metade do século XXI, seguido por uma tendência
de redução na segunda metade do século XXI.
O cenário A2 projeta um crescimento contínuo da população associado um lento desenvolvimento tecnológico, isto
implica em emissões acentuadas de dióxido de carbono. Este
cenário é considerado o mais pessimista para o século XXI em
termos de emissões de gases estufas.
O cenário B1 projeta um mundo com população global crescente a taxas inferiores ao A2 e soluções locais para
sustentabilidade econômica, social e ambiental. O crescimento
econômico é intermediário, considera um progresso tecnológico
menos acelerado e diversificado. Esse cenário é considerado o
mais otimista dos três avaliados, propõe um nível de emissões

(a)

(a)

(b)
Figura 3 –(a)Esquema conceitual do modelo chuva-vazão SMAP.
Figura 3 –(a)Esquema conceitual do modelo chuva-vazão
SMAP. (b)Gráfico
deecalibração
e validação
do modelo
SMAP
no rio Teles Pires
(b)Gráfico
de calibração
validação do
modelo SMAP
no rio Teles
Pires.

63

Análise das projeções de vazões nas bacias do setor elétrico brasileiro usando dados do ipcc-ar4 para o século xxi

O SMAP mensal possui quatro parâmetros: capacidade
de saturação do solo (Sat); parâmetro que controla o escoamento
superficial (PEs); coeficiente de recarga, parâmetro relacionado
com a permeabilidade na zona não saturada do solo (Crec); taxa
de deplecionamento (K) do nível (Rsub) que gera o escoamento
de base (Eb); Outras duas variáveis de estado precisam ter seus
valores inicializados: taxa de umidade do solo inicial (TUin) que
determina o nível inicial do reservatório do solo (Rsolo); valor
do escoamento de base inicial (EBin) que define o valor inicial
do reservatório subterrâneo (Rsub).
Nesta aplicação o modelo SMAP teve desempenho
satisfatório. Em intervalo de tempo mensal o modelo trabalha
com a chuva acumulada de cada mês, sendo mais relevante o
aspecto quantitativo da chuva média na bacia do que a distribuição espacial de cada evento de chuva. Por esta razão seu uso em
grandes bacias é adequado e os resultados correspondem bem
às características médias das bacias. A calibração foi efetuada
para o período setembro de 1997 a agosto de 2002 e a validação
para setembro de 2002 a agosto de 2007. A Figura 3b apresenta
a calibração e validação do modelo SMAP no rio Teles Pires.
As variáveis de estado iniciais dos reservatórios do
solo e subterrâneo TUin e EBin foram ajustadas manualmente
para equiparação da vazão observada e calculada no primeiro
intervalo de tempo de cada período de calibração. O parâmetro
K foi estimado pela recessão dos hidrogramas observados. Os
parâmetros Sat, Pes e Crec foram calibrados por um procedimento semiautomático utilizando-se a ferramenta Solver do
Excel seguido de um refinamento manual por tentativa e erro.
A função objetivo para o Solver foi maximizar o coeficiente de
eficiência de Nash-Sutcliffe, sendo o ajuste manual final baseado
na visualização dos gráficos de comparação entre a vazão observada e calculada. Esse procedimento foi efetuado para cada
sub-bacia e nos períodos de validação foi exigido um bom ajuste
visual e coeficientes de Nash-Sutcliffe acima de 0,8.
Para o uso deste modelo chuva-vazão as precipitações
dos modelos do IPCC-AR4 são corrigidas estatisticamente

usando a função de distribuição gama (conforme seção 2.5)
e evaporações de entrada são obtidas a partir do método de
Penman-Monteith (conforme seção 2.6).
2.5 Correção estatística
Um modelo probabilístico muito atraente para a representação de variáveis hidrológicas que apresentam versatilidade de formas e coeficientes de assimetria das variáveis é a
distribuição gama. Esse modelo possui numerosas aplicações
bem sucedidas em modelagem de vazões, porém, a distribuição
gama também pode ser aplicada para análises de precipitação
de duração diárias, semanais, mensais e anuais. Para o presente
trabalho a correção estatística via função gama é feita nas séries
de precipitações mensais dos modelos do IPCC-AR4.
Para a correção gama foi utilizado um ajuste de viés
seguindo os seguintes passos:
1º - Ajuste da distribuição gama para os dados observados;
2º - Ajuste da distribuição gama para os dados de
precipitação dos modelos para o século XX para identificar o
problema no ajuste do viés;
3º - Ajuste da distribuição gama para os dados de
precipitação dos modelos do século XXI;
4º - Correção das precipitações do século XX e XXI.
A Figura 4 descreve a relação entre a probabilidade
acumulada e a precipitação. O mapeamento da probabilidade
foi utilizado para correção do viés da precipitação mensal baseando-se em duas funções de distribuição acumulativa (FDA),
sendo uma a função obtida por meio de dados modelados e a
outra função obtida por meio de dados observados. Cada FDA
encaixa-se com uma distribuição gama, salvando os parâmetros
de forma e escala.
Maiores detalhes da correção estatística utilizad podem
ser encontarados em Fernandes (2012).

Figura 4 – Correção de viés usando a função de distribuição gama.

Figura 4 – Correção de viés usando a função de distribuição gama
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2.6. Modelo de Estimativa de Evapotranspiração
Penman-Monteith

e

Para o cálculo da evapotranspiração de referência (ETo)
é usado o método de Penman-Monteith (ALLEN et al., 1998),
serão usados como dados de entrada deste método as temperaturas máxima e mínima de cada modelo climático global e as
demais variáveis são baseadas no clima presente (1931 a 1999).
Segundo este método a evapotranspiração de referência é dada
segundo a equação 1:

ETo =

0,408∆(Rn -G)+γ

900
u (e -e )
T+273 2 s a

Onde Rns é a radiação de onda curta líquida que chega à
superfície terrestre (MJ m2 dia-1); Rnl é a radiação de onda longa
líquida que sai da superfície terrestre (MJ m2 dia-1).

Onde α é o albedo ou coeficiente de reflexão da
cobertura vegetal, o qual assume o valor de 0,23 para a grama
de referência
hipotética (adimensional);
(9)

Onde: ETo é a evapotranspiração de referência (mm
dia-1); Rn é a radiação líquida na superfície das culturas (MJ
m2 dia-1); G é o fluxo de calor no solo (MJ m2 dia-1); T é a
média diária da temperatura do ar a 2 m de altura (ºC); u2 é a
velocidade do vento a 2 m de altura (m s-1); es é a pressão da
saturação de vapor (kPa); ea é a pressão de vapor atual (kPa);
(es - ea) é o déficit de saturação de vapor (kPa); Δ é a inclinação
da curva da pressão de vapor versus temperatura (kPa ºC-1); γ
(kPa oC-1) é a constante psicrométrica.
A velocidade do vento, a radiação líquida, a pressão de
vapor real ou atual e a temperatura máxima e mínima formam
um conjunto de dados básicos para estimativa da ETo PenmanMonteith (ETo). Através deste conjunto de dados é possível
estimar diversas variáveis. Conforme equações a seguir.
A constante psicrométrica é dada pela equação 2:
𝛾𝛾 = 0,665𝑥𝑥10−3 𝑃𝑃𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎

𝑅𝑅𝑛𝑛𝑛𝑛 = 𝜎𝜎 (

)

293

∆=

17,27∗𝑇𝑇
)
𝑇𝑇+237,3
(𝑇𝑇+237,3)2

𝑒𝑒𝑎𝑎 = 𝑒𝑒 ° (𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ) = 0,611 exp (

(3)

17,27∗𝑇𝑇

𝑇𝑇+237,3

(4)

(5)

Onde e°(T) é a pressão de saturação de vapor (kPa)
em determinada temperatura do ar T (oC). A pressão de vapor
na saturação, equação 6,

𝑒𝑒𝑠𝑠 =

𝑒𝑒 ° (𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 )+𝑒𝑒 ° (𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 )

𝑅𝑅𝑠𝑠

𝑅𝑅𝑠𝑠𝑠𝑠

− 0,35)

(10)

17,27𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 +273,3

)

(11)

Onde ea é a pressão de vapor real (kPa); (Tmín) é a
pressão de saturação de vapor na temperatura mínima (kPa) e
Tmín é a temperatura mínima (◦C);
Segundo Allen et al.(1998), o grau de cobertura de
nuvens de uma localidade é que estabelece a diferença entre a
temperatura máxima e mínima. Com pouca cobertura de nuvens
as temperaturas são mais elevadas durante o dia em razão da
transparência atmosférica à radiação solar que chega, e temperaturas mais baixas a noite em razão de menos radiação de onda
longa refletida que é absorvida pela atmosfera. Isto proporciona
um maior Tmax e um menor Tmin. Já em dias nublados, Tmax é
um pouco menor por conta da radiação absorvida e refletida
pelas nuvens. Da mesma forma, Tmin também será um pouco
mais alta, devido à cobertura de nuvens que opera como uma
coberta que diminui a radiação de onda longa líquida refletida.
Assim, o cálculo da radiação baseia-se pela diferença entre as
temperaturas máxima e mínima:

exp é a base do logaritmo natural e T é a média da
temperatura do ar (oC), que pode ser calculada pela equação 5,

𝑒𝑒 ° (𝑇𝑇) = 0,6108 ∗ 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒

) (0,34 − 0,14√𝑒𝑒𝑎𝑎 ) (1,35

Onde z é a altitude da estação em relação ao nível do
mar (m) e Ra é a radiação extraterrestre (MJ m-2 dia-1).
Allen et al. (1998) assume que a temperatura mínima é
muito próxima do ponto de orvalho o ar deve estar próximo da
saturação com vapor d’água e a umidade relativa deve está muito
próxima de 100%. Esta temperatura é utilizada para estimativa
da pressão de vapor real (ea), neste caso:

Onde z é a altitude em relação ao nível do mar (m). é
dado pela equação 4,

4098(0,6108∗𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒

2

𝑅𝑅𝑠𝑠𝑠𝑠 = (0,75 + 2 ∗ 10−5 𝑧𝑧)𝑅𝑅𝑎𝑎

(2)

293−0,0065𝑧𝑧 5,26

𝑇𝑇𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎 𝐾𝐾 4 +𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝐾𝐾 4

Onde σ é a constante de Stefan-Boltzmann (4,903 x 10-9
MJ m2 dia-1); TmáxK é a temperatura máxima absoluta durante
período de 24 h (K); TmínK é a temperatura mínima absoluta
durante período de 24 h (K); Rs é a radiação solar medida ou
calculada (MJ m-2 dia-1); Rso é a radiação de céu claro medida ou
calculada (MJ m-2 dia-1), e calculada pela Equação 10:

Sendo a pressão atmosférica (Patm) dada pela equação
3 (em kPa):

𝑃𝑃𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 = 101,3 (

(8)

𝑅𝑅𝑛𝑛𝑛𝑛 = 1 − 𝛼𝛼(𝑅𝑅𝑠𝑠 )

(1)

∆+γ(1+0,34u2 )

(7)

R n = R ns – R nl

(6)

𝑅𝑅𝑠𝑠 = 𝑘𝑘𝑅𝑅𝑠𝑠 √(𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 )𝑅𝑅𝑎𝑎

2
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Análise das projeções de vazões nas bacias do setor elétrico brasileiro usando dados do ipcc-ar4 para o século xxi

Onde Rs é a radiação solar (MJ m-2 dia-1); Ra é a radiação
extraterrestre (MJ m-2 dia-1); Tmax é a temperatura máxima (°C);
Tmin é a temperatura mínima (°C) e kRs é o coeficiente de ajuste
(°C-0.5);

No setor Nordeste os modelos indicam bastante incerteza, não havendo convergência a respeito dos resultados dos
mesmos (conforme mostrado SILVEIRA et al., 2013 (b)). Na
bacia do Xingó, por exemplo, os modelos apontam anomalias
que indicam desde um máximo de aumento de aproximadamente
25% nos três períodos, assim como cenários que indicam reduções de vazões de aproximadamente 25% para o cenário B1.
Já as bacias do setor Norte apresentam margens de
máximos e mínimos levemente distintos entre si. Enquanto a
Bacia Tucuruí apresenta projeções que possuem máximo de
anomalia positiva de aproximadamente 3,5% e a mínima negativa de 7% nos três períodos, a bacia de Teles Pires apresenta
margens entre 13% positivo e 8% negativa.
Quanto às bacias do setor Sul do Brasil, a bacia de
Itaipu apresenta extremos inferiores e superiores de anomalia
na média percentual anual de vazões, respectivamente, 1% e
-3%.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Na Tabela 2 são mostrados os extremos inferiores e
superiores de anomalia na média percentual anual mostrada
pelos modelos para os períodos de 2010 a 2039, 2040 a 2069 e
2070 a 2099 em relação ao período de 1931 a 1999 dos modelos
globais do CMIP3.
Para as bacias do setor Sudeste/Centro-oeste os modelos sugerem uma maior possibilidade de redução nas vazões,
visto que as projeções de vazões dos modelos para estas bacias
encontram-se entre aproximadamente 0% e 4% de anomalia
negativa na maioria das bacias em cada período de 30 anos.

Tabela 2 – Anomalias percentuais máximas e mínimas de vazões anuais sinalizadas pelo conjunto de modelos CMIP3 usados no
experimento para os períodos de 2010 a 2039, 2040 a 2069 e 2070 a 2099 (em ordem de cima para baixo) em relação ao período de
1931 a 1999 para as bacias da ONS

Cenários
Bacias

A1B
Max
0,1

Emborcação

Nova Ponte

Itumbiana

São Simão

Furnas

Água Vermelha

Cenários

A2

Bacias

B1

Min Max

Min Max

Min

-3,6

-2,9

-3,3

-2,0

-1,3

0,0
0,1

-3,3
-5,4

-3,1
-3,7

-4,2
-6,3

-1,1
-1,2

-3,0
-4,1

0,3

-4,1

-2,0

-2,9

-0,8

-4,3

0,3
0,1

-3,7
-5,9

-2,8
-4,6

-4,5
-6,8

-0,6
-0,3

-4,1
-4,1

0,5

-4,2

-0,9

-2,3

0,6

-2,5

Rosana

-0,9
-2,5
1,1

-3,9
-5,2
-1,3

2,2
2,2
1,9

-5,2
-4,3
-1,0

Lageado

-2,5
-2,3
-1,6
-2,1

0,0
-0,1
2,4
0,8

-2,0
-2,1
-0,5
-0,8

2,7
3,2
4,5
5,6

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

Tucuru

-2,0
-0,2

1,3
2,6

-0,9
-0,8

6,5
4,4

-0,1
-5,5

-2,1
-1,9

-0,4
0,1

-3,9
-2,9

3,5
2,7

-4,3
-6,8

-4,5

-2,2

-4,3

-0,6

-6,7

0,5
0,2

-2,8
-4,3

-2,3
-3,0

-3,8
-5,4

-0,3
0,2

-3,2
-3,4

0,7

-2,8

-1,5

-2,2

0,0

-3,5

Itá

D. Francisca

0,2
1,9
1,1
2,9
2,7
1,7
5,0
3,7
2,3
6,6
0,7

Três Marias

1,1
0,3
1,0

-4,1
-7,0

-3,7
-5,5

-6,2
-9,1

-0,6
0,1

-6,9
-6,3

-11,0

1,3

-10,6

-0,2

-10,3

Sobradinho

1,3
1,3

-10,4
-11,7

1,7
0,2

-10,0
-11,1

1,7
1,5

-9,3
-10,7
Continua...
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Xingó

-3,8
-6,0
-2,0

-4,1
-3,0

-1,7
-2,0

-3,3
-2,2

-4,5

0,9
-0,9

-2,2

1,2
1,4

0,7

-6,8
-2,6

-0,2
-0,1

-2,7
-3,2

-1,7

-4,2
-1,6

-0,1

-0,4
-0,6

-1,0

-6,3
-3,1

-2,3
-2,9

1,3

-2,4
-2,5

-4,7

0,5
0,4

-1,8

0,5

1,5

Salto Caxias

-0,8
-1,5

-2,7

-2,6
-2,5

-4,9
-4,0
-5,4
-5,3

-0,9

0,8

0,5
1,4

1,7
1,6
0,3
0,0

-4,0
-5,0

-2,0

-1,9
-3,0

-3,4
-6,8
-3,1
-4,6

-3,8

0,2

-1,1
-1,5

-1,8
-2,9
-1,7
-2,7

0,3

-2,1

-2,1
-2,7

-5,1
-7,0
-4,2
-3,8

-0,1
-0,3

Min

0,1
0,7
1,5

-0,1
-0,5
1,1
1,4

Porto Primavera

Max

-2,7

-2,6
-2,8
-4,7

-3,4
-3,2

Min

0,4

0,5
0,5
1,1

0,7
1,5

Max

-1,1

-3,2
-5,0
-2,7

-3,4
-4,8

Min

-0,5

-1,9
-2,5
-1,4

-2,0
-3,0

Max
0,9

Bacias

-2,5

-5,0
-7,4
-4,2

-2,6
-3,6

B1

0,9

0,0
-0,3
0,8

0,5
0,4

A2

Itaipu

Santa Cecília

N. Avanhandava

A1B

Serra da M

Belo Mon

Teles Pir

S. L. Tapa

Santo Antô
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Tabela 2 – Continuação...

(a)

Cenários
B1

Bacias

Min
-2,7
-3,3
-2,2

Xingó

-2,7
-2,6
-2,5

Serra da Mesa

-4,5

A1B

A2

B1

Max

Min

Max

Min

Max

Min

1,2

-23,7

30,8

-24,3

24,4

-22,6

2,6
4,7

-23,9
-24,6

20,2
15,1

-26,0
-23,5

21,0
19,5

-23,1
-23,2

0,8

-3,2

-0,9

-2,4

-0,4

-3,2

0,3
0,6

-3,8
-5,1

-2,2
-4,1

-3,3
-5,4

-0,3
-0,3

-3,3
-3,6

0,6

-3,6

-0,8

-3,1

0,2

-2,6

-5,2
-4,3
-1,0

Lageado

0,7
1,2
3,7

-4,0
-5,5
-6,6

-1,8
-3,2
3,6

-3,7
-5,8
-6,2

-0,1
0,5
3,2

-2,8
-3,7
-6,1

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

Tucuruí

3,1
3,9
3,0
3,4

-7,0
-8,4
-5,6
-5,4

3,7
3,3
3,1
3,9

-6,5
-7,6
-5,5
-5,0

3,5
3,4
3,0
3,8

-6,4
-7,2
-5,3
-4,8

4,1
13,1

-6,5
-6,3

3,7
13,0

-5,8
-6,0

3,8
11,4

-5,3
-5,8

12,6
13,2

-7,0
-8,4

13,2
12,9

-6,9
-8,0

11,5
11,5

-6,4
-7,0

2,1

-4,8

2,1

-4,5

1,9

-4,6

2,1
2,5

-5,1
-6,0

2,4
2,4

-4,7
-5,2

2,1
2,1

-4,7
-5,0

1,8

-1,4

1,5

-1,3

1,8

-1,3

2,5
2,4

-1,2
-1,8

2,0
2,4

-0,9
-1,7

2,3
2,4

-0,9
-1,2

Belo Monte

-0,1
-5,5
-4,3
-6,8

Teles Pires

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

S. L. Tapajós

-10,3
-9,3
-10,7

Santo Antônio

(b)

Figura 5- Impacto na média anual de vazões no século
(c)XXI em três
2070 a 2099) para os modelos do CMIP3 para o cenário A2 em rela
Furnas; (b) Itaipu; (c) Sobradinho e (d) Tucuruí.

Na Figura 5 é mostrado o impacto na média anual de
vazões no século XXI em três períodos (2010 a 2039, 2040 a
2069 e 2070 a 2099) para os modelos do CMIP3 para o cenário
A2 em relação ao século XX (1931-1999) para as bacias de
Furnas, Itaipu, Sobradinho e Tucuruí.
5- três
Impacto
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de2040
vazões
no século
Figura 5-disponíveis
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(b)
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(c)
Sobradinho
e
(d)
Tucuruí.
Furnas;
(b)
Itaipu;
(c)
Sobradinho
e
(d)
Tucuruí.
nessa bacia. Essa redução sugerida pelos modelos é superior
a 2% em cada período de 30 anos, sendo sinalizado reduções
maiores no final do século XXI. Segundo estes modelos é
provavel que ao final do século a diminuição total nas vazões
seja em aproximadamente 10%.
Em Itaipu, apesar dos modelos indicarem diminuição
nas vazões, a magnitude percentual destas reduções é bem inferior a Furnas, atingindo valores inferiores a 1% no periodo de
2010 a 2039 e aproximadamente 2,5% para todos os modelos
no período de 2070 a 2099.
Em Tucuruí
Sobradinho
os modelos
divergem
quantono século XXI em três períodos (2010 a 2039, 2040 a 2069 e
Figurae5Impacto na
média anual
de vazões
Figura 5- Impacto na média anual de vazões no século XXI em três
as projeções de vazões para o século XXI. Enquanto o modelo
2070 a 2099) para os modelos do CMIP3 para o cenário
A2 em relação ao século XX (1931-1999) para :(a)
INCM3-0-run1 indica vazões superiores a média do século XX,
Furnas; (b) Itaipu; (c) Sobradinho e (d) Tucuruí. períodos (2010 a 2039, 2040 a 2069 e 2070 a 2099) para os modelos
do CMIP3 para o cenário A2 em relação ao século XX (1931-1999)
as rodadas do modelo MIROC3-2-MEDRES-run1 sugere vazões
para :(a) Furnas; (b) Itaipu; (c) Sobradinho e (d) Tucuruí
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gindo apenas em magnitude, variando entre 0,2% e 10%. Nos
demais períodos, os modelos BCCR-BCM-2-0-run1, CSIROMK-3-0-run1, GISS-AOM-run1 e GISS-AOM-run2 indicam
impactos de apenas ±1%. O modelo INMCM3-0-run1 indica
acréscimo nas vazões nos dois últimos períodos de 30 anos
de aproximadamente 2%. Enquanto as variações do modelo
MIROC-3-2-MEDRES-run1 sugerem reduções maiores do que
20% ao final do século XXI.
Em Tucuruí os modelos divergem quanto as projeções
de vazões para o século XXI. Enquanto o modelo INCM3-0-run1
indica vazões superiores a média do século XX, as rodadas do
modelo MIROC3-2-MEDRES-run1 sugere vazões inferiores
a média. Essa configuração sugere que os modelos possuem
baixa previsibilidade para estas bacias e/ou a incerteza associada
a essas regiões é bastante elevada.
Assim como os modelos do cenário A2 do IPCC-AR4,
a maioria dos modelos do cenário B1 convergem quanto ao
impacto no setor elétrico na região sudeste/centro-oeste do
Brasil, mostrando que possivelmente as vazões devem reduzir
em até 5% em cada período de 30 anos em Furnas.
Na Figura 7 é mostrado o impacto na média anual de
vazões no século XXI em três períodos (2010 a 2039, 2040 a
2069 e 2070 a 2099) para os modelos do CMIP3 para o cenário
A1B em relação ao século XX (1931-1999) para as bacias de

inferiores a média. Essa configuração sugere que os modelos
possuem baixa previsibilidade para estas bacias e/ou a incerteza
associada a essas regiões é bastante elevada.
Na Figura 6 é mostrado o impacto na média anual de
vazões no século XXI em três períodos (2010 a 2039, 2040 a
2069 e 2070 a 2099) para os modelos do CMIP3 para o cenário B1 em relação ao século XX (1931-1999) para as bacias de
Furnas, Itaipu, Sobradinho e Tucuruí.
A maioria dos modelos indicam que na bacia de Furnas
as vazões tendem a diminuir nos três períodos de 30 anos, porém
divergem quanto a magnitude da redução. Os modelos BCCR
-BCM2-0-run1 e CSIRO-MK3-0-run1 não mostram impactos
significativos, com reduções e/ou aumentos nos três períodos
inferiores a 1%. As rodadas 1 e 2 do modelo GISS-AOM indicam
reduções de aproximadamente 2% no período de 2010 a 2039,
nos demais períodos de 30 anos as rodadas sugerem variações
inferiores a 1%. Os demais modelos indicam reduções nos três
períodos de 30 anos de 2,5% em média.
Em Itaipu, os modelos do cenário B1 mostram comportamento semelhante ao cenário A2, com maioria dos modelos
sugerindo reduções de aproximadamente 2% em cada período
de 30 anos.
Já em Sobradinho, no período de 2010 a 2039, todos
os modelos do cenário B1 indicam redução nas vazões, diver(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 6- Impacto na média anual de vazões no século XXI em três períodos(2010 a 2039, 2040 a 2069 e

Figura 6- Impacto na média anual de vazões no século XXI em três períodos(2010 a 2039, 2040 a 2069 e 2070 a 2099) para os modelos
2070
a 2099) para os modelos do CMIP3 para o cenário B1 em relação ao século XX (1931-1999) para:
do CMIP3 para o cenário B1 em relação ao século XX (1931-1999) para: (a) Furnas; (b) Itaipu; (c) Sobradinho e (d) Tucuruí

(a) Furnas; (b) Itaipu; (c) Sobradinho e (d) Tucuruí.
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Furnas, Itaipu, Sobradinho e Tucuruí.
Os modelos possuem comportamento muito semelhante
aos demais cenários, com a maioria dos modelos indicando que
nas bacias de Furnas e Itaipu as vazões tendem a diminuir nos
três períodos de 30 anos, porém divergindo quanto a magnitude
da redução.
Quanto a Sobradinho e Tucuruí os modelos indicam o
mesmo sinal do cenário B1, porém intensifica o sinal da anomalia
para maioria dos modelos e períodos.

de 2002 e a validação para setembro de 2002 a agosto de 2007.
O conjunto de parâmetros calibrados do SMAP, em cada bacia,
permaneceu o mesmo ao longo do processo de simulação das
vazões do século XXI.
Os modelos do IPCC divergem quanto o futuro das
vazões nas principais bacias para o setor hidroelétrico brasileiro.
Esse espalhamento pode estar associado à própria incerteza
proveniente dos fenômenos meteorológicos que envolvem as
variáveis provenientes dos modelos globais (a atmosfera é um
sistema caótico, LORENZ, 1965) e/ou má representação dos
fenômenos micro e meso-escala que precisam ser resolvidos
numa grade de melhor resolução.
No setor Sudeste/Centro-oeste os modelos indicam
margens que sugerem uma maior possibilidade de reduções
nas vazões. Já no setor Nordeste há uma maior incerteza entre
os modelos, e não há convergência a respeito das projeções
dos mesmos (conforme mostrado SILVEIRA et al., 2013(b)).
Os modelos do IPCC-AR4 convergem quanto ao
impacto no setor elétrico na região sudeste/centro-oeste e Sul,
mostrando que possivelmente as vazões devem reduzir em até
5% em cada período de 30 anos em Furnas e aproximadamente
4% até o final do século em Itaipu. Esta redução sugere bastante impacto na geração de energia nestes setores até o final do
século XXI. Quanto ao setores Norte e Nordeste a divergência

CONCLUSÕES
A análise das projeções de vazões sobre as principais
bacias do setor elétrico brasileiro foi realizada usando os dados
provenientes do IPCC-AR4 para os cenários A1B, A2 e B1 para
o século XXI para estimar as evapotranspirações e precipitações mensais para posterior transformação em vazões mensais
por meio do modelo SMAP. As evapotranspirações foram
calculadas com método Penman-Motheith e as precipitações
dos modelos do IPCC-AR4 sofreram uma correção estatística
para remoção de viés usando a função de distribuição gama.
O modelo precipitação-vazão, o SMAP, foi calibrado para as
bacias considerando o período de setembro de 1997 a agosto
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entre modelos indica bastante incerteza nestas regiões, porém
sugerem uma margem a qual o planejamento de infraestrutura
deve ocorrer.
As rodadas do modelo MIROC3-2-MEDRES-run1
e o modelo MIROC3-2-HIRES-run1 indicam reduções nas
principais bacias de cada setor para todos os cenários avaliados
e períodos, principalmente no setor Nordeste. Enquanto isso o
modelo INMCM3-0-run1 mostra aumento nas vazões nos setores
Norte e Nordeste para todos os cenários e períodos de 30 anos.
As rodadas dos modelos GISS-AOM-run1, CSIRO
-MK3-0-run1 e BCCR-BCM2-0-run1 mostraram flutuações em
torno da média anual histórica de vazões, não sendo possível
identificar os impactos destas configurações no Sistema Interligado Nacional (SIN).
As divergências dos modelos globais do IPCC-AR4
quanto às projeções demonstram um alto nível de incerteza
existente nessas projeções. Entretanto, estas informações definem uma margem dos possíveis cenários futuros de vazões
no setor elétrico brasileiro, podendo ser usada para adoção de
políticas e gestão.
Obviamente, projeções com menos incertezas seriam
mais interessantes para os tomadores de decisão. No entanto,
isto não ocorre nas projeções dos modelos do IPCC-AR4 para
esta região. Estratégias robustas precisam considerar as incertezas
no nível atual de conhecimento.
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The flow projections for Brazilian basins with hydroelectric
power plants were obtained using THE precipitation from global models
of the CMIP3 (in the fourth report of the Intergovernmental Panel on
Climate Change - IPCC-AR4) for the period of 2010 to 2099 for the
A1B, B1 and A2 scenarios. Flows were generated for the rain with the
Soil Moisture Account Procedure (SMAP) hydrological model, which was
initialized with statistically corrected precipitation from the monthly rain
data of the Climatic Research Unit (CRU) and by the estimated evaporation according to the Penman-Monteith Method. The percentage impacts
on average annual flows were analyzed for the periods from 2010 to 2039,
2040 to 2069 and 2070 to 2099 in comparison with the period from
1931 to 1999. The IPCC-AR4 models agree in terms of the impact on
the electrical sector in the Southeast/Midwest and South regions, showing
that the flows may be reduced up to 5% in each 30-year period in Furnas
and approximately 4% by the end of the century in Itaipú. Regarding the
North and Northeast sectors, the divergence of the models suggests great
uncertainty in these regions; however, they suggest a range within which the
planning of infrastructure must occur. The divergence of the IPCC-AR4
models regarding the projections indicates great uncertainty. However, this
information defines the bounds for potential future flow scenarios and can be
used for the adoption of management policies.
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RESUMO
O aquífero Salitre localizado na porção central do estado da Bahia, na região de Irecê é formado por rochas cársticas, constituindo um aquífero
livre e heterogêneo, do tipo cárstico-fissural, em função da atuação de processos de dissolução por carbonato de cálcio, aliado à presença de um sistema de fraturamento. Neste contexto, este trabalho tem como objetivo avaliar a qualidade das águas subterrâneas e a vulnerabilidade à contaminação do aquífero cárstico
Salitre na área, em função dos dados obtidos através da análise química de 40 parâmetros e 32 compostos semi-voláteis eleitos para o diagnóstico hidrogeoquímico da área. A recarga efetiva média calculada foi de 35,49mm/ano, perfazendo 5,44% da precipitação total na área, com uma reserva reguladora média
obtida da ordem de 8,9 x 106m³/ano. A análise dos diagramas hidroquímicos de Piper demonstra que 51,62% das amostras analisadas são caracterizadas
como água Bicarbonatada Cálcica e Mista e 48,38% apresentam características de água Cloretada Cálcica e Mista. Os índices de saturação dos carbonatos:
calcita, dolomita e aragonita apresentam valores médios positivos, indicando que existem condições de supersaturação nas águas das espécies químicas analisadas, correspondendo a águas incrustantes, enquanto que os índices de saturação de gipsita presentam valores médios negativos, indicando solução subsaturada.

Palavras Chave: Hidroquímica. Índices de Saturação. Aquífero Cárstico
INTRODUÇÃO
O processo de desenvolvimento social e econômico
mundial tem ocasionado uma elevação do consumo da água
subterrânea e, consequentemente, exigido um controle sistemático
da sua qualidade, de acordo com o manual da UNESCO (Vrba,
1988). A água subterrânea ocorre em condições hidrogeológicas
distintas, que impõem características particulares de interação
física, química e bioquímica com o meio onde circula.
O consumo das águas subterrâneas nos países latino-americanos tem aumentado em função do crescimento populacional, bem como da sua utilização para vários usos, dentre os
quais: irrigação, industrial e saneamento básico, de acordo com
Vrba; Zaporozec (1994).
Foi constatado por López-Vera (2006), Vrba (2006),
Hirata e Fernandes (2006) e Foster e Hirata (1991), que o
diagnóstico da qualidade das águas subterrâneas efetuado em
vários países, requer processos técnicos e financeiros e os resultados obtidos devem ser aplicados para a tomada adequada de
decisões em relação ao recurso. Desta forma, faz-se necessário
que esses países, dentre os quais o Brasil, viabilizem programas

sistemáticos de proteção dos aquíferos para preservá-los dos
processos de contaminação (Andreo et al., 2002, Foster;
Hirata, 1988).
O diagnóstico hidroquímico das águas subterrâneas é
importante, de acordo com Hirata e Rebouças (1999), Hirata e
Fernandes (2006), Vrba (2006) e Mestrinho (2008), uma vez que
busca uma compreensão sobre a qualidade das águas, considerando-se a coleta de novos dados para melhorar a sua modelagem
conceitual e numérica, a avaliação de risco de contaminação e
a aferição da efetividade das medidas de proteção da qualidade
das águas subterrâneas.
A região de Irecê, no estado da Bahia, é uma área de
grande interesse econômico, pois os solos férteis e a topografia
pouco acidentada dessa região favorecem as práticas agrícolas,
sendo esta a principal atividade econômica (Bastos Leal;
Silva, 2004). As águas subterrâneas são intensamente utilizadas para a irrigação, devido à pequena disponibilidade de água
superficial. Apesar de ser uma região de grande importância
agrícola, é uma área pouco estudada do ponto de vista das
dinâmicas hidrogeológica e hidroquímica.
A escolha do tema na área em questão deve-se ao fato
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sa, 2011).
O Grupo Una, de acordo com Pedreira et al. (1987)
se subdivide da base para o topo na Formação Bebedouro e
na Formação Salitre, sendo contornado pelo Grupo Chapada
Diamantina, constituindo uma área conhecida como “Bacia
de Irecê”.
Na área de pesquisa aflora a Formação Salitre, que é
constituída, de acordo com Misi (1979) e Sampaio et al. (2001),
por espessas sequências de calcarenitos, calcilutitos, calcissiltitos
e dolomitos intercalados, por vezes, com sequências terrígenas
subordinadas constituídas por silexitos, arenitos, siltitos, laminitos
e margas, com uma espessura máxima para este pacote de 530m.
Métodos de datação radiométrica utilizados em rochas
da Formação Salitre por Neves et al. (1980) e Macedo e Bonhome (1984), determinaram idade Rb/Sr de aproximadamente
760Ma. Estudos de Srivastava (1989) realizados com base em
estromatólitos conferiram a estas rochas idades entre 950-570Ma.,
possuindo portanto, idade Neoproterozóica, caracterizada como
paleoambiente deposicional continental e marinho de águas rasas
(Pedreira et al., 1987), com feições cársticas bem desenvolvidas, que juntamente com zonas de fraturamento, constituem
os reservatórios de grande armazenamento e circulação de águas
subterrâneas (Figura 1).
De acordo com Nossa (2011), o sistema aquífero na área

de ser um ambiente em que o aquífero apresenta um elevado
potencial de vulnerabilidade intrínseca, por ser constituído por
rochas carbonáticas, com estruturas cársticas e rochas com
vários sistemas de fraturamentos. Nessa área são desenvolvidas atividades antrópicas potencialmente contaminantes como
agricultura irrigada com o uso de agrotóxicos, mineração, disposição de resíduos sólidos em locais inadequados e problemas
relacionados com a ausência de saneamento básico nas zonas
urbanas das cidades de Irecê e Lapão.
Neste contexto, este trabalho tem como objetivo avaliar
a qualidade das águas subterrâneas do aquífero cárstico Salitre,
na região de Irecê, através dos dados obtidos considerando-se
uma análise total de 72 atributos, sendo 40 parâmetros de análise
química e 32 compostos semi-voláteis, eleitos para o diagnóstico
hidrogeoquímico da área, de forma a possibilitar uma gestão
adequada desse recurso, por parte do poder público municipal
e estadual, de acordo com a finalidade proposta.

ÁREA DE ESTUDO
A área de estudo é formada por um polígono que
compreende parte dos municípios de Irecê e Lapão, no estado
da Bahia, com uma área de aproximadamente 250 km² (Nos-

Figura 1 - Mapa de localização da área.
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apresenta uma hidrodinâmica que permite caracterizá-lo como
sendo de grande capacidade de recarga e de elevada velocidade
de fluxo subterrâneo. A pouca profundidade e a sistemática de
recarga através de formas de absorção abertas como sumidouros, dolinas e fraturas em que as águas passam diretamente da
zona não saturada para a zona saturada sem sofrer os efeitos
da filtração natural, predominantes em terrenos sedimentares
terrígenos, os tornam extremamente vulneráveis aos contaminantes químicos e biológicos, implicando em uma necessidade
de proteção desses sistemas.

Gamma-Chlordane, Alpha-Chlordane, 4,4-DDT, Endrin, Methoxychlor, Molinate, Trifluralin, Simazine, Propanil, Pendimetalina,
Atrazine, Alachlor, Metolachlor, Endosulfan I, Endosulfan II,
Endosulfan Sulfate, Permethrin, 2,4,6-Trichlorophenol, 2,4-D,
Dieldrin, Pendimetalina, Pentachlorophenol, Bentazone, Chlorothalonil, Melathion, Chlorpyrifos e P,P-DDE.
O preparo das amostras foi efetuado utilizando-se a técnica de Extração em Fase Sólida (SPE). A análise cromatográfica
foi realizada pelo método de Cromatografia Gasosa acoplada a
Espectometria de Massas (GC-MS). O equipamento utilizado
foi um GC-MS 4000 Varian. Os cálculos hidroquímicos foram
executados com o software PHREEQC (Parkhurst; Appelo, 1999)
e a representação gráfica dos resultados foi efetuada através de
diagramas hidroquímicos (Piper, 1944).

MATERIAIS E MÉTODOS
Para a determinação do diagnóstico hidroquímico do
aquífero Salitre na área foi determinada uma estratégia, desenvolvida por Nossa (2011), que se baseia em uma sequência de
atividades integradas, sendo iniciada com a definição das informações necessárias (etapa de pré-campo), seguida da criação de
uma malha de amostragem, com coleta de águas subterrâneas para
análises químicas, incluindo compostos inorgânicos e orgânicos
semi-voláteis (etapa de campo). Essas etapas foram finalizadas
com a análise e o cruzamento dos dados obtidos e os mapas
temáticos produzidos (etapa de pós-campo). Havendo assim,
uma harmonização de procedimentos no estabelecimento e
operacionalização de todas as atividades envolvidas na pesquisa.
Nas campanhas de campo foram realizados procedimentos de reconhecimento da área, levantamento geológico,
seleção de duas malhas de amostragem com um total de 72 poços
tubulares, sendo 36 poços desativados para medida de nível
estático e 36 poços em funcionamento para coleta de água, com
medida in situ dos parâmetros: pH, temperatura, sólidos totais
dissolvidos e condutividade elétrica, além dos níveis estáticos
dos poços tubulares que foram medidos sazonalmente durante
dois anos, captura de pontos de controle com GPS Diferencial
(DGPS) para elaboração da superfície piezométrica do aquífero,
bem como das direções de fluxos subsuperficiais (Figura 2).
Foram efetuados também, coleta de água para análise química
de 40 elementos e análise de 32 compostos semi-voláteis, considerando-se os parâmetros que atendem a Portaria 518/2004
do Ministério da Saúde e a Resolução CONAMA 396/2008. A
Portaria 2914 do Ministério da Saúde, não foi utilizada porque
entrou em vigência em dezembro de 2011, posteriormente ao
término da pesquisa na área. Essas análises foram realizadas pelo
LAMIN-CPRM (Laboratório de Águas Minerais da Companhia
de Pesquisa de Recursos Minerais).
A delimitação das linhas de fluxos subterrâneos auxiliou
na seleção dos 36 poços tubulares utilizados na malha de amostragem para as análises químicas e de compostos semi-voláteis
das águas subterrâneas da área (Figura 2).

Análise química
Foram analisados por Nossa (2011), um total de 40
parâmetros adotados para o diagnóstico hidrogeoquímico da
área, definidos com base na Portaria 518/2004 do Ministério
da Saúde, a qual estabelece valores máximos permitidos para
padrões de potabilidade da água para consumo humano e na
Resolução CONAMA 396/2008 que estabelece esses valores
para diversas finalidades, além do consumo humano, como:
dessedentação de animais, irrigação e recreação.
A qualidade das águas foi avaliada seguindo as recomendações especificadas pelo Laboratório de Águas Minerais
da CPRM - LAMIN, baseadas em SMEWW (Clesceri et
al., 1998).
As análises químicas foram realizadas considerando-se
os cátions: alumínio, antimônio, arsênio, bário, berílio, boro,
cádmio, cálcio, chumbo, cobalto, cobre, condutividade elétrica,
ferro, lítio, magnésio, manganês, molibdênio, níquel, nitrato,
nitrito e sulfato. Selecionou-se para análise também o carbonato
e bicarbonato, em função da litologia calcária da área e os parâmetros dureza total, sólidos totais dissolvidos e pH, potássio,
selênio, silício, sódio, titânio, vanádio e zinco; além dos ânions:
brometo, cloreto, fluoreto, fosfato, cromo, estanho, estrôncio,
perfazendo um total de 40 parâmetros químicos analisados.
As análises dos ânions foram efetuadas através do
método de Cromatografia Iônica e para as análises dos cátions
foi utilizado o método ICP-OES.

Índices de Saturação
Os índices de saturação (IS) expressam o quanto uma
água natural desvia do estado de equilíbrio (White, 1988).
Relacionam os processos de dissolução e precipitação e refletem
o tempo de circulação e interação das águas. Para a determinação
dos índices de saturação de calcita, dolomita, aragonita e gipsita
(ISCALCITA, ISDOLOMITA, ISARAGONITA e ISGIPSITA), foi utilizado o
software PHREEQC (Parkhurst; Appelo op. cit., 1999).
Foram efetuados também os cálculos de concentração molar,
atividade iônica e coeficiente de atividade das espécies químicas
nas águas subterrâneas da área, obtendo-se os valores dos índices de saturação da fase sólida de vários minerais em equilíbrio
com a solução aquosa.

Análise de compostos semi-voláteis
Os compostos semi-voláteis analisados compreenderam
32 parâmetros, dentre os sugeridos pelas legislações aplicáveis e
aqueles que são analisados pelo LAMIN: Hexachlorobenzene,
Lindane, Heptachlor, Heptachlor Epoxide, Aldrin, Glifosato,
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

constatadas cotas variáveis entre 692m e 808m, com valores
médios de 756,2m. As profundidades dos poços variaram de
50m a 150m, com valores médios de 84,3m. Os níveis freáticos
medidos nos poços pertencentes à malha de amostragem no
período de 2009 variaram de 0,0m (poço surgente) a 105,7m,
com valores médios de 24,7m. Em 2010, estes níveis variaram de
0,0m (poço surgente) a 118,3m, com valores médios de 30,6m,
ou seja, a diferença média dos níveis freáticos dos poços no
período medido, considerando-se a estação chuvosa e a seca,
foi de aproximadamente 5,9m na área.
No trabalho em questão, a área total tem uma dimensão
de 250km² e a precipitação histórica média obtida no período
(1961-1990) foi de 653mm. Considerando-se como base o valor médio de porosidade de 3,2%, encontrado por Plata et al.
(1980) para a zona de saturação da região de Irecê, foi obtida
uma recarga anual aproximada de 755mm. De acordo com
Wahnfried e Hirata (2005) qualquer variação do parâmetro
porosidade influencia significativamente no resultado e como
este parâmetro foi calculado de forma regional, implica em um
resultado estimado de recarga na área.
A estimativa de taxas de recarga de aquíferos é extremamente importante para o desenvolvimento dos estudos hidrogeológicos. Os métodos utilizados para a avaliação da recarga
produzem estimativas em várias escalas de tempo e espaço e
englobam uma larga faixa de complexidade e extensão. Descrições
sobre diferentes métodos podem ser encontradas em Simmers
(1988, 1997), Sharma (1989), Lerner et al. (1990), dentre outros.
Devido ao atual estado de conhecimento é extremamente difícil
definir a acurácia de qualquer método de estimativa de recarga.
Na área, foram efetuadas medidas sazonais do nível
estático de uma malha de 36 poços tubulares desativados, sendo
possível constatar que a recarga não ocorre apenas em função dos
índices pluviométricos (653mm/ano), mas também, que parte
das águas que recarregam o aquífero Salitre são provenientes de
outras fontes, como por exemplo, dos metarenitos do Grupo
Chapada Diamantina localizados nas bordas da Bacia de Irecê.
A área de ocorrência das feições cársticas perfaz aproximadamente 4,7% da superfície da área de pesquisa (250km²),
ou seja 11,73km² (Figura 4). Dessa forma, pode-se estimar uma
recarga efetiva média de 35,49mm/ano ou 5,44% da precipitação
média na área, que equivale a aproximadamente 653mm/ano.
Sendo assim, a reserva reguladora média estimada para a área é
de aproximadamente 8,9 x 106m³/ano. Este valor é considerado
menor do que as reservas reguladoras obtidas por Guerra (1986),
de 2,2 x 108m3/ano e por Ramos (2005), de 7,9 x 108m3/ano,
uma vez que estes autores consideraram para esses cálculos toda
a área da Bacia de Irecê.

Mapeamento dos sistemas de fraturas
O mapeamento dos sistemas de fraturas da área (Figura
3), foi realizado a partir de imagens AVNIR-2/ALOS (IBGE,
2007), com resolução espacial de 10m x 10m, utilizando-se filtros
direcionais do software Spring, desenvolvido por Câmara et al.
(1996), possibilitando a geração de uma rede de fraturamentos
da área (Nossa et al., 2009). Alguns sistemas de fraturas, laminações e contatos foram observados e medidos em campo.
Os diagramas de rosas foram construídos para representação gráfica das fraturas utilizando-se o Azimuth Extension do
aplicativo ArcView 3.2, da ESRI. Os dados de direções obtidos
foram processados pelo software StereoStat, da Rockware, de
onde se obteve os diagramas de rosas das principais fraturas
presentes nos municípios de Lapão (Figura 3a) e de Irecê (Figura
3b) na área, utilizados na interpretação dos resultados.
(a)

(b)

Figura 3 - Diagramas de rosas das principais fraturas presentes
nos municípios de Lapão (Figura 3a) e de Irecê (Figura 3b) na área

A análise dos diagramas e medidas efetuadas em campo permitiu
constatar que os principais sistemas de fraturas da área se
concentram no sentido E-W. Sendo observados também, sistemas
de fraturas no sentido SE-NW e NE-SW, concordantes com
os alinhamentos regionais descritos por Brito Neves (1967),
registradas em toda a Bacia de Irecê.

Mapeamento de feições cársticas
O Mapa Morfométrico (Figura 4), foi obtido com o
levantamento das feições cársticas da área, elaborado com a
análise de imagens AVNIR-2/ALOS (IBGE, 2007), com resolução 10m x 10m, utilizando-se o software ENVI 4.5 e realização
dos devidos ajustes em trabalhos de campo. No meio cárstico a
recarga ocorre fundamentalmente, através de feições cársticas
como dolinas e sumidouros, além de fraturas, evidenciando a
anisotrópia do meio.
A ocorrência das feições cársticas perfaz aproximadamente 4,7% da superfície da área total com 250 km², equivalendo
a aproximadamente, 11,73 km² da área de pesquisa.

Análises químicas das águas subterrâneas
Os elementos que apresentam valores acima dos limites
máximos permitidos para potabilidade, constantes nas legislações
aplicáveis foram listados, considerando-se a sua ocorrência em
relação ao percentual de amostras analisadas: cálcio (100,00%),
magnésio (50,00%), dureza total (52,82%), sólidos totais dissolvidos (11,12%), fluoreto (5,56%), cloreto (13,9%), nitrito
(2,78%), nitrato (83,4%) e sulfato (5,56%).

Variações dos níveis freáticos em poços tubulares
e estimativa da reserva reguladora do aquífero
Salitre
Em 36 poços tubulares analisados na área, foram
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Figura 4 - Mapa Morfométrico, com representação das dolinas e fraturas

Caracterização hidroquímica e hidrogeológica do aquífero Cárstico salitre na região de irecê, bahia.

88

RBRH – Revista Brasileira de Recursos Hídricos Volume 19 n.4 –Out/Dez 2014, 83-96

Classificação de Piper

ticas de água Cloretada Cálcica e Mista (Nossa 2011, Nossa
et al., 2011). Essa classificação é corroborada por trabalhos
anteriores efetuados na área, como Guerra (1986), Bastos Leal
e Silva (2004), Valle (2004), Beraldo (2005), Barreto (2006) E
Santos (2008).

A análise dos Diagramas de Piper referentes às campanhas de 2009 (Figura 5a) e 2010 (Figura 5b) demonstra que
das amostras analisadas 51,62% são caracterizadas como água
Bicarbonatada Cálcica e Mista e 48,38% apresentam caracterís(a)

(b)

Figura 5 - Diagramas de Piper mostrando o comportamento químico das águas subterrâneas do aquífero Salitre nos períodos de
coleta. (a) 2009 e (b) 2010
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Distribuição de nitratos no aquífero Salitre

Correlação linear entre parâmetros químicos

Os teores de nitrato obtidos em alguns pontos de
amostragem de poços tubulares variaram de 3,81mg/L a 291,90
mg/L, com valores médios de 77,90 mg/L e desvio padrão de
62,59 mg/L, perfazendo um total de 83% do total de amostras
analisadas acima de 10 mg/L, considerado valor máximo permitido para consumo humano pela legislações aplicáveis (Figura 6).
Os elevados teores de nitrato detectados na área podem
ser indicativos de contaminação oriunda de saneamento básico
precário, disposição de resíduos sólidos em locais inadequados,
ou mesmo devido ao uso intensivo de fertilizantes nitrogenados
ou ao excesso de matéria orgânica presente no ambiente.
A distribuição de nitratos em águas de abastecimento
público acima dos valores máximos permitidos pode ocasionar
problemas de saúde como a metahemoglobina, que pode levar
crianças à asfixia. A doença é letal quando 70% da hemoglobina
do corpo é convertida em metahemoglobina. Foi constatado
também que elevadas concentrações de nitrato tem sido associadas ao câncer estomacal ou de esôfago pela formação de
n-nitrosaminas, um potente agente carcinogênico derivado da
interação de nitrito com aminas secundárias (Zublena et
al., 2001).

Valores médios elevados de Ca++ e Mg++ refletem a
litologia calcária característica de toda a área, representada pela
Formação Salitre. O aumento das concentrações desses elementos
durante o fluxo subterrâneo ocorre através do intemperismo
químico de minerais carbonáticos, tais como calcita (CaCO3) e
dolomita (CaMg(CO3)2), bem como a ação de possíveis processos
de misturas e troca iônica no interior do aquífero. Essa situação
foi ilustrada na Figura 8 (a) e (b), em que se observa uma forte
correlação entre esses elementos e os sólidos totais dissolvidos.
Nas amostras analisadas constantes na Figura 8a e
b, valores de índice de saturação negativos indicam solução
subsaturada, com elevada capacidade de dissolução da calcita
(ISCAL<0), não permitindo a sua deposição neste período, naturalmente em função da frequente presença de águas insaturadas
em circulação, denotando a presença de águas corrosivas. Isso
ocorre em função do pequeno tempo de circulação das águas
no aquífero cárstico Salitre, uma vez que as águas de precipitação que recarregam este aquífero fluem rapidamente através
de condutos existentes na estrutura do carste formados pela
solubilidade das rochas carbonáticas da Formação Salitre. Por
outro lado, valores de índice de saturação positivos (ISCAL>0),
predominantes na área, indicam condições de supersaturação,
com tendência à precipitação dos carbonatos e correspondem
a águas incrustantes.

Distribuição de cloretos no aquífero Salitre
Os teores de cloreto obtidos nos pontos de amostragem
de águas subterrâneas na área variaram de 45,02 mg/L a 314,59
mg/L, com valores médios de 174,9 mg/L e desvio padrão de
72,68 mg/L.
Concentrações de cloreto acima do valor máximo
permitido pelas legislações aplicáveis na área, ou seja, 250
mg/L, podem estar associadas à deficiência na circulação hídrica subterrânea associada à recarga ou a focos esparsos de
contaminação (Figura 7).

Índices de saturação [ISCALCITA, ISDOLOMITA, ISARAGOe ISGIPSITA]
NITA
Os índices de saturação variaram de ISCAL (-0,0 a 0,4
média = 0,2), ISDOL (-0,3 a 0,5 média =0,1), ISARA (-0,2 a 0,5
média = 0,0) e ISGIP (-1,8 a -1,0 média = -1,4), (Figura 9 a e b).

(a)

(b)

Figura 8 - Gráficos de distribuição dos elementos cálcio e magnésio com STD nas amostras de águas subterrâneas analisadas:
(a) STD x Ca++ e (b) STD x Mg++
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Figura 7 - Mapas de Distribuição de Cloretos no Aquífero Salitre
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(2011), na não aplicação ou no uso insipiente de fertilizantes e
agrotóxicos, o que também contribui com a não detecção de
compostos semi-voláteis nas águas dos poços tubulares pesquisados durante o período de coleta na área.

a)

CONCLUSÕES
A ocorrência de feições cársticas, como dolinas e sumidouros, correspondem a 4,7% da superfície da área com 250km²,
sendo mapeadas 177 feições cársticas no total, equivalendo a
11,73km². Dessa forma, a recarga efetiva média calculada foi
de 35,49mm/ano, perfazendo 5,44% da precipitação total da
área, com uma reserva reguladora média estimada da ordem de
8,9 x 106m³/ano.
A recarga na área não ocorre apenas em função dos
índices pluviométricos (653mm/ano), pois parte das águas que
recarregam o aquífero Salitre são provenientes de outras fontes,
como por exemplo, dos metarenitos do Grupo Chapada Diamantina, localizados nas bordas da Bacia de Irecê.
A análise do Mapa Morfométrico demonstra que as
áreas preferenciais de recarga compreendidas pelas feições cársticas que formam as dolinas e sumidouros, juntamente com
os locais de intenso fraturamento, são zonas propícias a um
maior aporte hídrico e, portanto, devem ser áreas preservadas
pelo poder público municipal, de forma a viabilizar uma gestão
racional dos recursos hídricos desses municípios.
Os percentuais dos parâmetros químicos analisados,
obtidos nas amostras de água acima dos valores máximos permitidos, de acordo com as legislações aplicáveis para os seguintes
elementos: cálcio (100,00%), dureza total (75,06%), magnésio
(69,00%), sólidos totais dissolvidos (22,24%), sulfato (5,56%)
e fluoreto (5,56%), retratam as condições naturais do aquífero
cárstico Salitre com ocorrência em toda a área. O nitrato (83,4%)
e o nitrito (2,78%) podem ter origem natural, oriundos do excesso
de matéria orgânica no ambiente ou antropogênica, devido à
contaminação ocasionada por saneamento básico inadequado,
ou ainda, em função do uso intensivo de fertilizantes nitrogenados. A detecção de cloreto (16,68%) pode ser associada à uma
circulação hídrica subterrânea restrita ou à focos esparsos de
contaminação. A ocorrência do arsênio em 8,33% das amostras,
presente de forma pontual nas águas subterrâneas, pode estar
relacionada à utilização inadequada de defensivos agrícolas nas
culturas da área. A presença desse elemento é sugestiva da realização de outras coletas sazonais nestes pontos e imediações,
de forma a possibilitar um diagnóstico mais preciso.
O predomínio de índices de saturação positivos indica
condições de supersaturação, com tendência à precipitação de
carbonatos, correspondendo a águas incrustantes. As amostras
que apresentam índices de saturação negativos indicam solução
subsaturada, com elevada capacidade de dissolução de calcita,
não permitindo a deposição desse mineral neste período, naturalmente em função da frequência de águas insaturadas em
circulação. Isso pode ter ocorrido em função do pequeno tempo
de circulação das águas no aquífero Salitre, uma vez que as águas
de precipitação que recarregam esse aquífero fluem rapidamente
através de condutos existentes na estrutura do carste, formados

b)

Figura 9 - Gráficos comparativos entre os índices de saturação
de calcita, dolomita, aragonita e gipsita [ISCALCITA, ISDOLOMITA,
ISARAGONITA e ISGIPSITA] e os pontos de amostragem. (a) 2009 e
(b) 2010.

Análises de compostos semi-voláteis
As análises efetuadas demonstraram que em todas
as amostras coletadas, não foram detectados os compostos
pesquisados.
A não detecção dos compostos semi-voláteis nas análises
realizadas significa que esses compostos podem se encontrar
em quantidades muito reduzidas e, portanto, não detectáveis ou
mesmo ausentes no momento da coleta, uma vez que o sistema
de fraturamentos da área, juntamente com os condutos formados
por processos de dissolução de CaCO3, propiciam a formação
de regimes de fluxo, ora turbulentos, ora laminares no interior
destas cavidades, que possibilita uma circulação mais rápida
do fluxo nesses sistemas e por isso os compostos semi-voláteis
podem não ter sido detectados no momento da coleta.
A área de Irecê é caracterizada, fundamentalmente, por
propriedades tipo minifúndios, nas quais é praticada a agricultura de subsistência por uma população, em geral, com baixo
poder aquisitivo. Essa situação implica, de acordo com Nossa
93

Caracterização hidroquímica e hidrogeológica do aquífero Cárstico salitre na região de irecê, bahia.

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria n°518/MS, de
25 de março de 2004. Estabelece os procedimentos e
responsabilidades relativos ao controle e vigilância da
qualidade da água para consumo humano e seu padrão
de potabilidade, e dá outras providências. Legislação.
Disponível em: http://portal.saude.gov.br/saude/.
Acessado em 15 fev. 2008.

pela solubilidade das rochas calcárias da Formação Salitre.
A análise dos diagramas de Piper referentes às campanhas de 2009 e 2010 demonstra que 51,62% das amostras
analisadas são caracterizadas como água Bicarbonatada Cálcica
e Mista e 48,38% apresentam características de água Cloretada
Cálcica e Mista. Dessa forma, foi constatado um certo equilíbrio
entre a qualidade das águas analisadas.
Os valores médios dos parâmetros químicos obtidos
nas análises das águas subterrâneas da área para as campanhas de
2009 e 2010 são concordantes com os dados históricos obtidos
na Bacia de Irecê. Essa constatação indica que a qualidade das
águas subterrâneas na área se manteve sem grandes alterações
ao longo dos últimos 30 anos.
Os resultados obtidos pelo trabalho realizado poderão
ser utilizados para fins de planejamento urbano e gestão territorial
e hídrica dos municípios envolvidos.
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The Salitre aquifer located in the central portion of the State
of Bahia, in the Irecê basin is formed by karstic rocks, constituting a free
and heterogeneous aquifer, of the karst-fissure type, depending on the
action of calcium carbonate dissolution processes, together with the presence of a fracturing system. In this context, this article aims to evaluate
the quality of groundwater and aquifer vulnerability to contamination
of the karst Salitre aquifer in the area, according to the data obtained
by chemical analysis of 40 parameters and 32 semi-volatile compounds
chosen for the hydrogeochemical diagnosis of the area The average effective
recharge calculated was 35.49mm/year, accounting for 5.44% of the total rainfall in the area, with an average regulating reservation obtained in
the order of 8.9 x 106m³/year. The analysis of the Piper hydrochemical
diagrams shows that 51.62% of the analyzed samples are characterized as Calcic Bicarbonated and Mixed water and 48.38% have Calcic
Chlorinated and Mixed water. The saturation index of carbonates: calcite, aragonite and dolomite present positive mean values indicating that
chemical species analyzed present supersaturation conditions in the waters,
corresponding to fouling waters, while the saturation indices of gypsum
have mean negative values, indicating subsaturated solution.
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RESUMO
Objetivou-se, neste trabalho, estabelecer o regime de vazões ecológicas em trecho de 1 km de extensão no rio Formoso/MG considerando três
espécies neotropicais. A simulação de habitats disponíveis e a sua relação com as vazões no rio Formoso foram realizadas utilizando-se o modelo hidrodinâmico River2D. Foram quantificadas, in situ, diversas variáveis hidráulicas, hidrológicas e biológicas em quatro campanhas de campo, sendo demarcadas três
seções transversais do rio Formoso, equidistantes de 500 metros, nas quais foram realizadas coletas de dados de velocidade, profundidade, vazão, cobertura e
substrato, além de inventariar a composição taxonômica da ictiofauna no rio. As espécies neotropicais Hypostomus auroguttatus (cascudo), Oligosarcus hepsetus (lambari-cachorro) e Leporinus mormyrops (timburé) foram consideradas, por meio de uma consulta a especialistas, bioindicadoras da
qualidade do ecossistema aquático. O regime de vazões ecológicas no trecho estudado no rio Formoso variou entre 2,70 a 4,99 m3 s-1, referentes aos meses de
agosto e janeiro, respectivamente. A metodologia utilizada para obtenção do regime de vazões ecológicas no rio Formoso apresenta potencial para se transformar
em ferramenta importante na tomada de decisão nos processo de gestão e planejamento sustentável dos recursos hídricos.

Palavras Chave: Ecohidrologia. River2D. SPU. Habitat. Recursos hídricos.
INTRODUÇÃO
Os rios possuem importância fundamental na manutenção dos ecossistemas ribeirinhos e das comunidades humanas.
Globalmente, no entanto, esses corpos hídricos foram severamente impactados por uma variedade de atividades humanas
que resultou na perda de muitas das funções do seu ecossistema
original (Beechie et al., 2010).
A região neotropical, segundo Agostinho et al. (2005),
na qual o Brasil encontra-se inserido, abrange as Américas do
Sul e Central. De acordo com os autores, a fauna de peixes de
água doce nessa região representa 13% da biodiversidade total
dos vertebrados, e vem, ao longo dos anos, sendo impactada
por diversas atividades poluidoras (Zuo et al., 2012). Consequentemente, segundo Santos et al. (2007), várias espécies vêm
apresentando redução acentuada em suas populações.
Por possuírem características completamente distintas das espécies encontradas no hemisfério norte (Brown;
Pasternack, 2009), os peixes neotropicais demandam um
estudo específico, visando manter a integridade ecológica dos
rios tropicais e de sua biota (Abilhoa et al., 2010).

De acordo com Katopodis (2005), a engenharia propõe
soluções como passagens de peixes, revitalização de córregos e
manejo de vazão ecológica. No entanto, estas soluções dependem
da compreensão do funcionamento físico, ecológico e biológico
do sistema natural.
O conceito de vazões ecológicas é proposto para
conciliar as demandas dos usuários dos recursos hídricos com
a necessidade de conservação do ecossistema aquático, sendo
um processo necessário para manter os ecossistemas fluviais
sustentáveis (Wang et al., 2013). A vazão ecológica pode
ser definida como a quantidade de água a ser mantida no
rio de forma a assegurar a manutenção e a conservação dos
ecossistemas aquáticos naturais, mantendo o equilíbrio entre
as demandas antrópicas e a perda de diversidade genética das
espécies envolvidas.
De acordo com Collischonn et al. (2005), a vazão ecológica deve ser analisada conforme a sua variabilidade sazonal,
sendo necessário determinar o regime mensal de vazões a ser
mantido no curso d’água de forma a assegurar a biodiversidade
aquática. Em termos de gestão de recursos hídricos no Brasil,
os fatores bióticos são pouco considerados nos processos
hidrológicos, sendo a preocupação focada no manejo fluvial
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um grau de preferência, que é proporcional à aptidão do valor
da variável para a espécie (Alves, 1993).
No Brasil, apesar das crescentes pressões sobre os
recursos hídricos e os ecossistemas associados, o conceito de
vazões ecológicas permanece incipiente. Apesar de alguns estudos
recentes (Santos et al., 2009; Gomes, 2011), o que se faz é
preencher essa carência com conceitos hidrológicos, definindo
características essenciais às vazões ecológicas enquanto avança-se
o entendimento dos processos ecológicos. Os fatores bióticos
são pouco considerados nos processos hidrológicos, sendo a
preocupação focada no manejo inadequado das quantidades de
água e na extinção das espécies (Collischonn et al., 2005).
Faltam trabalhos práticos de determinação do regime
de vazões ecológicas ficando somente na utopia de se alcançar
vazões sustentáveis para o ecossistema aquático. Assim, a importância deste trabalho é indiscutível no panorama nacional,
pretendendo se transformar em ferramenta fundamental para
a gestão sustentável dos recursos hídricos.
Diante do exposto, este trabalho objetivou estabelecer
o regime de vazões ecológicas em um trecho do rio Formoso/
MG considerando três espécies neotropicais.

quantitativo.
A literatura científica internacional na área de recursos
hídricos inclui uma grande variedade de artigos que descrevem pesquisas realizadas para determinar o regime de vazões
ecológicas em rios, seja para estudar uma determinada espécie
em extinção, seja para prever cenários diversos causados por
barragens (Renöfält et al., 2010; Lee et al., 2010).
De acordo com Tharme (2003) existem 207 métodos,
adotados em 44 países, para a avaliação da vazão ecológica.
Esses métodos são agrupados em quatro categorias: hidrológicos, hidráulicos, classificação de habitats e holísticos. Dentre
estas categorias, os métodos de classificação de habitats podem
ser considerados como um dos mais completos em termos de
consideração de aspectos ambientais (Benetti et al., 2003),
uma vez que contemplam várias etapas, iniciando-se com uma
identificação das características físicas e ambientais do local em
estudo, passando por um plano de estudo elaborado por uma
equipe multidisciplinar, chegando até a análise de diferentes
alternativas antes da tomada de decisão. (Collischonn et
al., 2005).
Devido à complexidade em aplicar os métodos de classificação de habitat, o desenvolvimento de modelos matemáticos
para sistemas de suporte à decisão tem sido uma importante
ferramenta para testar cenários alternativos e implementar metodologias ecohidrológicas visando à gestão sustentável do uso
da água e dos ecossistemas (Zalewsky, 2010).
Desse modo, os avanços na modelagem ecológica de
rios têm proporcionado ferramentas para representar as complexas interações entre as populações de peixes e seus habitats,
buscando relacionar as diversas características de um trecho de
rio, tais como velocidade, profundidade, cobertura vegetal e
substrato com as aptidões de habitat para uma espécie ou para
um grupo de espécies (Boavida et al., 2010).
Marsili e Libelli et al. (2013) propuseram uma ferramenta
integrada por meio de uma lógica fuzzy para a avaliar a aptidão
de habitat de peixes com base em parâmetros hidráulicos e de
qualidade de água. Após aplicarem a metodologia desenvolvida
em dois rios na região central da Itália, considerando duas espécies nativas de peixes, os autores concluíram que há um ganho
de informação comparado com o método de classificação de
habitat IFIM (Instream Flow Incremental Methodology) principalmente se os estudos forem implementados em grandes
escalas espaciais, o que pode ser útil na tomada de decisões em
grandes bacias hidrográficas. Jalón e Gortázar (2007) estudaram
as populações de salmão na costa norte da Espanha utilizando
a metodologia de classificação de habitat IFIM e o modelo
hidráulico bidimensional River2D. Com o objetivo de avaliar o
habitat sob diferentes condições de vazões ecológicas, os autores
concluíram que o habitat mais favorável para a população de
salmão adulto ocorria com a vazão igual a 10 m3 s-1.
A metodologia IFIM baseia-se no princípio de que a
distribuição longitudinal e lateral dos organismos aquáticos é
determinada, entre outros fatores, pelas características hidráulicas,
estruturais e morfológicas dos cursos d’água. Cada organismo
tende a selecionar as condições que lhe são mais favoráveis no
ambiente aquático, correspondendo a cada variável de micro-habitat (velocidade, profundidade, substrato e tipo de cobertura)

MATERIAL E MÉTODOS
Localização da área de estudo
O estudo foi realizado no rio Formoso, afluente da
margem direita do rio Pomba, situado na região oeste da bacia
hidrográfica do rio Paraíba do Sul, região sudeste do Brasil, entre
os paralelos 21°18’ e 21°27’ Sul e os meridianos 43°10’ e 43°38’
Oeste (Figura 1). Considerando as sinuosidades e meandros o
rio apresenta comprimento total de 76,7 km.
A região específica de estudo, com área de contribuição
igual a 180,7 km2, localiza-se nas porções íngremes do relevo na
bacia, próximo ao município mineiro de Conceição do Formoso,
distrito do município mineiro de Santos Dumont, e possui áreas
mais preservadas com a presença de mata ciliar e condições
naturais, ou seja, sem a presença de urbanização.

Modelo River2D
O modelo River2D, desenvolvido na Universidade de
Alberta – Canadá, é utilizado para estudar os efeitos das alterações de vazões sobre o ecossistema aquático. Consiste em um
modelo hidrodinâmico bidimensional hidráulico e de habitat,
desenvolvido especificamente para uso em rios e córregos naturais (Steffler; Blackburn, 2002).
O River2D foi escolhido para o estudo de vazões ecológicas no rio Formoso por ser eficaz na simulação de fenômenos
espacialmente distribuídos, tais como aptidão de habitat para
peixes (Lee et al., 2010).
O componente de habitat do modelo é fundamentado
no conceito de Superfície Ponderada Utilizável – SPU (Bovee,
1982), conceito utilizado no método IFIM. A SPU é a quantidade de habitat físico disponível, expressa em m2 por quilômetro
linear do curso d’água, para as espécies de peixe consideradas no
73
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Figura 1 – Localização ilustrativa da bacia hidrográfica do rio Formoso, em relação à bacia hidrográfica do rio Pomba, e a
região de estudo

estudo, considerando diferentes vazões simuladas (Equação 1).
SPU =

de campanhas de campo para determinação dessas variáveis
em cada metro linear de rio, as informações pontuais foram
espacializadas por meio do método do vizinho mais próximo.
As variáveis de entrada do modelo foram divididas
em dois grandes grupos: dados abióticos e bióticos. Os dados
abióticos foram representados por variáveis relacionadas com
a hidrologia local, como vazão, velocidade, substrato e profundidade, além de serem quantificadas, também, as variações do
relevo da área de estudo.
A variável referente aos dados bióticos considerada
neste trabalho foi as espécies de peixes neotropicais presentes na
região, determinadas em função da sua quantidade e diversidade.
É importante ressaltar que o modelo não fornece os
valores de vazão ecológica, e sim da SPU. Por meio do aplicativo
Excel®, os valores de SPU foram cruzados com os valores de
vazão simulada em uma matriz de otimização visando obter a
vazão ecológica.

n

∑ [f (V , P , S ).A ]
i

i

i

i

i =1

(1)

em que, Ai é a área do trecho do curso d’água em cada
célula i [L2]; Vi é a velocidade em cada célula [LT-1]; Pi é a profundidade em cada célula [L]; Si é a rugosidade efetiva (ks) do
substrato em cada célula [L]; e f(Vi, Pi, Si) é o índice de aptidão
combinado para a área Ai [L].
O trecho de estudo foi discretizado com base no método
dos Elementos Finitos, formando as diversas células no curso
d’água (Steffler; Blackburn, 2002). Para cada célula
foi calculada por meio da média geométrica a SPU, onde foi
necessário determinar informações de velocidade, profundidade
e índice de canal (informações de substrato - diferentes tipos
de sedimentos no fundo do rio; e cobertura - diferentes tipos
de habitat), juntamente com as Curvas de Aptidão de Habitat
para cada espécie de peixe considerada no estudo.
As informações de velocidade, profundidade e índice
de canal formam o Índice de Aptidão de Habitat combinado
(IAHcomb), que varia de 0,0 a 1,0 (Equação 2). Valores de IAH
próximos à unidade indicam grande aptidão da espécie para a
variável analisada e valores de IAH próximos a zero indicam
baixa aptidão (Chou; Chuang, 2011).

IAHcomb = f (Vi , Pi , Si ) = 3 Vi .Pi , Si

Atividades de monitoramento
Os dados abióticos e bióticos foram quantificados in
situ em quatro campanhas de campo no rio Formoso, sendo
duas no período seco (Junho de 2011 e Julho de 2012) e duas
no período chuvoso (Março de 2011 e Fevereiro de 2012). As
vazões medidas no início do trecho monitorado foram: 6,41
m3 s-1 (26/03/2011), 3,62 m3 s-1 (18/06/2011), 6,15 m3 s-1
(11/02/2012) e 3,29 m3 s-1 (07/07/2012).
As campanhas de campo foram realizadas em um

(2)

Como é inviável técnica e financeiramente a execução
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trecho de 1 (um) km de extensão do rio Formoso, onde foram
demarcadas três seções transversais equidistantes de 500 metros,
nas quais foram determinados os valores de velocidade, profundidade, vazão; identificados diferentes tipos de sedimentos no
leito do rio (substrato) e diferentes tipos de habitat (cobertura);
além de inventariar a composição taxonômica da ictiofauna da
região de estudo.
A velocidade do escoamento foi monitorada durante
a primeira, segunda e quarta campanhas de campo utilizandose um micromolinete hidráulico M1 da SEBA Hydrometrie®
nas seções transversais demarcadas. Na terceira campanha de
campo, a velocidade foi monitorada por meio de um molinete
fluviométrico Newton da Hidromec®. A profundidade do
escoamento foi medida por batimetria das seções transversais.
No mês de junho de 2012, característico do período
seco na bacia, foi realizado o levantamento topobatimétrico
utilizando-se uma Estação Total Topcon GTS 212, sendo demarcado todo o perfil batimétrico em seções transversais de 10x10
metros do trecho em estudo. Demarcaram-se, também, alguns
pontos localizados nas margens do curso d’água, com intuito
de aumentar as possibilidades de simulações, com o aumento
da vazão simulada, no trecho do rio Formoso. Foram rastreados
no total 1.578 pontos por meio do GPS geodésico Promark II,
permitindo o georreferenciamento do trabalho.
O índice de canal usado na determinação das curvas
Índice de Aptidão de Habitat (IAH) é formado pela combinação
de códigos pré-estabelecidos entre o substrato e a cobertura,
sendo o primeiro número referente ao substrato e o segundo
referente à cobertura.
A cobertura do canal foi caracterizada, segundo Pelissari
e Sarmento (2003), como: Ausente (código 0); Submersa (código
1); Aérea (código 2); e Submersa e Aérea (código 3).
A coleta de substrato (sedimento do fundo do rio)
foi feita em cada seção transversal demarcada nos trechos em
estudo por meio de uma draga Petersen de penetração vertical
e capacidade de coleta de 3,20 litros. Os materiais coletados
foram encaminhados para o Laboratório de Propriedades Físicas
do Solo, do Departamento de Solos da Universidade Federal
de Viçosa (UFV), para análise da granulometria dos agregados.
Os substratos foram assim codificados: Argila (código 1); Silte
(código 2); Areia (código 3); Cascalho (código 4); Seixo (código 5); Pedra (código 6); Matacão (código 7); e Leito Rochoso
(código 8) (Glawdel et al., 2011).
As amostragens de peixes foram feitas nas mesmas
seções onde foram determinados o substrato, a velocidade e
a profundidade do escoamento, totalizando 24 amostras (seis
amostras em cada campanha de campo). Em cada seção de
monitoramento foram posicionadas redes de espera no período
da tarde e retiradas na manhã seguinte, de modo a ficarem por
um período médio de 12 horas, conforme metodologia descrita
por Ribeiro e Zuanon (2006).
Foram dispostas em cada seção de monitoramento
sete redes de espera com malhas de 0,015; 0,020; 0,025; 0,030;
0,035; 0,040 e 0,050 m, equidistantes de 10 metros a jusante da
seção transversal monitorada, de forma a não haver superposição de redes.
Os peixes coletados foram separados por malha de rede

e acondicionados em sacos plásticos furados e rotulados, sendo
colocados em tambores com solução de formol a 10%. No final
dos experimentos de campo, os peixes foram conduzidos ao
Laboratório de Sistemática Molecular Beagle, do Departamento
de Biologia Animal - UFV, para dar sequência ao reconhecimento
das espécies e da sua fase de vida. A classificação dos táxons foi
feita com base em Reis et al. (2003).
Na sequência, elaboraram-se os histogramas de frequência de aptidão para cada espécie neotropical coletada associada
às diversas variáveis de micro-habitat (profundidade, velocidade
e índice de canal), indicadoras do habitat. As informações de
micro-habitat foram divididas em classes de frequência, sendo
os valores de aptidão classificados pelo maior valor de preferência, de modo que o índice de aptidão de habitat (IAH) final
variasse entre zero até um.
Definiu-se, então, quais espécies seriam utilizadas na
determinação da vazão ecológica (espécies bioindicadoras), sendo
que, para tal, foi consultada uma equipe formada por especialistas das áreas de biologia, engenharia ambiental, civil e agrícola,
de modo a procurar uma solução de compromisso entre várias
fases do ciclo de vida (jovem e adulto) e entre várias espécies
simultaneamente. A consulta a especialistas com objetivo de
determinar as espécies bioindicadoras no trecho analisado foi
realizada com base no conhecimento da ocorrência de alguma
delas em condições já alteradas por barragens.

Regime de vazões ecológicas
O regime de vazões ecológicas, associado à matriz
de otimização de SPU, envolve a definição de uma vazão para
cada mês do ano que minimize a redução da área de habitat
disponível. Ou seja, quanto maior a SPU maior é a aptidão
da espécie para uma determinada vazão simulada. A aplicação
dessa técnica consiste na construção de uma matriz para cada
mês, sendo que as colunas se referem às vazões e as linhas às
espécies consideradas no estudo.
As vazões simuladas foram selecionadas considerando-se porcentagens de 10 a 100% da vazão média mensal, de
modo que a vazão ecológica máxima a ser alcançada seria igual
à vazão natural do curso d’água. A partir dos IAHs elaborados
para cada uma das espécies determinou-se a SPU para as vazões
simuladas, cujos valores foram posicionados na matriz.
Analisando-se cada coluna (correspondente a um valor
de vazão) selecionou-se o valor mínimo da SPU, registrando-os
na última linha da matriz. Esse procedimento teve como objetivo
garantir a permanência da espécie neotropical mais vulnerável
no trecho de estudo. O maior valor dessas linhas, referentes aos
valores mínimos, correspondeu à maximização da área de habitat
disponível. Esse processo foi repetido em todos os meses do ano.
No presente estudo adotou-se como parâmetro de determinação da vazão ecológica mensal o valor mínimo da SPU
na matriz de otimização por representar a situação mais crítica
para determinada espécie em análise, de forma que as demais
espécies estariam sendo conservadas no ecossistema aquático.
Como consequência tem-se a manutenção e a sustentação dos
valores ecológicos a um nível de risco aceitável, sem comprometer as demais espécies.
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Mazzoni et al. (2010) relataram que as espécies de
Hypostomus são normalmente classificadas como herbívoros,
que frequentemente habitam ambientes de águas correntes, em
ambientes bentônicos, sendo localizados próximos a substratos
rochosos e madeiras submersas.

Espécies neotropicais
As 24 amostras de peixes coletadas resultaram na
identificação de 17 espécies neotropicais distintas separadas
em quatro ordens, nove famílias e 12 gêneros. Das 17 espécies
identificadas, oito foram consideradas não representativas para o
estudo de vazões ecológicas, uma vez que apresentaram número
reduzido de indivíduos.
A consulta a especialistas, baseada na comparação das
características piscícolas com as alterações fluviais causadas pela
implantação de barramentos, direcionou para um desmembramento das espécies em três grupos:

Curvas IAH
Na Figura 2 estão apresentadas as curvas de IAH para
as espécies Hypostomus auroguttatus Adulto, Hypostomus auroguttatus
Juvenil, Leporinus mormyrops Adulto e Oligosarcus hepsetus Adulto.
As curvas apresentam histogramas de frequências de aptidão
das espécies para as variáveis velocidade, profundidade e índice
de canal.
Observa-se na Figura 2 que os espécimes Hypostomus
auroguttatus (Adulto e Juvenil) e Leporinus mormyrops se adaptaram
melhor (valor de IAH igual a 1,0) à velocidade do escoamento
igual a 0,50 m s-1. Já o espécime Oligosarcus hepsetus se adaptou
melhor à velocidade de escoamento igual 0,70 m s-1.

I) Espécies intolerantes: espécies que possuem baixa resiliência
e que tendem a desaparecer independentemente do tipo de intervenção no curso d’água. Fazem parte desse grupo as espécies:
Trachelyopterus striatulus (cumbaca) e Leporinus steindachneri (piau).
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II) Espécies médio tolerantes: espécies cujas populações flutuarão
conforme os valores de vazão, e que podem aparecer ou desaparecer
se as vazões forem incompatíveis com a sua biologia. Esse grupo
deverá ser alvo de “ajustes” para a vazão ecológica. Fazem parte
desse grupo as espécies Hypostomus auroguttatus (cascudo), Oligosarcus
hepsetus (lambari-cachorro) e Leporinus mormyrops (timburé).

0,00

III) Espécies tolerantes: espécies que possuem alta resiliência,
independentemente se as vazões no curso d’água são altas ou baixas,
não importando o grau de impacto. Fazem parte desse grupo as
espécies Astyanax bimaculatus (lambari-de-rabo-amarelo), Astyanax sp.
(lambari), Geophagus brasiliensis (cará) e Hypostomus affinis (cascudo).
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Desse modo, estabeleceu-se que o regime de vazões
ecológicas no rio Formoso seria obtido para as espécies neotropicais médio tolerantes, uma vez que existe uma relação de
dependência entre a diversidade ecológica das espécies com as
características hidráulicas do rio.
Assim, as espécies Hypostomus auroguttatus, Oligosarcus
hepsetus e Leporinus mormyrops foram consideradas bioindicadoras do ecossistema aquático na região de estudo. Com exceção
da espécie H. auroguttatus, as demais espécies médio tolerantes
foram analisadas para o estágio de desenvolvimento Adulto,
uma vez que não foram coletados indivíduos Juvenis nas quatro
campanhas de campo.
Foi coletada uma quantidade maior de indivíduos da
espécie Hypostomus auroguttatus, Oligosarcus hepsetus e Leporinus
mormyrops nas campanhas de campo referentes aos períodos de
estiagem. Por localizar próximo à cabeceira do rio Formoso, o
trecho de estudo caracteriza-se por apresentar alta declividade,
com baixos valores de profundidades e altos valores de velocidades. A permanência das espécies de Hypostomus no curso
d’água está associada a ambientes de grande velocidade de escoamento, por fixar-se no fundo do rio e se alimentar de algas
presas no substrato rochoso (Garavello; Garavello,
2004). Durante o dia, os indivíduos permanecem sob-rochas
ou troncos submersos (Weber, 2003).
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Índice de Canal
Hypostomus auroguttatus (Adulto)

Hypostomus auroguttatus (Juvenil)

Leporinus mormyrops (Adulto)

Oligosarcus hepsetus (Adulto)

Figura 2 – Curvas de IAH referente às variáveis velocidade,
profundidade e índice de canal para as espécies médio tolerantes
consideradas no estudo
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A mesma análise pode ser feita para a variável profundidade, ou seja, os espécimes H. auroguttatus (Adulto e Juvenil)
e L. mormyrops se adaptaram melhor à profundidade igual a 0,62
m e o espécime O. hepsetus se adaptou melhor à profundidade
igual 0,87 m.
Com relação ao índice de canal, o espécime H. auroguttatus
(Adulto e Juvenil) apresentou melhor aptidão para o código 6,0,
sendo representado como 6 – substrato “Pedra”, e 0 – cobertura
“Ausente”. Já o espécime L. mormyrops se adaptou melhor para
o código 4,3 (4 – substrato “Cascalho” e 3 – cobertura “Submersa e Aérea”). O espécime O. hepsetus se adaptou melhor para
o código 3,0 (3 – substrato “Areia” e 0 – cobertura “Ausente”).
As curvas de IAH permitem avaliar, também, que os
indivíduos da espécie O. hepsetus foram os únicos a apresentarem
aptidão às velocidades do escoamento mais altas e às grandes
profundidades (acima de 1,50 m). Os espécimes L. mormyrops
foram os únicos a apresentaram uma aptidão por velocidades
mais baixas do escoamento.
Por conseguinte, observa-se que a aptidão por habitats
é diferente para cada espécie, o que regula a permanência ou
a busca por melhores locais de sobrevivência (Frankham
et al., 2012).
As variações de micro-habitat impõem uma importante
interface entre o ecossistema aquático e o terrestre, sendo esse

ecótono passível de exploração direta pelas espécies piscícolas.
O ecótono água-solo tem sido apontado como uma região importante para a ictiofauna devido a sua quantidade de micro-habitats, pedras, troncos, galhos, folhas e depósitos de sedimentos
que servem como locais de abrigo para peixes (Li et al., 2013).

Vazões ecológicas mensais
Na Tabela 1 (em anexo) está apresentada a matriz de
otimização mensal da Superfície Ponderada Utilizável (SPU),
referente às vazões simuladas e às espécies de peixes consideradas bioindicadoras no estudo: Hypostomus auroguttatus, Leporinus
mormyrops e Oligosarcus hepsetus, sendo a vazão ecológica mensal
calculada em função da porcentagem da vazão média mensal.
Observa-se que em todos os meses do ano os maiores
valores de SPU foram alcançados pelo espécime L. mormyrops,
indicando que o trecho analisado no rio Formoso proporciona
boas condições de aptidão para os indivíduos. Em um quilômetro
de rio os espécimes L. mormyrops foram os que apresentaram
a maior superfície útil. Os valores altos de SPU somente não
garantem uma maior abundância de indivíduos dessa espécie,
uma vez que a permanência no curso d’água depende de outros
fatores, como, por exemplo, qualidade de água (Molozzi et
al., 2011) e alimentação disponível (Condini et al., 2011).

Tabela 1 – Matriz de otimização mensal da SPU, em m2 km-1, para o cálculo da vazão ecológica no rio Formoso

Espécies bioindicadoras

H. auroguttatus - Juvenil
H. auroguttatus - Adulto
L. mormyrops - Adulto
O. hepsetus - Adulto
Mínimo da coluna
Máximo das mínimas

JANEIRO (Qmedia = 9,98 m3 s-1)
% em relação à vazão média mensal x SPU (m2 km-1)
10
20
30
40
50
60
70
80
37,02
96,46 127,76 120,96
99,17
70,53
59,05
59,20
37,87 146,45 246,15 238,79 189,64 139,47
96,83
97,38
74,21 256,80 368,43 391,76 370,96 312,58 275,77 262,92
0,03
0,50
7,00
68,87
150,20 192,56 152,54 150,94
0,03
0,50
7,00
68,87
99,17
70,53
59,05
59,20
SPU: 99,17 m2 km-1
Vazão ecológica: 4,99 m3 s-1

H. auroguttatus - Juvenil
H. auroguttatus - Adulto
L. mormyrops - Adulto
O. hepsetus - Adulto

19,95
64,58 106,15
17,24
76,59 171,91
35,22 171,16 284,42
0,00
0,04
1,21
0,00
0,04
1,21
SPU: 108,76 m2 km-1

H. auroguttatus - Juvenil
H. auroguttatus - Adulto
L. mormyrops - Adulto
O. hepsetus - Adulto

19,62
59,21
99,60
17,67
68,00 153,96
34,35 152,51 268,69
0,00
0,03
0,80
0,00
0,03
0,80
SPU: 96,50 m2 km-1

H. auroguttatus - Juvenil
H. auroguttatus - Adulto
L. mormyrops - Adulto
O. hepsetus - Adulto

9,49
33,23
37,22
7,45
32,28
38,60
9,63
69,39
79,47
0,03
0,01
0,01
0,03
0,01
0,01
SPU: 107,77 m2 km-1

H. auroguttatus - Juvenil
H. auroguttatus - Adulto
L. mormyrops - Adulto
O. hepsetus - Adulto

6,15
4,89
5,06
0,04
0,04

Mínimo da coluna
Máximo das mínimas

Mínimo da coluna
Máximo das mínimas

Mínimo da coluna
Máximo das mínimas

Mínimo da coluna

19,75
16,13
34,79
0,00
0,00

48,89
53,43
114,02
0,02
0,02

FEVEREIRO (Qmedia = 7,38 m3 s-1)

129,21
246,33
361,65
10,12
10,12

126,39 108,76
89,43
248,94 211,24 175,31
389,27 384,43 350,04
48,01
116,06 170,61
48,01
108,76
89,43
Vazão ecológica: 4,43 m3 s-1
MARÇO (Qmedia = 6,98 m3 s-1)
125,97 130,17 114,51
96,40
235,40 254,70 223,88 186,58
348,53 385,20 389,63 365,95
6,74
33,74
96,50
153,67
6,74
33,74
96,50
96,40
Vazão ecológica: 4,19 m3 s-1
ABRIL (Qmedia = 4,96 m3 s-1)
96,25
118,43 129,95 130,32
146,02 209,53 248,85 254,87
225,43 316,85 363,39 384,71
0,47
2,62
11,00
33,27
0,47
2,62
11,00
33,27
Vazão ecológica: 4,46 m3 s-1
MAIO (Qmedia = 3,99 m3 s-1)
54,60
95,10
115,15 126,42
64,59
142,48 199,00 237,14
77
158,10
255,78 306,77 348,83
0,04
0,50
2,00
7,03
0,04
0,50
2,00
7,03

90
55,80
88,77
239,77
110,65
55,80

100
53,85
85,52
212,11
82,38
53,85

72,00
142,87
315,52
192,34
72,00

64,63
121,86
294,91
187,34
64,63

61,47
106,02
277,52
170,29
61,47

78,96
155,95
328,45
187,93
78,96

66,45
130,67
303,97
191,34
66,45

63,63
114,78
286,66
180,79
63,63

120,46
237,01
390,95
72,81
72,81

107,77
208,95
383,15
120,07
107,77

94,44
183,02
362,05
159,31
94,44

131,96
256,17
374,60
18,95
18,95

128,33
251,77
387,30
42,16
42,16

continua...

119,90
235,69
390,10
75,31
75,31

33,74
96,50
96,40
78,96
66,45
Vazão ecológica: 4,19 m3 s-1
ABRIL (Qmedia = 4,96 m3 s-1)
H. auroguttatus - Juvenil
9,49
33,23
37,22
96,25
118,43 129,95 130,32 120,46 107,77
H. auroguttatus
- Adulto
7,45 Ecológicas
32,28 no38,60
146,02 209,53
254,87
237,01 208,95
Estabelecimento
do Regime
de Vazões
Rio Formoso/MG
com base248,85
em Espécies
Neotropicais
L. mormyrops - Adulto
9,63
69,39
79,47 225,43 316,85 363,39 384,71 390,95 383,15
O. hepsetus - Adulto
0,03
0,01
0,01
0,47
2,62
11,00
33,27
72,81 120,07
Mínimo da coluna
0,03
0,01
0,01
0,47
2,62
11,00
33,27
72,81 107,77
Tabela
1 – continuação...
-1
Máximo das mínimas
SPU: 107,77 m2 km
Vazão ecológica: 4,46 m3 s-1
MAIO (Qmedia = 3,99 m3 s-1)
H. auroguttatus - Juvenil
6,15
19,75
48,89
54,60
95,10
115,15 126,42 131,96 128,33
H. auroguttatus - Adulto
4,89
16,13
53,43
64,59
142,48 199,00 237,14 256,17 251,77
L. mormyrops - Adulto
5,06
34,79 114,02 158,10 255,78 306,77 348,83 374,60 387,30
O. hepsetus - Adulto
0,04
0,00
0,02
0,04
0,50
2,00
7,03
18,95
42,16
Mínimo da coluna
0,04
0,00
0,02
0,04
0,50
2,00
7,03
18,95
42,16
Máximo das mínimas
SPU: 75,31 m2 km-1
Vazão ecológica: 3,99 m3 s-1
JUNHO (Qmedia = 3,14 m3 s-1)
H. auroguttatus - Juvenil
2,21
11,67
30,57
52,93
69,64
88,68
106,62 120,40 127,29
H. auroguttatus - Adulto
1,90
9,09
29,04
59,04
84,52
126,83 173,71 216,09 240,14
L. mormyrops - Adulto
1,52
13,32
62,09 128,11 189,35 240,77 283,10 320,84 351,73
O. hepsetus - Adulto
0,06
0,03
0,01
0,03
0,04
0,21
1,17
3,02
7,85
Mínimo da coluna
0,06
0,03
0,01
0,03
0,04
0,21
1,17
3,02
7,85
Máximo das mínimas
SPU: 16,22 m2 km-1
Vazão ecológica: 3,14 m3 s-1
JULHO(Qmedia = 2,95 m3 s-1)
Espécies bioindicadoras
% em relação à vazão média mensal x SPU (m2 km-1)
10
20
30
40
50
60
70
80
90
H. auroguttatus - Juvenil
2,18
12,99
29,87
49,98
64,84
82,37
100,03 112,92 122,26
H. auroguttatus - Adulto
1,85
10,37
29,40
54,04
76,82
112,80 155,69 191,77 222,24
L. mormyrops - Adulto
1,43
16,78
60,01 113,94 171,86 225,00 265,96 306,77 340,58
O. hepsetus - Adulto
0,03
0,02
0,01
0,03
0,04
0,10
0,70
2,01
5,60
Mínimo da coluna
0,03
0,02
0,01
0,03
0,04
0,10
0,70
2,01
5,60
Máximo das mínimas
SPU: 10,12 m2 km-1
Vazão ecológica: 2,95 m3 s-1
Mínimo da coluna
Máximo das mínimas

0,00
0,03
0,80
SPU: 96,50 m2 km-1

H. auroguttatus - Juvenil
H. auroguttatus - Adulto
L. mormyrops - Adulto
O. hepsetus - Adulto

1,27
10,91
22,55
1,20
8,66
19,57
0,82
11,87
37,69
0,05
0,01
0,01
0,05
0,01
0,01
SPU: 5,60 m2 km-1

H. auroguttatus - Juvenil
H. auroguttatus - Adulto
L. mormyrops - Adulto
O. hepsetus - Adulto

2,18
12,98
27,16
1,85
10,37
25,12
1,43
16,77
50,32
0,03
0,02
0,02
0,03
0,02
0,02
SPU: 10,10 m2 km-1

H. auroguttatus - Juvenil
H. auroguttatus - Adulto
L. mormyrops - Adulto
O. hepsetus - Adulto

3,24
16,63
39,89
2,69
13,50
42,06
2,32
26,27
86,77
0,05
0,01
0,02
0,05
0,01
0,02
SPU: 30,09 m2 km-1

H. auroguttatus - Juvenil
H. auroguttatus - Adulto
L. mormyrops - Adulto
O. hepsetus - Adulto

11,91
45,79
74,32
9,46
49,97
93,49
14,30 103,52 205,63
0,02
0,02
0,05
0,02
0,02
0,05
SPU: 107,91 m2 km-1

H. auroguttatus - Juvenil
H. auroguttatus - Adulto
L. mormyrops - Adulto
O. hepsetus - Adulto

25,82
74,76 117,38
24,37
95,31 205,90
49,93 204,83 315,85
0,00
0,04
2,49
0,00
0,04
2,49
SPU: 94,54 m2 km-1

Mínimo da coluna
Máximo das mínimas

Mínimo da coluna
Máximo das mínimas

Mínimo da coluna
Máximo das mínimas

Mínimo da coluna
Máximo das mínimas

Mínimo da coluna
Máximo das mínimas

6,74

AGOSTO (Qmedia = 2,70 m3 s-1)

43,03
45,00
90,84
0,03
0,03

59,68
74,01
89,50
70,44
89,69
120,04
152,61 186,59 241,99
0,03
0,04
0,23
0,03
0,04
0,23
Vazão ecológica: 2,70 m3 s-1
SETEMBRO (Qmedia = 2,93 m3 s-1)
47,72
66,53
80,80
99,71
50,36
77,81
108,77 154,95
103,75 159,17 222,38 264,38
0,04
0,04
0,10
0,67
0,04
0,04
0,10
0,67
Vazão ecológica: 2,93 m3 s-1
OUTUBRO (Qmedia = 3,42 m3 s-1)
59,00
78,44
99,71
115,09
68,24
103,77 154,95 198,74
150,71 215,22 264,05 306,77
0,03
0,07
0,67
2,00
0,03
0,07
0,67
2,00
Vazão ecológica: 3,42 m3 s-1
NOVEMBRO (Qmedia = 5,57 m3 s-1)
108,74 126,10 131,49 121,34
180,07 236,03 256,35 239,24
287,29 348,05 380,88 390,76
1,29
6,81
26,77
67,40
1,29
6,81
26,77
67,40
Vazão ecológica: 4,46 m3 s-1
DEZEMBRO (Qmedia = 8,25 m3 s-1)
131,65 115,78
94,54
74,84
256,50 226,25 182,98 148,30
379,09 389,98 362,32 320,65
24,56
89,78
159,68 191,55
24,56
89,78
94,54
74,84
Vazão ecológica: 4,95 m3 s-1

78

63,63
94,44
183,02
362,05
159,31
94,44
119,90
235,69
390,10
75,31
75,31
131,05
252,29
372,36
16,22
16,22

100
129,21
246,33
361,65
10,12
10,12

104,44
168,54
277,42
1,03
1,03

114,10
200,26
313,09
1,77
1,77

112,13
228,39
340,06
5,60
5,60

113,27
193,45
301,00
1,76
1,76

124,69
231,01
340,58
5,60
5,60

124,03
228,47
361,65
10,10
10,10

125,52
234,36
343,92
6,30
6,30

131,51
253,70
369,59
14,69
14,69

131,00
255,76
383,47
30,09
30,09

107,91
209,21
383,38
119,67
107,91

92,94
180,41
358,60
163,65
92,94

77,39
145,05
329,14
161,32
77,39

64,77
122,81
295,91
187,98
64,77

61,09
105,08
276,52
168,83
61,09

58,31
94,22
256,60
137,77
58,31
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Tabela 2 – Proposta de vazão ecológica mensal com a respectiva porcentagem da vazão média mensal (Qmedia) e o excedente hídrico
no trecho de estudo no rio Formoso, com base na matriz de otimização do cálculo de SPU

Meses
Vazão média (m3 s-1)
Vazão ecológica (m3 s-1)
% da Qmedia
Excesso de água (m3 s-1)

Jan
9,98
4,99
50
4,99

Fev
7,38
4,43
60
2,95

Mar
6,98
4,19
60
2,79

Abr
4,96
4,46
90
0,50

Mai
3,99
3,99
100
0,00

De acordo com Súarez (2008), as características físicas
dos rios influenciam mais a diversidade e a composição das
espécies comparadas com a variação temporal. Segundo Costa
et al. (2012), a variação temporal passa a ter uma importância
maior quando há barramentos no curso d’água.
Os resultados obtidos no presente estudo indicaram
que nos meses de janeiro, fevereiro, abril, novembro e dezembro
o espécime H. auroguttatus Juvenil foi o mais sensível à variação
de vazão, uma vez que apresentou os menores valores de SPU
nesse período. Nos meses de março, maio, junho, julho, agosto,
setembro e outubro, o espécime O. hepsetus foi o que apresentou
maior sensibilidade às variações de vazões.
Na Tabela 2 (em anexo) está apresentada a proposta
de vazão ecológica mensal para o trecho de estudo no rio Formoso. Os valores mensais de vazão ecológica, comparados com as
vazões naturais do curso d’água (vazão média mensal), estabelece
a quantidade de água máxima mensal que pode ser extraída. Dessa
forma, ficou estabelecido nesse trabalho que nos casos em que não
houvesse excesso de água a vazão ecológica seria a própria vazão
média mensal.
Observa-se que o período de estiagem, compreendido
entre os meses de maio a outubro na bacia é o mais crítico para as
espécies bioindicadoras, indicando maior necessidade de preservação do curso d’água nesses meses do ano, no que diz respeito à
manutenção da quantidade e da qualidade da água.
O mês mais favorável, no que se refere à retirada de água,
foi janeiro, apresentando vazão ecológica correspondendo a 50%
da vazão média mensal. Nos meses seguintes, a porcentagem encontrada foi sempre superior a 50%, indicando menores valores
de excedente hídrico.
A redução da vazão de um curso d’água abaixo de um
valor considerado mínimo para a vazão ecológica não necessariamente extingue uma espécie. Entretanto, pode provocar o
deslocamento dos indivíduos para outros trechos do rio ou até
mesmo para afluentes com características similares de aptidão,
uma vez que há uma interconectividade dos sistemas aquáticos,
podendo retornar ao curso d’água de origem quando as condições voltarem a ser favoráveis para a espécie (Gomes, 2011).
No Brasil, dependendo da legislação estadual, os valores
de vazão a serem utilizados para proceder à licença de uso de
água superficial podem variar. Atualmente, cada Estado tem
adotado critérios próprios para o estabelecimento das vazões de
referência para outorga, sem, entretanto, apresentar justificativas
para a adoção desses valores. Os distintos critérios em cada
Estado demonstram a insuficiência de análises nos processos
de determinação dessas vazões que deveriam ser mantidas no
rio durante as épocas de estiagem.
No Estado de Minas Gerais, por exemplo, o critério

Jun
3,14
3,14
100
0,00

Jul
2,95
2,95
100
0,00

Ago
2,70
2,70
100
0,00

Set
2,93
2,93
100
0,00

Out
3,42
3,42
100
0,00

Nov
5,57
4,46
80
1,11

Dez
8,25
4,95
60
3,30

adotado para conceder a licença de outorga de água superficial é
manter no curso d’água, como vazão remanescente, 50% da Q7,10
(vazão mínima de sete dias de duração com período de retorno
de 10 anos), como forma a “assegurar” a qualidade ambiental
do ecossistema aquático. Ressalta-se que a vazão estimada é invariável ao longo do tempo, ou seja, não contemplam a variação
sazonal das vazões nos cursos d’água. O valor de Q7,10 para o
rio Formoso é igual a 1,54 m3s-1 (Gomes, 2011). Comparando
o critério atual de outorga utilizado no Estado, sendo a vazão
remanescente igual a 0,77 m3s-1 (50% x 1,54 m3s-1), com o mês
mais crítico (vazão ecológica em Agosto igual a 2,70 m3s-1),
conclui-se que provavelmente as espécies se deslocariam para
outros trechos do rio, ou mesmo afluentes mais próximos, que
apresentem melhores condições de aptidão. Ou seja, esse trecho
do rio Formoso pode apresentar uma redução das espécies
de peixe, uma vez que os valores de vazão ecológica são bem
maiores que a vazão remanescente estabelecida pelo critério
atual de outorga de água superficial.
Na Figura 3 está apresentada a distribuição temporal do
regime de vazões ecológicas no trecho estudado no rio Formoso.
Observa-se que o regime de vazões ecológicas no trecho estudado no rio Formoso variou entre 2,70 a 4,99 m3 s-1, referentes
aos meses de agosto e janeiro, respectivamente.

10,00

8,00

6,00

4,99
4,43

4,19

4,46

4,00

4,46

3,99
3,14

2,95

2,70

2,93

Ago

Set

4,95

3,42

2,00

0,00
Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Vazão Ecológica

Jun

Jul

Out

Nov

Dez

Vazão Média Natural

Figura 3 – Distribuição temporal do regime de vazões ecológicas
para o trecho estudado no rio Formoso

Segundo Wang et al. (2013), a quantificação das relações
entre vazão e respostas ecológicas é a etapa mais importante
dos estudos ecohidrológicos. Para cada espécie, as relações
entre hidrologia e ecologia deverão ser obtidas com base nos
dados coletados.
Embora bastante discutido na comunidade científica,
a determinação da vazão ecológica deve apresentar uma base
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Rivulidae) in a Coastal Atlantic Rainforest stream,
southern Brazil. Neotropical Ichthyology, v.8, p.813818, 2010.

ecológica, sendo estudada uma ou mais espécies alvo e como
as variações de vazão interferem na dinâmica do ecossistema
aquático e vice-versa, ainda se encontram estudos exclusivamente
com dados hidrológicos e interpretados como vazões ecológicas.
Os valores de vazão ecológica não devem e não podem
ser adotados somente com base nos resultados alcançados. Este
trabalho consiste no processo inicial de efetivação das vazões
ecológicas, sendo necessário, antes da implantação, de inúmeras
apresentações e workshops às agências e comitês de bacia, usuários
de água da bacia hidrográfica e, principalmente, à sociedade civil.

AGOSTINHO, A A; THOMAZ, S M; GOMES, L C.
Conservação da biodiversidade em águas continentais
do Brasil. Megadiversidade, v.1, p.70-78, 2005.
ALCÁZAR, J; PALAU, A. Establishing environmental
flow regimes in a Mediterranean watershed based
on a regional classification. Journal of Hydrology,
v.388, p.41-51, 2010.

CONCLUSÕES

ALVES, M E. Métodos de determinação do caudal
ecológico. Dissertação de Mestrado. Instituto Superior
Técnico, Universidade Técnica de Lisboa, Portugal,
1993. 162 p.

Com relação aos objetivos propostos neste trabalho e
com base nos resultados obtidos, pode-se concluir que:
1. O regime de vazões ecológicas no trecho estudado no rio Formoso variou entre 2,70 a 4,99 m3 s-1, referentes aos meses de agosto
e janeiro, respectivamente.

BEECHIE, T J; SEAR, D A; OLDEN, J D; PESS, G R;
BUFFINGTON, J M; MOIR, H; RONI, P; POLLOCK,
M M. Process-based Principles for Restoring River
Ecosystems. BioScience, v.60, p.209-222, 2010.

2. A metodologia utilizada para obtenção do regime de vazões
ecológicas no rio Formoso apresenta potencial para se transformar
em ferramenta importante na tomada de decisão nos processo de
gestão e planejamento sustentável dos recursos hídricos.

BENNETI, A D; LANNA, A E; COBALSHINI, M S.
Current practices for establishing environmental
flows in Brazil. River research and applications, v.19,
p.1-18, 2003.

3. A metodologia apresentada pode ser aplicada em quaisquer rios,
sem distinção de tamanho e magnitude de vazões. Ressalta-se que
quanto maior o curso d’água mais exaustivo serão os trabalhos
de campo.

BOAVIDA, I; SANTOS, J M; CORTES, R V; PINHEIRO, A
N; FERREIRA, M T. Assessment of instream structures
for habitat improvement for two critically endangered
fish species. Aquatic Ecology, v.45, p.113-124, 2011.

4. A grande limitação da metodologia apresentada refere-se à
correta determinação dos grupos piscícolas a serem considerados
nos estudos da vazão ecológica. Além de exigir muita experiência
dos especialistas requer certo grau de subjetividade.

BOVEE, K D. A Guide to Stream Habitat Analysis Using
the Instream Flow Incremental Methodology. Instream
Flow Information Paper No. 12. U.S. Fish and Wildlife
Service. FWS/OBS-82/26. 1982.

5. Outra limitação da metodologia apresentada para o estudo do
regime de vazões ecológicas são os árduos experimentos de campo
que demandam mão de obra, tempo disponível e recursos financeiros para implementação da logística empregada. É um método
preciso que tem por caráter determinar a vazão ecológica em rios
a média e em longo prazo.

BROWN, R A; PASTERNACK, G B. Comparison of
Methods for Analysing Salmon Habitat Rehabilitation
Designs for Regulated Rivers. River Research and
Applications, v.25, p.745-772, 2009.
CHOU, W-C; CHUANG, M-D. Habitat evaluation using
suitability index and habitat type diversity: a case
study involving a shallow forest stream in central
Taiwan. Environmental Monitoring and Assessment,
v.172, p.689-704. 2011.
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The objective of this paper was to establish the ecological flow
regime in a 1-km stretch of Formoso river/MG, considering three neotropical species. The simulation of available habitats and their relationship with
the Formoso river flows was performed using the River2D hydrodynamic
model. Several hydraulic , hydrologic and biological variables were quantified in situ, in four field campaigns, and three cross-sections were demarcated
in Formoso river, 500 meters equidistant, in which data were collected on
speed, depth, flow, cover and substrate, besides performing an inventory of
the taxonomic composition of the river ichthyofauna. The neotropical species
Hypostomus auroguttatus (cascudo), Oligosarcus hepsetus (lambari-cachorro)ande Leporinus mormyrops (timburé) were considered, by consulting
specialists, as bioindicators of the aquatic ecosystem quality. The ecological
flow regime in the stretch of the Formoso river studied ranged from 2.70 to
4.99 m3 s-1 , for the months of August and January respectively The methodology used to obtain the ecological flow regime in the Formoso river has
the potential for becoming a major tool in decision-making in the sustainable
management and planning process for water resources.
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RESUMO
Este artigo apresenta uma proposta de definição da vazão específica de restrição em uma bacia hidrográfica urbana a partir da capacidade máxima do escoamento de seu canal de macrodrenagem, e dos condicionantes atuais de uso e ocupação do solo. Para tal meta, foram realizadas as etapas seguintes:
modelagem hidrológico-hidrodinâmica, simulação para verificação da capacidade do canal, vazões de restrição e coeficientes de escoamento pela capacidade do
canal, vazão e coeficiente de escoamento de pré-urbanização pelo método racional. O uso do método racional ocorreu para que fosse possível uma análise comparativa, partindo-se da premissa de que o uso da capacidade máxima de escoamento no canal fornece valores de vazão de restrição e coeficientes de escoamento
plausíveis. Foi utilizado o software SWMM para simulação de cenários, definidos em função do tempo de retorno da precipitação e o nível de jusante na foz do
riacho escolhido, denominado Riacho do Sapo. A bacia deste riacho possui 2,1 km2. Os resultados apresentados corroboraram com a premissa e concordaram
com estudos anteriores. Assumindo, por exemplo, ser razoável que o método racional estime bem a vazão de pré-urbanização para TR=10 anos e duração
de 1 h, a vazão de restrição pela capacidade máxima do canal pode atingir o dobro ou até o triplo do valor calculado simulando a vazão de pré-urbanização.

Palavras Chave: Drenagem urbana. Vazão de restrição. Coeficiente de escoamento
INTRODUÇÃO
Atualmente, o manejo de águas pluviais urbanas é um
conceito inserido nas discussões acadêmicas e práticas. No
primeiro caso, fruto da evolução histórica da abordagem na
área, antes denominada por drenagem urbana. No segundo
caso, como uma busca de soluções urgentes dos problemas de
alagamentos nas cidades. Este processo passou por algumas
etapas, cujas denominações variam um pouco na literatura,
culminando na tentativa atual de retomar a relação da sociedade
urbana com as suas águas.
Neste contexto, e focando no controle da geração de
escoamento superficial, este artigo propõe o uso da capacidade
máxima de escoamento de canais urbanos como referência para
a definição de um valor de vazão específica de restrição (q). A
capacidade máxima aqui é entendida como o maior valor de vazão
que não provoque transbordamentos no canal e é determinada
com o auxílio de modelagem hidrológico-hidráulica.
Avalia-se também, de forma comparativa, o uso do
método racional na determinação da denominada vazão depré-urbanização (qpre), através da definição do coeficiente de
escoamento de pré-urbanização(Cpre).A comparação é feita
entre o valor de Cpre com o valor de C obtido a partir da vazão
de restrição q vinda da simulação do escoamento no canal, ou

seja, o valor de C é aquele que, na área a montante do ponto de
capacidade máxima, produziria, via método racional, uma vazão
numericamente igual à vazão q. Naturalmente, a comparação
ocorre também entre q e qpre.

Evolução ao conceito de manejo e o controle de
inundações urbanas no Brasil
Como é vista a evolução do controle na drenagem
urbana? Como o conceito evolui para o chamado manejo de
águas pluviais? Uma visão interessante é a de Burns et al.(2012),
que afirmam haver, no que concerne ao controle, três fases: a
primeira focada na eficiência da drenagem, com sistemas capazes de conduzir o escoamento superficial às águas receptoras
de forma eficiente, a segunda com foco na redução das cargas
poluidoras (e potencialmente nos picos de vazão), na qual se
enquadram as técnicas ditas de baixo impacto LID (LowImpactDevelopment) e a WSUD (WaterSensitiveUrbanDesing), e a terceira
fase com foco ou baseada no gerenciamento do regime de
escoamento, onde se procura atingir metas além do simples
controle da poluição ou do pico de vazão, propondo-se manter
a integridade do ecossistema das águas receptoras, avaliando as
vazões mínimas também.
Vários autores brasileiros seguem esta descrição evolu-
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tiva, mas procuram colocar também uma fase anterior à primeira
de Burns et al. (2012), que é a denominada “toute à l’rue” ou
“cidade pútrida” (Baptista et al., 2005). A primeira fase de
Burns et al. (2012), focada na eficiência, seria a segunda fase
dos brasileiros, denominada também de “tout à l’égout” ou
higienista (Nascimento et al., 1999).
Uma boa descrição do histórico está em Souza et al.
(2012), trabalho no qual fica evidente que o Brasil ainda está,
em sua maioria, na fase higienista, apesar de haver iniciativas
das demais fases espalhadas pelo país. Segundo os autores “Na
última década, no entanto, algumas poucas municipalidades
começaram a alterar sua forma de gerir o sistema de drenagem
para a utilização de estruturas de armazenamento, casos, por
exemplo, de Porto Alegre, São Paulo, Curitiba e Santo André”
(Souza et al., 2012, p. 9).
Planos diretores de drenagem urbana, planos municipais
de saneamento ambiental e medidas adicionais já são aplicados
em algumas cidades, mas o manejo de águas pluviais urbanas
como a abordagem que reintegra o curso d’água ao convívio
urbano e antecipa os impactos ou que dê preferência às medidas
não estruturais, ainda parece estar, sendo otimistas, restrito a
condomínios situados em regiões periféricas das grandes cidades, longe de outras partes de urbanização consolidada. Mas o
desafio urgente está posto para estas últimas.
Quanto a iniciativas existentes, alguns autores mostram
a adoção de medidas de controleem algumas cidades brasileiras,
através de instrumentos legais. Citam, por exemplo, a legislação da cidade de Porto Alegre (Porto Alegre, 2006), onde se
adota uma vazão de restrição específica (L.s-1.ha-1), obtida com
o método racional, através da estimativa de um coeficiente de
escoamento representativo de uma situação de pré-ocupação ou
pré-urbanizaçãoCpredaquela cidade (Tucci, 2000 : Tucci, 2001).

TR. Assim foi feito, por exemplo, nas cidades de Porto Alegre e
São Paulo, obtendo-se Cpre=0,15 (Tucci, 2000, Tucci, 2001e
São Paulo, 2012) e Feira de Santana – BA, com Cpre=0,21
(Lima; Silva, 2012). As vazões de restrição específicas obtidas foramqpre=20,8 L.s-1.ha-1, 25 L.s-1.ha-1 e 28,94 L.s-1.ha-1,
respectivamente. Aspremissas ou considerações adotadas para
se obter estes valores foram:
Bacias de 100 hectares;
Bacias retangulares com cobertura do solo homogênea
e com o comprimento L=2.largura e escoamento na
direção de L;
Uso de uma curva IDF;
TR de 10 anos;
Duração de 1 h, dita ser representativado tempo de
concentração (tc) em áreas do tal tamanho e velocidade
média de escoamento de 0,4 m/s;
Cpre igual à relação precipitação efetiva sobre precipitação
total pelo método SCS, sendo assim função do TR;
Valor de Cpre como valor padrão único para toda a
cidade, e intermediário entre os solos do tipo A, B e
C (método SCS).
Uma consequência na cidade de Porto Alegre foi a entrada em vigor do Decreto Municipal n° 15.371 (Porto Alegre,
2006), que diz, no artigo 1º que “toda ocupação que resulte em
superfície impermeável, deverá possuir vazão máxima específica
de saída para a rede pública de pluviais igual a 20,8 L.s-1.ha-1”.
O caso de São Paulo está expresso no manual de drenagem e
manejo de águas pluviais da cidade (São Paulo, 2012). Já na
década de 1980, Urbonas e Glidden (1983) propuseram o valor
de 16,8 L.s-1.ha-1 para a cidade de Denver, obtido a partir de uma
simulação detalhada de reservatórios espalhados aleatoriamente
em uma bacia de 20 km2.
Estudos mais recentes para a cidade de Porto Alegre fazem observações a respeito desta metodologia. Tassi e Villanueva
(2004) avaliaram o efeito da colocação de microrreservatórios
(MR) de detenção em lotes padrão na macrodrenagem de uma
bacia de 9,8 km2.Foram simulados lotes-padrão distribuídos
em toda a bacia, dimensionados para liberarem múltiplos da
vazão de pré-urbanização (qpre, 2.qpre, 3.qpre e 5.qpre) e uma análise
conjunta da eficiência do controle do escoamento e dos custos
globais de implantação (MR e rede de condutos) foi realizada,
comparando também duas combinações de TRs: combinação
I (TR=5 anos para microdrenagem e MR e TR=10 anos para
macrodrenagem) e combinação II (TR=10 anos para tudo).Os
autores recomendam a combinação TR=5 anos para o dimensionamento de MR e da microdrenagem e TR=10 anos para a
macrodrenagem. Concluíram também que os MR podem ser
dimensionados para controlar 2.qpre, sem perder muita eficiência
quando comparada com qpre.
Forgiariniet al. (2012) realizaram simulações hidrológicas com o método SCS em três microbacias de Porto Alegre
para três cenários de controle: Lei (respeitando o decreto da
cidade), pós-controle (dispositivos de controle inseridos em
lotes consolidados) e pré-controle (dispositivos de controle inseridos em lotes novos). Os autores concluíram que os volumes

A ideia da alternativa proposta neste artigo
Neste trabalho, parte-se da premissa de que o uso da
capacidade máxima de escoamento no canal fornece valores
de vazão de restrição e coeficientes C plausíveis, levando-se
em conta o tempo de retorno (TR) da precipitação e prováveis
efeitos de jusante. A ideia do artigo em tela é a de que, apesar de
toda a evolução acadêmica dos paradigmas, ainda é necessário
um caminho por etapas, sendo algumas soluções urgentes necessárias. Estudar um método menos subjetivo para o caso de
uma bacia urbana com o curso d’água canalizado e de ocupação
já bem consolidada contribui para este processo.
Mas para isto, é necessária uma visita ao que já está em
utilização no Brasil, que é a vazão de restrição como sinônimo
de vazão de pré-urbanização, obtida via método racional.

Vazão de pré-urbanização com o método racional
O uso do método racional já está bem difundido entre
os pesquisadores e uma fase primordial dele é a definição do
coeficiente de escoamento a ser adotado. No caso deste artigo, o
interesse é na situação de pré-urbanização da área, ou seja, Cpre.
Uma ideia já publicada em alguns trabalhos no Brasil consistiu
em determinar este coeficiente em função do tipo de solo e do
98
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cadastro de microdrenagem disponível no município. Quanto
à pedologia e o uso e ocupação do solo, utilizou-se mapa feito
pela Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária),
seguido da categorização hidrológica dos solos da bacia com
base na classificação proposta por Sartori (2004). O mapeamento
do uso do solo atual foi realizado com o software Google Earth, com a imagem disponível (22/11/2010) e visitas a campo
verificaram algumas incertezas.
Quanto à parametrização das sub-bacias, o modelo
SWMM requer vários parâmetros: área (ha), largura (m), declividade média (%), infiltração, fração de área impermeável
(%), coeficiente de rugosidade de Manning, para superfícies
impermeáveis e para superfícies permeáveis, capacidade de
armazenamento em depressões para superfícies impermeáveis
(mm), capacidade de armazenamento em depressões para
superfícies permeáveis (mm), fração de área impermeável não
conectada (%).

de controle calculados pela legislação sempre foram superiores
aqueles calculados para o pós-controle e para o pré-controle.
Eles creditam este resultado às bases do método de criação de
qpre, listadas anteriormente; para eles adotar 1 h para o tc resulta
em uma vazão máxima muito restritiva para os lotes menores,
pois tc maior para as áreas menores fazem surgir menores vazões
máximas e, assim, maiores volumes de controle.

MATERIAIS E MÉTODOS
Materiais
Para o desenvolvimento do estudo, foram necessários:
Dados de caracterização física: base cartográfica da
área urbana da cidade de Maceió, de propriedade da Prefeitura
Municipal, na escala de 1:2.000, elaborada em 1998/99, nível
automático, mira graduada e tripé de alumínio, visualizações
de 22 de novembro de 2010 do software Google Earth versão 6.2.2.6613, mapa de classificação pedológica dos solos de
Maceió realizado em 2005 pela Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária (Embrapa), máquinas fotográficas, aparelho de
GPS, notebooks, outros materiais de apoio para visitas a campo,
instalações de equipamentos e aquisição dos dados para o estudo;
Dados hidrológicos: curva IDF de Maceió, níveis do
canal (sensor de pressão instalado durante a execução do estudo), dados de chuva de um pluviômetro de báscula, instalado
durante a execução do estudo e vazões obtidas com o uso de
um molinete.
Foram utilizados vários programas como: SWMM
5.0.022, SPRING 5.2 e Google Earth 6.2.2.6613..

Fase 1: modelagem hidrológico-hidrodinâmica
Fase 2: simulação para verificação da capacidade do canal
Fase 3: Vazões limite como vazão de restrição e
coeficientes C equivalentes
Identificação dos pontos
com iminência de
transbordamento

Cálculo do coeficiente C
descontadas as vias

Cálculo de C = q/I
Verificação da vazão Q
correspondente e da área
de montante A aos pontos

Métodos
As fases de execução (Figura 1), explicadas adiante,
foram: (1) modelagem hidrológico-hidrodinâmica; (2) simulação
para verificação da capacidade do canal; (3) vazões limite como
vazão de restrição e cálculo de coeficientes C equivalentes; e (4)
vazão de pré-urbanização como vazão de restrição e coeficiente
C: comparação método racional x capacidade do canal.

Cálculo da vazão
específica q = Q/A

Cálculo da intensidade
I para a duração tc
Cálculo do tempo de
concentração tc da bacia
de área A

Modelagem Hidrológico-Hidrodinâmica
Fase 4: vazão de pré-urbanização como vazão de restrição
e comparação do coeficiente C

Este passo do trabalho englobou desde as visitas à
bacia até a calibração do modelo SWMM (Gironás et al.,
2010), sendo estas as atividades: levantamentos topográficos,
discretização da bacia, caracterização da pedologia, do uso e
ocupação do solo, parametrização das sub-bacias, parametrização do canal, medição de velocidade com molinete (regime
permanente), instalação do pluviômetro de báscula e de sensor de
pressão, coleta de dados registrados, verificação de escoamento
em tempo seco (condições iniciais) e a calibração do modelo.
Os levantamentos topográficos serviram para a discretização do canal, determinando-se seções transversais, comprimentos e declividades dos trechos. A divisão em sub-bacias
baseou-se na base cartográfica e em visitas para identificar pontos
de descargas no canal (exutórios das sub-bacias) por não haver

Restrição (simulação)

C e q (vazão limite: fase 3)
Catual e qatual
Casf e qasf
Média solos A, B e C  Cpre1 e qpre1

Pré-urb (racional)
Média solos da bacia  Cpre3 e qpre3

Figura 1 - Passos metodológicos
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Foi utilizado o método SCS para infiltração, cujo parâmetro de CN de cada sub-bacia foi obtido através da sobreposição
do mapa de uso e ocupação do solo com o mapa dos grupos
hidrológicos do solo. Para cada sub-bacia, o CN foi obtido pela
ponderação das áreas computadas com seus respectivos valores
particulares. O mapa de uso do solo e ocupação também foi
utilizado para quantificar as áreas impermeáveis de cada uma
das sub-bacias. O SWMM modela bacias como se elas fossem
superfícies retangulares com declividade uniforme e uma largura
característica (W). Não há uma metodologia única para determinar o parâmetro W; vários pesquisadores utilizam diferentes
metodologias (Temprano et al. 2006, Garcia; Paiva,
2006). Testes com algumas dessas metodologias mostraram
grande variação entre os valores, sendo adotado o valor da largura do retângulo equivalente para a definição da largura inicial
das sub-bacias e depois realizada a calibração de W, semelhante
a Garcia e Paiva (2006).
A rugosidade do canal foi inicialmente determinada
através de visita de campo e auxílio da literatura. Adotou-se um
valor do coeficiente de rugosidade de Manning básico, incrementando quando necessário, conforme o chamado método da
incrementação ou de Cowan (Matos et al., 2011).
Para obter as declividades médias (S) de cada sub-bacia,
foi utilizado o software Spring 5.2 com pontos da base cartográfica como amostras para a produção do modelo digital do
terreno de toda bacia. A obtenção dos parâmetros de rugosidade
para as áreas impermeáveis e permeáveis de todas sub-bacias
foi feita através da ponderação dos coeficientes de rugosidade
para cada tipologia da superfície e da ocupação.
Foram instalados um pluviômetro de báscula com resolução de 0,25 mm de chuva e um sensor de pressão no canal
verificando o nível a cada 10 min. Também foram realizadas
medições de profundidade ao longo do canal e levantados os
locais de contribuição em tempo seco. Em seguida foram inseridas vazões de aporte no modelo para representar esse fluxo
antes da ocorrência de um evento (tempo seco), como condições
iniciais para a simulação dos cenários.
A calibração do modelo foi realizada em dois estágios:
o primeiro em regime permanente e o segundo com a simulação
hidrológico-hidrodinâmica dos eventos selecionados. A etapa
em regime permanente foi realizada utilizando vazões obtidas a
partir do emprego do molinete e as profundidades observadas
no mesmo instante. Neste estágio a vazão verificada foi introduzida a montante do ponto de coleta e observada a profundidade
gerada pelo modelo para comparação com a mensurada em
campo. O parâmetro calibrado foi o coeficiente de rugosidade
do canal (n de Manning).
No segundo estágio, foram utilizados dados do pluviômetro de báscula e do sensor de pressão. Devido à carência
de dados de vazão durante eventos, a calibração se deu para
as profundidades com os ajustes dos parâmetros por tentativa
e erro. Este ajuste foi realizado individualmente para cada
evento e por último foram adotadas as médias dos parâmetros
calibrados. A qualidade do ajuste da calibração foi avaliada
através do coeficiente de determinação (R2), erros percentuais
nas profundidades máximas e pelo coeficiente de eficiência de
Nash e Sutcliffe. No modelo, optou-se pelo uso das equações

completas de Saint Venant, possibilitando a simulação dos efeitos
de jusante e de escoamento sob pressão.

Simulação para verificação da capacidade do
canal
Nesta etapa foram definidos os cenários de simulação
com chuvas de projeto e condições de contorno de jusante.
Em seguida foram realizadas simulações dos cenários, análises
das condições de escoamento da bacia e a verificação de vazões no limiar do transbordamento do canal. A definição dos
cenários levou em conta a ocupação atual, TRs da precipitação
e diferentes níveis da água de jusante na foz (NA de jusante),
sendo eles: baixo, médio e alto. A Tabela 1indica a combinação
desses critérios.
Tabela 1 - Cenários de simulação

TR (anos)

NA de
jusante

10

25

50

Baixo

CA10B

CA25B

CA50B

Médio

CA10M

CA25M

CA50M

Alto

CA10A

CA25A

CA50A

Foi adotada a premissa de que, na situação ideal, o controle deve garantir que não haja transbordamento em nenhum
trecho do canal. Foi considerada como capacidade máxima a
vazão que ocorre no segundo anterior ao transbordamento (nos
pontos do riacho onde isto ocorreu) e foram denominadas de
vazões limite. As precipitações de projeto foram obtidas através
da curva IDF, com distribuição temporal realizada pelo método
dos blocos alternados. Adotou-se a duração da chuva igual ao
tc da bacia.
Quanto às condições de contorno de jusante, a condição de NA de jusante baixo foi inserida no SWMM como uma
descarga livre e as outras duas condições (médio e alto) com o
nível no meio da seção transversal e na maior profundidade na
mesma seção do exutório da bacia do Sapo, respectivamente.
As condições iniciais do canal se basearam no levantamento de
campo dos níveis em tempo seco, sendo colocadas no modelo
de tal forma que houvesse escoamento permanente durante
um longo período de tempo, garantindo uma estabilização de
níveis e vazões na ordem de grandeza encontrada em campo,
“esperando” os hidrogramas.

Vazões de restrição e coeficientes de escoamento
pela capacidade do canal
Com a área a montante de onde as vazões limite
ocorreram, pode-se calcular a vazão específica q. Calcularam-se
também coeficientes C que, na área citada, produziriam uma
vazão máxima igual, numericamente, às vazões limite (capacidade
máxima), conforme fase 3 da Figura 1, realizada para cada TR.
Conforme penúltima caixa do processo de volta no
fluxograma da fase 3 (Figura 1), para o cálculo do C, foi ne100
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cessário determinar a intensidade, que por sua vez é função do
TR e da duração. A duração foi igualada ao tc da bacia de montante, usando método do SCS Lag fórmula tc=3,42∙L0,8∙(1000/
CN-9)0,7∙S-0,5, onde L é o comprimento do talvegue (km), CN o
Número da curva do SCS e S a declividade do talvegue.
Como se vê no fluxograma da fase 3, da Figura 1, há
um segundo cálculo de C, derivado do primeiro. O primeiro é
um valor representativo de toda a bacia a montante de um ponto
que transbordou nas simulações, ou seja, o coeficiente médio de
escoamento de toda área que contribui para a geração de uma
determinada vazão limite observada. O segundo C parte do
princípio que, devido à ocupação heterogênea que toda bacia
urbanaapresenta, a composição do coeficiente de escoamento é
dada por uma média ponderada que leva em conta a proporção
do coeficiente dos diferentes usos na área analisada.
Com isso, o coeficiente C modificado leva em conta
que o escoamento gerado pelas vias de circulação da cidade não
sofrerão restrição, considerando o escoamento gerado como
uma contribuição fixa na composição da vazão de aporte para
o ponto de transbordamento. Assim sendo, o valor alto de C
das vias de circulação terá que ser compensado pelas áreas loteadas da cidade. Em outras palavras, o C modificado leva em
conta que as vias de circulação das cidades não modificarão seus
escoamentos em curto espaço de tempo.
Para obter ovalor do coeficiente C modificado foi
necessário saber como são as vias na bacia para compor a
ponderação da área a montante. Atualmente, há ruas asfaltadas,
em paralelepípedo ecom solo compactado; o coeficientenas
áreas loteadas para esta condição foi denominado aqui de Catual
(usado na fase 4, conforme Figura 1). Foi considerado também
a possibilidade de, em breve, as ruas estarem todas asfaltadas e
sem nenhuma restrição à geração de escoamento; o coeficiente
para esta condição foi denominado aqui de Casf (também usado
na fase 4).
Importa frisar que a simulação pode identificar vários
pontos de transbordamento; então, em cada um deles, é possível
determinar área da bacia de montante e assim calcular a vazão
específica q. Como o objetivo é evitar que transbordamentos
ocorram, o menor valor deve ser utilizado para fim de restrição.
O detalhamento da fase 4 da metodologia,onde foram calculados
valores qpre e Cpre para a cidade de Maceió-AL.

guintes passos: (a) escolher valores de CN representativos de uma
condição geral de pré-urbanização a partir da tabela do método
SCS; (b) adotar alguns valores de área de drenagem e estudar
valores de tc típicos de pré-urbanização a partir do cálculo da
velocidade de escoamento na superfície e de um comprimento
característico; (c) calcular valores de Cpre em função das variáveis
dos passos anteriores e de alguns TRs; (d) calcular valores de
qpre, para as áreas resultantes da análise do passo (b).
Para se determinar a duração da precipitação (passo
b), utilizou-se a mesma simplificação de Tucci (2001), lotes
retangulares com cobertura do solo homogênea, com o comprimento L=2.largura e escoamento na direção de L. O tc de
cada área foi adotado igual ao tempo de viagem, isto é, tc = L/v,
onde v é a velocidade do escoamento na superfície dada por v
= k.S0,5, onde o valor de k depende da cobertura do solo e S é
a declividade em %. Nesta fase foi adotado um valor bastante
conservador (k = 0,08).
Realizaram-se então simulações e foi construído um
gráfico declividade (%) como abscissa e duração (ou tcem min)
como ordenadas, gerando uma família de curvas, uma para cada
valor de área (A em ha e m2).A partir destas simulações, julgouse interessante para os passos b e c utilizar:
A=1.000 m2 no método racional como tamanho de área
padrão para orientações a respeito de áreas menores ou iguais
a este valor (e duração de 15 min);
A=10.000 m2 (1 ha) no método racional para o mesmo
fim em áreas maiores que 1.000 m2 e menores ou iguais a este
valor (e duração de 30 min);
A=10.000 m2 (1 ha) e duração de 1 h, utilizado por
Tucci (2001).
Áreas maiores para os cálculos foram evitadas por fugirem bastante do contexto. Importa lembrar que Tucci (2001)
adotou uma área de 100 ha por causa das limitações do método
racional. Tassi e Villanueva (2004) adotaram lotes de 300 m2
e 600 m2. Barbassa e Campos (2010) estudaram lotes com a
mesma ordem de grandeza no interior de São Paulo. Graciosa
et al. (2008) simularam em São Carlos-SP uma trincheira de
infiltração para um lote de 250 m2.
Os resultados gerados por este processo serviram para
constatar que há grandes diferenças entre usar valores médios ou
intermediários de todos os solos e separar por grupos de solos,
de forma que o planejamento do controle em uma cidade se for
feito por métodos semelhantes a este, deve levar em conta, na
determinação de Cpre e qpre, a variabilidade dos solos.
O restante do processo ocorreu como representado no
fluxograma da fase 4 da Figura 1Erro! Fonte de referência
não encontrada. Como já dito, Tucci (2001) utilizou um valor
intermediário entre três tipos de solo, sendo esta afirmação,
neste trabalho, interpretada como o valor médio entre eles. Para
Maceió, isto gerou os valores de Cpre1 e qpre1. Uma alternativa a
esta foi tomar a média de todos os solos (A, B, C e D), e não
somente de três, gerando os valores de Cpre2 e qpre2.Outra forma
foi tomar a média ponderada dos tipos de solo encontrados
na bacia do riacho do Sapo, gerando os valores de Cpre3 e qpre3.
Importante lembrar que os valores ainda dependem da
duração da precipitação (que tem relação com as áreas, conforme descrito anteriormente) e do TR.Os resultados do que foi

Vazão e coeficiente de escoamento de pré-urbanização pelo método racional
Para a aplicação do método racional à cidade de Maceió,
e assim alcançar um ou mais valores de Cpre e qpre, foi realizado
inicialmente um estudo sem restrições de solo (usadas todas as
classificações de solos do método do método SCS de precipitação efetiva) e para vários valores de área de drenagem (não
restringindo ao valor de 100 ha). Foi utilizada a curva IDF de
Maceió (Pfastertter, 1982), cujas intensidades foram calculadas
em função do TR e do tc , este sendo por sua vez função do
tamanho das áreas.
O objetivo foi obter valores de qpre para Maceió em
função do tipo de solo e da área de drenagem, seguindo os se101
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mostrado neste tópico e da análise comparativa proposta estão
após uma descrição da área de estudo.

Área de estudo
A bacia escolhida foi a do Riacho do Sapo, devido a
seu alto grau de urbanização e suas características físicas, bem
como a facilidade de definição de seus contornos e acesso. Este
riacho é o penúltimo afluente da margem esquerda do Riacho
Reginaldo, o mais representativo da cidade de Maceió (Figura 2).

Figura 3 - Discretização (sub-bacias) e localização de equipamentos

Os instrumentos trabalharam em conjunto no período
compreendido entre os dias 06 de julho de 2012 e 24 de outubro
de 2012. A ressalva é que, no ano de 2012, os eventos foram
rarose de pequena magnitude na cidade de Maceió.
No primeiro estágio da calibração do modelo a intenção
foi obter valores de coeficiente de rugosidade de Manning do
canal que reproduzissem a linha d’água das vazões verificadas nas
campanhas de campo. Na Tabela 2 estão os valores observados
e calculados nos dois pontos com medição. Foram adotados,
nas seções, valores diferentes do coeficiente de rugosidade para
o fundo e paredes do canal.
Como os resultados da simulação foram satisfatórios,
os valores iniciais no modelo foram mantidos para o segundo
estágio da calibração. No segundo estágio, foram utilizados três
eventos registrados. Na Tabela 3 está a avaliação da calibração
dos mesmos.
Não foi possível o uso de equipamentos para medição
de vazão, e a calibração com níveis pode conter incertezas na
definição de hidrogramas. Como se sabe, a relação vazão x profundidade não é biunívoca, mas pode se aproximar desta, e assim
também diminuir as incertezas, se a declividade de fundo do canal
for maior que 0,1% (e sem efeito de jusante), a rugosidade baixa
e a variação DQ/Dt baixa (Cunge et al., 1980). O trecho do
canal com o sensor não tem efeito de jusante, a declividade tem
valor baixo (0,03%) e variação DQ/D tem torno de 0,02 m3.s-2
(subida do hidrograma de TR=50 anos). Considerando ainda
que em regime permanente a calibração teve bons resultados,
esperam-se incertezas pequenas.

Figura 1. Localização da bacia em estudo.
Figura
2 - Localização da bacia em estudo

Com uma área de aproximadamente 2,1 km2, a bacia do
riacho do Sapo abrange quatro bairros e apresenta um desnível
de cerca de 60 metros entre a cabeceira e o exutório. Com aproximadamente 4,4 km de extensão, o riacho é todo canalizado e
desemboca no Riacho Reginaldo próximo ao mar. Possui uso do
solo bem diversificado, com uma cabeceira de ocupação densa
(Grota do Cigano), uma zona comercial bastante consolidada
com um dos maiores shoppings centers da cidade, supermercados,
concessionárias, templos e mais residências distribuídas ao
longo da bacia.
Do levantamento topográfico surgiram cinquenta e
três trechos e a bacia foi dividida em dezoito sub-bacias. O tc
da bacia do riacho do Sapo foi estimado em 85 minutos (com
arredondamento) por Vidal (2012). Dentro da cidade de Maceió,
pode-se dizer que não é ainda uma bacia de problemas frequentes, apesar de haver alguns alagamentos pontuais por causa de
deficiências na microdrenagem, causando alguns transtornos
ao trânsito. No entanto, já há alguns pontos no canal onde já
houve extravasamentos, e como na bacia há uma das principais
avenidas da cidade, a expansão imobiliária tende a aumentar a
impermeabilização.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Modelagem hidrológico-hidrodinâmica

Tabela 2 - Níveis nas seções em regime permanente (m)

Para representar os processos que ocorrem na bacia,
foram empregadas no modelo SWMM:01 pluviômetro; 18 sub
-bacias; 61 nós; 60 condutose 01 nó-exutório. Na Figura 3 está
a discretização da bacia adotada nas simulações e as localizações
do pluviômetro de báscula e do sensor de pressão instalados
para o estudo.

Nível (m)
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Próxima à foz
Observado
Calculado
0,48
0,49

Sensor de pressão
Observado
Calculado
0,59
0,56
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Tabela 3 - Avaliação da calibração
Eventos
(datas)
R2

Erro no pico

Coef. de
Nash e
Sutcliffe

Etapa

13/07

26/07

27/08

Antes da calibração
Após a calibração
Média dos
parâmetros
Antes da calibração
Após a calibração
Média dos
parâmetros
Antes da calibração

0,90
0,86

0,94
0,92

0,90
0,79

0,99

0,92

0,96

1,4%
0,0%

-1,7%
0,0%

14,0%
0,0%

7,1%

5,2%

-4,5%

0,89

0,71

0,87

0,86

0,64

0,76

0,93

0,44

0,90

Após a calibração
Média dos
parâmetros

instabilidades no modelo, quando a água atinge a transição canalgaleria. Estas variações no entanto ficam em torno de valores
próximos, correspondentes às capacidades máximas das galerias.
Verificou-se que dois dos três pontos encontrados (ponto
1 e 2), ficam em trechos de canal aberto a montante de galerias e
estas retêm a água, ou seja, se não houvesse galerias fechadas a
jusante de canais abertos, talvez os hidrogramas inteiros fossem
conduzidos para pontos mais a jusante. No outro ponto crítico
observado (ponto 3) verifica-se uma redução na seção do canal.
NaFigura 5 estão os pontos críticos constatados nas simulações.

Na Figura 4 estão os resultados da simulação (evento do
dia 13/07/2012) sem calibração, com a calibração deste evento
e da simulação com a média dos parâmetros calibrados dos três
eventos (13/07/2013, 26/07/2013 e 27/08/2).

Figura 5 - Locais de transbordamento
Figura 1. Calibração: evento do dia 13/07/2013.

Vazões de restrição e coeficientes de escoamento
pela capacidade do canal

Figura 4 - Calibração: evento do dia 13/07/2013

Simulação para verificação da capacidade do
canal

As simulações constataram os mesmos pontos com
transbordamento para todos os cenários. Na Tabela 5 estão as
áreas de contribuição para cada ponto e as vazões específicas
calculadas para cada uma das precipitações de projeto. Na
Tabela 6 estão os valores de C de toda área de contribuição
a montante para que não haja transbordamento nos pontos
críticos encontrados no canal (penúltima caixa do processo de
volta, fluxograma da fase 3, Figura 1).

Foram simulados os cenários e a partir das simulações,
verificou-se que o nível da água de jusante não interferiu significativamente na propagação das vazões no canal, de forma
que, por exemplo, para uma precipitação com TR=10 anos, os
resultados foram semelhantes para os cenários CA10B, CA10M
e CA10A. O mesmo ocorreu para TRs de 25 e 50 anos.
Na Tabela 4 estão os valores das vazões limite nos
pontos estudados e os tempos de concentração das bacias a
montante dos mesmos pontos.

Tabela 5 - Vazões específicas(L.s-1.ha-1)
Ponto

Tabela 4 - Vazões limite(m3/s) e tempos de concentração

Ponto

tc
(min)

1
2
3

13,0
23,5
38,9

vazão
(TR=10
anos)
6,15
6,81
10,97

vazão
(TR=25
anos)
5,94
7,21
10,32

1
2
3

vazão
(TR=50
anos)
5,50
7,01
9,72

Área a montante
(ha)
47,9
94,3
148,0

TR=10
anos
128,3
72,2
74,1

TR=25
anos
123,9
76,5
69,7

TR=50
anos
114,8
74,4
65,7

Tabela 6 - Coeficientes de escoamento C
Ponto
1
2
3

Para cada ponto, há uma pequena variação entre os
valores dos TRs simulados, que ocorreu por causa de pequenas
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Área a montante
(ha)
47,9
94,3
148,0

TR=10
anos
0,45
0,31
0,40

TR=25
anos
0,38
0,29
0,32

TR=50
anos
0,32
0,25
0,27
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Tabela 8 - Vazões de qpre para Maceió (L.s-1.ha-1)

Para que não haja transbordamento em todos os pontos,
tomaram-se os menores valores de coeficientes C da Tabela 6
(no caso no ponto 2), ou seja, os valores de C mais restritivos.
Estes valores foram utilizados dessa forma para calcular os
coeficientes derivados Catual e Casf. O resultado está na Tabela 7.

Área de terrenos

C
0,31
0,29
0,25

Catual
0,24
0,21
0,17

Solo B

Solo C

Solo D

TR = 2 anos
0,0
A ≤ 1000 m2
Duração de 15 min

Tabela 7 - Coeficientes de escoamento sem as vias

TR(anos)
10
25
50

Solo A

Casf
0,22
0,19
0,15

0,0

1,6

9,7

TR = 5 anos
0,0

0,0

6,4

19,9

TR = 10 anos
0,0

0,0

11,7

29,3

TR = 2 anos
0,0

Observa-se que os valores ficam mais limitativos quando se retiram as restrições no escoamento gerado pelas vias de
circulação. Não restringir o escoamento superficial nas vias exige
uma compensação (mais restrição) nas outras áreas da bacia.

1000 m2 ≤ A ≤ 1 ha
Duração de 30 min

0,0

9,1

19,9

TR = 5 anos
0,0

1,9

18,9

34,2

TR = 10 anos

Vazão de pré-urbanização e coeficiente C pelo
método racional

0,0

Na Figura 6 está o resultado das simulações que deram subsídios à escolha das áreas e durações de análise. Nela,
é possível ver: (a) que a duração de 15 min consegue englobar
áreas menores ou iguais a 1.000 m2; (b) que a duração de 30
min engloba áreas menores ou iguais a 1 ha e maiores que
1.000 m2; e (c) que a duração de 1 h pode ser usada para áreas
maiores que 1 ha.
Na Tabela 8 está a síntese dos resultados após a aplicação
do método racional às condições de pré-urbanização na cidade
de Maceió. Os valores de Cpre estão agrupados por tamanho de
área, tipo de solo do SCS e TR, conforme proposto na metodologia (em destaque valores para TR=10 anos).
Os valores da Figura 7 representam uma média entre os
valores com TRs iguais a 2, 5, 10, 25 e 50 anos e fica claro que
nem sempre é preciso adotar C=0,15 (Tucci, 2000 ;Tucci,
2001), mas dependendo da duração utilizada os valores ficam
mais restritivos ainda, como nos casos dos solos dos grupos A
e B. Tomando a duração de 1 h, observa-se que podemos ter
valores de C, para Maceió, de quase o dobro do valor adotado
por Tucci (2000) e Tucci (2001) para o solo C e de quase 2,5
vezes para o solo D.

0,0

5,0

28,1

46,8

TR = 2 anos
A = 100 ha
Duração de 60 min
(Tucci, 2001)

2,9

15,1

24,9

TR = 5 anos
0,0

9,3

28,8

42,2

Tr = 10 anos
0,0

16,1

41,0

57,1

A Tabela 9 e a Tabela 10 sintetizam os valores de Cpre
e de qpre, respectivamente, de acordo com o proposto na fase 3
(Figura 1), considerando TR=10 anos e duração de 1 h.
Observa-se nas tabelas que os valores obtidos a partir
das simulações (para evitar inundações decorrentes de transbordamentos do canal, coluna 1) são bem maiores que os
valores encontrados com o método racional. No entanto, essa
diferença cai quando se tomam os valores derivados (colunas 2
e 3 da mesma tabela). Estes valores são utilizados para calcular
as vazões de restrição das colunas 2 e 3 daTabela 10).

Figura 7 - Valores de Cpre para Maceió

Figura 6 - Duração, função da área e da declividade
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próximos da condição natural, mesmo com a urbanização na
superfície da bacia mais avançada. Já em bacias onde a ocupação
não chegou, pode-se ser mais restritivo, com o uso do método
racional, como em áreas peri-urbanas das cidades brasileiras.

Tabela 9 - Síntese dos coeficientes de escoamento

Simulação
C
Catual
Casf
0,31
0,24
0,22

Método racional
Cpre1
Cpre2
Cpre3
0,12
0,18
0,11
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Tabela 10 - Síntese das vazões específicas (L.s-1.ha-1)

Simulação
q
qatual
qasf
48,9
37,9
34,7

Método racional
qpre1
qpre2
qpre3
19,0
28,6
17,5
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RESUMO
O presente estudo teve como objetivo avaliar a qualidade microbiológica de águas de áreas de recreação da região sul de Minas Gerais por meio
da resistência de bactérias heterotróficas (normalmente somente quantificada) a diferentes antibióticos. Do total de isolados de bactérias, obtidas em meio de
cultura Plate Count Agar, 77,8% foram resistentes à penicilina e56% foram resistentes a pelo menos três antibióticos (consideradas multirresistentes ou superbactérias) e 10% foram sensíveis a todos os antibióticos testados. Tais resultados evidenciam indiretamente a larga presença dos diferentes antimicrobianos
nas águas de recreação estudadas e mostram a necessidade de estudos relacionados aos possíveis impactos dos mesmos na saúde coletiva.

Palavras Chave: Resistência a antimicrobianos. Bactérias multirresistentes. Superbactérias.
INTRODUÇÃO
Apesar de a água potável ter sido, durante séculos,
considerada um bem infinito, atualmente é vista como um recurso natural de valor econômico e social, essencial à existência
dos seres vivos e à manutenção dos ecossistemas do planeta,
tornando-se uma preocupação mundial.
Essa preocupação vem crescendo nas últimas décadas,
uma vez que o aumento exponencial da população traz um
consequente aumento da ocupação irregular ou imprópria de
áreas de mananciais (Ribeiro et al., 2009),o que provoca a
degradação da qualidade e modificação na composição da água,
gerada pelo despejo de poluentes nos cursos hídricos (Silva
et al., 2008; Terra et al., 2008).
A água doce, potável ou não, possui relevância ímpar
no desenvolvimento da sociedade, dentre seus principais usos,
são destacados o consumo humano, irrigação de plantações,
dessedentação de animais e o lazer. A queda na qualidade das
águas de recreação implica num alto risco a saúde dos banhistas
uma vez que esta é responsável pela veiculação de grande número
de doenças, tais como gastroenterites, cólera, conjuntivites e
dermatites (Castro et al., 2007).
Segundo estudo desenvolvido por Dorevitch et al.
(2011) águas recreacionais contaminadas representam sério risco
à saúde pública, principalmente entre os banhistas que possuem
contato direto – natação – devido ao risco de ingestão de água
durante as atividades recreacionais.
Como forma de vida predominante em todos os ambientes, as bactérias são frequentemente usadas para monitorar
a qualidade do ambiente, uma vez que, sob os efeitos dos fatores
ambientais, podem adquirir características específicas, e ainda,
servir como bons indicadores da presença de poluentes (Lo-

bova et al., 2002). Isso é possível porque a célula microbiana
é dinâmica e se adapta rapidamente a mudanças nas condições
ambientais, alterando seu fenótipo e/ou genótipo. Uma das
propriedades bacterianas usadas para avaliar o impacto antropogênico no ambiente é a sua resistência a antibióticos.
O termo bactéria heterotrófica engloba todas as bactérias que usam nutrientes orgânicos para o seu crescimento, está
presente em todos os ambientes e possui gêneros patogênicos
como Salmonellasp.; Shigella sp.; Legionella sp.; entre outros. Dessa forma, a observação de um número excessivo de bactérias
heterotróficas resistentes a antimicrobianos em determinado
ambiente indica uma mudança drástica nas condições ambientais
devido a impactos diretos ou indiretos de fatores não naturais
(Lobova et al., 2002).
Substâncias antibióticas lançadas em ambientes hídricos
também podem afetar fortemente a composição de bacteriocenoses no ecossistema. Uma revisão feita por Sommer e Dantas
(2011) mostra os riscos do uso prolongado de antimicrobianos
uma vez que os mesmos agem de forma inespecífica, atingindo
também espécies da microflora natural de hospedeiros simbiônticos – como o homem – alterando, assim, toda a estrutura da
comunidade simbiótica, o que pode causar danos ao hospedeiro.
A resistência bacteriana a antimicrobianos pode ser
intrínseca, associada com a penetração reduzida do antibiótico
na célula, ou pode ser extrínseca, relacionado a processos dinâmicos como mudanças no transporte do antibiótico para dentro
da célula, modificações moleculares, ou produção de enzimas
que modificam e inativam o antibiótico (Bennet, 2008; Oliveira et al., 2010; Yurtsev et al., 2013). Essa resistência
pode ser determinada tanto por genes cromossômicos como
por elementos genéticos extracromossômicos - plasmídeo-R, os
últimos considerados particularmente importantes no processo
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de transferência da resistência em função da sua capacidade de
replicação independente do genoma e facilidade de dispersão
de genes de resistência (Svara; Rankin, 2011; Yurtsev
et al., 2013).
Bactérias com resistência intrínseca a antibióticos são
encontradas na natureza (Sommer; Dantas, 2011), porém
aquelas fecais com alto nível de resistência antimicrobiana,
presentes no esgoto doméstico, podem disseminar a resistência
às bactérias ambientais (Oliveira et al., 2010; Nuñez et
al., 2012).
A habilidade de muitas espécies de bactérias, incluindo as
patogênicas, de adquirir resistência aos agentes antimicrobianos
tem se tornado um problema global já que são o maior motivo
de insucesso nos tratamentos de doenças infecciosas, principalmente devido à evolução, causada pela exposição por tempos
prolongados aos antibióticos, de patógenos multirresistentes
que são virtualmente intratáveis (Sommer; Dantas, 2011).
Embora organismos resistentes possam ser encontrados
em ambientes naturais, a maioria está associada aos impactos
causados pelo homem (Gangle, 2005). Assim, o aparecimento
de bactérias resistentes é comum em ambientes que recebem
efluentes contendo resíduos de agentes antimicrobianos, liberados por meio da urina, fezes e metabólitos de pessoas submetidas àantibioticoterapia (Halling-Sorensen et al., 1998;
Caumo et al., 2010; Nuñez et al., 2012). A disseminação dos
genes de resistência entre as bactérias é causada, principalmente,
pelo uso indiscriminado de substâncias antibióticas em práticas
médicas e também no controle de doenças em animais, já que a
pressão seletiva imposta no trato gastrointestinal de animais e
humanos com o uso de antimicrobianos refletem uma microflora
resistente (Gangle, 2005; Svara; Rankin, 2011; Resende et al., 2012; Toprak et al., 2013). O patógeno, uma
vez tratado com substância antimicrobiana, se torna resistente
a antimicrobianos similares (Lobova et al., 2002).
As bactérias aquáticas frequentemente mostram múltipla resistência (Davis, 1992). Isso porque, nos últimos anos,
para superar o problema de resistência aos antimicrobianos
utilizados nos tratamentos de doenças infecciosas, tem ocorrido
um aumento do uso de drogas, de diferentes mecanismos de
ação, combinadas para potencializar a eficácia nos tratamentos,
resultando em bactérias resistentes a tais drogas utilizadas, multirresistentes ou superbactérias (Gangle, 2005; Sommer;
Dantas, 2011).
Segundo estudo desenvolvido por Halling-Sorensenet al.
(1998), quando bactérias resistentes a vários antibióticos presentes
no ambiente entram novamente no trato gastrointestinal humano, podem promover nova transferência de resistência e, assim,
comprometer a eficácia dos regimes terapêuticos tradicionais,
tornando os tratamentos à infecção mais difíceis. Porém, em
estudo apresentado por Sommer e Dantas (2011), não houve
transferência lateral de genes resistentes no trato gastrointestinal
de humanos que ingeriram cepas resistentes, apesar de ter havido
multiplicação das mesmas. Isso mostra tanto a transferência de
genes de resistência quanto a capacidade das cepas resistentes
se estabelecerem com a microbiota autóctone, comprometendo
a eficácia dos tratamentos.
Sendo assim, o presente estudo teve como objetivo

avaliar a qualidade microbiológica de águas de recreação da
região sul do Estado de Minas Gerais – Brasil, onde há exposição primária dos banhistas aos microrganismos, por meio da
análise de resistência de isolados de bactérias heterotróficas a
diferentes antimicrobianos.

MATERIAL E MÉTODOS
O Estado de Minas Gerais está localizado na região
sudeste do Brasil, não possuindo contato com o oceano. As
amostras destinadas ao estudo foram coletadas em rios e cachoeiras de cinco cidades do sul de Minas Gerais, conforme
descrito no quadro 1.
As amostras de água utilizadas para as análises microbiológicas foram coletadas durante o final do verão, entre os
meses de fevereiro e março de 2012, em frascos esterilizados
e em três repetições por local. Foram mantidas refrigeradas e
analisadas dentro de um período não superior a seis horas. Todas
as amostras foram coletadas uma única vez, em função de limitações de recursos laboratoriais e tempo envolvido nas análises.
Quadro 1 – Descrição dos pontos de amostragemde água de
recreação
Ponto

Coordenadas
geográficas

Descrição do local de
amostragem

Cidade
(MG)

P1

22º28’33”S
45º23”47”O

Rio, de fácil acesso à po- Itajubá
pulação. Importante fonte de lazer no verão.

P2

22º41”02”S
45º50’57”O

Cachoeira próxima ao Gonçalves
centro da cidade, frequentada por banhistas o
ano todo.

P3

22°32’05”S
45°39’10”O

Cachoeira próxima à Brazópolis
zona rural. Bairro afastado do centro da cidade.
Cultura próxima é banana.

P4

22º19’26”S
45º18’22”O

Cachoeira próxima à Maria da Fé
zona rural, com população ao redor. Bairro afastado do centro da cidade.
Cultura próxima é café.

P5

22º31’43”S
45°24’21”O

Rio, de fácil acesso à po- Wenceslau
pulação. Importante fon- Braz
te de lazer no verão. Área
de pasto e serve para dessedentação do gado.

A avaliação da densidade de bactérias heterotróficas foi
feita através da técnica de contagem de superfície, spread plate,
segundo metodologia descrita em APHA (1999), inoculando 0,1
mL de cada amostra em placa contendo meio de cultura Plate
Count Agar (PCA). Após o período de incubação, cada placa
foi dividida em quatro quadrantes, para a seleção dos isolados
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Quadro 2 - Resultados da avaliação da densidade total de
bactérias heterotróficas nos diferentes pontos de coleta

para transferência e reserva em tubos inclinados contendo o
mesmo meio de cultura. Os quatro isolados por placa foram,
então, caracterizados fenotipicamente, conforme formato e
diâmetro da colônia, produção de exopolímeros, borda, cor e
elevação da colônia, de forma a contemplar diferentes aspectos
morfoculturais.
Para atender aos objetivos propostos, foi realizado um
pós-teste dos isolados selecionados com o objetivo de determinar
quais deles eram, de fato, bactérias heterotróficas não pertencentes ao grupo dos coliformes, já que o foco desse trabalho
era trabalhar com bactérias ambientais e não necessariamente
oriundas de efluentes ou redes de esgoto, o que caracterizariam
as do grupo coliforme. O teste foi desenvolvido conforme
padronizado pela Norma Técnica L5.214 da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb, 2006), por meio da
técnica de tubos múltiplos.
O teste de sensibilidade a antimicrobianos foi aplicado
a todos os isolados de bactérias heterotróficas não coliformes,
utilizando-se o método de disco-difusão, aplicado em meio de
cultura PCA, de acordo com o Comitê Nacional de Padronização de Laboratório Clínico (NCCLS, 2003). Assim, cento e
trinta e um isolados (131) foram testados aos seguintes antimicrobianos, selecionados em virtude da importância na área
médica (Brasil, 2010): amoxicilina (AMO) 30 μg, ampicilina
(AMP) 10 μg, ciprofloxacina (CIP) 5μg, cloranfenicol (CLO)
30 μg, eritromicina (ERI) 15 μg, estreptomicina (EST) 10 μg,
gentamicina (GEN) 10 μg, penicilina (PEN) 10 UI, rifampicina
(RIF) 30 μg, vancomicina (VAN) 30 μg, azitromicina (AZI) 15
μg e tetraciclina (TET) 30 μg.
Foi aplicada estatística descritiva com os dados de densidade de bactérias heterotróficas, com cálculos de média, desvio
padrão, variância e amplitude. Posteriormente, fez-se análise de
agrupamento, abordando os padrões de resistência dos isolados
aos diferentes antimicrobianos, por meio do softwareStatistica 5.0.

Ponto
de
coleta*

Amplitude
Média (menor-maior valor)
------------ UFC mL-1 --------

Desvio
Padrão

Variância

P1

360,0

280,0-416,6

58,2

5077,3

P2

757,8

630,0–990,0

164,5

40581,8

P3

1397,8 1293,3-1476,7

77,0

8892,3

P4

4337,8 3880,0-4996,7

477,5

342067,3

P5

873,3

66,7

8888,4

1153,3-1376,7

* Onde: P1 – Ponto 1 Rio Itajubá, P2 – Ponto 2 Cachoeira Gonçalves, P3
– Ponto 3 Cachoeira Brasópolis, P4 – Ponto 4 Cachoeira Maria da Fé e P5 –
Ponto 5 Rio Wenceslau Braz

área utilizada para recreação.Tanto a cachoeira de Gonçalves
(P2) como a cachoeira de Maria da Fé (P4) são extensas, com
ambientes variando de corredeira a piscinas naturais, o que
explica a variação na densidade de bactérias heterotróficas
encontradas em cada réplica. A cachoeira de Brazópolis (P3)
possui um curso d‘água estreito e pouca variação de ambientes,
assim como os rios, o que explica a maior homogeneidade dos
dados amostrados entre as réplicas.
Considerando o total de 131 isolados bacterianos que
foram submetidos ao teste de sensibilidade aos antimicrobianos,
verificou-se que 77,9% dos isolados foram resistentes à penicilina,
54,2% à amoxicilina, 38,2% à eritromicina, 36,6% à ampicilina
e 35,9% à vancomicina e 16,0% a rifampicina. Segundo Gangle
(2005), com o uso excessivo da penicilina, desde sua descoberta
em 1928, houve um aumento nos padrões de resistência, o que
pode ser exemplificado pelo aumento de menos de 1% de cepas
resistentes de Staphylococcusaureus, em meados de 1930, para 90%
das cepas isoladas em hospitais, em 2005. Segundo o mesmo
autor, o alto índice de resistência à penicilina, ampicilina e
amoxicilina é preocupante devido à alta diversidade de microrganismos patogênicos serem resistentes a tais drogas, tais como
Enterococcusspp.,Staphylococcusspp., Streptococcusspp., Salmonellaspp.,
Vibriospp. e algumas linhagens patogênicas deEscherichia coli, todas
envolvidas em doenças relacionadas ao trato gastrointestinal.
Alta resistência bacteriana à penicilina, azitromicina, ampicilina e
gentamicina também foi observada por Resende et al. (2012) em
aquicultura e por Nuñez et al. (2012), em efluentes domésticos,
aumentando o risco sanitário.
Segundo Brasil (2010), a penicilina, assim como seus
derivados, ampicilina e amoxicilina, são antimicrobianos pertencentes ao grupo do β-lactâmicos, bactericidas que possuem
como mecanismo de ação a interferência na síntese da parede
celular bacteriana. Um fator preocupante encontrado no presente
estudo, nos diferentes pontos de coleta, foi além da observação
de alto índice de resistência aos antimicrobianos do grupo dos

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados relacionados à densidade total de bactérias
heterotróficas encontram-se no Quadro 2.
Maiores médias de densidade de bactérias heterotróficas
foram obtidas nos pontos P4 e P3, seguidos pelos pontos P5,
P2 e, finalmente, o ponto P1, com o menor valor. Uma maior
variação de amplitude nos dados amostrados ocorreu nos pontos P2 e P4, ambos ambientes de cachoeira. Vale ressaltar que,
diferentemente do exposto na Portaria nº2.914 (MS, 2011), que
recomenda que as densidades obtidas nas análises de contagem
total de bactérias heterotróficas não ultrapassem 500 UFC/mL
da amostra, não há normatização para densidades de bactérias
heterotróficas em águas destinadas à recreação (CONAMA,
2000). Esse fato realça a importância dos resultados obtidos
e torna-se preocupante a grande ocorrência e distribuição de
bactérias heterotróficas com potencial variado de resistência a
antibióticos advindos de fontes diversas.
Essa variação dos dados nos diferentes locais amostrados
já era esperadae corrobora dados de Mudryk (2005), uma vez
que as repetições foram coletadas de forma a abranger toda a
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foramobtidostrês isolados resistentes à tetraciclina e todos os
pontos apresentaram isolados resistentes à eritromicina. Estudo
mais recente desenvolvido por Watkinson et al. (2009) sugere
que em locais onde foi observada uma maior quantidade de
bactérias resistentes haveria uma maior descarga de efluentes
com antibióticos.
Microrganismos multirresistentes apresentam grande
importância na saúde pública por tornar cada vez mais difícil o
tratamento de doenças infecciosas. A porcentagem de isolados
sensíveis e resistentes a antimicrobianos, de cada ponto de
amostragem, é mostrada na figura 1. É possível observar que
para os cinco pontos amostrados, mais de 40% dos isolados
foram resistentes a três ou mais antimicrobianos, sendo que no
P3 esse número chega a mais de 70%.
Se considerar todos os isolados selecionados, tem-se
que 56% dos isolados foram considerados multirresistentes
(resistência a mais de três antibióticos), 34% resistentes a um
ou dois antibióticos e somente 10% foram sensíveis a todos
os antimicrobianos testados. O resultado obtido para as áreas
de recreação de água doce foram mais críticos do que os 30%
encontrados em estudo semelhante desenvolvido em águas de
recreação marinha (Mudryk, 2005).
Os altos índices de bactérias multirresistentes encontradas podem ser explicados pelo período em que foram realizadas as coletas, entre os meses de fevereiro e março. Durante
os meses de verão há um aumento na observação de isolados
multirresistentes no ambiente devido ao aumento do aporte
alóctone, tanto pelo aumento na frequência de turistas, quanto
pela maior quantidade de chuvas (Lobova et al., 2002).
Essa alta densidade de bactérias multirresistentes
observada pode ser considerada alarmante, uma vez que, em
contato com o organismo, tais isolados, mesmo não sendo patógenos potenciais ou oportunistas, podem ter condições de se
estabeleceremno organismo e, dessa forma, transferirem genes
de resistência à microflora comensal ou àpossíveis patógenos
causadores de infecção (Sommer; Dantas, 2011).
Outro aspecto preocupante é a capacidade de bioacumulação de genes de resistência e contaminação ambiental,
conforme apresentado em estudo de Barkovskii et al. (2012), os
quais verificaram a presença de genes de resistência à tetraciclina

β-lactâmicos, a observação de isolados resistentes também à
eritromicina, pertencente ao grupo dos macrolídeos que, diferentemente dos β-lactâmicos, possui amplo espectro de ação,
atuando na síntese de proteína, podendo ser bactericida ou
bacteriostático, dependendo das concentrações indicadas. Essa
relação entre as duas classes de antimicrobianos pode ser dada
pelo uso alternativo da eritromicina em pacientes alérgicos à penicilina, sendo ambos utilizados para o mesmo tipo de infecções.
Outra observação a ser feita é o comportamento de
resistência/sensibilidade aos antimicrobianos rifampicina (16,0%)
e vancomicina (35,9%). A vancomicina é um antimicrobiano
do grupo dos glicopeptídeos, possui atividade contra microrganismos gram-positivos, ação bactericida, atuando na inibição
da biossíntese da parede celular, alterando a permeabilidade da
membrana e a síntese de RNA microbiano (ANVISA, 2008a;
Brasil, 2010). Como sua única forma de apresentação é como
infusão intravenosa, seu uso é restrito a hospitais no tratamento
de infecções consideradas sérias (ANVISA, 2008a). A rifampicina,
por sua vez, é um antimicrobiano macrocíclico complexo, bactericida, que inibe a síntese de RNA, de uso restrito a tratamentos
de tuberculose e hanseníase (ANVISA, 2008b). A observação
de isolados resistentes a tais antimicrobianos não era esperado,
uma vez que não há resistência cruzada entre vancomicina e
outras classes de antimicrobinanos (ANVISA, 2008a) e, mesmo
sendo de uso restrito e/ou controlado, apresentaram uma grande
quantidade de cepas resistentes, sendo 21 cepas resistentes a
rifampicina e 47 resistentes a vancomicina.
Os resultados obtidos estão de acordo com aqueles
observados por Vignesh et al. (2012), em estudo com microrganismos isolados de diferentes ambientes costeiros de recreação,
onde as maiores resistências foram observadas nos grupos dos
glicopeptídeos (VAN), β-lactâmicos (PEN, AMO, AMP) e macrolídeos (ERI), enquanto as menores taxas de resistência foram
encontradas nos grupos da tetraciclina (TET), aminoglicosídeos
(GEN), quinolonas (CIP) e anfenicol (CLO).
No estudo realizado por Halling-Sorensen (1998), foi
observado que a resistência à eritromicina, cloranfenicol e tetraciclina foi limitada a locais contaminados por esgoto doméstico.
No presente estudo, não foi encontrado isolado resistente a
cloranfenicol em nenhum dos pontos amostrados. No entanto,
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Figura 2 - Dendrograma de similaridade entre as três repetições (R1, R2 e R3) de cada ponto de coleta (P1, P2, P3, P4 e P5), construído
por meio do seu padrão de resistência aos antimicrobianos analisados. A linha tracejada indica a separação dos grandes grupos com
aproximadamente 90% de similaridade

em ostras estuarinas, mesmo quando a análise da composição
da coluna d’água revelou resultados negativos para a presença
de tetraciclina. Segundo os autores, a capacidade das ostras
de bioacumular algumas espécies de microrganismos (como
Pseudomonasspe Aeromonas sp.) pode ser revertida dependendo
das alterações de temperatura e salinidade, podendo ser considerada como sumidouro ou fonte de disponibilidade de genes
de resistência em ambientes estuarinos.
O resultado da análise de agrupamento abordando os
padrões de resistência dos isolados para cada ponto de coleta
pode ser visto na Figura 2. Confirma-se a grande semelhança de
comportamento observada entre os padrões de resistências aos
diferentes antimicrobianos pelos isolados obtidos de todos os
pontos, com formação de três grandes grupos com aproximadamente 90% de similaridade. Esse resultado confirma o alto
índice de contaminação das águas de recreação por agentes de
resistência diferentes, como os antibióticos estudados, mesmo
em condições locais distintas, como os rios e cachoeiras ora
avaliados.
O alto índice de bactérias multirresistentes nas águas
de recreação contraria o que se esperava após a Resolução da
Diretoria Colegiada – RDC nº20/2011, onde a Agência Nacional
de Vigilância Sanitária (ANVISA) passou a controlar a venda de
antibióticos, dificultando o seu uso indiscriminado e irresponsável, o que desfavoreceria a entrada no ambiente e surgimento de
novas populações de microrganismos resistentes. Porém, ainda
não há controle no uso de antibióticos na medicina preventiva,
tanto na aquicultura como na agropecuária, sendo, muitas vezes,
acrescentados à ração para prevenir doenças.
No entanto, nem agências internacionais como a Agência
de Proteção Ambiental (EPA, 1986) nos EUA e nem a Comissão
Europeia para qualidade de águas recreacionais (EC, 1994) utilizam bactérias heterotróficas e/ou sua resistência a antibióticos
no monitoramento dessas águas. Ambas fazem uso de bactérias
relacionadas ao grupo coliforme (fecais e E. coli) e enterococos
intestinais no monitoramento, com frequências de amostragem
variáveis em função do uso das áreas pelos banhistas.
Portanto, a presença de um grande número de isolados

de bactérias heterotróficas apresentando múltipla resistência em
amostras de águas utilizadas para recreação é preocupante para a
saúde pública internacional, por ser uma forma de disseminação
de genes de resistência entre bactérias ambientais, alóctones e
simbiontes de animais e seres humanos.
Sugere-se que estudos futuros abordem a relação entre
bactérias heterotróficas e a contaminação ambiental por antibióticos ou genes de resistência, de modo que essa variável possa
ser consideradaem análises recomendadas em futuras portarias
de balneabilidade e também de potabilidade.

CONCLUSÕES
A grande maioria dos isolados bacterianos apresenta
alta resistência à penicilina (77,9%), amoxicilina (54,2%), eritromicina (38,2%), ampicilina (36,6%), vancomicina (35,9%) e
rifampicina(16,0%), e nenhum foi resistente ao cloranfenicol.
Considerando todos os isolados, 56% são considerados
multirresistentes (resistência a mais de três antibióticos), 34%
resistentes a um ou dois antibióticos e somente 10% sensíveis
a todos os testados.
Há uma homogeneidade no padrão de resistência dos
isolados, independentemente do ponto de coleta. Esse comportamento homogêneo quanto ao padrão de resistência é preocupante
uma vez que indica um alto índice de contaminação das águas
de recreação por agentes de resistência diferentes, mesmo em
condições locais distintas, como os rios e cachoeiras avaliados.
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RESUMO
Esta pesquisa tem por objetivo avaliar a influência da expansão urbana na qualidade das águas do rio Cotia, município de Cotia, Estado de
São Paulo, Brasil. Para constatar esta influência, realizou-se com o Índice de Qualidade da Água e seus parâmetros, tendências e oscilações estatísticas ao
longo do período de estudo, utilizando regressão linear e polinomial e correlação comparativa com a expansão urbana. Concluiu-se que a expansão urbana,
quando realizada sem critérios de ocupação e zoneamento preestabelecidos, gera impactos consideráveis e favorece a degradação da qualidade das águas dos
rios ao modificar os ciclos biogeoquímicos e hidrológicos, reduzindo a disponibilidade e a qualidade da água da bacia, onerando o tratamento e colocando em
risco a saúde da população em geral.

Palavras Chave: Expansão Urbana. Qualidade das Águas. Rio Cotia
Introdução
A Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) é o maior
e mais populoso aglomerado urbano do Brasil e um dos cinco
maiores do mundo, composta por 39 municípios e com o maior
parque industrial e mercado produtivo do país. No entanto,
possui uma baixa disponibilidade hídrica, podendo entrar em
colapso em curto prazo (Ribeiro, 2011). Mais de 40% da água
consumida nessa região é importada da bacia do rio Piracicaba,
localizado ao norte da bacia do Alto Tietê (FUSP, 2009).
A RMSP enfrenta os limites de sustentabilidade dos
ecossistemas locais, pois está perdendo as suas características
de recurso natural renovável, uma vez que, metade da disponibilidade de água doce está seriamente comprometida por lixões
e lançamento de esgoto, motivada pela ocupação antrópica
irregular (Suguio, 2006). Não bastasse esse quadro, a empresa
concessionária de captação, tratamento e distribuição de água,
dos 70 m3 de água tratada por segundo na RMSP (SABESP,
2012), mais de 30% se perde em virtude dos vazamentos nas
tubulações de distribuição e por ligações clandestinas (Silva;
Porto, 2003; Suguio, 2006; Leite, 2014) e a implantação
de novos mananciais são custosos (Whately; Diniz, 2009).
Na RMSP, a bacia do rio Cotia, localizado a Oeste da
Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), sem uma efetiva
política de planejamento urbano e ambiental, ao longo das
últimas décadas, está perdendo significativa qualidade de suas
águas, o que poderá causar efetiva redução de seu potencial
hídrico, comprometendo o abastecimento de água para, aproximadamente, 4,3% da população da RMSP, ou seja, cerca de
860 mil pessoas (Santa Rosa, 2013).

O manejo e a conservação de formas inadequadas das
águas de uma bacia, além da possibilidade de trazer riscos à
saúde pública, determinam os custos de seu tratamento (Reis,
2004), face às inúmeras substâncias lançadas nos cursos d’água,
tornando o tratamento mais oneroso.
Práticas conservacionistas e o reflorestamento têm
impacto positivo na melhoria da qualidade da água. Isso porque
a qualidade da água é reflexo do uso e manejo do solo da bacia
hidrográfica e será influenciada com ações que promovam sua
proteção (Palaniappan, 2011).
Diante dos fatos apresentados, esta pesquisa tem por
objetivo avaliar a evolução do Índice de Qualidade das Águas
(IQA) e seus parâmetros de maior influência (senso CETESB),
em três pontos de monitoramento do rio Cotia e respectivas
tendências estatísticas ao longo do período de dados, comparadas
à taxa de expansão urbana de sua bacia.

Materiais e Métodos
A pesquisa foi direcionada para dissertações, teses,
textos, artigos em periódicos, relatórios técnicos e mapas temáticos, USP, CETESB, SABESP, EMPLASA, IBGE e SEADE.
As análises relativas ao rio Cotia foram baseadas em três
pontos de monitoramento. O primeiro localiza-se na captação
da Estação de Tratamento de Água do Alto Cotia (Barragem
da Graça), o segundo a jusante da ponte sobre o rio Cotia, na
Rodovia Raposo Tavares (Raposo Tavares) e o terceiro no canal
de captação de água da Estação de Tratamento de Água (ETA)
do Baixo Cotia (Cotia Baixo) (Figura 1).
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Figura 1 – RMSP: Pontos de monitoramento na Bacia Hidrográfica do rio Cotia. Fonte: CETESB (2011)

Evolução do IQA por pontos de monitoramento

Os dados do IQA e seus parâmetros do rio Cotia
constituem série histórica bastante extensa nos três pontos de
monitoramento, contendo mais de 5000 dados. Da Barragem
da Graça e da Rodovia Raposo Tavares, os dados são de 1978
a 2010 e do Cotia Baixo, são de 1982 a 2010, os quais foram
utilizados dos meses impares (janeiro, março, maio, julho, setembro e novembro) por apresentarem mais de 95% dos dados
disponíveis.
Para o mapeamento e obtenção dos dados estatísticos
da expansão urbana, foi utilizado o mapa temático Expansão da
Área Urbanizada até 2002, em escala 1:100.000 da EMPLASA
(2008).
Para análise dos dados de monitoramento foram utilizados três métodos de abordagem: o método experimental, o
método estatístico e a estatística descritiva conforme Kurata
et al. (1989). As séries temporais foram trabalhadas segundo
Ferreira (2001), Reboita (2005) e Teixeira (2008). A supressão
de variáveis irregulares, conforme Landim (2003). A regressão
linear conforme Toledo e Ovalle (1985) e Teixeira (2008). A
regressão polinomial conforme Soares, Leal e Bacurau (2013).
A previsão e predição conforme Rubio (2012) e, análise da
concavidade e pontos de inflexão, segundo Cunha et al. (1980).
O IQA e os parâmetros de maior influência (fósforo
total, OD e coliformes termotolerantes) e a expansão urbana são
correlacionados por meio de representação gráfica por pontos
de monitoramento, conforme Santa Rosa (2013), e assim analisar
se a variação de uma série pode explicar a variação das outras.
Os gráficos foram divididos em intervalos demarcados
pelas intersecções entre a regressão polinomial e linear, por
ponto de monitoramento, facilitando as observações e análises.

A evolução do IQA por pontos de monitoramento é
apresentada na Figura 2.

Ponto Barragem da Graça
Analisando o ponto Barragem da Graça em relação
à regressão linear, observa-se coeficiente angular negativo da
reta do IQA, com destaque da passagem da classificação ótima
para classificação boa a partir de meados de 2004 (início do
intervalo 5).
Conforme Santa Rosa (2013), essa tendência de queda
do IQA foi devido a parâmetros que, além de coeficiente angular
positivo, alcançaram alta variação percentual no período: coliformes termotolerantes (491, 81%), sólidos totais (285,02%),
DBO (81,04%) e nitrogênio total (40,44%). A queda só não
foi maior uma vez que o fósforo total teve variação negativa
(-17,06%) e o OD variação positiva (2,69%).
Quanto à regressão polinomial, se observa oscilações do
IQA, com destaque no intervalo 5, a partir de meados de 2004,
quando este passa da classificação ótima para boa, permanecendo
nesta classificação até o final de 2009, recuperando-se em 2010.
A tendência de queda do IQA, tanto em relação à regressão linear como polinomial, neste ponto de monitoramento,
é aparentemente contraditória, com o fato da bacia contribuinte
do reservatório da Graça permanecer preservada. Entretanto,
deve-se considerar que a implantação do reservatório constitui
um desequilíbrio ecológico, pois a transferência dos resíduos
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Figura 2 – Gráficos apresentando a evolução do IQA nos pontos de monitoramento do rio Cotia. Fonte: CETESB (1979 a 2011)

do metabolismo geofisiológico da bacia para o rio Cotia, estão
sendo retidos pelo reservatório, pelo menos em parte.
Demarcados os intervalos do IQA, estes foram estendidos para os pontos à jusante à procura de similaridade e
correlação comparativa entre as curvaturas locais, o que não
foi encontrado, concluindo não haver correlação entre o ponto
Barragem da Graça e os pontos à jusante.

a procura de similaridade e correlação comparativa entre as
curvaturas locais da regressão polinomial, o que foi encontrado.
Observam-se, além da similaridade entre as curvaturas
locais, os demarcadores dos intervalos são próximos, a partir
do intervalo 2 do ponto Cotia Baixo. Entretanto, observando
o intervalo 1, assim como nos demais intervalos, a concavidade coincide, o que evidência semelhança de comportamento
na evolução do IQA. Portanto, há correlação entre os pontos
Raposo Tavares e Cotia Baixo.

Ponto Raposo Tavares

Ponto de monitoramento Cotia Baixo

Analisando a regressão linear, observa-se que há coeficiente angular negativo para o IQA, estando em todo o período
na classificação regular, aproximando-se da classificação ruim
no final do ano de 2010 (intervalo 5).
Conforme Santa Rosa (2013), essa tendência de queda
do IQA foi devido a parâmetros que, além de coeficiente angular
positivo, alcançaram alta variação percentual no período: coliformes termotolerantes (276,78%) e fósforo total (175,54%),
e devido ao OD, com coeficiente angular negativo (-49,88%).
Quanto à regressão polinomial, destaca-se a passagem
da classificação regular para ruim a partir de meados do ano
2000, recuperando-se a partir de meados de 2006 (intervalo 4).
Demarcados os intervalos correspondentes ao ponto
Raposo Tavares, estes foram estendidos para o ponto à jusante,

Neste ponto nota-se maior declividade linear decrescente do coeficiente angular da reta em relação ao ponto Raposo
Tavares (Figura 2). A classificação cai de boa para regular em
meados de 1994 (intervalo 3), aproximando-se da classificação
ruim no final do ano de 2010 (intervalo 5).
Conforme Santa Rosa (2013), essa tendência de queda
foi devido a parâmetros que, além de coeficiente angular positivo,
alcançaram alta variação percentual: coliformes termotolerantes
(1083,46%), fósforo total (191,11%) e nitrogênio total (154,34%);
e, ao coeficiente angular negativo, no caso, o OD (-41,69%).
Quanto à regressão polinomial, ocorrem oscilações com
concavidades locais mais suaves, porém com tendência de queda
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mais acentuada em relação ao ponto à montante.
No ponto Raposo Tavares, no intervalo 5, há uma
ligeira recuperação do IQA. Entretanto, neste mesmo intervalo,
no ponto Cotia Baixo, não há essa recuperação e sim, horizontalidade da curva, o que indica maior índice de degradação das
águas neste ponto.

monitoramento Barragem da Graça, uma vez que não há área
urbana em seu entorno.

Ponto de monitoramento Raposo Tavares
A Figura 3 apresenta a taxa de expansão urbana comparada à evolução do IQA, do fósforo total, OD e coliformes
termotolerantes das águas do rio Cotia no ponto Raposo Tavares.
No intervalo 2, a taxa de urbanização é crescente. O
IQA, ao atingir valor crítico mínimo, fósforo total, com concavidade suave, atinge valor crítico máximo; OD e coliformes
termotolerantes, ponto de inflexão.
Quanto ao intervalo 3, no início do ponto de inflexão
horizontal da taxa de urbanização, as concavidades do IQA e

Relações da expansão urbana com o
IQA e parâmetros de maior influência
Esta relação não é apresentada quanto ao ponto de

Figura 3 – Gráficos apresentando a evolução da taxa de urbanização à montante do ponto Raposo Tavares, comparando ao IQA,
fósforo, OD e coliformes termotolerantes. Fonte: CETESB (1979 a 2011)
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Ponto de monitoramento Cotia Baixo

fósforo total atingem, respectivamente, valor crítico máximo e
valor crítico mínimo. No eixo do ponto de inflexão horizontal,
OD atinge seu ponto de inflexão e coliformes termotolerantes
valor crítico máximo.
No intervalo 4, a taxa de urbanização, ao atingir em
2002 o extremo, IQA e OD alcançam valores críticos mínimos,
fósforo total valor crítico máximo e, coliformes termotolerantes,
ponto de inflexão.

A Figura 4 apresenta a taxa de expansão urbana comparada à evolução do IQA, do fósforo total, OD e coliformes
termotolerantes das águas do rio Cotia no ponto Cotia Baixo.
No intervalo 2, a expansão urbana e OD se encontram
com concavidade para baixo; e, nos respectivos eixos, IQA atinge
valor crítico mínimo, fósforo total e coliformes termotolerantes,
pontos de inflexão.

Figura 4 – Gráficos apresentando a evolução da taxa de urbanização à montante do ponto Cotia Baixo, comparando ao IQA, fósforo,
OD e coliformes termotolerantes. Fonte: CETESB (1983 a 2011)
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No intervalo 3, a taxa de expansão urbana está definida por ponto de inflexão horizontal. A curva deixa de ser
curvatura côncava para baixo para adquirir curvatura côncava
para cima. Uma transição que levou em torno de 7 anos, o que
favoreceu o IQA, a concentração do OD e a queda do fósforo
neste intervalo, uma vez que, ao se observar a partir do eixo do
ponto de inflexão horizontal, as concavidades locais do IQA
e OD atingem valores críticos máximos; fósforo total atinge
valor crítico mínimo e coliformes termotolerantes, com curva
suave, ponto de inflexão.
No intervalo 4, a taxa de urbanização encontra-se com
concavidade para cima e ao alcançar valor máximo no ano de
2002, IQA e OD atingem valores críticos mínimos (com OD
permanecendo abaixo do padrão CONAMA); fósforo total valor
crítico máximo; e, coliformes termotolerantes, ponto de inflexão.

detritos, evitando que as águas das chuvas os leve através da rede
de drenagem aos cursos d’água por escoamento, contribuindo
em manter as águas superficiais em condições aceitáveis para
tratamento e distribuição. A influência da vegetação sobre a
qualidade da água pode ser observada em vários trabalhos: Lima
(1989) citado por Hinkel (2003), Andrade, Tavares e Coutinho
(2003) e outros.
No entanto, o tratamento das águas com a gama de
intervenções antrópicas e mudanças em seus ciclos biogeoquímicos e hidrológicos, não é garantia de qualidade para consumo,
conforme FESB (1971, 1972, 1973, 1975); e, o uso de produtos
químicos em excesso, como o cloro, pode reagir com outros
compostos e produzir substâncias impróprias à saúde humana,
conforme Branco (1965) citado por Bittencourt (1966), Carneiro
e Leite (2008) e Marmo, Santos e Bresaola Jr (2009).

ANÁLISES E DISCUSSÕES

CONCLUSÔES FINAIS

Ao analisar a regressão linear do IQA no ponto Barragem da Graça (Figura 2), observa-se queda ao longo do período,
assim como nos demais pontos à jusante; entretanto, para este
ponto, a queda é menor.
Portanto, na avaliação do rio Cotia como manancial,
pelas tendências estatísticas do IQA, o ponto Barragem da
Graça possui a água bruta com melhor qualidade e, conforme
Santa Rosa (2013), um dos fatores que leva a este fato, é o seu
entorno não possui área urbana, prevalecendo os condicionantes
naturais na influência das concentrações dos parâmetros do
IQA, favorecendo a qualidade de suas águas.
Observando a tendência da regressão linear e da regressão polinomial do IQA do ponto Raposo Tavares (Figura
2), indica queda da qualidade da água, o que vem a colaborar
de forma negativa para com o ponto à jusante, o que contribui
para onerar e comprometer o tratamento da água na ETA do
Baixo Cotia. Caso este fato não seja revertido, inviabilizará o
tratamento.
No ponto Raposo Tavares (Figura 3), a ação antrópica
é destacada no intervalo 4, quando há aumento exponencial da
taxa de expansão urbana, levando à queda do OD e aumento
do fósforo total, impactando de forma negativa o IQA. E, de
forma análoga, o mesmo fenômeno ocorre no ponto Cotia
Baixo (Figura 4).
Conforme Santa Rosa (2013), os pontos Raposo Tavares
e Cotia Baixo sofrem influência das atividades antrópicas em seu
entorno, o que provoca mudanças nos comportamentos estatísticos dos ciclos biogeoquímicos e hidrológico, influenciando
sobremaneira os parâmetros do IQA.
Com a poluição decorrente de diferentes fontes nos
pontos Raposo Tavares e Cotia Baixo (Santa Rosa, 2013),
a qualidade da água para fins de abastecimento doméstico fica
comprometida, podendo-se concluir, além de outros fatores, da
falta de cobertura vegetal, não somente a ciliar e serrapilheira,
mas em toda a bacia, pois contribuem para a conservação, recuperação e sustentabilidade dos sistemas ecológicos das bacias
hidrográficas ao reter grande parte dos nutrientes, sedimentos e

Com esta pesquisa, pode-se concluir:
O ponto Barragem da Graça possui a água bruta com
melhor qualidade e, um dos fatores que favorece este fato, é o
seu entorno não possui área urbana, prevalecendo os condicionantes naturais na influência das concentrações dos parâmetros
do IQA, o que favorece a qualidade das águas;
A expansão urbana, quando realizada sem critérios de
ocupação e zoneamento preestabelecidos, gera impactos consideráveis e favorece a degradação das águas dos rios (intervalos
2 e 4 das Figuras 3 e 4), alterando sua qualidade, tendo como
principais fatores os lançamentos de poluentes e contaminantes
e a retirada da cobertura vegetal; em especial, a ciliar e a serrapilheira, alterando as propriedades físicas, químicas e biológicas
da água, o que compromete sua qualidade e quantidade para
tratamento e distribuição à população;
A qualidade das águas dos pontos Raposo Tavares e
Cotia Baixo, não favorecida com o crescimento da urbanização,
está condicionada a programas de conservação do rio Cotia para
abastecimento público;
Com a geração de dados da CETESB referente ao IQA
e os dados da EMPLASA quanto à taxa de expansão urbana,
é possível obter dados que podem subsidiar o planejamento
urbano e contribuir no planejamento ambiental e conservação
da qualidade das águas da bacia do rio Cotia, o que pode ser
estendido a outras bacias.

Recomendações
As conclusões alcançadas nesta pesquisa, especialmente
quanto ao processo de degradação observado no rio Cotia à
jusante da barragem da Graça, indicam a necessidade de se
elaborar recomendações.
No sentido de interromper esse processo e recuperar
as águas do rio Cotia, são feitas as recomendações a seguir:
1. Fiscalização mais rigorosa por parte dos órgãos
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públicos no gerenciamento de problemas de ordem ambiental,
uma vez que as concentrações de atividades econômicas, e cada
vez mais contingentes populacionais, levaram a um crescimento
da taxa de urbanização sem o efetivo planejamento urbano e
ambiental, comprometendo a qualidade das águas do rio Cotia;

CETESB. Companhia de Tecnologia de
Saneamento Ambiental. Relatório de qualidade das
águas interiores do estado de São Paulo: 1978 / CETESB.
- São Paulo: CETESB, 1979. 219 p.

2. Acompanhamento do tratamento e despejos de
resíduos líquidos industriais e domésticos nas águas do rio Cotia, pela CETESB e prefeituras locais, com maior frequência,
objetivando a manutenção da qualidade do efluente industrial
final, dentro dos padrões de lançamento da legislação brasileira
e, se possível, com maior restrição do que a própria lei para
resguardar um futuro melhor para as águas do rio Cotia;

______. Relatório de qualidade das águas interiores do estado
de São Paulo: 1979 / CETESB. - São Paulo: CETESB,
1980. 247 p.
______. Relatório de qualidade das águas interiores do estado
de São Paulo: 1980 / CETESB. - São Paulo: CETESB,
1981. 250 p.

3. Elaboração de um plano de gestão e manejo da bacia
do rio Cotia, com planejamento urbano e ambiental, envolvendo
um programa de despoluição do rio, com afastamento, coleta
e tratamento de 100% dos resíduos líquidos e sólidos, seja
doméstico ou industrial;

______. Relatório de qualidade das águas interiores do estado
de São Paulo: 1981/ CETESB. - São Paulo: CETESB,
1982. 260 p.
______. Relatório de qualidade das águas interiores do estado
de São Paulo: 1982/ CETESB. - São Paulo: CETESB,
1983. 168 p.

4. Incluir nesse Plano a Recuperação da Mata Ciliar, na
área de APP, com a implantação de cobertura vegetal em toda
sua extensão até a Reserva Florestal do Morro Grande, preservando a mata existente e recuperando as áreas desprotegidas;

______. Relatório de qualidade das águas interiores do estado
de São Paulo: 1983 / CETESB. - São Paulo: CETESB,
1984. 134 p.

5. Para a bacia do rio Cotia, com possibilidade de conservação e recuperação da qualidade da água, é interessante a
criação de um plano de conservação e recuperação não somente
das matas ciliares, bem como, um plano de recuperação ambiental
para as áreas urbanizadas, criando meios para que as águas do
rio Cotia voltem próximas ao seu estado natural;

______. Relatório de qualidade das águas interiores do estado
de São Paulo: 1984 / CETESB. - São Paulo: CETESB,
1985. 125 p.
______. Relatório de qualidade das águas interiores do estado
de São Paulo: 1985 / CETESB. - São Paulo: CETESB,
1986. 134 p.

6. Implantação de campanhas de educação ambiental
para toda a população, especialmente nas redes escolares, conscientizando dos impactos negativos, decorrente do lançamento
de resíduos sólidos e líquidos na bacia do rio Cotia.

______. Relatório de qualidade das águas interiores do estado
de São Paulo: 1986 / CETESB. - São Paulo: CETESB,
1987. 153 p.
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Urban Expansion and wqi as Tools to Evaluate and
Analyze the Evolution of the Water Quality of Cotia
River, Metropolitan Area of São Paulo, Brazil
ABSTRACT
The purpose of this study is to evaluate the influence of urban
expansion on the quality of the Cotia River water, in the municipality of
Cotia, State of São Paulo, Brazil. In order to verify this influence, the
Water Quality Index and its parameters were used to look at statistical
trends and fluctuations throughout the period of the study, using linear and
polynomial regression and comparative correlation with urban expansion.
It was concluded that when urban expansion occurs without pre-established
criteria for occupation and zoning, it generates considerable impacts and favors the degradation of river water quality by modifying the biogeochemical
and hydrological cycles, reducing the availability and quality of water in
the basin, making treatment more expensive and placing the health of the
population in general at risk.

Keywords: Urban Expansion. Water Quality. Cotia River
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RESUMO
A utilização das águas para a prática de atividades de lazer sempre esteve presente na cultura humana, principalmente empaíses de clima
favorável e com vasta riqueza de recursos hídricos. Esse uso, tendo em vista o risco oferecido à saúde humana, demanda requisitos específicos de qualidade
da água, ou seja, que atendam às condições de balneabilidade. Neste contexto, este trabalho propõe uma metodologia para a avaliação das condições de
balneabilidade em águas doces no Brasil, visando aprimorar os métodos atualmente adotados, através da construção de um índice integrado de qualidade da
água voltado para a balneabilidade. O índice proposto foi baseado no método do mínimo operador, apresentando as variáveis Escherichia coli, densidade
de cianobactérias, turbidez e pH. Conforme os resultados obtidos, a qualidade das águas de determinado balneário é classificada em Excelente, Muito boa,
Satisfatória, Imprópria ou Muito ruim. O trabalho buscou contribuir para o processo de gestão do uso recreacional das águas, visando aprimorar a avaliação e divulgação das condições de balneabilidade em águas doces no Brasil, além de subsidiar a realização de novos estudos específicos, de forma a assegurar
melhores condições de salubridade aos usuários.

Palavras Chave: Índice de qualidade da água. Balneabilidade. Gestão de recursos hídricos.
INTRODUÇÃO
A utilização dos recursos hídricos para fins de recreação
tem sido crescente ao longo dos últimos anos no Brasil, devido,
especialmente à busca pelo desenvolvimento de atividades em
contato com o meio natural, em contraposição à vida moderna
nos grandes centros urbanos.
Apesar da crescente utilização das águas para fins
recreacionais, nota-se uma carência de estudos e programas de
monitoramento que avaliem as condições de balneabilidade,
especialmente em balneários de águas doces, o que favorece
o contato de banhistas com águas contaminadas por efluentes
domésticos e/ou industriais.
Atualmente, no Brasil, a avaliação de balneabilidade, deve
atender aos padrões estabelecidos pela Resolução CONAMA
274, de 29 de novembro de 2000. De acordo com a referida
resolução, as condições de balneabilidade das águas doces são
avaliadas em categorias, definidas de acordo com os teores de
coliformes fecais (termotolerantes) ou Escherichia coli.
Tais indicadores, no entanto, não demonstram, necessariamente a origem humana do material fecal, tendo em vista
que a E.coli pode também ser encontrada em fezes de outros
animais. Além disso, tais parâmetros não são bons indicadores
da presença de protozoários e vírus entéricos (Von Sperling,

2005).

Além disso, os banhistas estão expostos a riscos de outra
natureza, tais como físicos (visibilidade) e outras substâncias
que possam oferecer riscos à saúde dos mesmos.
Uma das principais dificuldades dos gestores ambientais
é certamente a conversão de dados complexos em informações
compreensíveis e acessíveis ao público não técnico. Desta
forma, diversas áreas do conhecimento que estudam temas
como poluição atmosférica, qualidade da água e economia, têm
se utilizado de índices que, independentemente do objeto de
estudo, visam converter determinada série de dados em uma
informação sucinta e inteligível (SMITH, 1989).
Neste contexto, a utilização de índices de qualidade
da água tem crescido ao longo dos últimos anos, devido à sua
aplicabilidade em transmitir informações sobre o grau de poluição de corpos hídricos. Entretanto, grande parte dos índices
desenvolvidos apresentaram limitações de aplicação, devido,
especialmente, à perda de informações durante o processo
de agregação e a interferência de uma variável sobre a outra
(Nagels et al.,2001).
Desta forma, o processo de desenvolvimento de um
índice de qualidade da água adotando-se o princípio do mínimo
operador, conforme propõe Smith (1990), busca eliminar tais
efeitos, além de permitir a inclusão ou exclusão de variáveis,
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sem interferir no resultado global do índice. Entretanto, a formulação de índices baseados na utilização do processo mínimo
operador apresenta melhor aplicação para fins de avaliação de
usos específicos e restritivos da água.
Portanto, este sistema de classificação aparece como
uma alternativa para se evitar uma classificação inadequada,
geralmente promovida pelo uso de índices, ainda mais se considerarmos todos os parâmetros que compõem o índice como
fundamentais e restritivos ao uso, em especial, usos para fins
de potabilidade e recreação de contato primário.
A partir da contextualização anterior, este trabalho tem
por objetivo principal o desenvolvimento de uma metodologia
para a avaliação das condições de balneabilidade em águas doces
no Brasil, visando aprimorar os métodos atualmente adotados,
através da proposição de um índice integrado de qualidade da
água. Para tal, considera-se a praticidade do índice na transmissão das informações ao público frequentador dos balneários.

na maior parte dos balneários de água doce.
Os valores de referência (curvas de qualidade), utilizados neste trabalho, foram fundamentados junto a estudos
epidemiológicos e legislação específica, quando disponível.
Nestes casos, onde o padrão é estipulado pela legislação, foi
adotado como referência o valor de 50 para a curva q, correspondendo ao limite inferior da classe de qualidade denominada
Satisfatório, ou seja, a água seria considerada como própria ao
uso recreacional de contato primário, caso o resultado do índice
fosse maior ou igual a 50.
No entanto, parte dos parâmetros integrantes do índice
não possui valores de referência estabelecidos, como é o caso dos
parâmetros de natureza estética como a turbidez. Deste modo,
foram adotados como referência os valores estabelecidos pela
Resolução CONAMA 357/2005, por meio da distinção de classes
de qualidade de água e da utilização da relação inversamente
proporcional existente entre turbidez e claridade visual da água.
Esta relação é utilizada como critério na Nova Zelândia, país
com ampla experiência e com diversos projetos desenvolvidos
sobre qualidade e o uso recreacional das águas.
Para a formulação do índice proposto, foi adotada a
metodologia do mínimo operador, conforme proposto nos
trabalhos de Smith (1989, 1990) e Nagels et al. (2001). Esta
escolha foi realizada no intuito de se evitar a perda de informações na agregação dos resultados devido à interferência do
resultado de um parâmetro sobre o outro. Neste contexto, não
foram atribuídos pesos aos parâmetros que compõem o índice,
pois entende-se que a variável limitante (o parâmetro de pior
desempenho), deveria representar o resultado geral do índice,
especialmente em casos de usos restritivos da água como a
recreação de contato primário.
A partir da determinação dos valores de referência,
foram traçadas as curvas de qualidade por meio de regressões
polinomiais, determinando as equações e o resultado do teste
R2 para avaliação da qualidade da curva gerada. A regressão
polinomial é utilizada para o desenvolvimento de curvas de qualidade em índices de qualidade da água (PNMA, 2003; SOUZA;
LIBÂNIO, 2009, DAVIES-COLLEY; BALLANTINE, 2010).
As equações geradas com o desenvolvimento da curva
de qualidade permitem o cálculo dos valores do subíndice (q)
para cada parâmetro do índice, possibilitando o seu enquadramento na respectiva classe de qualidade proposta para o índice.
A definição das faixas de qualidade do Índice de Condições de Balneabilidade - ICB, deu-se a partir de uma adaptação
da classificação das águas recreacionais proposta na Resolução
CONAMA 274/2000, com base na concentração de Coliformes
termotolerantes ou E.coli nas águas. Às quatro classes propostas
na Resolução - Excelente, Muito Boa, Satisfatória e Imprópria
– foi adicionada a classe denominada “Muito ruim”.
Esta inclusão, para a classificação final dos resultados,
foi motivada pela possibilidade de níveis elevados de contaminação que justificariam uma interdição imediata e demandariam
ações e/ou intervenções diferenciadas por parte dos gestores
dos balneários para reduzir o risco à saúde dos usuários.

MATERIAL E MÉTODOS
Para o levantamento das variáveis de qualidade da água
mais significativas para a avaliação do uso recreacional de contato
primário das águas doces no Brasil, optou-se pela utilização da
técnica Delphi (LINSTONE; TUROFF, 1975).Deste modo, foram
consultados 18 especialistas nos temas de qualidade das águas,
saneamento e saúde pública, atuantes em universidades, órgãos
ambientais e empresas de saneamento. Tais profissionais foram
selecionados através da Plataforma Lattes do Conselho Nacional
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq, sendo
selecionados aqueles com a maior titulação, além da produção
técnica e científica correlacionada ao tema da pesquisa.
Solicitou-se aos convidados, a avaliação de 43 parâmetros previamente selecionados, e sua influência nabalneabilidade
de águas doces no Brasil. Foi adotada a técnica de questionário
eletrônico, realizado em duas rodadas. Em ambas as rodadas
os participantes poderiam sugerir a inserção de outros parâmetros, sendo que no último questionário, foi solicitado aos
participantes a seleção de seis parâmetros mais relevantes para
a composição de um índice de balneabilidade, no intuito de se
obter os mais relevantes.
Para a seleção dos parâmetros que deveriam compor
o índice foram considerados diversos fatores como: resultado
do painel de especialistas, relevância junto à literatura especializada, notadamente as evidências epidemiológicas e diretrizes
internacionais (DUFOUR, 1984; PRUSS, 1998; ANZECC/
ARMCANZ, 2000; NZME, 2003; EU, 2006; HC, 2010). Além
de considerar a viabilidade deimplementação (duração e custos
das análises, disponibilidade em laboratórios e possibilidade de
avaliação in situ).
Devido aos elevados custos inerentes a este tipo de
monitoramento, o índice proposto contém quatro parâmetros
de qualidade da água. Como o monitoramento de balneabilidade,
normalmente, é realizado com frequência semanal, entende-se
que um elevado número de parâmetros, alguns com alta complexidade laboratorial de análise, poderia inviabilizar sua utilização
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

Devido especialmente aos riscos de incidência de doenças a partir de atividades recreacionais de contato primário
com as águas, os indicadores microbiológicos, como a E.coli,
foram os mais bem avaliados pelo grupo de especialistas consultados (100% de inclusão). Além disto, sua utilização para
fins de classificação das águas doces segundo a balneabilidade,
apresenta consenso, dentre as principais diretrizes e estudos
epidemiológicos correlatos, como o melhor indicador da presença de material de origem fecal nas águas e sua relação com
a incidência de infecções gastrointestinais (DUFOUR, 1984;
PRUSS, 1998).
Para a atribuição das escalas das classes de qualidade e
o desenvolvimento da curva de qualidade para E.coli (Figura 2;
Tabela 3), foram adotados os valores de referência já determinados pela Resolução CONAMA 274/2000, haja vista a inexistência de estudos epidemiológicos específicos para o ambiente
brasileiro. Ademais, a classificação proposta nesta Resolução é
devidamente regulamentada no país, com valores condizentes
aos apresentados nos estudos epidemiológicos desenvolvidos
para águas doces.

Variáveis e curvas de qualidade
A elaboração de curvas de qualidade para os parâmetros
integrantes do índice, parte do pressuposto de que a qualidade
da água para determinado uso varia gradualmente, não sendo
restrita apenas aos valores estabelecidos como próprio ou impróprio (DAVIES-COLLEY; WILLCOCK, 2004). Desta forma,
a representação desta variação em diferentes classes consiste em
uma ferramenta de gestão mais adequada à verificação de tendências e, consequentemente, ao processo de tomada de decisão.
A partir da avaliação de diversas variáveis de qualidade
de água através da realização do painel Delphi, foi possível vislumbrar quais seriam as mais aplicáveis ao contexto brasileiro.
Cabe ressaltar, que todo painel de especialistas reflete a opinião
do grupo respondente, não sendo, necessariamente, o consenso
dos profissionais da área. Entretanto, em função de o grupo
consultado possuir representantes dos principais setores que
lidam diretamente com o tema (universidades, órgãos ambientas
estaduais e empresas de saneamento), os resultados demonstram importantes tendências para a avaliação de condições de
balneabilidade em águas doces no Brasil (Tabela 1).
Tabela 1 - Parâmetros com percentual de inclusão acima de
60% ao longo do painel Delphi

Pesos
1ª rodada
2ª rodada

Parâmetro
Escherichia coli
Óleos e graxas
pH
Densidade de cianobactérias
Nitrogênio amoniacal total
Turbidez
Oxigênio dissolvido
Enterococcus

13,7
6,7
8,6
8,2
-

11,3
5,8
5,52
6,02
6,88
5,72
5,42
5,28

Figura 2 - Curva de qualidade (q) para E. coli
Tabela 3 - Equações para o cálculo de q para E. coli

Nota: (-) Não obtiveram 60% de percentual de inclusão na referida rodada

Desta forma, considerando a opinião dos especialistas
consultados, bem como os critérios utilizados pelas principais
agências ambientais internacionais e estudos correlatos, os
parâmetros selecionados para a composição do Índice de condições de balneabilidade e seus respectivos objetivos seguem
apresentados na Tabela 2.

Escherichia coli
Densidade de
cianobactérias
pH
Turbidez

Equação

E.coli< 800

y = 2E-05x² - 0,0785x + 101,82

800 ≤ E.coli ≤ 3157

y = -0,0208x + 66,667

E. coli> 3157

q=1

De acordo com a referida Resolução, as águas doces são
consideradas impróprias quando a concentração de E.coli for
maior que 800 ufc/100mL devido ao risco de incidência de
doenças, especialmente gastroenterites. Este valor chega a
ser até mais restritivo comparado ao limite de 900 ufc/mL
adotado pela Diretiva Europeia 2006/7/EC

Tabela 2 - Parâmetros de qualidade da água selecionadas para
compor o Índice de Condições de Balneabilidade – ICB
Parâmetro

E.coli (ufc/100mL)

Aplicação
Indicador de contaminação fecal
(Riscosde infecção por patógenos)
Riscos à saúde humana e aspectos
estéticos

Na proposta desse trabalho, o valor de 2000 ufc/100 mL,
foi adotado como referência para a classe Muito Ruim, já que é
o valor utilizado pela própria Resolução CONAMA 274/2000
como padrão para condições impróprias para balneabilidade,
caso este valor seja excedido na última amostragem em uma

Segurança e conforto para a prática
recreacional (Irritações de olhos e pele)
Fatores de segurança e estéticos para a
prática recreacional
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série de 5 amostras.
A referida resolução ainda dispõe sobre a necessidade
de investigação de organismos patogênicos, caso a contaminação verificada seja sistemática, embora não defina tais critérios.
Já a Portaria 2914 de 2011do Ministério da Saúde,
referente aos padrões de potabilidade,recomendao monitoramento de Giardia spp. e oocistos de Cryptosporidium spp., para
os sistemas de abastecimento que utilizam águas de mananciais
superficiais, no caso dos níveis de atingirem média geométrica
anual superior a 1000 E.coli/100mL.
Neste sentido, este procedimento poderia ser uma
alternativa para os balneários, caso estes sejam enquadrados
frequentemente na classe denominada imprópria (ou seja, caso
sejam classificados como muito ruins), devido aos altos níveis
de contaminação previstos na classe proposta.
Outra tendência observada a partir do painel Delphi,
consistiu na preocupação em se inserir um parâmetro que indicasse uma possível contaminação por cianotoxinas, devido às
constantes florações de algas em ambientes aquáticos tropicais
e subtropicais e, consequentemente, aos possíveis riscos à saúde. Neste sentido, a densidade de cianobactérias foi o segundo
indicador mais bem avaliado pelos especialistas consultados,
com 91,6 % de inclusão ao final da segunda rodada.
Conforme Stewart et al. (2006), apesar da escassez de
evidências epidemiológicas conclusivas sobre os riscos associados
ao uso recreacional das águas com florações de cianobactérias,
a World Health Organization -WHO e países como a Austrália,
Canadá e diversas nações europeias têm recomendado, em suas
diretrizes, níveis limítrofes de cianobactérias para a recreação
de contato primário. Desta forma, fica evidenciada a relevância
da utilização de densidade de cianobactérias como critério para
classificação e avaliação de condições de balneabilidade.
Além dos riscos à saúde, florações de algas podem se
tornar esteticamente repulsivas ao uso recreacional devido a
formações de nata e à possibilidade de odores desagradáveis.
Desta forma, o sabor e odor da água podem ser usados como
sinais de alerta para ocorrência de cianobactérias. Contudo, é
importante destacar que a ausência de sabor e odor não implica
na ausência de cianobactérias e, consequentemente, de cianotoxinas (CHORUS; BARTHAM, 1999).
No Brasil, a Resolução CONAMA 274/2000 não
estabelece padrões para densidade de cianobactérias em águas
recreacionais. Porém, as escalas e os valores adotados como
referência para elaboração da curva de qualidade - q (Figura 3
e Tabela 4) foram estipulados a partir das seguintes referências:
Resolução CONAMA 357/2005, que estabelece tais valores para
as classes de uso dos corpos hídricos, Portaria 2914 de 2011
do Ministério da Saúde, Deliberação Normativa Conjunta do
COPAM/CERH01/2008 e por trabalhos correlatos (PILLOTO
et al., 1997; CHORUS; BARTHRAM, 1999; FUNASA, 2003;
NZMFE, 2009).
O valor de densidade de cianobactérias proposto para
a classe “Excelente” foi estipulado a partir da diretriz adotada
na Nova Zelândia, a qual estabelece o valor de 500 cel/mL
como limite para a classe de melhor qualidade em seu sistema
de classificação, conforme NZMFE (2009). Já o valor de 5.000
cel/mL, estipulado para a classe de qualidade superior ao limite

Figura 3 - Curva de qualidade (q) para Densidade de Cianobactérias
Tabela 4 - Equações para o cálculo de q para Densidade de
cianobactérias

Cianobactérias
(cel/mL)

Equação

0 <DC< 10.000

y =2E-07x²-0,0063x+96,834

10.000 ≤ DC< 20.000

y =-0,0025x + 75

20.000 ≤ DC< 100.000

y =-0,0003x + 31

DC≥ 100.000

q=1

de uso proposta neste trabalho, deu-se em função de estudo
epidemiológico desenvolvido por Pilloto et al.(1997), no qual
foi verificado que a partir da exposição dos banhistas a águas
com concentrações superiores ao referido valor, apresentaram
incidência de sintomas significativamente maior que ao dos
usuários não expostos.
Para mananciais de abastecimento a FUNASA (2003)
recomenda que valores entre 10.000 e 20.000 cel/mL indicam
o início de uma floração de cianobactérias, sendo que, caso se
verifique um aumento do número de células em um conjunto
de pelo menos três amostras consecutivas, recomenda-se o
monitoramento semanal do manancial. As florações de algas
com densidades entre 20.000 a 100.000 cel/mL confirmam a
degradação da qualidade da água (sendo a floração já visível
no corpo hídrico), enquanto valores acima de 100.000 cel/mL
indicariam alto risco aos usuários, especialmente nos casos em
que a floração apresentar gêneros potencialmente tóxicos.
As diretrizes para águas recreacionais na Austrália e no
Canadá recomendam o limite de 20.000 e 100.000 cel/mL, respectivamente, para a recreação de contato primário. No entanto,
Pilloto et al. (1997) questionam a adoção do limite de 20.000
cel/mL, por considerá-lo insuficiente para assegurar menores
riscos à saúde dos banhistas.
No caso do Brasil, a Resolução CONAMA357/2005,
estabelece que o padrão para densidade de cianobactérias para
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para o uso recreacional de contato primário.

águas doces enquadradas na classe 2, na qual está inserida a recreação de contato primário, é de 20.000 cel/mL. Entretanto, a
Deliberação Normativa Conjunta do COPAM/CERH 01/2008,
que estabelece os padrões para classificação da qualidade das
águas no estado de Minas Gerais, determinou o valor de 10.000
cel/mL como o limite para a recreação de contato primário.
Deste modo, este valor foi utilizado como limite para o uso de
contato primário.
Dentre os parâmetros comumente associados aos
aspectos estéticos visuais da qualidade da água, a turbidez foi
o parâmetro mais frequente (66,6%) na avaliação dos especialistas consultados. Sua importância para fins de balneabilidade
também ficou destacada pelo peso médio obtido (5,72), sendo
este mais elevado do que os observados para parâmetros como
oxigênio dissolvido e pH, os quais são recorrentes em estudos
de qualidade da água.
A turbidez, medida em unidades nefelométricas (UNT),
consiste em um parâmetro frequentemente utilizado por instrumentos regulatórios para descrever a visibilidade em águas
doces, pois além de ser um fator estético, a segurança da atividade recreacional também é influencia a capacidade do banhista
em visualizar possíveis ameaças, como a presença de rochas
e cavidades submersas. A turbidez também apresenta grande
praticidade quanto ao baixo custo e à rapidez para a obtenção
de resultados. Entretanto, Davies-Colley; Smith (2001) e Steel;
Neuhausser (2002) apontam o parâmetro claridade, medida
através do método Black Disc, como o mais adequado para
avaliar a claridade visual das águas.
Conforme Nagels et al.(2001), a turbidez pode ser
adotada para avaliação da claridade em águas recreacionais,
pois apresenta comportamento inverso à claridade visual. A
turbidez corresponderia a aproximadamente trêsvezes o valor
da claridade, medida através do Black Disc (SMITH et al., 1997)
e a quatro vezes a claridade visual medida através do disco de
Secchi (DAVIES-COLLEY et al., 1993).
Portanto, a turbidez pode ser um recurso válido para a
avaliação da claridade visual das águas especialmente em locais
onde é um parâmetro recorrente em programas de monitoramento que não contemplam medições diretas de claridade visual.
No caso do Brasil, cabe ressaltar que a claridade visual medida
através do Black Disc ainda não foi adotada, o que consiste em
um fator limitante para a sua adoção imediata no índice proposto.
A Resolução CONAMA 357/2005 estabelece os valores
de 40 e 100 UNT como limítrofes para cursos d´água enquadrados nas classes 1 e 2, respectivamente, as quais preveem o
uso recreacional de contato primário. Porém, além da resolução
específica para fins de balneabilidade não determinar tais valores,
águas com turbidez de 40 UNT possuiriam uma claridade de 7,5
cm, o que seria insuficiente para possibilitar a identificação de
quaisquer riscos no leito de um corpo hídrico, pelos usuários.
Deste modo, os valores de referência para a elaboração
da curva de qualidade referente ao parâmetro turbidez (Figura 4
e Tabela 5), foram elaborados considerando critérios relativos à
claridade visual. Atribuiu-se o padrão de 10 UNT como o valor
máximo ideal indicado para a prática de recreação de contato
primário, o que corresponderia ao limite de 30 cm de claridade,
próxima do valor de 8 UNT proposto por Nagels et al. (2001)

Figura 4 - Curva de qualidade (q) para Turbidez
Tabela 5 - Equações para o cálculo de q para Turbidez

Turbidez (UNT)

Equação

0 ≤ Turbidez <10

y = 0,1644x2 - 6,7602x +100,93

10 < Turbidez<100

y = 0,0048x2 - 1,0741x +60,259

Turbidez ≥ 100

q =1

Conforme a Health Canada (1992), em águas com turbidez naturalmente elevada, em níveis que possam comprometer
a visibilidade dos banhistas durante a prática recreacional, seria
necessária a remoção de ameaças presentes no leito dos corpos
d´água (galhos, rochas, bancos de areia), bem como a sinalização
da profundidade.
Embora águas turvas não sejam esteticamente agradáveis
para a maioria das pessoas, outros fatores, como a alta temperatura do ar, podem influenciar o banhista ao uso recreacional
em tais condições de visibilidade (VON SPERLING; VON
SPERLING, 2010). Desta forma, o aspecto comportamental é
bastante subjetivo, apesar do maior risco de acidentes em águas
com baixa visibilidade. Por outro lado, a utilização de águas
recreacionais com baixa turbidez, além de fatores estéticos e de
riscos físicos, pode contribuir para a redução de riscos à saúde.
Sugere-se, portanto que, nos casos de turbidez elevada
para águas doces no Brasil, a recreação possa ser permitida
quando não forem detectados riscos de natureza microbiológica, quando não sejam verificadas ameaças no leito do corpo
hídrico, bem como quando seja promovida a sinalização de
profundidade, de forma a alertar o público frequentador sobre
os riscos do mergulho.
Já o pH consiste em uma das variáveis mais utilizadas
para a avaliação da qualidade da água no mundo. Está presente nos índices mais adotados (BROWN et al.,1970), além de
constar nas principais diretrizes de balneabilidade (HC, 1992,
ANZECC/ ARMCANZ, 2000) e no índice para recreação de
contato primário proposto por Nagels et al. (2001).
Os resultados do painel Delphi demonstraram a importância do referido parâmetro para o contexto brasileiro,
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conforme a opinião do grupo de especialistas participantes,
sendo o terceiro parâmetro mais frequente (83,3%), ao final da
segunda rodada.
Em relação aos valores limítrofes de pH para a recreação
de contato primário, foram adotados os níveis já estabelecidos
pela Resolução CONAMA 274/2000 (6 ≤ pH ≥ 9) como valores de referência para a elaboração da curva de qualidade - q
(Figura 5 e Tabela 6).
Como valor ótimo para a recreação de contato primário (q=100), foi adotado o valor de pH 7,4 que, conforme
ANZECC/ ARMCANZ (2000), consiste no pH do fluido
lacrimal. No entanto, cabe ressaltar que o desconforto pode
variar conforme a sensibilidade do usuário, sendo as faixas de
qualidade recomendadas apenas como uma referência com base
em valores obtidos por Nagels et al. (2001).

considerados impróprios em certos períodos, devido ao aumento
do escoamento superficial durante eventos chuvosos, ou mesmo
outras causas como o extravasamento de uma rede de esgoto,
floração de algas, ou outros fatores que possam comprometer
temporariamente a classificação da balneabilidade. Outras
áreas podem apresentar níveis de contaminação extremamente
elevados durante longos períodos, ou até mesmo de forma sistemática, o que demandaria uma investigação aprofundada das
causas poluidoras, conforme já previsto pela própria Resolução
CONAMA 274/2000 (Artigo 2; parágrafo 5), que recomenda
a investigação de organismos patogênicos em balneários sistematicamente impróprios.
Desta forma, optou-se neste trabalho pela inclusão de
mais uma classe (Muito Ruim) para a classificação final dos resultados, sendo esta, referente a níveis elevados de contaminação
que justificariam interdição imediata até a elaboração de investigações mais aprofundadas sobre o risco à saúde dos usuários.
Os intervalos das faixas de qualidade foram baseados
em índices de qualidade da água consagrados e amplamente
utilizados, como o de Brown et al.(1970) e o índice específico
proposto para a atividade recreacional de Nagels et al.(2001)
que também adotou cinco classes de qualidade.
O sistema de classificação proposto, pode ser melhor
aproveitado como uma forma de representação dos resultados
das análises de qualidade da água, para subsidiar tomadas de decisões por parte dos gestores e agências reguladoras ambientais.
É o caso do estabelecimento de metas de curto, médio ou longo
prazo, bem como a comparação entre áreas e a geração de produtos cartográficos para facilitar a representação da classificação.
Conforme a Resolução CONAMA274/2000, a classificação de qualidade das águas para balneabilidade é dada a partir dos
resultados de um conjunto de cinco amostras, coletadas durante
cinco semanas ou com intervalo mínimo de 24 horas entre as
amostras, devendo estar com pelo menos 80% dos resultados
compatíveis com os níveis previstos para E.coli ou coliformes
termotolerantes. A referida resolução ainda recomenda que as
amostragens sejam realizadas nos dias de maior afluência do
público ao balneário.
Conforme NZME (2003), as amostragens devem ser
realizadas nos locais e períodos mais representativos para caracterizar a exposição do usuário aos fatores de risco, efetuando-se,
inclusive, análises durante períodos chuvosos.
Em consulta a um painel de especialistas, Martins (2012)
verificou que a maioria dos profissionais consultados concorda
com o sistema adotado na legislação brasileira. Entretanto, foi
recomendado pela maior parte dos especialistas, que o processo
de avaliação da qualidade das águas nos balneários seja iniciado
4 semanas antes da alta temporada de visitação.
No entanto, os métodos comumente utilizados para análise microbiológica das águas não permitem resultados imediatos,
por demandarem pelo menos 24 horas (WEISBERG, 2007), o
que impossibilita a divulgação das condições de balneabilidade
no momento da atividade recreacional.
Neste contexto, o sistema adotado pela Nova Zelândia
prevê a utilização de uma série de pelo menos 100 amostras
coletadas ao longo de 5 anos, incluindo eventos de chuvas
intensas, de forma a considerar as variações sazonais na classi-

Figura 5 - Curva de qualidade (q) para pH

Tabela 6 - Equações para o cálculo de q para pH

pH

pH ≤2

Equação
q =1

2 < pH ≤ 6

y = -6,0526x + 100,79

6 < pH < 9

y = -4x + 90

9 ≥ pH < 12

y = 0,0048x2 - 1,0741x + 60,259

pH ≥ 12

q =1

Índice de condições de Balneabilidade-ICB
As faixas de qualidade, referentes ao índice de balneabilidade, foram estabelecidas a partir de uma adaptação da
proposta da Resolução CONAMA 274/2000. Segundo esta
resolução, as águas recreacionais podem ser classificadas como
Excelente, Muito Boa, Satisfatória e Imprópria, em função da
concentração de Coliformes termotolerantes ou E.coli nas águas.
No entanto, entende-se que a classificação das águas como
impróprias pode ocorrer em escalas distintas (magnitude e frequência), o que demandaria uma subclassificação, no intuito de
se adotar medidas apropriadas às especificidades das ocorrências
verificadas nos balneários.
Neste contexto, determinados balneários podem ser
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Tabela 7 - Classificação e respectivas faixas de qualidade do
Índice de Condições de Balneabilidade – ICB

ficação dos balneários.
Desta forma, o monitoramento de longo prazo poderia
caracterizar as condições naturais das águas de determinado
balneário, bem como detectar a influência do número de banhistas e/ou eventos que possam afetar a qualidade das águas,
como chuvas, extravasamento de redes de esgotos, florações
de algas, dentre outros.
Esse monitoramento permite apontar os balneários
críticos, que demandariam monitoramentos mais frequentes e
ações específicas para permitir o seu uso pleno pela população.
Todavia, no caso dos balneários cujos resultados demonstrem
baixo risco aos usuários, o monitoramento poderia ser reduzido,
sendo realizado de forma mais espaçada. Assim, são propostas
para este trabalho, as classes e respectivas faixas de qualidade
apresentadas na Tabela 7.
Neste sistema proposto, optou-se por manter a frequência do monitoramento vigente para águas doces no Brasil,
com a incorporação da possibilidade de uma avaliação de longo
prazo que permita estabelecer um padrão para os balneários e
otimizar o monitoramento e os recursos humanos e financeiros.
Todavia, cabe ressaltar as especificidades de visitação existentes
entre os balneários, haja vista que, enquanto alguns balneários
são mais visitados em períodos específicos do ano (alta temporada), outros são frequentados em praticamente todos os finais
de semana, sendo recomendável, neste caso, o monitoramento
semanal a critério do órgão ambiental competente.
Nos casos de balneários com estações de visitação
bem definidas e com significativa demanda pela recreação de
contato primário, o monitoramento poderia ser iniciado nas
quatro semanas anteriores ao início da alta temporada (MARTINS, 2012). Este procedimento possibilitaria a classificação
das condições de balneabilidade, bem como a divulgação dos
resultados a partir da primeira semana, orientando o público
frequentador. O monitoramento semanal seria mantido nas
semanas subsequentes durante a referida temporada.
Entretanto, o programa de monitoramento das águas
para fins de uso recreacional deve ser planejado de forma a
contemplar os objetivos de fornecer informações ao público
frequentador sobre as condições de balneabilidade em determinados períodos, bem como permitir a construção de uma
série representativa de dados de forma a subsidiar o processo
de gestão das águas recreacionais.
Dentre os principais desafios a serem enfrentados na
adoção de uma avaliação sistemática de condições de balneabilidade, por meio de um monitoramento de longo termo em
balneários, podem ser destacados: a seleção de balneários prioritários para o monitoramento, os custos das amostragens e das
análises laboratoriais, a logística para sinalização dos balneários
e a divulgação dos resultados ao público.
Neste contexto, considerando possivelmente a dificuldade de recursos e de pessoal por parte dos órgãos ambientais
para a realização deste tipo de monitoramento, seria interessante a possibilidade de um sistema de gestão descentralizada
que conte com a participação do poder público, de usuários
e das comunidades, conforme fundamento previsto pela Lei
9.433/1997. A referida Lei prevê ainda, como instrumento de
gestão de recursos hídricos, os Planos de Recursos Hídricos a

Classe

Faixa

Ações1
Monitoramento mensal
na estação mais visitada.
(avaliação de longo
termo1)

Excelente

100≥ ICB ≥ 90

Muito boa

90 > ICB ≥ 70

Monitoramento semanal
regular (durante alta
temporada1)

70 > ICB ≥ 50

Manter Monitoramento
semanal (antes e durante
a alta temporada2) e
inspeções sanitárias.

Satisfatória

Imprópria

Muito ruim

50 > ICB ≥ 25

25 > ICB ≥ 0

Suspensão
do
uso
através de sinalização
temporária.
Amostragem
diária
(intervalo mínimo de
24h) e identificação da
origemda contaminação.
Interdição
com
sinalização permanente e
divulgação
dos
resultados junto ao
público, adoção de
medidas corretivas antes
da realização de novas
amostragens.

Notas:

*No caso da avaliação de longo de termo, as classes Excelente, Muito boa,
Satisfatória ou Muito ruim serão estabelecidas a partir do resultado de um
conjunto mínimo 5 de amostras, com 80% dos valores dentro do limite. Caso
os resultados não atendam ao referido percentual, atribui-se a classificação
como Imprópria.
1- Ações baseadas a partir dos resultados de avaliação de longo termo: mínimo
de 100 amostras coletadas durante o período de 5 anos.
2- Início do monitoramento em 4 semanas antes do início da alta temporada,
seguido pelo acompanhamento semanal

serem elaborados por bacias, estados e país, conforme a Política
Nacional de Recursos Hídricos e a Política Nacional do Meio
Ambiente.
Assim, os comitês de bacia hidrográfica e as respectivas agências de águas (instâncias executoras das decisões dos
comitês), responsáveis pela concepção e elaboração dos planos
de recursos hídricos à escala de bacias, possuem papel fundamental para o gerenciamento dos recursos hídricos utilizados
para fins recreacionais no Brasil, identificando e estabelecendo
a necessidade de monitoramento de áreas prioritárias.
Nos casos das áreas privadas, onde há exploração
econômica das atividades de recreação de contato primário,
uma alternativa para os órgãos ambientais, poderia ser a partir
da exigência de licença ambiental de operação ou autorização
ambiental de funcionamento, condicionando sua obtenção, ao
monitoramento e divulgação de resultados, a critério do órgão
ambiental.
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realização de um monitoramento de longo termo, de forma a
evitar a classificação errôneadevido a amostragens inadequadas
ou condições temporárias que contraindiquem a recreação de
contato primário, além de possibilitar a adequação do monitoramento em função de especificidades locais.

Desta forma, cabe ao órgão ambiental responsável
avaliar e definir os critérios para a implementação do monitoramento das condições de balneabilidade, conforme previsto pela
Resolução CONAMA 274/2000, que também faz referência à
necessidade de articulação entre municípios, estado e sociedade
para a implementação das ações decorrentes da referida resolução.
Em relação à divulgação dos resultados, uma das principais premissas da utilização de índices consiste na praticidade
de se apresentar informações complexas de forma inteligível
ao público não técnico. No entanto, a adoção de muitas classes
pode gerar dúvidas nos banhistas, os quais estão geralmente
interessados apenas em saber sobre o risco do contato com a
água, ou seja, se o uso é permitido ou não.
Deste modo, para a divulgação junto ao público frequentador, em termos gerais, através da sinalização nos próprios
balneários, recomenda-se a utilização de um sistema mais simples, no intuito de se evitar dúvidas junto aos usuários. Uma
alternativa é a adoção da classificação da água em PRÓPRIA
ou IMPRÓPRIA, utilizando-se placas com as cores verde e
vermelho, respectivamente, e informando, quando possível, a
natureza da contaminação.
Tais categorias de divulgação já são utilizadas pela
Companhia Ambiental do Estado de São Paulo - CETESB, em
São Paulo, no monitoramento de águas recreacionais, sendo que
a divulgação no website permite a visualização da classificação
semanal dos balneários de água doce. A divulgação dos resultados impróprios, conta ainda com subcategorias para informar
o parâmetro limitante, a saber: imprópria (presença de algas),
imprópria (presença de E.coli) ou imprópria (presença de E.coli
+ algas) (CETESB, 2012c).
Braun et al.(1995) citam estudos com participantes que
falam idiomas distintos, sobre a percepção de riscos associados
a cores que apontam o vermelho como a cor mais associada ao
alto risco e as cores azul, verde e branco como associadas aos
mais baixos riscos. Tal padrão também foi verificado por Griffith
e Leonard (1997), que apontam que o vermelho é fortemente
relacionado ao aviso de pare, enquanto a cor preta está mais
associada ao risco de morte ou substância venenosa. Os autores
ainda citam a importância da sinalização por cores associada
às palavras de advertência, no intuito de chamar ao máximo a
atenção do público alvo.
No caso de balneários enquadrados nas classes Imprópria
e Muito Ruim, deveriam ser instalados avisos próximos ao corpo
hídrico avisando sobre a condição imprópria, sendo o acesso
interditado, quando possível, pelo órgão ambiental competente.
Neste contexto, a Resolução CONAMA 274/2000 estabelece,
em seu artigo 3, parágrafo 2, que a interdição e a sinalização dos
balneários classificados como impróprios é de responsabilidade
do órgão ambiental competente, em quaisquer de suas instâncias
(municipal, estadual ou federal).
Entretanto, a natureza da sinalização de um balneário
deve ser adotada de forma criteriosa pela autoridade ambiental
local, haja vista que a interdição pode gerar impactos econômicos
significativos, especialmente em localidades que dependem dos
recursos gerados pela atividade turística.
Desta forma, para subsidiar uma tomada de decisão
que resulte na interdição de um balneário, é imprescindível a

Aplicação do Índice de condições de Balneabilidade-ICB
No intuito de exemplificar a aplicação do Índice de
Condições de Balneabilidade-ICB, foi realizado um levantamento
atualizado dos dados de qualidade da água existentes para a bacia do Alto Rio das Velhas, oriundos do monitoramento oficial
para o estado de Minas Gerais (Programa Águas de Minas), do
Instituto Mineiro de Gestão das Águas – IGAM.
Neste contexto, foram utilizados os dados das variáveis
integrantes do Índice de Condições de Balneabilidade proposto,
referentes às amostragens realizadas na calha do alto curso do
Rio das Velhas, entre janeiro de 2009 e dezembro de 2011. A
metodologia do mínimo operador, proposta para a formulação
do índice apresentado, considera o valor obtido para oparâmetro
com pior desempenho, evitando assim, a influência de um parâmetro sobre a outra. A Tabela 8 apresenta os resultados para
a estação de coleta BV013- Rio das Velhas a montante da foz
do Rio Itabirito, referente às amostragens de 08/12 de 2009.
Tabela 8 - Aplicação do ICB a partir da base de dados
da Estação BV013 - Rio das Velhas
Parâmetro
Coliformes1
(UFC/100mL)
Cianobactérias
(no de células)
pH
Turbidez (UNT)

Amostragem
07/07/2009
Resultado ICB

Amostragem
08/12/2009
Resultado
ICB

80

96

14.000

12

0

100

44,8

97

6,8

87

7,5

98

6,71

632

521

12

Notas: O monitoramento oficial não apresenta dados de E.coli. Assim, foram

consideradas as densidades de coliformes termotolerantes para o cálculo do
índice. No entanto, conforme a Deliberação Normativa COPAM-CERH
01/2008, a E.coli pode ser adotada em substituição aos coliformes termotolerantes, respeitando-se os limites estabelecidos pelas classes de qualidade.
Menor resultado dentre as variáveis avaliadas corresponde ao resultado final
do índice

Conforme os resultados verificados para a amostragem
referente à estação chuvosa, as águas no trecho do curso d’água
avaliado seriam enquadradas na classe de qualidade “Muito
Ruim”, devido aos elevados níveis de coliformes termotolerantes e turbidez nas águas. Estes níveis estão possivelmente
relacionados ao incremento do escoamento superficial durante
o período chuvoso.
No exemplo apresentado, verifica-se uma das principais
contribuições da metodologia apresentada para o aprimoramento do atual sistema de classificação no Brasil.Na amostragem
referente ao período chuvoso (08/12/2009), a variável turbidez
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Figura 6 - Resultado médio anual do ICB para o alto Rio das Velhas- 2009 a 2011

Embora os índices ICB e IQA possuam objetivos distintos, o primeiro apresenta-se mais restritivo, por ser elaborado
especificamente para o uso recreacional, além de sua classificação
ser baseada no pior resultado obtido, o que pode ser considerado
como um fator de segurança maior, por não ser influenciado
por outras variáveis que apresentem bons níveis de qualidade.
Em estudo comparativo entre índices de qualidade da
água com distintas formulações, Ferreira e Ide (2001) consideram que a utilização do mínimo operador garante uma maior
sensibilidade com relação à variável de qualidade da água.
Outra possibilidade de aplicação do índice está relacionada às avaliações de longo termo, conforme já adotadas pelo
Ministry for Environment da Nova Zelândia (NZMFE, 2003) e
pela União Europeia (EU, 2006), visando subsidiar tomadas de
decisão a partir de um conjunto mínimo de amostras coletadas
em determinado período.
Neste contexto, foi realizada, em caráter ilustrativo,
uma simulação (Figura 7) considerando a classificação como
própria para fins de contato primário o percentual mínimo de
80% dos resultados das amostragens, conforme proposto na
metodologia apresentada anteriormente, para a série mensal de
2009 a 2011 do Alto Rio das Velhas.
Deste modo, para período de janeiro de 2009 a dezembro de 2011, o alto curso do Rio das Velhas foi classificado
na categoria “Muito ruim” para o uso recreacional de contato
primário das águas, na maior parte das amostragens realizadas. A
densidade de coliformes termotolerantes e os níveis de turbidez
foram as variáveis com maior número de ocorrências acima dos
limites propostos para a balneabilidade.
Dentre as estações de monitoramento avaliadas, apenas a BV013, localizada no trecho mais a montante do Rio das
Velhas, apresentou amostragens classificadas como “Excelente”
e “Muito boa”, em coletas realizadas entre os meses de julho a
setembro. Este quadro pode ser um indicativo da influência do
escoamento superficial nos níveis de coliformes termotolerantes
e de turbidez das águas e, consequentemente, nas condições de
balneabilidade.
Considerando-se a classificação de qualidade prevista
pelo ICB, através da adoção do percentual de 80%, conforme
anteriormente descrito (Tabela 7), o trecho do alto Rio das
Velhas representado pela estação BV013 estaria enquadrado

também apresentou níveis não recomendáveis para a prática
recreacional. Conforme Davies-Colley e Ballantine (2010), a
visibilidade não está restrita somente à questão estética, mas à
segurança do uso recreacional, devido à importância da visualização de profundidade e de objetos e outras ameaças submersas.
Deste modo, avaliação baseada apenas em critérios microbiológicos, conforme estabelecido pela Resolução CONAMA
274/2000, não abrange riscos de natureza física.
Cabe ressaltar que a aplicação do índice, neste caso,
consiste em apenas uma forma ilustrativa da classificação de
condições de balneabilidade a partir da metodologia proposta.
Assim, a variação dos resultados dentre as classes propostas poderia ser útil para os gestores no intuito de se avaliar variações e
tendências nos balneários, além de possibilitar comparações com
resultados de outras áreas. Todavia, a forma de divulgação dos
resultados junto ao público frequentador ainda seria mantida por
meio da classificação das águas recreacionais como “Satisfatórias
ou Próprias” ou “Impróprias”. Neste último caso, a divulgação
do(s) parâmetro(s) limitante(s) contribuiria para um melhor entendimento sobre a origem da contaminação. Além disso, esta
metodologia permite o cálculo do índice mesmo com a ausência
ou perda de resultados para algum parâmetro (problemas na
amostragem ou de análise), o que na formulação multiplicativa
ou aditiva implicaria na inviabilidade da utilização do índice.
A partir dos resultados médios do Índice de Condições
de Balneabilidade-ICB para a referida série de dados (36 amostragens), estabeleceu-se a classificação anual para o alto curso
do rio das Velhas (Figura 6).
Conforme os resultados médios anuais do ICB, as águas
do Alto Rio das Velhas apresentam-se condições de balneabilidade imprópria sem todos os trechos avaliados entre 2009 e
2011. Nesta classificação, pode ser observado que os resultados,
em sua maior parte, foram enquadrados na classe de qualidade
“muito ruim”, sendo os melhores resultados do ICB, obtidos
para estação mais a montante do trecho avaliado (BV013), que
foi enquadrada como “imprópria” nos anos de 2009 e 2011.
Cabe ressaltar que, no mesmo período analisado, o
referido trecho fluvial apresentou classificação anual “médio”,
conforme o IQA-IGAM, o que demonstra a influência dos
parâmetros com bom desempenho, sobre parâmetros que violaram os limites legais.
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Figura 7 - Índice de condições de balneabilidade para o alto curso do Rio das Velhas entre 2009 e 2011

133

Metodologiapara avaliação de condições de balneabilidade em águas doces no Brasil

na categoria “Imprópria”, tendo em vista que o mesmo não
atingiu o percentual mínimo de 80% para as classes de qualidade Excelente, Muito boa e Satisfatória. Do mesmo modo, este
percentual não foi atingido para a classe “Muito ruim”, o que
implicaria em uma recomendação de interdição imediata até a
adoção de medidas corretivas.

no Brasil, carece de uma profunda reflexão, com a participação da comunidade científica atuante nas áreas correlatas, bem
como dos cientistas atuantes em órgãos de monitoramento e
gerenciamento ambiental, além de outros atores envolvidos na
gestão das águas no país.

AGRADECIMENTOS

CONCLUSÕES

À Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal – CAPESpela concessão de bolsa de estudos através do Programa de
Doutorado Sanduíche no Exterior –PDSE; e aoNational Institute
of Water and Atmospheric Research-NIWA, especialmente ao Dr.
Robert J. Davies-Colley pela orientação.

O índice proposto possibilita integrar as variáveis
que mais podem contribuir para uma avaliação integrada de
condições de balneabilidade, de forma a considerar riscos de
natureza biológica, como a contaminação fecal e a incidência
de cianotoxinas, bem como aspectos estéticos e riscos físicos
relacionados à claridade visual das águas.
Em relação aos índices tradicionais, a técnica do mínimo
operador, utilizada para o ICB, evita a influência de um parâmetro
sobre a outra, o que contribui para aumentar a segurança da
avaliação da qualidade das águas para usos mais restritivos, tais
como a balneabilidade.
As avaliações de longo termo para os balneários poderiam contribuir para a elaboração de planos de ação por parte
dos órgãos ambientais, a partir da possibilidade de identificação
das reais condições de balneabilidade e de suas principais fontes
de pressão, haja vista a possibilidade de interferência de fatores
ambientais.
Todavia, as avaliações de longo termo visam subsidiar
o processo de gestão do uso recreacional das águas, sendo necessário que o monitoramento de condições de balneabilidade
também atenda a demanda por informações sobre o diagnóstico
de balneários, de forma a orientar o público frequentador.
Neste contexto, a metodologia de avaliação de condições
de balneabilidade aqui proposta, apresenta avanços importantes
em relação aos procedimentos estabelecidos pela Resolução
CONAMA 274/2000, ao incorporar novos fatores/variáveis
de risco aos usuários, bem como pelo sistema de classificação
dos balneários através de monitoramento de longo termo. Deste
modo, permite-se um diagnóstico mais eficaz das condições
de balneabilidade,oferecendo maior segurança ao público frequentador. Assim, esta proposta metodológica consiste em um
importante instrumento para o aprimoramento e atualização da
resolução vigente no país.
Apesar da reconhecida importância das variáveis selecionadas para a formulação do ICB, ficou evidenciada a
dificuldade em se estabelecer padrões para o uso recreacional
das águas, principalmente devido à ausência de estudos que
avaliem os riscos aos usuários em função da qualidade da água
em balneários no Brasil.
A realização de novas pesquisas, utilizando dados referentes aos balneários brasileiros, bem como o desenvolvimento
de novos trabalhos epidemiológicos, certamente contribuirão para
o aperfeiçoamento da metodologia proposta, especialmente em
relação ao estabelecimento de um padrão para claridade visual
das águas, haja vista as especificidades de um ambiente tropical.
Deste modo, o estabelecimento de novos critérios
para o uso recreacional de contato primário em águas doces
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ABSTRACT
Water has always been used for leisure activities in human
culture, especially in countries with a favorable climate and a wealth of
water resources, where there are appropriate conditions for the practice of
recreational activities that involve primary contact with the water of rivers,
waterfalls, dams and ponds. However, this use has specific water quality requirements, since primary contact requires a more restrictive assessment of
water quality, due to the risks to human health due from direct and prolonged exposure to pathogenic organisms and toxic substances. In Brazil there
is a lack of proper monitoring of bathing water conditions and, furthermore, the currently used methodology shows some limitations, such as the use
of some microbiological indicators that do not set standards for other factors
and/or elements which may interfere with the use of recreational waters for
the purpose of primary contact. In this context, this study’s general objective
is the development of a methodology to assess water quality for bathing in
freshwater, in order to improve the current methodology, establishing new
variables for the analysis of bathing water conditions by using the Delphi
methodology, composing an integrated index of water quality for bathing
to cover the main elements raised. A water quality index was proposed,
based on the minimum operator method, including the variables Escherichia
coli, cyanobacteria density, turbidity and pH, that, according the final index results, classifies the water quality as Excellent, Very Good, Suitable,
Unsuitable and Very Poor. Therefore, this study is intended to contribute
to the management process of recreational water use, aiming at improving
the evaluation and dissemination of information on bathing conditions in
freshwaters to ensure better health conditions for frequent users.
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RESUMO
Os cálculos de propagação de ondas de cheias em rios são, normalmente, realizados utilizando soluções numéricas das equações de Saint-Venant.
No entanto, em modelos hidrológicos de transformação chuva-vazão que representam além do escoamento nos rios, os demais processos do ciclo hidrológico,
como a geração de escoamento superficial, a evapotranspiração, e o balanço de água no solo, é comum a utilização de métodos simplificados para representar
a propagação de cheias em rios. Entre as técnicas de propagação mais utilizadas estão os métodos de onda cinemática e o método Muskingum-Cunge. Essas
abordagens simplificadas, entretanto, não permitem representar o escoamento em rios de baixa declividade, em rios sujeitos ao efeito de remanso de reservatórios, e em estuários em que o escoamento está sujeito ao efeito da maré, porque desprezam, entre outros, o termo do gradiente de pressão nas equações de
Saint-Venant. Uma alternativa, neste caso, é a utilização dos modelos não inerciais, que incluem o termo do gradiente de pressão. Mais recentemente, novos
trabalhos propõe a adoção dos modelos inerciais, que incluem, além do termo do gradiente de pressão, o termo de inércia local. Este artigo apresenta alguns
testes da aplicabilidade de uma solução numérica por um esquema explícito do modelo inercial unidimensional, visando sua futura integração como módulo
de propagação de vazões em modelos hidrológicos chuva-vazão. O modelo inercial também é comparado com outros modelos simplificados e com uma solução
hidrodinâmica completa. O conjunto de testes avaliam os modelos em situações de diferentes declividades, efeito de reservatório e remanso e, por fim, efeito de
maré. Os resultados mostram que para uma variedade de casos o modelo inercial apresenta resultados próximos aos de um modelo hidrodinâmico completo,
e melhores ou equivalentes que dois modelos simplificados também testados (Muskingum-Cunge Linear e Muskingum-Cunge-Todini não linear). Concluise que o modelo inercial, com solução baseada num esquema numérico explícito, é aplicável para a simulação da propagação de vazão em trechos de rios, e
promissor para o acoplamento como módulo de propagação em modelos hidrológicos.

Palavras Chave: Propagação de vazão. Simulação. Modelo Inercial
INTRODUÇÃO
Entender e representar da melhor maneira possível o
processo de escoamento da água em rios e bacias é fundamental para estudos de inundações e estiagens, previsão de vazões,
qualidade da água, análise de cenários de intervenções, entre
outras aplicações.
O movimento da água pode ser representado matematicamente considerando uma, duas ou três dimensões espaciais.
Para a representação do escoamento em rios, cuja dimensão
predominante é a longitudinal, a utilização de equações unidimensionais permite descrever grande parte dos sistemas a serem
modelados (Chow, 1988; da Silva et al., 2003).
Este processo de propagação de vazão em cursos de
água é geralmente representado com a utilização de um conjunto
de duas equações, conhecidas como equações de Saint-Venant,
ou equações de escoamento não permanente unidimensional. A
primeira das duas equações é a equação da continuidade, dada
por (Cunge et al., 1980; Chanson, 2004; Sturm, 2010):

					

𝜕𝜕𝜕𝜕 𝜕𝜕𝜕𝜕
+
=0
𝜕𝜕𝜕𝜕 𝜕𝜕𝜕𝜕
= 𝑞𝑞

(1)

em que: Q é a vazão; A é a área da seção transversal ao
escoamento; x é a distância no sentido longitudinal; t é o tempo;
e q é a vazão por unidade de largura de contribuição lateral.
A segunda das duas equações é a equação da quantidade
de movimento, ou equação dinâmica, que representa as forças
que agem sobre o escoamento e a consequente aceleração do
escoamento. A equação dinâmica é dada por (Cunge et al.,
1980; Chanson, 2004; Sturm, 2010):

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

+

𝜕𝜕(𝑄𝑄 2 /𝐴𝐴)
𝜕𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕ℎ

+ 𝑔𝑔𝑔𝑔 𝜕𝜕𝜕𝜕 = 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑆𝑆0 − 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑆𝑆𝑓𝑓

(2)

em que:h é a profundidade do rio, S0 é a declividade do
fundo do rio; Sf representa a perda de energia por atrito com
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o fundo e as margens; g é aceleração da gravidade, A é a área
da seção transversal, x é a distância no sentido longitudinal, e
Q é a vazão.
A equação dinâmica pode ser decomposta em cinco
termos, da seguinte forma:
			
𝐹𝐹1 = 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑆𝑆𝑓𝑓
(força de atrito)
(3)
𝐹𝐹2 = 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑆𝑆0
(força peso)		
(4)
𝐹𝐹3 = 𝑔𝑔𝑔𝑔
𝐹𝐹4 =

𝜕𝜕ℎ
𝜕𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕(𝑄𝑄2 /𝐴𝐴)
𝜕𝜕𝜕𝜕

𝐹𝐹5 =

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

(força de pressão)

(5)

(inérciaadvectiva)

(6)

(inércia local)

(7)

9 (Cunge, 1969; Tucci, 2005; Szymkiewicz, 2010) e
também é frequentemente utilizado em modelos hidrológicos
chuva-vazão.
Contudo, apesar de apresentarem resultados satisfatórios
para muitos casos, os modelos simplificados como o de onda
cinemática e Muskingum-Cunge, que são baseados na Equação
9, possuem restrições nas suas aplicações e não permitem a
simulação adequada de vários processos que ocorrem em rios
naturais, como o remanso na entrada de reservatórios, ou o efeito
de marés sobre o escoamento (Ponce, 1989; Fread, 1993;
Tucci, 2005; Pontes; Collischonn, 2012).
Em rios de menor declividade, o termo F3 pode ter um
valor relativamente alto frente aos outros termos. Preservando
o termo F3 e desprezando os termos F4 e F5 , a Equação 2
pode ser reescrita como a equação 10:

Os diferentes termos da equação dinâmica representam
aspectos diferentes das forças que atuam sobre um pequeno
volume de controle. O termo F1, apresentado na Equação 3,
representa a força de atrito com o fundo e com as margens do
rio, que tende a desacelerar o escoamento. O termo F2 representa a força resultante do peso da massa da água no volume
de controle, e é representada pela Equação 4. O termo F3, que
é apresentado na Equação 5, representa a força associada à
diferença de pressão entre os contornos de montante e jusante
do volume de controle. O termo F4 representa a advecção de
quantidade de movimento para dentro do volume de controle, e
é apresentado na Equação 6. O termo F5, dado na Eequação7,
representa a aceleração local da água no volume de controle.
Diversos estudos mostram que, na maioria dos casos de
uso das equações, os termos F3, F4 e F5 são muito inferiores
aos termos F1 e F2, conforme apresentado por Chanson
(2004). Isto ocorre especialmente em rios com declividade relativamente alta. Nestes casos pode ser adotada uma aproximação
das equações de Saint-Venant, que combina a Equação 1 com
a Equação 8 a seguir, que corresponde à Equação 2 em que os
termos F3, F4 e F5 foram desprezados.
		
(8)
𝑔𝑔𝑔𝑔𝑆𝑆𝑓𝑓 − 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑆𝑆0 = 0

𝑔𝑔𝑔𝑔

𝜕𝜕𝜕𝜕

+ 𝑐𝑐

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

=0

𝜕𝜕𝜕𝜕

		

− 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑆𝑆0 + 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑆𝑆𝑓𝑓 = 0

(10)

O conjunto das Equações 1 e 10 dá origem a um modelo que deve ser denominado não-inercial (Yen; Tsai, 2001).
Este modelo é, por vezes, denominado de forma errônea por
modelo de difusão. A vantagem deste modelo é que são levados
em conta os efeitos de jusante sobre o escoamento.
O modelo não inercial foi utilizado em trabalhos como
Hromadka II e Yen (1986), Dooge e Napiorkowski (1987), Bates
e De Roo (2000) e Paz et al. (2011).
Combinando as Equações 1 e 10, de forma a obter uma
única equação, é obtido o propriamente denominado modelo de
difusão (Yen; Tsai, 2001; Chanson, 2004). Neste caso, a
propagação é representada considerando apenas uma variável
dependente, como mostra a Equação 11:
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

+ 𝑐𝑐

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

= 𝐷𝐷

𝜕𝜕2 𝑄𝑄
𝜕𝜕𝑥𝑥 2

		

(11)

em que: C é a celeridade (como na Equação 9) e D é
o coeficiente de difusão (ver Chanson, 2004).
O modelo difusão tem a vantagem de representar adequadamente a atenuação de uma onda de cheia que se propaga
para jusante. Entretanto, este modelo também apresenta uma
deficiência do método de onda cinemática: não representam
efeitos de jusante.
Uma proposta de simplificação das equações de Saint
Venant que vem sendo adotada por diversos autores, recentemente, é obtida negligenciando apenas o termo de advecção
(termo F4) da Equação 2.
Neste caso, a equação dinâmica é escrita como:

O conjunto das Equações 1 e 8 dá origem ao modelo
de propagação de onda cinemática. As Equações 1 e 8 podem
ser combinadas, assumindo uma relação direta entre as variáveis Q eh, resultando em uma única equação, em que a variável
dependente é a vazão (Equação 9):
			
𝜕𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕ℎ

(9)

em que:C é a celeridade (velocidade de propagação) da
onda de cheia.
A equação de onda cinemática (Equação 9) é frequentemente utilizada no módulo de propagação de vazões em
modelos hidrológicos chuva-vazão (Silva et al., 2003; Tucci,
2005; De Roo et al., 2000; Beven, 2012). O modelo Muskingum-Cunge é equivalente a uma solução numérica da Equação

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

+ 𝑔𝑔𝑔𝑔

𝜕𝜕ℎ
𝜕𝜕𝜕𝜕

− 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑆𝑆0 + 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑆𝑆𝑓𝑓 = 0

(12)

ou, combinando o termo de pressão (F3) e do peso
(F2), a equação dinâmica pode ser reescrita como:
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𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

+ 𝑔𝑔𝑔𝑔

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

+ 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑆𝑆𝑓𝑓 = 0

		

versal aproximadamente retangular, a Equação 1 é modificada
dividindo os termos pela largura do rio (B ), dando origem à
Equação 14:

(13)

∂h

em que: y é o nível ou a cota da superfície da água em
relação a um referencial único (Tucci, 2005). As Equações
12 e 13 são equivalentes. No entanto, a Equação 13 é às vezes
preferida do ponto de vista de aplicação computacional.
As Equações 1 e 13 podem ser combinadas e o sistema
resultante tem sido chamado, na literatura, como “modelo inercial
simplificado”, ou “modelo de inércia local”, ou, simplesmente,
“modelo inercial” (Bates et al., 2010; Almeida et al., 2012;
Neal et al., 2012; Almeida; Bates, 2013).
Em comparação com outras simplificações das equações
de Saint-Venant, que negligenciam completamente os termosde
aceleração advectiva e aceleração local, esta simplificação possui
vantagens na aplicação de métodos numéricos explícitos. O
trabalho de Almeida et al. (2012) mostrou que um esquema de
diferenças finitas explícito apresenta maior estabilidade quando aplicado ao conjunto das Equações 1 e 13 do que quando
aplicado ao conjunto das Equações 1 e 10. Em consequência
disso, o intervalo de tempo adotado pode ser maior o que pode
representar um ganho computacional considerável (Almeida; Bates, 2013). A partir deste trabalho, o modelo inercial
vem sendo utilizado por diversos autores, mas normalmente é
aplicado para a simulação de inundação de planícies em duas
dimensões (Dottori;Todini, 2013; Yamazaki et al.,
2013; Coulthard et al., 2013; Maskell et al., 2013).
O sucesso da aplicação do modelo inercial em duas
dimensões motivou o interesse pela avaliação do seu desempenho quando adaptado para representar o escoamento em rios,
em apenas uma dimensão. O presente trabalho apresenta uma
avaliação da adaptação do modelo inercial para o escoamento
unidimensional em rios, adotando as soluções numéricas apresentadas por Bates et al. (2010) e Almeida et al. (2012). São
mostrados resultados de testes da aplicabilidade do modelo em
algumas situações típicas, como rios de alta e de baixa declividade,
a entrada de rios em trechos de reservatórios, e trechos de rios
sujeitos ao efeito da maré. O objetivo dos testes foi identificar
as potencialidades do modelo inercial unidimensional para a
integração como módulo de propagação de vazões em modelos
hidrológicos chuva-vazão.
O presente estudo não visa avaliar exaustivamente
todas as possibilidades de aplicação do modelo inercial, mas
sim, verificar os seus resultados para alguns casos esperados
de uso em modelagem hidrológica, com diferentes cenários de
propagação pré-definidos, em comparação com dois modelos
simplificados usualmente utilizados (Muskingum-Cunge linear
e Muksingum-Cunge-Todini não linear) e com a solução completa das equações de Saint Venant, obtida utilizando o software
HEC-RAS (USACE, 2010).

∂t

+

∂q
∂x

=0

(14)

em que: h é a profundidade (m) e q é a vazão por
unidade de largura (m2.s-1).
A Equação 13, por sua vez, é reescrita aproximando o
termo de atrito (F1 )por Manning, como mostra a Equação 16:
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

+ 𝑔𝑔𝑔𝑔

𝜕𝜕𝜕𝜕

+ 𝑔𝑔𝑔𝑔

𝜕𝜕𝜕𝜕

+ 𝑔𝑔𝑔𝑔

𝜕𝜕𝜕𝜕

|𝑄𝑄|.𝑄𝑄.𝑛𝑛2
4
𝐴𝐴2 .𝑅𝑅 ⁄3

=0

(16)

em que: Sf é a declividadeda linha de atrito adimensional
(Tucci, 2005); Q é a vazão (m³.s-1); A é a área(m²); R é o raio
hidráulico (m); e n o coeficiente de rugosidade de Manning. O
resultado é a Equação 15:
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕𝜕𝜕

+ 𝑔𝑔𝑔𝑔

|𝑄𝑄|.𝑄𝑄.𝑛𝑛2
4
𝐴𝐴2 .𝑅𝑅 ⁄3

=0

|𝑞𝑞|.𝑞𝑞.𝑛𝑛2
4⁄
ℎ.𝑅𝑅 3

=0

(15)

em que o termo |Q |representa o módulo da vazão, e
a adoção do produto |Q |.Q permite representar a magnitude
e o sinal da perda de energia devida ao atrito de forma correta
na Equação 15.
Considerando que o rio tem uma seção transversal
aproximadamente retangular, com largura B, a Equação 15 é
modificada dividindo os termos pela largura do rio (B), dando
origem à Equação 16.
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

+ 𝑔𝑔ℎ

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

+ 𝑔𝑔

		

(16)

As seções transversais de rios e canais naturais normalmente apresentam a largura muitas vezes maior do que a
profundidade, o que permite aproximar o raio hidráulico pela
profundidade, ou seja, R=h. Considerando isso, a Equação 16
é modificada gerando a Equação 17.

|𝑞𝑞|. 𝑞𝑞. 𝑛𝑛2
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕
+ 𝑔𝑔ℎ
+ 𝑔𝑔
=0
7⁄
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕
3

ℎ

(17)

Seguindo a formulação numérica proposta por Bates
et al., (2010), o rio é dividido em subtrechos de comprimento
finito Dx, conforme representado na Figura 1, e as Equações
14 e 17 são discretizadas de acordo com esta suposição. As
variáveis h (profundidade), y (cota do nível da água) e z (cota
do fundo) são definidas nos centros dos subtrechos. A variável
q (vazão por unidade de largura) é definida nos contornos de
cada subtrecho.
A Equação 14 é discretizada utilizando um esquema

O modelo inercial unidimensional
O modelo inercial unidimensional está baseado nas
Equações 1 e 13. Considerando que o rio tem uma seção trans139
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A substituição das Equações 21 e 22 na Equação 17
resulta na Equação 23:
(23)
𝑘𝑘
𝑞𝑞 𝑘𝑘+1
1 − 𝑞𝑞
𝑖𝑖+
2

𝑖𝑖+

∆𝑡𝑡

1
2

𝑘𝑘
𝑦𝑦𝑖𝑖+1
− 𝑦𝑦𝑖𝑖𝑘𝑘
+ 𝑔𝑔ℎ𝑘𝑘 1
+ 𝑔𝑔
𝑖𝑖+
∆𝑥𝑥
2

𝑘𝑘
2
𝑞𝑞 𝑘𝑘+1
1 . |𝑞𝑞 1 | . 𝑛𝑛
𝑖𝑖+
2

𝑖𝑖+
2

7⁄
3
𝑘𝑘
(ℎ 1 )
𝑖𝑖+
2

=0

𝑘𝑘
em que: o termo ℎ𝑖𝑖+1 refere-se à profundidade na
2
seção transversal localizada entre o trecho i e o trecho i+1, e é
estimado pela Equação 24, que é uma adaptação da proposta
de Bates et al. (2010):

𝑘𝑘
𝑘𝑘
𝑘𝑘
ℎ𝑖𝑖+
1 = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚[𝑦𝑦𝑖𝑖 ; 𝑦𝑦𝑖𝑖+1 ] − 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 [𝑧𝑧𝑖𝑖 ; 𝑧𝑧𝑖𝑖+1 ]
2

Figura 1 - Trecho de rio discretizado em subtrechos para a
aplicação do modelo inercial (parte superior vista em plano;
parte inferior vista de perfil)

ℎ𝑘𝑘
em que: 𝑖𝑖+12 é a profundidade na seção que divide
dois subtrechos (i e i+1 ); 𝑦𝑦𝑖𝑖𝑘𝑘 é a cota do nível da água no
𝑘𝑘
subtrecho i; 𝑦𝑦𝑖𝑖+1
é a cota do nível da água no subtrecho i+1;
zi é a cota do fundo do rio no subtrecho i ; e z i+1 é a cota do
fundo do rio no subtrecho i+1.
Na Equação 23, a cada intervalo de tempo k são conhecidos os valores com índice k, que correspondem aos valores
das variáveis no início do intervalo de tempo. Por outro lado, os
valores das variáveis com índice k+1 são desconhecidos. Entretan𝑘𝑘+1
to, o único termo com índice k+1 na Equação 23 é 𝑞𝑞𝑖𝑖+1 , que
2
aparece no primeiro e no terceiro termos, e a equação pode ser
modificada explicitando esse termo, resultando na Equação 25:

numérico centrado no espaço e progressivo no tempo, em
que são adotadas as seguintes aproximações das derivadas por
diferenças finitas:
		
		
hk+1 −hk
∂h
i
(18)
≅ i
∂t

e
		

∆t

∂q
∂x

≅

k+1
qk+1
1 −q 1
i+
2

∆x

i−

2

		

(19)

em que: o índice i refere-se à posição no espaço e o
índice k refere-se à situação no tempo. Assim, hik é a profunk+1
didade h, na posição i, no intervalo de tempo k; qi−12
é
a vazão por unidade de largura na entrada do subtrecho i, no
k+1
intervalo de tempo k+1; e qi+1 é a vazão por unidade de largura
2
na saída do subtrecho i, no intervalo de tempo k+1.
Com base nesta discretização, a Equação 14 é aproximada por:
hk+1
−hk
i
i
∆t

+

k+1
qk+1
1 −q 1
i+2

∆x

i−2

=0

𝑘𝑘+1
𝑞𝑞𝑖𝑖+
1
2

e
		

∂y
∂x

∂q
∂t

≅

≅

k
yk
i+1 −yi

		

∆x

k
qk+1
1 −q 1
i+2

∆t

i+2

		

=

𝑘𝑘
𝑘𝑘
((𝑞𝑞𝑖𝑖+
1 ) − 𝑔𝑔. ∆𝑡𝑡. (ℎ 1 )
𝑖𝑖+
2

(

(20)

2

1+

𝑘𝑘
(𝑦𝑦𝑖𝑖+1
−𝑦𝑦𝑖𝑖𝑘𝑘 )

∆𝑥𝑥

𝑔𝑔.∆𝑡𝑡.(|𝑞𝑞 𝑘𝑘 1 |).𝑛𝑛2
𝑖𝑖+2
7⁄
3
𝑘𝑘
(ℎ 1 )
𝑖𝑖+2

)

)

(25)

A partir de uma condição inicial em que são conhecidas as cotas do nível da água em todos os subtrechos, ou seja,
são conhecidos todos os valores de , para qualquer subtrecho
i, a solução das cotas e vazões ao final do intervalo de tempo
pode ser encontrada aplicando inicialmente a Equação 24, para
𝑘𝑘
encontrar o valor de ℎ𝑖𝑖+1 em todas as seções que dividem os
2
trechos; seguida da Equação 25, para encontrar a vazão por unidade de largura em cada seção. Com base nos valores de vazão
qk+1
encontrados, é aplicada a Equação 26, que é equivalente à
1
i+
2
Equação
20, porém, reorganizada de forma a explicitar o termo
desconhecido hk+1
, o que permite encontrar a profundidade
i
em todos os trechos i ao final do intervalo de tempo:
		
∆t
k+1
k+1
k
(26)
hk+1
=
h
−
(q
−
q
)
1
1
i
i

A Equação17 também é discretizada, porém considerando que a derivada espacial corresponde à posição i+1/2, ou
melhor, no local correspondente à seção transversal de saída do
subtrecho de rio i. As derivadas da Equação17 são aproximadas
por um esquema centrado no espaço e progressivo no tempo,
dado pelas Equações 21 e 22:
		

(24)

(21)

∆x

(22)
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i+

2

i−

2
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Finalmente, os valores da cota do nível da água em
todos os subtrechos são atualizados pela Equação 27:
			
(27)
𝑘𝑘+1
𝑘𝑘+1

𝑦𝑦𝑖𝑖

a 27 tende a apresentar oscilações espúrias da profundidade em
algumas situações, conforme mostrado por Bates et al. (2010) e
Almeida et al. (2012), em simulações bidimensionais de locais
com alta rugosidade. Para contornar esse problema, Almeida
et al. (2012) propuseram uma forma diferente de aproximação
para a derivada da vazão em relação ao tempo, substituindo a
Equação 22 pela Equação 30:

= 𝑧𝑧𝑖𝑖 + ℎ𝑖𝑖

A partir daí o processo pode ser repetido, aplicando as
Equações 24, 25, 26 e 27 em todos os passos de tempo.
Para a solução do problema de propagação de uma
cheia em um rio, são necessárias ainda duas condições de contorno: uma no contorno de montante e outra no contorno de
jusante. Tipicamente, a condição de contorno de montante mais
frequentemente utilizada é a imposição de um hidrograma de
vazão na primeira seção. Na abordagem apresentada aqui, isto
k
equivale a dizer que o valor de qi−1 no primeiro subtrecho
2
(i =1), é conhecido em todos os intervalos de tempo k.
Na condição de contorno de jusante pode ser imposta
uma série temporal de cotas do nível da água no último trecho
do rio, o que equivale a dizer que os valores de hki e de yik no
último subtrecho (i =N ), são conhecidos em todos os intervalos
de tempo k.
O modelo inercial, definido pela aplicação das Equações
24, 25, 26 e 27 foi proposto inicialmente por Bates et al. (2010),
que demonstraram as vantagens deste método sobre o modelo
não inercial, definido pela combinação das Equações 1 e 10.
Entretanto, o esquema numérico adotado para o modelo inercial,
resulta em um modelo explícito, e, por isso, está sujeito a uma
forte restrição do tamanho do intervalo de tempo adotado, para
evitar instabilidade numérica. Na escolha do valor de ∆t, deve
ser respeitada a condição de Courant-Friedrichs-Levy, dada pela
Equação 28:
			
Δ𝑡𝑡
(28)
(√gh) ≥ 1

∂q
∂t

≅

(1−θ)

k
k
k
qk+1
1 −[θq 1 − 2 (q 1 +q 3 )]
i+2
i+2
i−2
i+
2

(30)

∆t

em que:θ é um fator ponderador; é a vazão na seção
k
entre os trechos i e i+1; qi−1 ; é a vazão entre os trechos i-1 e
2
k
i, e qi+3 é a vazão na seção entre os trechos i+1; e i+2.
2
O valor de θ na Equação 30 pode variar entre 0 e 1.
Quando é adotado o valor θ=1, a Equação 30 é idêntica à Equação 22. Quando é adotado um valor θ<1, a derivada numérica
está baseada numa ponderação dos valores da vazão atual em 3
seções transversais. De acordo com Almeida et al. (2012), esta
ponderação introduz um efeito difusivo, que contribui para
atenuar eventuais oscilações espúrias.
Introduzindo as Equações 21 e 30 na Equação 17,
resulta em uma alternativa à Equação 25, dada pela Equação 31:
(31)

𝑞𝑞 𝑘𝑘+1
1 =
𝑖𝑖+

2

[θqk

1
i+
2

−

(𝑦𝑦 𝑘𝑘 − 𝑦𝑦𝑖𝑖𝑘𝑘 )
(1 − θ) k
(q 1 + qk 3 )] − 𝑔𝑔. ∆𝑡𝑡. (ℎ𝑘𝑘 1 ) 𝑖𝑖+1
2
∆𝑥𝑥
i−
i+
𝑖𝑖+
2
2
2

(

∆𝑥𝑥

1+

𝑔𝑔. ∆𝑡𝑡. (|𝑞𝑞 𝑘𝑘 1 |) . 𝑛𝑛2
𝑖𝑖+2
7⁄
3

(ℎ𝑘𝑘 1 )
𝑖𝑖+

2

)

Utilizando esta equação, o modelo inercial é aplicado
utilizando as Equações 24, 31, 26 e 27. A cada intervalo de
tempo, considerando conhecidos os valores de y e h em todos
os subtrechos, é aplicada a Equação 24 para obter o valor da
profundidade em todas as seções, localizadas entre os subtrechos.
A seguir, é aplicada a Equação 31, obtendo as vazões q em todas
as seções. Com base nas vazões, é aplicada a Equação 26 para
atualizar as profundidades, e, por fim, é aplicada a Equação 27
para atualizar as cotas do nível da água em todos os subtrechos.

em que: g é a aceleração da gravidade (m.s-²); h é a
profundidade (m); ∆x é o comprimento do subtrecho de rio(m);
e ∆t é o passo de tempo de cálculo em segundos.
Isto significa que o intervalo de tempo de cálculo deve
ser escolhido de forma a satisfazer a equação 29:
			
∆𝑥𝑥
(29)
Δ𝑡𝑡 = 𝛼𝛼
√gh

em que: α é um valor menor ou igual a 1. Bates et al.
(2010) sugerem que o valor de α seja limitado a valores entre
0,3 e 0,7, para evitar instabilidade numérica na solução das
Equações 24 a 27.
A Equação 29 pode ser aplicada em cada intervalo de
tempo. O pior caso, que define o menor valor de Dt, corresponde
ao trecho em que ocorre a maior profundidade h. Dependendo
da aplicação, um passo de tempo (Dt) adaptativo também pode
ser adotado, buscando, a cada intervalo de tempo, o maior valor
de h em todos os subtrechos, e calculando o passo de tempo
ideal (Equação 29), com base neste valor máximo de h.
Apesar de gerar bons resultados na maior parte dos
estudos de caso, o modelo inercial na forma das Equações 24

Testes do modelo inercial unidimensional
O objetivo dos testes descritos no presente artigo foi
verificar a aplicabilidade do modelo inercial unidimensional
na simulação da propagação de ondas de cheias em rios, comparando os seus resultados com os resultados de um modelo
hidrodinâmico baseado nas equações completas de Saint Venant
(HEC-RAS), e com dois modelos simplificados, comumente
utilizados em módulos de propagação de cheias em modelos hidrológicos: Muskingum-Cunge linear (Tucci, 1998) e
Musking-Cunge-Todininão linear (Todini, 2007; Pontes;
Collischonn, 2012).
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cursos d´água menores neste trecho.
No início do trecho de rio foi imposto um hidrograma
de gerado a partir do equacionamento do hidrograma sintético
NERC (1975) apud Todini (2007), dado por:
(32)
em que: Qbase = 500 m³/s; Qpico = 5000 m³/s; Tp

Foram considerados seis testes hipotéticos. O Teste
1 foi baseado nas características de um trecho real do rio São
Francisco, localizadoentre a UHE Três Marias e a cidade de
Pirapora, no estado de Minas Gerais, que é o mesmo trecho
analisado por Pontes e Collischonn (2012). Os Testes 2, 3 e 4
foram baseados na mesma situação, porém a declividade do rio
foi modificada, de forma a representar situações de baixa, média
e alta declividade. O Teste 5 foi baseado nos dados do mesmo
trecho do rio São Francisco, porém considerando a existência de
uma barragem e de um reservatório hipotético no extremo de
jusante do trecho. E, finalmente, o Teste 6 considerou um trecho
de rio de baixa declividade, sujeito ao efeito de uma variação de
nível periódica (maré) no extremo de jusante.
Estes testes são produto de uma série de análises
conduzidas com o modelo Inercial para a propagação de vazão
unidimensional e são aqui propostos por que resumem para
divulgação os principais achados em relação ao uso do modelo.
As seções seguintes do artigo apresentam os detalhes dos
testes e dos resultados obtidos. Em todos os casos, optou-se por
focar a apresentação dos resultados na forma dos hidrogramas
propagados, por que eles sintetizam de forma visual os pontos
a serem ressaltados.

𝑡𝑡

𝑡𝑡

𝑄𝑄 (𝑡𝑡 ) = 𝑄𝑄𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 + (𝑄𝑄𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 − 𝑄𝑄𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 ). [ . exp (1 − )]
𝑇𝑇𝑝𝑝

𝑇𝑇𝑝𝑝

𝛽𝛽

= 48, horas e β = 200 (parâmetro de curvatura do hidrograma).
A Figura 02 apresenta o hidrograma de entrada utilizado.
A magnitude da vazão máxima do hidrograma da Figura
02 é razoavelmente normal no trecho, porém o hidrograma representa uma condição extrema em termos de taxa de variação
da vazão ao longo do tempo.
O modelo inercial, descrito na seção anterior, foi aplicado considerando ∆x = 2000 m; ∆t =120s, e condição inicial de
nível de água normal com vazão = 500 m³/s. Foi adotada uma
condição de contorno de jusante de declividade constante. O
valor de ∆t foi escolhido com base na Equação 29, assumindo
que α possui valor de 0,7. Esse é o mesmo valor utilizado por
Yamazaki et al.(2013). O valor de ∆x foi adotado com base em
uma análise de sensibilidade efetuada preliminarmente, e que
não é descrita no presente artigo.
Foram testadas duas formulações do modelo inercial:
(i) a formulação original dada pelas Equações 24 a 27, e que
foi adaptada de Bates et al.(2010); e (ii) a formulação centrada,
dada pelas Equações 24, 31, 26 e 27, adaptada de Almeida et
al.(2012). Neste segundo caso foi utilizado o valor de θ = 0,9
baseado nos valores e resultados apresentados por Almeida et
al.(2012).
Os modelos Muskingum Cunge linear (MCL) e Muskingum-Cunge-Todini não linear (MCT) foram aplicados considerando as mesmas condições de discretização utilizadas no
modelo inercial. A formulação do modelo MCL utilizada foi
exatamente a mesma apresentada em Collischonn; Dornelles
(2013). Já a formulação do modelo MCT foi exatamente a mesma
apresentada por Pontes e Collischonn (2012).
Na aplicação do modelo hidrodinâmico completo

Teste 1: Trecho de rio baseado em dados do São
Francisco
O objetivo deste teste foi avaliar o desempenho do
modelo inercial em uma situação real, em que outros modelos
simplificados, como o modelo Mukingum-Cunge, apresentam
bons resultados. Para isto foi escolhido um trecho do rio São
Francisco entre a UHE Três Marias e a cidade de Pirapora (MG),
previamente também analisado por Pontes e Collischonn (2012).
O trecho do rio São Francisco entre Três Marias e Pirapora tem aproximadamente 135 km de comprimento, e apresenta
uma largura média de, aproximadamente, 300 m. A declividade
do fundo do rio é de, aproximadamente, 29,5 cm.km-1. A seção
transversal do rio foi considerada retangular, e o coeficiente de
rugosidade de Manning adotado foi n=0,030.
Para simplificar a análise, as contribuições laterais de
afluentes ao longo do trecho foram desprezadas, embora o rio
São Francisco receba a contribuição do rio Abaeté e de outros

Figura 03 - Resultados do Teste 1 (trecho do rio São Francisco com
declividade de 29,5 cm/km). Na legenda, Inercial (I) significa
a formulação proposta por Bates et al (2010) e a Inercial (II) a
formulação proposta por Almeida et al (2012)

Figura 02 - Hidrograma de entrada utilizado nos testes
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Teste 3: Trecho de rio de alta declividade

dada pelo HEC-RAS também foram consideradas exatamente
as mesmas condições de discretização adotadas no modelo
inercial. O único parâmetro adicional utilizado no ensaio com
o HEC-RAS foi o valor de teta (θ) do esquema de Preissmann
(USACE, 2010)que foi adotado como igual a 0,6.
Os resultados de vazão deste primeiro teste são apresentados na Figura 03. Ela mostra os hidrogramas obtidos
pelos diversos métodos no extremo de jusante do trecho de rio.
Observa-se que os resultados das duas formulações do modelo
inercial são muito próximos entre si e praticamente iguais aos
resultados do HEC-RAS. O modelo MCT também apresentou
resultados muito próximos ao HEC-RAS. Já os resultados apontados pelo MCL, apesar de apresentarem um valor de vazão de
pico adequado, apresentaram um hidrograma com mais difusão,
onde a cheia chega mais rápido e termina antes do Inercial.

O objetivo deste teste foi avaliar o desempenho do
modelo inercial em comparação com os modelos simplificados
e com o modelo HEC-RAS numa condição de um rio de alta
declividade, em que as diferentes versões do modelo Muskingum-Cunge tendem a apresentar bons resultados. Para isto, foi
considerado um caso idêntico ao Teste 1, porém a declividade
do fundo do rio foi aumentada para 300 cm.km-1 (ou 3m.km-1).
Assim como no Teste 2, com exceção da declividade
todas as demais condições utilizadas no Teste 3 foram iguais
ao Teste 1.
Os hidrogramas resultantes do Teste 3 são apresentados
na Figura 05. Observa-se que estes resultados são muito similares
aos obtidos no Teste 1, em que as duas formulações do modelo
Inercial e o MCT geraram hidrogramas muito próximos ao do
HEC-RAS. Já o MCL apresentou resultados com maior difusão
e mais adiantados, apesar da vazão de pico na mesma ordem
dos demais modelos.

Teste 2: Trecho de rio de baixa declividade
O objetivo deste teste foi avaliar o desempenho do
modelo inercial em comparação com os modelos simplificados
e com o modelo HEC-RAS numa condição de um rio de baixa
declividade, em que as diferentes versões do modelo Muskingum-Cunge tendem a apresentar resultados inadequados. Para
isto, foi considerado um caso idêntico ao Teste 1, porém a
declividade do fundo do rio foi reduzida para 5 cm.km-1.
Com exceção da declividade, todas as demais condições utilizadas no Teste 2 foram iguais ao Teste 1, inclusive foi
adotado o mesmo hidrograma de entrada no trecho de rio.
Os resultados deste teste são apresentados na Figura 04,
que mostra os hidrogramas obtidos pelos diversos métodos no
extremo de jusante do trecho de rio. Observa-se que os resultados
do modelo Inercial são os mais similares em comparação com as
soluções completas dadas pelo HEC-RAS do que os resultados
dos demais métodos simplificados. A única diferença notada
entre os resultados do Inercial e o HEC-RAS é a vazão de pico
um pouco mais baixa dada pelo Inercial. Ainda, é importante
ressaltar que não são notadas diferenças significativas entre as
duas formulações do modelo Inercial testadas.

Figura 05 - Hidrogramas resultantes do terceiro teste. Na legenda,
Inercial (I) significa a formulação proposta por Bates et al. (2010)
e a Inercial (II) a formulação proposta por Almeida et al. (2012)

Teste 4: Trecho de rio de altíssima declividade
O objetivo deste teste foi avaliar o desempenho do
modelo inercial em uma condição de um rio de declividade
muito alta. Para isto, foi considerado um caso idêntico ao Teste
1, porém a declividade do fundo do rio foi aumentada para 10m.
km-1.
A diferença fundamental do Teste 4 é que o escoamento
no rio entra em regime supercrítico, pois o número de Froude
ultrapassa a unidade. Este teste foi realizado para verificar a
aplicabilidade do modelo inercial em condições de escoamento
supercrítico. Segundo o trabalho de Yamazaki et al. (2013), o
uso do modelo inercial sofre de instabilidades quando aplicado
neste regime.
Na primeira aplicação do Teste 4, considerando as mesmas condições do Teste 1 (exceto a declividade),as formulações
propostas para o modelo Inercial apresentaram instabilidades
e não foram capazes de propagar o hidrograma. Os demais

Figura 04 - Resultados do segundo teste. Na legenda, Inercial (I)
significa a formulação proposta por Bates et al. (2010) e a Inercial
(II) a formulação proposta por Almeida et al. (2012)
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métodos simplificados utilizados MCL e MCT, bem como a
solução das equações completas adotadas no HEC-RAS foram
capazes de executar a propagação do hidrograma.
Dando prosseguimento ao teste, as formulações do
modelo inercial foram aplicadas para o mesmo caso com intervalos de tempo de cálculo (∆t) menores que 120s, para testar a
estabilidade numérica em função deste parâmetro.
Com a utilização de intervalos de tempo de cálculo
menores ou iguais a 90s as formulações do modelo inercial
foram capazes de propagar o hidrograma de entrada pelo canal.
Esta experiência mostrou que o modelo inercial é
sensível ao intervalo de tempo quando usado para a simulação
de escoamento em regime supercrítico nesta aplicação unidimensional proposta.
Mais especificamente, eles mostram que a aplicação
testada é sensível ao parâmetro α da Equação 29. Neste caso,
para a obtenção de valores de ∆t na ordem de 90s seria necessário um valor de α próximo de 0,3.
Esta é possivelmente a maior limitação no uso do modelo inercial, uma vez que ele exige um controle adequado do
intervalo de tempo quando o regime é supercrítico, e isso pode
resultar em um tempo de processamento elevado relacionado
com o uso de um ∆t muito pequeno.
Os hidrogramas resultantes dos do Teste 4, após a
aplicação bem sucedida do modelo inercial, são apresentados
na Figura 06.

considerado um caso idêntico ao Teste 1, porém a condição de
contorno de jusante adotada foi um nível da água constante no
último subtrecho de rio, e a condição inicial adotada foi um nível
constante a partir da metade do trecho, de forma a representar
uma barragem operando com nível da água constante, conforme
mostra a Figura 07.
Por questão de simplificação, a largura da seção transversal foi considerada constante e igual a 300m em todo o canal.

Figura 07 - Representação de uma barragem operando com nível
da água constante

Como nos testes anteriores, no Teste 5 foi adotado o
mesmo hidrograma de entrada no trecho de rio utilizado no
Teste 1. As presenças da barragem e do remanso invalidam a
aplicação dos modelos Muskingum-Cunge, tanto na versão linear
como na versão não linear (MCT) para este caso.
O objetivo do Teste 5 foi avaliar a capacidade do modelo
inercial de representar a aceleração da onda de cheia quando
esta é propagada através de um reservatório mais profundo do
que o rio.
Os resultados do Teste 5 são apresentados na Figura 08.
Para possibilitar a comparação foram incluídos os hidrogramas
de saída obtidos por meio da aplicação dos métodos MCL e
MCT, considerando um canal sem o reservatório. Observa-se
na Figura 08 que as duas formulações do modelo Inercial geram
hidrogramas muito próximos aos do HEC-RAS, somente com

Figura 06 - Hidrogramasresultantes do quarto teste. Na legenda,
Inercial (I) significa a formulação proposta por Bates et al. (2010)
e a Inercial (II) a formulação proposta por Almeida et al. (2012)

O que nota-se nestes resultados é que as formulações
do modelo inercial em geral apresentaram um hidrograma um
pouco adiantado e com um pico de vazão um pouco maior que
o HEC-RAS. O MCL apresentou resultados com maior difusão,
e o MCT apresentou resultados muito adequados e comparáveis
aos das formulações completas dadas pelo HEC-RAS.
Teste 5: Trecho de rio com barragem e remanso
O objetivo deste teste foi avaliar o desempenho do
modelo inercial em uma condição de um rio modificado pela
presença de uma barragem no seu trecho final. Para isto, foi

Figura 08 - Resultados do quinto teste. Na legenda, Inercial (I)
significa a formulação proposta por Bates et al (2010) e a Inercial
(II) a formulação proposta por Almeida et al (2012)
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a vazão de pico um pouco mais alta. Adicionalmente, na análise
dos hidrogramas obtidos com os métodos MCL e MCT nota-se
a importância da representação do reservatório na propagação.
Os métodos que desconsideram o reservatório apontam para
uma subestimativa da vazão máxima do hidrograma, bem como
para um atraso na chegada da cheia.

A diferença fundamental do Teste 6 é que a condição de contorno
de jusante causa uma onda que se propaga de jusante para
montante no canal. Neste caso também não é válida a aplicação
dos modelos Muskingum-Cunge, tanto na versão linear como
na não linear.
Os resultados do Teste 5 são apresentados na Figura 10,
que mostra o hidrograma obtido pelas formulações do modelo
inercial e com o HEC-RAS no centro do trecho de rio simulado
(à 67,5km do início do canal). Observa-se que os resultados
das formulações do modelo inercial são iguais entre si e muito
similares aos resultados das soluções completas das equações
de Saint-Venant dadas pelo HEC-RAS.

Teste 6: Trecho de rio com controle de jusante
(maré)
O objetivo deste teste foi avaliar o desempenho do
modelo inercial para uma condição de um rio em área de declividade baixa, e que escoa para o mar, estuário, ou lago, em
que o nível da água varia de forma periódica, como uma maré.
Para isto, foi considerado um caso idêntico ao Teste 2 (baixa
declividade), porém as duas condições de contorno (montante
e jusante) foram modificadas.
No Teste 6 a condição de contorno de montante adotada foi uma vazão constante relativamente baixa (500m³/s), e a
condição de contorno de jusante adotada foi um nível da água
dado por uma variação periódica entre 8m e 4m, com período
de 12 horas (Figura 09), na forma de uma maré.

CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS
No presente estudo foi apresentada uma derivação completa das equações que resultam em uma formulação explícita
do modelo inercial unidimensional para propagação de cheias
em rios, adaptada das formulações apresentadas inicialmente
por Bates et al. (2010) e por Almeida et al. (2012), com foco na
simulação bidimensional de planícies. Motivado pela simplicidade
e capacidade de representação de efeitos de escoamento diversos,
estas formulações foram aqui avaliadas na forma unidimensional
para alguns cenários de propagação pré-definidos, visando a sua
possível adaptação em modelos hidrológicos para a simulação
em uma dimensão da água em trechos de rios.
A principal conclusão deste trabalho é que o método testado pode ser adaptado para representar a propagação
unidimensional em redes de rios. Os resultados das análises
comparativas mostraram que, para a maioria dos casos testados,
o hidrograma propagado pelo modelo Inercial é muito similar
aos resultados obtidos com a solução completa das equações
de Saint-Venant dada pelo HEC-RAS. A principal vantagem do
modelo inercial é a simplicidade da sua formulação.
Em relação aos modelos MCL e MCT, o modelo Inercial sempre apresentou resultados equivalentes ou melhores
que estes para a maioria dos testes feitos, tomando a solução
do HEC-RAS como referência. Ainda em relação aos modelos
MCL e MCT, o modelo Inercial apresenta vantagens por ser
aplicável em situações que estes demais modelos não podem
ser usados, como é o caso dos testes com reservatório e com
maré na condição de contorno de jusante.
É válido destacar que, especificamente no teste de
condição de declividade real e no teste de alta declividade, um
bom desempenho do modelo MCT foi encontrado, o que está
de acordo com os resultados de Pontes e Collischonn (2012),
que avaliaram o método dentro de uma faixa padrão de aplicabilidade do modelo simplificado.
Outro resultado importante das análises é que os hidrogramas das duas soluções do modelo Inercial testadas não
diferiram muito entre si. Isto é importante por que a solução
dada por Bates et al. (2010) é mais simples de ser aplicada dentro
da estrutura de modelos do que a solução dada por Almeida et
al. (2012), já que esta última exige a informação de vazão em
mais células adjacentes.

Figura 09 - Condição de contorno de jusante adotada no Teste 6

Figura 10 - Resultados do sexto teste. Na legenda, Inercial (I)
significa a formulação proposta por Bates et al (2010) e a Inercial
(II) a formulação proposta por Almeida et al (2012)
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em regime supercrítico, conforme o que foi avaliado no caso
do Teste 4 (altíssima declividade). Neste caso, verificou-se a
necessidade de controlar com mais rigor os intervalos de tempo de cálculo utilizados, como o uso de valores pequenos para
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hidrológicos com formulações simplificadas de propagação de
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modelo inercial. Este aspecto não foi avaliado no presente artigo,
mas pode restringir a adoção do modelo inercial como módulo
de propagação de vazões em modelos hidrológicos distribuídos.
Respeitando o fato de que os resultados obtidos estão
condicionados às condições do experimento realizado, como o
modelo inercial apresentou resultados similares ao HEC-RAS e,
em geral, melhores que os dos modelos MCL e MCT, é possível
afirmar que ele possui algumas das características desejadas para
o acoplamento em modelos hidrológicos e hidráulicos de ampla
aplicação.Isto desde que sejam respeitadas as suas limitações no
controle de regime de escoamento.
Assim, a partir destes resultados promissores, novos
trabalhos já estão sendo desenvolvidos, em queomodelo inercial
já está sendo adaptado para ser acoplado dentro de um modelo chuva-vazão de simulação em grande escala (incluindo a
simulação de rios com planícies de inundação por meiode uma
abordagem unidimensional). Neste caso, também será avaliada
a questão do tempo de simulação em comparação com outros
métodos já utilizados atualmente.
Finalmente, também é possível afirmar que as soluções
explícitas do modelo Inercial apresentadas podem ser aplicadas
de forma simples e direta na simulação do escoamento em locais
onde outros modelos simplificados não são suficientes, como
alguns dos casos testados. Assim, sugere-se que esta metodologia
possa ser gradativamente incorporada em textos didáticos de
disciplinas de graduação em Engenharia, pois ela tem grande
potencial para ser transformada em um instrumento básico de
hidrologia.
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ABSTRACT

River flow routing calculations are typically performed using
numerical solutions of the Saint-Venant equation. However, in rainfall
-runoff hydrological models that besides streamflow in rivers represents
the other water cycle processes, it is common to use simplified methods
to represent the spread of floods. Among the most used methods are the
kinematic wave and the Muskingum-Cunge methods. These simplified
methods, however, do not allow representing low slope streams, rivers subject
to the backwater effects, and estuaries in which the flow is subject to the
effect of tides, because they do not use, among other things, the pressure
gradient term of the Saint-Venant equations. An alternative in this
case is the use of non-inertial models, which include the pressure gradient
term. Recent publications suggest that simplified routing methods should
include the local inertia term. This article presents some applicability tests
of the inertial model numerical solution by an explicit scheme, aiming at
future integration as a module of flow routing in hydrologic rainfall-runoff
models. The Inertial model is also compared with other simplified models
and with the complete solution of Saint-Venant equations. The set of tests
evaluates the models in situations of different slopes, backwater reservoir
effect, and the effect of the tide. Results show that for a variety of cases the
inertial model has results similar to those of a full hydrodynamic model,
and equal or better results than simplified models (Muskingum-Cunge
Linear and Muskingum-Cunge-Todini non-linear). We conclude that the
inertial model solution with an explicit numerical scheme is applicable to
the simulation of the propagation of flow in river reaches, and promising
as a module for flow routing in hydrological models.
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RESUMO
Neste artigo são avaliadas as incertezas associadas às estimativas do conjunto de parâmetros de um modelo chuva-vazão conceitual, por meio do
emprego de técnicas de inferência bayesiana via simulações de Monte Carlo. Uma sub-bacia do Rio Pará, localizada na parte alta da bacia do Rio São Francisco, foi selecionada para o desenvolvimento dos estudos. Empregou-se na análise o modelo Rio Grande (EHR/UFMG, 2001) e o método de simulação
de Monte Carlo via cadeias de Markov denominado DREAM (VRUGT, 2008a). Os resultados demonstraram que a abordagem bayesiana revelou-se
adequada aos objetivos propostos, permitindo e reforçando a importância de se avaliarem as incertezas associadas aos resultados das simulações por modelos
hidrológicos.
Palavras Chave: Modelagem chuva-vazão. Avaliação de incertezas. Inferência bayesiana. Modelo Rio Grande. DREAM.

INTRODUÇÃO
O desenvolvimento e a avaliação de modelos que descrevem o processo de transformação da chuva em vazão têm
sido o foco de diversas pesquisas realizadas nas últimas décadas
(BURNASH et al., 1973 apud SINGH; WOOLHISER, 2002;
ZHAO, 1992; LINDSTROM et al., 1997; MOORE, 2007). As
razões para o desenvolvimento e aplicação destes modelos são
diversas, conquanto podem ser sumarizadas pelas limitações das
técnicas de medição das variáveis hidrológicas no espaço e no
tempo (BEVEN, 2012). A utilização de modelos permite aos
hidrólogos extrapolar o conhecimento adquirido por meio de
observações, tanto em termos espaciais, particularmente úteis
no caso de bacias não monitoradas, quanto temporais, quando
o objetivo é realizar previsões dos estados futuros de variáveis
associadas ao fenômeno modelado (vazão, volume, nível do
curso d’água etc.).
Liu e Gupta (2007) destacam que o desenvolvimento
destes modelos e o consequente aprimoramento da compreensão
da física e dinâmica dos sistemas hidrológicos foram fortemente
beneficiados pela crescente capacidade computacional, aliada a
um aumento na disponibilidade de informações hidrológicas.
Paradoxalmente, enquanto esses avanços refletiram uma maior
compreensão do fenômeno, eles também consolidaram a necessidade do desenvolvimento de métodos mais robustos para
avaliação das incertezas associadas aos prognósticos realizados
por estes modelos.
De fato, a estimativa da incerteza na modelagem hidrológica é atualmente uma das áreas de pesquisa mais ativas
em hidrologia (MONTANARI, 2011). Corroboram para esta
observação o crescente número de publicações dedicadas a este
tema nos últimos anos (KUCZERA; PARENT, 1998; VRUGT
et al., 2003; WAGENER, et al., 2003; KUCZERA, et al., 2006;
SIRORSKA et al., 2012; SUN; BERTRAND-KRAJWESKI,
2013). O presente artigo insere-se neste contexto e se propõe a

avaliar as incertezas associadas às estimativas dos parâmetros de
um modelo chuva-vazão de base conceitual, tal como aplicado à
simulação hidrológica de uma sub-bacia do Rio São Francisco,
no Estado de Minas Gerais.
O artigo foi organizado em 6 seções, além desta primeira (1) introdutória; na segunda seção (2) é apresentada uma
contextualização do tema; na seção (3) a metodologia utilizada é
descrita; os resultados obtidos são apresentados e analisados na
seção (4); na seção (5) são realizadas as considerações finais do
estudo; por fim, na última seção (6) as referências consultadas
são apresentadas.
ANÁLISE DE INCERTEZAS NA MODELAGEM
CHUVA-VAZÃO
A incerteza, no contexto da modelagem chuva-vazão,
decorre da incompletude da compreensão do processo físico
de transformação da chuva em vazão, associada à imperfeição
das técnicas de medição utilizadas para obtenção das variáveis hidrológicas. Elas provêm essencialmente de três fontes
(SHRESTHA, 2009):
Dados (input: u; e output: y): erros em u (ex.: precipitação e evaporação), e em y (ex.: vazão), ou ainda nas variáveis
de estados iniciais (x0), quando as mesmas são obtidas a partir
de observações de campo (ex.: teor de umidade do solo, nível
de água no subsolo). Eles decorrem essencialmente de erros
no processo de medição, seja por limitação dos instrumentos
ou falha humana, e/ou da inadequada representatividade da
amostra, em termos espaciais e temporais;
Estrutura (M) e condições de contorno (B) do modelo:
modelos conceituais são apenas abstrações da realidade, as quais
geralmente envolvem certo grau de simplificação e/ou idealização. Aproximações inapropriadas, ou mesmo desconsideradas,
dos principais processos físicos podem resultar em erros significativos. Ademais, estes erros podem advir da implementação
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matemática (discretização espacial e temporal), a qual converte
a estrutura conceitual em um modelo numérico;
Parâmetros (θ) e variáveis de estado (x): incertezas
nos parâmetros e variáveis de estado derivam da inabilidade de
obterem-se medidas precisas dos dados de entrada do modelo.
Os parâmetros do modelo nem sempre possuem um significado físico direto. Por conseguinte, eles não podem ser medidos
diretamente em campo ou o custo associado inviabiliza sua realização. Neste caso, os valores são estimados a partir de métodos
indiretos (ex.: baseados na experiência do modelador, através
da calibração dos parâmetros), os quais podem constituir-se em
fontes adicionais de incerteza.
A Figura 1 apresenta esquematicamente os componentes
e as possíveis fontes de incerteza da simulação hidrológica por
um modelo chuva-vazão.

de verossimilhança. Os bayesianos também vêem os parâmetros como um valor fixo, porém por serem desconhecidos,
são aleatórios e, por conseguinte, podem ser modelados por
uma distribuição de probabilidades (ou função densidade de
probabilidade – FDP) a qual resume o conhecimento que se
tem sobre essas quantidades. Os bayesianos também acreditam
que existe um valor verdadeiro para o parâmetro e utilizam sua
correspondente distribuição a posteriori para obterem estimativas pontuais de um determinado parâmetro. Assim, à medida
que o conhecimento sobre o parâmetro cresce, espera-se que a
incerteza sobre ele diminua.
Na literatura técnica, são descritas diversas técnicas para
avaliação da incerteza em modelos chuva-vazão, construídas sob
o paradigma bayesiano. Entre estas, as técnicas de simulação e
amostragem baseadas em métodos de Monte Carlo têm merecido
especial atenção na literatura hidrológica (BEVEN; BINLEY,
1992 apud BEVEN, 2009; THIEMANN et al., 2001; WAGENER
et al., 2003; MORADKHANI et al., 2005; VRUGT et al.,2011).
Simulações de Monte Carlo são métodos de amostragem extremamente flexíveis e robustos, o que os torna aplicáveis a uma
diversa gama de problemas. No caso dos modelos chuva-vazão,
as principais vantagens estão associadas à inerente dificuldade
em se desenvolver métodos analíticos que permitam lidar com a
complexidade e não linearidade de múltiplas variáveis presentes
na estrutura destes modelos.
Nas simulações de Monte Carlo, valores aleatórios de
cada variável desconhecida (ex.: parâmetros θ) são gerados de
acordo com suas respectivas distribuições de probabilidade (a
priori). Com isto, é possível obterem-se múltiplas realizações dos
resultados do modelo (ex.: vazão associada a cada conjunto de
θ). Conhecendo-se uma realização do fenômeno modelado (ex.:
vazão observada), e admitindo-se um critério para avaliação de
sua similaridade em relação aos resultados obtidos via simulação
(ex.: função de verossimilhança), é possível sumariar, através de
propriedades estatísticas (ex.: moda, desvio padrão) e de uma
distribuição de probabilidades empíricas (obtida a posteriori),
o comportamento exibido pelas variáveis aleatórias e pelos
resultados do modelo. A Figura 2 ilustra uma representação
esquemática destes procedimentos.
Os métodos bayesianos aplicados à estimativa de incertezas de modelos hidrológicos combinam diversas variações de
simulações de Monte Carlo com o teorema de Bayes, definido
analiticamente como (BOX; TIAO, 1992):

Figura 1 - Componentes e fontes de incerteza de um modelo
(adaptado de LIU; GUPTA, 2007)

É necessário ponderar que, independentemente da
fonte, existem duas categorias distintas de incerteza (BEVEN,
2009; GONG et al., 2013): (i) uma aleatória (ou intrínseca),
cuja natureza reside na diferença observada nos resultados obtidos através da repetição de um experimento sob as mesmas
condições; e (ii) outra epistêmica, que decorre da insuficiência
ou ausência de compreensão e/ou informação sobre todos os
processos físicos que governam o fenômeno modelado. A redução da incerteza epistemológica ocorre por meio da obtenção
de informações complementares, aprimoramento dos modelos
e/ou de uma melhor estimativa dos parâmetros e variáveis de
estado. O presente artigo concentra-se nesta última categoria,
mais especificamente nas incertezas associados aos parâmetros
θ que integram a estrutura conceitual do modelo analisado.
Entre os diversos métodos utilizados para avaliação da
incerteza, os denominados probabilísticos são, de longe, os mais
tradicionais, bem compreendidos e mais testados (SHRESTHA,
2009). Segundo Paulino et al. (2003), há duas abordagens acerca do
conceito de probabilidade: a frequentista ou clássica e a subjetiva
ou bayesiana. Ambas compreendem, que as incertezas sobre as
variáveis aleatórias devem ser mensuradas via probabilidades. No
entanto, no contexto clássico, a medida de probabilidade capta a
variabilidade inerente ao processo e, no contexto bayesiano, tal
medida captura o desconhecimento do indivíduo sobre a variável
em estudo. Como consequência, surge uma das diferenças entre
a abordagem bayesiana e a frequentista: a forma como cada
uma vê os parâmetros θ dos modelos (FERNANDES, 2009).
Segundo Brooks (2003) os frequentistas vêem o parâmetro θ como um valor fixo (não variável) e tentam estimar
este valor desconhecido, por exemplo, maximizando uma função

𝑝𝑝(𝜃𝜃|𝑦𝑦) =

𝑝𝑝(𝑦𝑦|𝜃𝜃). 𝑝𝑝(𝜃𝜃)
= 𝑐𝑐. 𝑝𝑝(𝑦𝑦|𝜃𝜃). 𝑝𝑝(𝜃𝜃)
𝑝𝑝(𝑦𝑦)

𝑝𝑝(𝜃𝜃|𝑦𝑦) ∝ 𝐿𝐿(𝜃𝜃|𝑦𝑦). 𝑝𝑝(𝜃𝜃)

na qual:

(1)

p(θ) é a probabilidade da ocorrência de θ;
p(θ |y) é a probabilidade da ocorrência de θ dada a
ocorrência de y;
p(y) e p(y |θ) são definidas analogamente;
L(θ |y) é denominada função de verossimilhança.
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Figura 3 - Representação gráfica do teorema de Bayes (adaptado
de KAVETSKI et al., data desconhecida)

critério para avaliação da convergência da simulação. O objetivo,
via de regra, é maximizar (ou minimizar) seu valor a partir da
comparação das séries simulada e observada. Para tal, é comum
tomar-se o logaritmo natural da função para garantia que a mesma
comporte-se de maneira monótona e estritamente crescente.
Ademais, tendo em mente o teorema de Bayes, é importante
observar que a aplicação do método está condicionada à admissão de um modelo probabilístico para os resíduos r [p(r |θ)].
Ao se avaliarem estes métodos sobre outra perspectiva, notar-se-á que os parâmetros obtidos pela aplicação destas
técnicas derivam-se de uma análise que busca essencialmente
minimizar os resíduos do modelo. Por conseguinte, é comum
observar na literatura técnica textos que tratam a estimativa de
incertezas sob a perspectiva da calibração de modelos. A Figura
4 apresenta a relação entre estes tópicos.

Figura 2 - Representação esquemática da simulação de Monte
Carlo para análise de incertezas (adaptado de SHRESTHA, 2009)

A constante c é definida como:
𝑐𝑐 −1 = 𝑝𝑝(𝑦𝑦) = 𝐸𝐸[𝑝𝑝(𝑦𝑦|𝜃𝜃)]
𝑐𝑐 −1 = {

(2)

∫ 𝑝𝑝(𝑦𝑦|𝜃𝜃). 𝑝𝑝(𝜃𝜃)𝑑𝑑𝑑𝑑 ; 𝜃𝜃 contínuo
∑ 𝑝𝑝(𝑦𝑦|𝜃𝜃). 𝑝𝑝(𝜃𝜃) ; 𝜃𝜃 discreto

na qual a soma ou a integral é tomada em toda a gama de valores
admissíveis de θ e E[f(θ)] é a esperança matemática de f(θ) em
relação à distribuição p(θ).
Na expressão (1), p(θ) é a distribuição a priori de θ
e representa o que é conhecido a respeito de θ sem o prévio
conhecimento de y. De forma correspondente, p(θ |y) reflete
o conhecimento acerca dos parâmetros θ condicionado à ocorrência de y, isto é, a distribuição a posteriori de θ. O fator c é
simplesmente uma constante de normalização, necessária para
garantir que a integral da distribuição a posteriori p(θ|y) seja
limitada à unidade.
Paulino et al. (2003) destacam que a função de verossimilhança L(θ|y) desempenha um importante papel no
teorema de Bayes. É através dela que os dados observados y
“transformam” o conhecimento a priori sobre os parâmetros
θ. Em outras palavras, ela expressa a informação sobre θ fornecida pelos dados y. Segundo Box e Tiao (1992), a função de
verossimilhança representa matematicamente uma forma do
conhecimento prévio acerca do conjunto de parâmetros ser
continuamente atualizado à medida que novas observações do
fenômeno são coletadas. A Figura 3 ilustra uma representação
esquemática deste conceito.
De fato, nos métodos de simulação de Monte Carlo
empregados para avaliação bayesiana das incertezas em modelos
chuva-vazão, a função de verossimilhança é empregada como

F i g u r a 4 - Ava l i a ç ã o d a s i n c e r t e z a s s o b r e a
perspectiva da calibração de modelos chuva-vazão
(adaptado de VRUGT et al., 2008a)

Para que um modelo chuva-vazão seja útil em situações
práticas, ele deve ser capaz de reproduzir as vazões observadas
em uma seção fluviométrica de interesse, com suficiente grau de
acurácia. Sob este cenário, admitindo-se que a estrutura conceitual do modelo seja capaz de representar o sistema hidrológico
em análise, o que se busca na calibração é a identificação do
conjunto de parâmetros θ que conduza à maior equivalência
entre vazões observadas e simuladas.
Os algoritmos de calibração são formatações matemáticas de processos de tentativa e erro, segundo regras formais, que
buscam reduzir os passos necessários para se atingir um objetivo
pré-estabelecido, por exemplo, minimizar o erro quadrático de
um modelo matemático por meio de estimativa de valores de
parâmetros (EHR/UFMG, 2001). A qualidade da simulação
é avaliada por critérios quantitativos (função objetivo), pela
avaliação gráfica e pela análise de resíduos.
Ao se analisar o desenvolvimento destas técnicas nas
150

RBRH – Revista Brasileira de Recursos Hídricos Volume 19 n.4 –Out/Dez 2014,148-159

o desenvolvimento de funções objetivo que representassem de
forma apropriada as diferenças entre vazões observadas e simuladas (resíduos);

foram analisadas, sob a perspectiva de se obterem estimativas
não enviesadas das incertezas.
Ressalta-se que esta pesquisa é parte integrante de
outra maior, a qual além da compreensão e quantificação visa,
sobretudo, a redução das incertezas associadas aos prognósticos
de modelos chuva-vazão.

a busca por algoritmos que pudessem solucionar de forma eficiente
o problema da calibração;

METODOLOGIA

a determinação da quantidade e tipo de informação necessária à
aplicação dos métodos e avaliação dos resultados;

Para o desenvolvimento dos estudos adotou-se a seguinte
sequência metodológica:

a seleção e o desenvolvimento de métodos numéricos capazes de
solucionar os sistema de equações algébricas e diferenciais presentes
nos modelos hidrológicos, de maneira eficiente e precisa;

identificação de uma bacia hidrográfica que possuísse monitoramento hidrológico adequado à proposta do estudo;

últimas décadas, observar-se-á que as pesquisas enfocaram,
sobretudo, os seguintes aspectos (VRUGT et al., 2013):

seleção de um modelo chuva-vazão de base conceitual;
a compreensão, a quantificação e a redução das incertezas; e
escolha de um método de simulação de Monte Carlo para inferência
bayesiana dos parâmetros do modelo;

o desenvolvimento de técnicas que permitissem o refinamento
contínuo (ou em ‘tempo real’) das soluções.

análise dos resultados obtidos face aos modelos probabilísticos
considerados para os resíduos: (i) avaliação dos modelos de erros;
(ii) avaliação das incertezas associadas aos parâmetros estimados;
e (iii) predição da incerteza na vazão modelada.

Não obstante os progressos realizados é importante
destacar que a abordagem tradicional admite duas hipóteses
muito fortes (VRUGT et al., 2013). A primeira está associada à
premissa que os erros, presentes na conceitualização do fenômeno
(estrutura do modelo) e nos dados observados (inputs u e output
y), possam ser admitidos como desprezíveis e aleatórios. Em
decorrência, presume-se que os resíduos da simulação exibirão
um comportamento estatístico similar [ex.: r ≈ N(0,s²)]. Há na
literatura hidrológica uma série de trabalhos que demonstram que
esta premissa é frequentemente violada. A segunda diz respeito
ao critério utilizado como identificador de desempenho dos
algoritmos de calibração. Independentemente dos fundamentos utilizados em sua definição, admitir que toda a informação
contida nos dados observados possa ser extraída a partir de um
indicador estatístico único (a ser maximizado ou minimizado) é
inadequado. Por conseguinte, diferentes conjuntos de parâmetros
conduzem a estatísticas muito similares, o que torna a escolha
do “melhor” conjunto de parâmetros subjetiva. Beven e Binley
(1992 apud BEVEN, 2009) utilizaram o termo “equifinalidade”
para explicar esta subjetividade. Ademais, argumentaram que a
super parametrização dos modelos hidrológicos, aliada à escassez e/ou baixa representatividade das informações hidrológicas
utilizadas durante a calibração, justificariam este comportamento.
A utilização de métodos de simulação de Monte Carlo
e técnicas de inferência bayesiana permite uma análise detalhada
da primeira hipótese. Ademais, ao admitir que os parâmetros
sejam variáveis aleatórias que seguem um modelo probabilístico,
esta abordagem, senão corrige, relaxa parcialmente a segunda
hipótese. Somente esta última é aqui analisada.
Este artigo concentra-se na avaliação das incertezas
associadas às estimativas do conjunto de parâmetros θ de um
modelo chuva-vazão conceitual, através do emprego de técnicas
de inferência bayesiana via simulações de Monte Carlo. Esta
avaliação considerou dois modelos probabilísticos, admitidos
a priori, para os resíduos. As hipóteses admitidas pelos mesmos

Nos subitens que se seguem as informações básicas e
métodos utilizados são apresentados de maneira concisa. Os
resultados obtidos são apresentados na próxima seção.

Bacia hidrográfica e informações hidrológicas

Figura 5 - Localização da bacia e estações de monitoramento
analisadas (Datum: WGS84)
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O principal critério adotado para seleção da bacia
hidrográfica foi a disponibilidade e pré-consistência das informações hidrológicas empregadas. Uma sub-bacia do Rio Pará
(área de drenagem ≈ 1.620 km²; precipitação anual ≈ 1580 mm),
distante cerca de 90 km de Belo Horizonte, foi selecionada para
o desenvolvimento dos estudos (Figura 5).
Na Tabela 1 é apresentada uma síntese das informações
hidrológicas utilizadas. A escala temporal dos dados é diária.
Destaca-se que estes dados foram previamente analisados por
Lima (2004) e Fernandes (2006). As vazões e precipitações
médias mensais características do período/bacia analisada são
apresentadas, na sequência, por meio da Figura 6.

transformação chuva-vazão é realizada de modo concentrado,
por meio de duas funções: a primeira, de produção, a qual executa a separação de um certo pulso de chuva bruta em deflúvio
por unidade de tempo, enquanto a segunda, de concentração,
faz a distribuição temporal dos pulsos de deflúvios, calculados
em diferentes intervalos de tempo, concentrando-os e transformando-os em vazões na seção exutória.
A função de produção tem como base a estrutura do
balanço de umidade do modelo conceitual Xinanjiang, inicialmente descrito por Zhao et al. (1980 apud ZHAO; LIU, 1995).
Ela admite duas escalas temporais: horária e diária, sendo a
última a empregada no estudo. A função de concentração utiliza
o conceito do hidrograma unitário (HU) de Clark, na versão
simplificada descrita por HEC (1981), a qual necessita apenas
da especificação da forma predominante da bacia. A fim de
preservar, ao menos em parte, a correção na representação
temporal do processo de transformação da chuva e vazão, a
função de concentração permite o emprego de uma duração
temporal menor ou igual à utilizada pela função de produção.
Para tal, os pulsos discretos de deflúvio total são uniformemente desagregados, segundo a duração admitida para o HU. As
vazões obtidas, após a convolução, são regularizadas, segundo
o intervalo de tempo dos dados empregados, através da média
de n passos de cálculo, onde n é a razão entre os intervalos de
tempo dos dados e do HU.

Tabela 1 - Informações hidrológicas utilizadas
(escala temporal: diária)
Informação
Evaporação
Precipitação
Vazão

Código
ANA
1945017
2044042
2044036
2044009

Entidade
responsável
CEMIG
ANA
ANA
CEMIG

40130002

CEMIG

Período
analisado
Calibração:
Out/1975 a
Set/1980
Validação:
Out/ 1980 a
Set/ 1985

Tabela 2 - Parâmetros e intervalos de incerteza admitidos a
priori para o modelo Rio Grande
Parâmetros
Limites
Símbolo
Descrição
Inferior Superior
k
Coeficiente de tanque
0,55
1
imp
Fração de área impermeável
0
0,03
Capacidade de tensão na zona
wum
5
150
superior do solo
Capacidade de tensão na zona
wlm
50
250
inferior do solo
Capacidade de tensão na zona
wdm
5
150
profunda do solo
Capacidade de água livre ou
sm
20
120
gravitacional
Expoente da curva de
distribuição em área da
b
0,1
1
tensão capilar
Expoente da curva de
distribuição espacial de
ex
0,1
2
capacidade de água livre
Coeficiente de
0,01
0,4
c
evapotranspiração profunda
Coeficiente do fluxo de
kss
0,05
0,35
escoamento sub-superficial
Coeficiente do fluxo de
kg
0,05
0,65
escoamento subterrâneo
Coeficiente de recessão do
ci
0,1
0,99
fluxo sub-superficial
Coeficiente de recessão do
0,8
0,999
cg
fluxo subterrâneo

Figura 6 - Vazões e precipitações médias mensais no período/
bacia analisada

Modelo chuva-vazão
Os estudos utilizaram o modelo Rio Grande, desenvolvido pelo Departamento de Engenharia Hidráulica e Recursos
Hídricos da UFMG (EHR/UFMG), com a finalidade primeira
de controle operacional das usinas hidroelétricas da Companhia
Energética de Minas Gerais (CEMIG) (EHR/UFMG, 2001).
O Rio Grande compreende um modelo matemático completo
das funções de produção e transferência do ciclo hidrológico,
cujas equações procuram sintetizar as relações entre as variáveis
do estado atual, permitindo o prognóstico dos estados futuros.
Ademais, o modelo contempla um módulo de propagação de
vazões, o que permite construir diferentes cenários de um sistema hidrológico. Por conseguinte, o modelo é classificado como
conceitual, determinístico e semidistribuído (EHR/UFMG, 2001).
Neste modelo, a síntese determinística contínua da

A estrutura do modelo assim construída necessita
da calibração dos 13 parâmetros da função de produção. As
incertezas associadas às estimativas do conjunto “ótimo” de
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Tabela 3 - Parâmetros e intervalos de incertezas admitidos a
priori para os modelos dos resíduos

parâmetros foram avaliadas, valendo-se de uma série de 5 anos
tanto para calibração, quanto para validação (Tabela 1). Maiores
detalhes acerca da estrutura da função de produção podem ser
vistos em Zhao e Liu, 1995.
A Tabela 2 apresenta os parâmetros do modelo e os
intervalos de incerteza admitidos a priori.
É válido destacar que para definição destes limites,
diversas simulações foram realizadas. Para tal, tomaram-se como
referência períodos na série fluviométrica onde se verificava
extremos sazonais (vazões de pico e ao final da recessão). Ademais,
foram consultadas publicações que se valeram da mesma função
de produção (QUEIROGA, 2003; LIMA, 2004; LÜ et al., 2013;
TIAN et al., 2013; ZHIJIA et al., 2013).

Mod.
NL

GL

Símbolo

²
²
²




Parâmetros

Descrição
Desvio padrão
Heterocedasticidade: intercepção
Heterocedasticidade: inclinação
Curtose
Assimetria
Coeficiente de autocorrelação

Limites
Inferior Superior
0
50
-2
1
0
1
-0,99
1
0,1
10
0
1

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Inferência bayesiana das incertezas dos parâmetros via simulações de Monte Carlo

A fim de compreender a influência de cada parâmetro
sobre a qualidade do ajuste do modelo realizou-se inicialmente,
uma análise de sensibilidade dos parâmetros do modelo Rio
Grande. Esta avaliação revelou que os parâmetros k, wum,
wlm, sm, kss, kg e ci impõem ao hidrograma modelado significativas variações quando da alteração de seus valores. Por
conseguinte, as análises que se sucedem restringiram-se a esses
parâmetros. É válido, no entanto, destacar que se observou um
forte interação não-linear entre os parâmetros do modelo, o que
produzia efeitos similares ou compensatórios sobre diferentes
segmentos dos hidrogramas modelados, conforme a variação
conjunta desses parâmetros.

O algoritmo selecionado para estimar a função densidade de probabilidade a posteriori dos parâmetros é denominado
DREAM (Diffential Evolution Adaptive Metropolis). Este método
de simulação de Monte Carlo via cadeias de Markov (MCMC)
admite uma distribuição uniforme a priori para o conjunto de
parâmetros θ e simula diferentes cadeias simultaneamente, ajustando a escala e forma do modelo distributivo proposto, durante
a evolução da distribuição a posteriori (VRUGT et al., 2008a).
O método DREAM é uma modificação do método
DE-MC (Differential Evolution Markov Chain) proposto por ter
Braak (2006). Sua vantagem em relação a outros algoritmos
reside, sobretudo, em sua eficiência, a qual decorre do ajuste
automático da função proposta (SKAHILL, 2013). Destacase, que há na literatura uma série de referências à utilização do
algoritmo para fins similares ao do presente artigo (HE et al.,
2010; VRUGT; ter BRAAK, 2011; MINASNY et al., 2011;
LALOY; VRUGT, 2012).
No tocante aos resíduos, foram analisadas 2 modelos
probabilísticos: (i) o clássico (NL: normal likelihood), no qual
presume-se que os erros da simulação apresentem um comportamento gaussiano [r ≈ N(0,s²)]; e (ii) um generalizado (GL:
generalized likelihood) (SCHOUPS, VRUGT, 2010), no qual
admite-se que as diferenças entre vazões observadas e simuladas
são correlacionadas, não estacionárias e probabilisticamente
modeladas por uma distribuição exponencial potência assimétrica (SEP – Skew Exponential Power). As hipóteses admitidas
por ambos os modelos foram verificadas a fim de garantir que
a estimativa das incertezas nos parâmetros fosse não enviesada.
As funções de verossimilhança construídas segundo
estes modelos introduzem parâmetros adicionais, os quais
também devem ser estimados concomitantemente aos do modelo hidrológico analisado. Na Tabela 3 estes parâmetros estão
apresentados. Ressalta-se que, a exemplo do modelo hidrológico,
admitiu-se uma distribuição uniforme a priori para os mesmos.
A descrição detalhada deste(s) método/modelos (de
erro) foi preterida no presente artigo em detrimento à contextualização do tema e da análise dos resultados. Maiores detalhes
acerca dos mesmos podem ser vistos em (VRUGT et al., 2008a;
SCHOUPS; VRUGT, 2010).

Avaliação dos modelos probabilísticos admitidos
para os resíduos
O primeiro modelo probabilístico analisado pressupôs
que os erros do modelo eram independentes e identicamente
distribuídos de acordo com a distribuição Normal [N(0,s²)]. Esta
premissa, comumente admitida para explicar o comportamento
dos resíduos na modelagem hidrológica, conduz o problema da
estimação de parâmetros à abordagem sugerida pelo método
dos mínimos quadrados padrão (SLS – standard least squares).
A Tabela 4 e a Figura 7 sumariam os resultados obtidos.
Tabela 4 - Estatísticas descritivas dos resultados admitindo-se
a normalidade dos resíduos
Estatística

Símbolo

Calibração

Validação

Nash-Sutcliffe

NS

0,871

0,797

Relação de volumes

RV

0,988

1, 023

Raiz do erro quadrático
médio

RMSE

10,2

14,8

C. de correl.. de Pearson

ρ

0,934

0,912

Observa-se que o modelo foi capaz de reproduzir as
vazões observadas com significativa acurácia, tanto no período
de calibração (out/75 a set/80) quanto no de validação (out/80
a set/85), ainda que neste último as diferenças tenham sido
ligeiramente acentuadas.
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Figura 7 - Série temporal de vazões observadas e simuladas admitindo-se a normalidade dos resíduos

A análise dos resíduos, no entanto, revelou que os
mesmos não seguem a hipótese de normalidade admitida a
priori, conforme demonstrado pela Figura 8.
Neste quadro, evidencia-se que: (i) a variância aumenta
com a magnitude da vazão simulada; e que (ii) os resíduos são
significativamente autocorrelacionados. Isto contradiz as hipóteses
admitidas de variância constante e de independência. Ademais,
o confronto entre a distribuição dos resíduos e o modelo gaussiano corrobora para afirmação de que, apesar do elevado grau
de similaridade entre vazões observadas e simuladas, o modelo
de erros admitido é inadequado.
Outros estudos reportaram um comportamento dos
resíduos análogo ao obtido (KUCZERA, 1983 apud SCHOUPS;
VRUGT, 2010; THYER et al., 2009). Por ser uma hipótese frequentemente admitida (e violada), observou-se na última década
um intenso debate na comunidade técnica acerca da especificação, desenvolvimento e avaliação (em uma abordagem formal
ou informal) de funções de verossimilhança mais adequadas às
técnicas de estimativas de incertezas na modelagem hidrológica
construídas sob o paradigma bayesiano (BEVEN et al., 2008;
VRUGT et al., 2008b).

O modelo generalizado (GL) de erros (SCHOUPS;
VRUGT, 2010) insere-se neste contexto. Os resultados obtidos
a partir de sua utilização estão sintetizados na Tabela 5 e na
Figura 9.
Tabela 5 - Estatísticas descritivas dos resultados admitindo-se
o modelo GL
Estatística

Símbolo

Calibração

Validação

Nash-Sutcliffe
Relação de volumes

NS

0,848

0,813

RV

1,033

1,091

Raiz do erro quadrático
médio

RMSE

11,1

14,2

Coeficiente de correlação
de Pearson

ρ

0,922

0,915

Figura 9 - Comportamento dos resíduos admitidos heterocedásticos, autocorrelacionados e modelados probabilisticamente
segundo a FDP SEP durante a calibração

A exemplo do modelo de erros anterior, as estatísticas
descritivas da qualidade do ajuste reportaram um elevado grau
de similaridade entre vazões observadas e simuladas. Constata-

Figura 8 - Comportamento dos resíduos admitidos normais
durante a calibração
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se, entretanto, que o ajuste é levemente inferior ao observado
anteriormente, ainda que a diferença entre os períodos de
calibração e validação tenha sido atenuada. Em contrapartida,
tanto a heterocedasticidade quanto a autocorrelação dos resíduos foram praticamente removidas (uma leve autocorrelação
com lag 1 ainda é observada). A distribuição SEP ajustou-se
muito bem à distribuição empírica dos resíduos, em especial,
ao pronunciado pico observado em sua forma, o que a torna
significativamente díspar da distribuição Normal.
A adoção do modelo generalizado de erros implica na
necessidade de estimarem-se novos parâmetros simultaneamente
aos do modelo hidrológico (resultados não apresentados). Apesar
da maior complexidade o DREAM foi capaz de estimar estes
parâmetros sem que tenham sido observados problemas de
convergência. Exceção se faz ao parâmetro de autocorrelação f1,
cuja presença representou uma elevação significativa no número
de simulações necessárias à convergência do algoritmo. Por esta
razão e a partir de uma análise gráfica dos resultados obtidos
frente à sua variação, optou-se por fixá-lo (0,70), a exemplo do
parâmetro de curtose β (1,0), que em função da forma exibida
pela distribuição empírica dos resíduos tendia invariavelmente
para a unidade.
O confronto entre as hipóteses admitidas pelas modelos de erros e os resíduos obtidos é essencial para obtenção de
estimativas não enviesadas das incertezas. Há que se observar,
entretanto, exemplos na literatura nos quais esta avaliação foi
menosprezada (FEYEN et al., 2007). O decorrente impacto nas
estimativas é destacado nos resultados descritos na sequência.

NL

Modelo dos resíduos

GL

Incertezas nas estimativas dos parâmetros
As respectivas distribuições a posteriori dos parâmetros
estimados foram obtidas para ambos os modelos de resíduos
avaliados, ainda que o modelo NL tenha-se revelado inadequado. O objetivo é demonstrar o viés introduzido nos resultados.
O comportamento exibido pelos parâmetros do modelo Rio
Grande está apresentado na Figura 10.
É importante observar a expressiva alteração dos intervalos das estimativas dos parâmetros k, wum e sm. A este
respeito, é oportuno avaliar o viés introduzido na estimativa
da incerteza. Considerando-se a análise de sensibilidade dos
parâmetros e as informações hidrológicas utilizadas, pode-se
inferir que:
k: há uma significativa incerteza nos dados de evaporação imposta,
sobretudo, pela distância da estação evaporimétrica à bacia e pela
dificuldade operacional no monitoramento da variável (tanque
evaporimétrico). Por conseguinte, essa variação reflete um efeito
compensatório da incerteza no dado de entrada (não considerada
na análise) sobre a estimativa do parâmetro;

Figura 10 – Distribuições a posteriori dos parâmetros do modelo
Rio Grande

sm: sua alteração implica em uma variação pronunciada da magnitude das vazões de pico. A incerteza da estimativa refletida na
diferença entre os modelos decorre da observação que o modelo
GL enfatiza menos o ajuste das vazões de pico, devido à heterocedasticidade dos erros;

wum: ao efeito combinado da alteração das variáveis anteriores,
as quais implicam necessariamente em variações no balanço de
umidade do solo ou, em outras palavras, na maior ou menor
disponibilidade de água para evapotranspiração e/ou geração de
escoamento superficial.
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O maior padrão de regularidade exibido pelos demais
parâmetros induz o modelador à crença de que o viés introduzido,
neste caso, seja insignificante. No entanto, é fundamental, na
discussão da adequação do modelo de erros e das incertezas nas
estimativas nos parâmetros, se avaliar a diferença entre o comportamento exibido pela função de verossimilhança durante os
períodos de calibração e validação. A Figura 11 ilustra a variação
observada da função log de verossimilhança correspondente ao
parâmetro kg, sob os dois modelos de resíduos, para as fases
de calibração e validação.
Durante a calibração, nota-se que a função de verossimilhança possui um valor máximo em ambos os modelos,
ressaltando-se que este comportamento é mais explícito no
modelo NL. Já na etapa de validação, na qual ambos os modelos apresentaram desempenho inferior à etapa de calibração
(vide a diferença no valor máximo do logaritmo da função de
verossimilhança), este comportamento somente é observado no
modelo GL. Este fato, evidenciado também pela maior regularidade exibida nas estatísticas descritivas do modelo GL durante
os períodos de calibração e validação, reafirma a adequação
do modelo que pressupõe que os erros são heterocedásticos,
autocorrelacionados e modelados probabilisticamente por uma
FDP SEP.
Independentemente deste fato, é notório que diferentes
estimativas do parâmetro conduzem a valores muito similares da
função de verossimilhança. Em decorrência, a hipótese de um
conjunto “ótimo”, largamente difundida na literatura que trata
da calibração de parâmetros sob a perspectiva de um problema
de otimização, não pode ser verificada. De fato, há múltiplas
estimativas “aceitáveis” dos parâmetros, as quais não podem
ser rejeitadas facilmente. A tese da equifinalidade (BEVEN;
BINLEY, 1992 apud BEVEN, 2009), confirmada na Figura
11, além de reiterar a importância de se avaliarem as incertezas
associadas aos prognósticos dos modelos hidrológicos, reforça
a forte influência da medida de verossimilhança sobre os resultados da modelagem.

NL

Modelo de resíduos

GL

Figura 11 - Comportamento da função de verossimilhança para o
parâmetro kg: calibração (acima) e validação (abaixo)

Predição da incerteza na vazão modelada
É possível, a partir da metodologia empregada, predizer a incerteza na vazão modelada. Os intervalos com 95% de
incerteza estão apresentados na Figura 12.
A inspeção do gráfico anterior revela que as vazões
observadas durante o período de validação situam-se entre os
limites calculados, ainda que, para algumas das vazões de pico
observadas, o limite superior as tenha subestimado. Este fato
indica, em uma primeira análise, que é necessária uma série
mais extensa do que a utilizada para a calibração do modelo
(5 anos). Não obstante esta hipótese, é necessário ponderar
que a presente análise restringiu-se à avaliação das incertezas
associadas aos parâmetros, desconsiderando as demais fontes
(dados e estrutura do modelo), as quais podem representar outra
importante parcela da incerteza na predição da vazão modelada.

Figura 12 - Incerteza na predição da vazão modelada durante o período de validação utilizando-se o modelo de resíduos GL – série
temporal observada (laranja) e intervalo com 95% de incerteza: (i) decorrente das estimativas nos parâmetros (cinza claro); e (ii)
total (cinza escuro)
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

BROOKS, S. P. Bayesian computation: a statistical
revolution. Philosophical Transactions of the Royal Society
of London A, v. 361, n. 1813, p. 2681-2697, 2003.

Este artigo avaliou as incertezas associadas às estimativas
do conjunto de parâmetros θ de um modelo chuva-vazão conceitual, através do emprego de técnicas de inferência bayesiana
via simulações de Monte Carlo. Neste estudo foram avaliados
dois modelos probabilísticos para os resíduos. As hipóteses
admitidas pelos mesmos foram analisadas e foi discutido o viés
imposto às estimativas dos parâmetros.
A abordagem bayesiana revelou-se adequada ao objetivo do estudo. No entanto, é necessário ressaltar o impacto
da medida de verossimilhança sobre os resultados obtidos. O
modelo de resíduos generalizado GL foi capaz de explicar o
comportamento admitido a priori para a diferença entre as vazões
observadas e simuladas.
A incerteza na predição da vazão foi apresentada. O
intervalo descrito foi capaz de representar as vazões observadas, apesar da subestimação de algumas vazões de pico. Esse
fato enfatizou a necessidade de se avaliar a influência de outras
fontes de incerteza sobre a vazão modelada.
Há que se destacar que o desconhecimento a priori da
estrutura dos erros e a escassez de dados requerem, além da
experiência do modelador, a integração de diferentes tipos de
informações dentro de um quadro que é inevitavelmente subjetivo,
uma vez que a própria informação é, muitas vezes, discutível
(ex.: representatividade das observações de um pluviômetro
face a um evento convectivo, a frequente escassez de medições
de descarga líquida nos ramo superior das curvas de descarga,
etc.). Não obstante estas dificuldades é crescente o consenso na
comunidade técnica da necessidade de se avaliarem as incertezas
envolvidas nos prognósticos dos modelos hidrológicos. O presente trabalho orientou-se por esta percepção, sob a perspectiva
de contribuir para o avanço desta discussão, analisando um caso
representativo da realidade brasileira.
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RESUMO
A superfície, do teto e da base das galerias, situada a jusante das comportas de operação do sistema de enchimento e esvaziamento das câmaras
das eclusas estão sujeitas a danos provocados pela ação do escoamento. Este fenômeno se agrava com o aumento do desnível a ser vencido. O conhecimento das
condições de operação, que possam vir a causar danos, é fundamental no projeto deste tipo de estrutura. Esse trabalho, procura analisar o comportamento da
distribuição longitudinal das pressões a jusante das comportas de segmento invertida no sistema de enchimento/esvaziamento, de maneira a inferir a possibilidade de ocorrência de danos na superfície do teto ou da base da galeria. Através desta análise foi possível definir curvas que, em função da abertura da
comporta, podem auxiliar na previsão de danos na galeria a jusante das comportas. Para cada porcentagem de abertura foi determinado três valores de CP’s,
os quais foram calculados a partir das pressões médias, pressões 1% e pressões 0,1%. A estes valores foram ajustadas curvas que caracterizam a ocorrência
de cavitação em: incipiente, sem danos aparentes; crítica, quando ruídos e vibrações podem ser identificados; e cavitação de bloqueio, situação em que ocorre
erosão da superfície sólida a jusante da comporta.

Palavras Chave: Eclusa. Comporta segmento invertida. Pressões hidrodinâmicas.
Introdução
A produção de energia elétrica no Brasil se dá, em
75% por meio de hidrelétricas, no plano mundial o país ocupa
o segundo lugar em maior consumo de energia elétrica de fonte
hídrica ficando atrás apenas da China (ANEEL, 2008). O uso
desta matriz se deve à disponibilidade hídrica do país e ao fato
de ser uma energia renovável e limpa, além de proporcionar o
planejamento estratégico do uso da energia. Por outro lado, os
barramentos podem ser empecilhos no que tange à navegabilidade
dos rios. Da mesma forma que o país tem um imenso potencial
hidroenergético, o mesmo tem grande potencial hidroviário.
As hidrovias são o meio mais barato para transportar cargas
volumosas em grandes distâncias. No caso particular do Rio
Grande do Sul, esse modal transporta apenas 4% das cargas
no Estado (CIGANA, 2013) enquanto no Brasil o percentual
sobe para 13%, sendo que o Plano Nacional de Logística Portuária (PNLP) planeja aumentar a participação das hidrovias
na matriz de transporte para 25% nos próximos dez anos. De
acordo com Cigana (2013) além do custo menor, o transporte
hidroviário é menos poluente e, se fosse incentivado, ajudaria a
desafogar as rodovias. Carregar uma chata com capacidade para

cem contêineres significa retirar cem caminhões das estradas,
contribuindo para a redução de emissões provenientes da queima de combustíveis fósseis. Dentro deste cenário, tramita no
Congresso o projeto de lei 209/2007 que prevê a construção
de eclusas de navegação junto às barragens, beneficiando assim
o transporte por meio das hidrovias e dando continuidade à
exploração da energia elétrica de origem hídrica.
Este trabalho se insere no contexto da infraestrutura
nacional devido à necessidade de se conhecer o funcionamento
das estruturas de elevação para desenvolvê-las da forma mais
econômica e segura, atingindo o máximo desempenho, da possibilidade de interligação de dois setores da economia indispensáveis ao desenvolvimento socioeconômico e, aos expressivos
investimentos que os setores demandam.
As eclusas se constituem, basicamente, por uma câmara, acessos de montante e jusante, sistema de enchimento e
esgotamento e sistema de distribuição e restituição (Figura 1).
São, basicamente, caracterizadas quanto ao tamanho do desnível
que a estrutura hidráulica possibilita transpor. A queda de uma
eclusa é a diferença entre os níveis de água de montante e de
jusante. United States of America(1995) classifica as eclusas
em baixa queda, nas quais os desníveis atingem até 10 metros,
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eclusas de média queda, entre 10 e 15 metros, e eclusas de alta
queda, que apresentam desníveis acima de 15 metros. Porém, o
valor da queda hidráulica não define a concepção do funcionamento, pois por um longo período podem ocorrer variações no
valor da queda devido ao regime fluvial. Um sistema hidráulico
corretamente projetado, considerará todas as quedas possíveis,
suas permanências, suas probabilidades e seus tempos de operação cabíveis.
Câmaras de alta queda podem ser necessárias em situações específicas de navegação, em geral em trechos de rios com
declive acentuado ou em ligações entre bacias. O caso comum no
Brasil é a situação de barragens projetadas para múltiplos usos,
onde prevalece o interesse da geração de energia hidrelétrica
que exige alturas significativas para maior geração.

pela Financiadora de Estudos e Projetos, FINEP, no âmbito do
CT-Aquaviário, em um projeto em rede entre a Universidade
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), por meio do Instituto
de Pesquisas Hidráulicas, a Universidade Federal de Pelotas
(UFPel), a Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos) e a
Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões
(URI), com a colaboração da Eletrobrás FURNAS.
Este trabalho apresenta os resultados obtidos por meio
de modelagem física (Figura 2) realizada no Laboratório de Obras
Hidráulicas do Instituto de pesquisas Hidráulicas da UFRGS.

Problemática
Inicialmente, nas eclusas de navegação utilizavam-se
comportas tipo vagão para o controle do escoamento de enchimento e esvaziamento da câmara, porém com a evolução dos
estudos hidráulicos e o aumento dos desníveis a serem vencidos,
estas foram, aos poucos, sendo substituídas por comportas tipo
segmento invertida (PALAURO, 2012).

Figura 2 - Vista geral do modelo físico utilizado

Figura 1 - Esquema e componentes de uma eclusa (adaptada de
United States of America, 2006)

Dentre as maiores dificuldades no projeto e na operação
de eclusas estão a previsão de:
•
•
•

•

ondulações no interior da câmara (segurança para as embarcações);
esforços nas amarras (choque nas paredes) e;
altas velocidades no interior dos condutos e, consequentemente, grande variação na amplitude das pressões e ocorrência de pressões negativas a jusantes das comportas que
podem provocar danos na superfície do concreto (erosões
e/ou cavitação).
Estes problemas estão ligados à lei de operação das comportas
do sistema de enchimento e esvaziamento do sistema e da
altura de queda, ou seja, desnível a ser vencido, porcentagem
da abertura e velocidade de abertura da comporta.

O presente trabalho faz parte do projeto Análise dos
Esforços Hidrodinâmicos a Jusante de Válvulas de Sistemas de
Enchimento/Esvaziamento de Eclusas de Navegação” subsidiado

Figura 3 - Comporta tipo segmento invertida (adaptada de
United States of America, 1975)
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representa uma altura de 0,25 m. Um esquema do modelo que
contempla um aqueduto no qual está instalada a comporta está
apresentado nas Figuras 4 e 5.

Dourado (1986) aponta como principais razões da
substituição das comportas vagão por setor invertida (Figura
3) a maior facilidade de acionamento devido à diminuição dos
efeitos de atrito, além da ocorrência de menores vibrações
devido à geometria das mesmas. Sendo assim, todas as eclusas
construídas nos Estados Unidos após 1940 foram contempladas
com comportas tipo segmento invertida. A incorporação de ar
pelo poço das comportas também foi um motivador para a inversão da
posição das comportas em aquedutos de eclusas.

Escoamento sob comportas
Nos escoamentos sob comportas ocorre uma contração
no fluxo formando um jato, tornando a seção útil do escoamento
menor e, conseqüentemente, aumentando as velocidades. Essa
contração é denominada de “vena contracta” e nela ocorrem
pressões baixas e, conseqüentemente, altas velocidades que podem
causar o desgaste pela ação abrasiva do fluido que pode conter
partículas sólidas em suspensão. Segundo Toledo (2002), outra
possibilidade de danos em superfícies hidráulicas é por cavitação,
que é relacionada a pressões baixas, menores do que a pressão
de vapor da água, que podem levar a formação de bolhas de
vapor do líquido, que, ao colapsarem junto à superfícies sólidas
podem produzir desgaste e erosão.
A erosão e a cavitação a jusante das comportas são
fenômenos diferentes, mas que, neste caso, podem ocorrer
simultaneamente ou, após o aparecimento de uma ou de outra.
A erosão, segundo Toledo (2002), é o trabalho mecânico de
desgaste realizado pelas águas correntes ou pelo vento. A desintegração progressiva de um sólido se dá pela ação, abrasiva
de gases, de fluidos ou sólidos em movimento. Já a cavitação,
de acordo com Dourado (1986), é um fenômeno que ocorre
quando a pressão local, à temperatura ambiente, em um líquido,
torna-se igual à pressão de vapor deste líquido, formando-se
então bolhas de vapor que são carregadas pelo escoamento.
Tais bolhas ao chegarem à região do escoamento com pressão
maior são implodidas. O colapso dessas bolhas origina pressões
locais elevadas, gerando ruídos, flutuação de pressão e vibração,
podendo causar erosão da superfície do concreto.
A deterioração da superfície ocorre rapidamente após
o início da ocorrência da erosão ou cavitação, causando uma
aparência áspera e desgastada na superfície sólida. A repetição
dos esforços provoca deterioração do material e o deslocamento de pequenos pedaços, criando irregularidades na superfície
que agravam o processo. Tanto a cavitação quanto a erosão
são processos progressivos e cumulativos e podem ocorrer
simultaneamente.

Figura 4 - Representação da bancada de ensaios

Figura 5 - Corte longitudinal do modelo experimental

O modelo hidráulico é composto por um sistema de
alimentação, de seção circular com diâmetro nominal de 250
mm, ao qual estão associados: um medidor de vazão eletromagnético e duas bombas (25 e 50 CV) com inversor de frequência
que permite aduzir as diferentes vazões ensaiadas. Compõe a
bancada de ensaios, também, um conduto principal, de seção
quadrada com aresta de 250 mm e 8,90 m de comprimento,
onde está instalada a comporta, sendo neste trecho realizadas
as medições. A comporta é do tipo segmento invertida, com
raio de 380 mm. Faz parte do sistema, ainda, uma chaminé de
equilíbrio com altura de 2,50 m e um reservatório de jusante
com volume total de 7,2 m³, que tem como função manter o
escoamento afogado.
Durante a execução dos ensaios, realizados em regime
permanente, foram registradas as pressões médias e “instantâneas”
(junto ao fundo e ao teto da galeria), as aberturas da comporta e
as vazões. As pressões médias foram registradas com a utilização
de piezômetros imediatamente a jusante da comporta, tanto na
base como no teto da tubulação, com os espaçamentos entre
as tomadas de pressão variando entre 5 e 20 cm. As pressões
“instantâneas” foram adquiridas por meio de transdutores de
pressão, cujas características são descritas no Quadro 1, alocados,
também, na base e no teto do conduto (Figura 6).

Metodologia
Os ensaios para a determinação da distribuição longitudinal das pressões a jusante da comporta de segmento
invertida foram realizados em um modelo hidráulico de laboratório baseado na concepção de uma eclusa genérica de alta
queda. Esta estrutura foi considerada como sendo um modelo
na escala 1:16, ou seja, a altura da galeria de 4,0 m, no modelo
162

RBRH – Revista Brasileira de Recursos Hídricos Volume 19 n.4 –Out/Dez 2014,160-166

contração conforme explicitado por Battiston et al. (2009). Já a
posição da vena contracta foi definida no ponto de ocorrência
da menor pressão na base do conduto.
A variação do parâmetro de carga hidráulica (Kt) ficaram
entre 0,337 a 3,00 (equação 2)

𝐾𝐾𝐾𝐾 =

onde:

Quadro 1 - Características dos transdutores de pressão

Marca

30

Sitron

1

Hytronic

Faixa de
Operação
(m.c.a)
-1,5

-2,1

1,5

4,9

Precisão
(%F.E)

Posição

0,30

15 na base e
15 no teto do
conduto

0,25

Resultados e Discussões
Os estudos acerca deste tema utilizam, geralmente,
a transposição de valores médios de pressão, entretanto a
tendência atual é de se considerar as pressões em função das
probabilidades de ocorrência, uma vez que os efeitos da erosão ou cavitação são cumulativos, ou seja, existem condições
de operação que são desfavoráveis num intervalo de tempo e
não em todo o tempo. Além disso, o emprego da análise por
meio de probabilidades é mais confiável, uma vez que esta
abordagem estatística permite melhor caracterizar as pressões
mínimas atuantes, diferentemente da pura e simples utilização
dos valores mínimos registrados nos ensaios que podem não
ser representativos para o tamanho da amostra.
Inicialmente procurou-se verificar o comportamento
das pressões, em nível médio,com 0,1% e 1% de probabilidade
de não-excedência. As Figuras 7 e 8 mostram um exemplo do
comportamento das pressões para a base e para o teto para

A montante
da comporta,
na base.

Para cada condição de ensaio (vazão e abertura de
comporta), foram adquiridos dados durante dez minutos com
frequência de 512 Hz. Os sinais dos transdutores foram medidos
através de uma placa de conversão analógico-digital National
Instruments, modelo NI-USB 6225 de 16 bits, permitindo a
aquisição e registros dos valores de pressão.
A indicação da porcentagem de abertura da comporta
foi realizada por um indicador de abertura da comporta. As
vazões foram registradas por meio de um macromedidor eletromagnético de vazão da marca Rosemount.
Os ensaios foram realizados em regime permanente
para diferentes graus de abertura da comporta e vazões, sendo
os parâmetros de vazão (Fr) variaram entre 0,225 a 10,341.

Froude;

2

𝑄𝑄

𝐵𝐵 ∙ √𝑔𝑔 ∙ 𝑎𝑎𝑎𝑎 3

Equação 1

Pressão (m.c.a)

onde:

𝐹𝐹𝐹𝐹 =

Equação 2

Kt é parâmetro de carga hidráulica;
Ht é carga hidráulica. Diferença entre a carga de montante e a carga no fim da influência do escoamento da comporta.
(mca);
V é a velocidade média do escoamento na vena contracta
a jusante da comporta (m/s);
g é a aceleração da gravidade (m/s²).
A saída do conduto de jusante esteve, em todos os experimentos, submersa garantindo que o conduto permanecesse
afogado e o nível de jusante constante.

Figura 6 - Transdutores de pressão

Qtd

𝐻𝐻𝑡𝑡
𝑉𝑉 2
2 ∙ 𝑔𝑔

Fr é o parâmetro de vazão do conduto, número de

Q é a vazão do ensaio (m3/s);
B é a largura da galeria;
ac é a altura da vena contracta a jusante da comporta.
A altura da vena contracta foi definida a partir do coeficiente de
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Figura 7 - Comportamento das pressões de diferentes probabilidades
de ocorrência em função da abertura, para a base do conduto
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das porcentagens de abertura da comporta. Como, neste caso,
busca-se os valores de pressão equivalentes a -6 mca (como esforço crítico) procurou-se o valor de -0,375 mca que é a pressão
correspondente em modelo, considerando que a estrutura no
laboratório estaria na escala de 1:16, tendo por base a semelhança de Froude. A Figura 9 exemplifica como isto foi efetuado.
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Figura 8 - Comportamento das pressões de diferentes probabilidades
de ocorrência em função da abertura, para o teto do conduto

onde:

𝑃𝑃
𝑉𝑉 2
2 ∙ 𝑔𝑔

-0.30
-0.40
-0.50
-0.60
-0.70

Pressão 0.1%

-0.80

Pressão 1%

-0.90

Pressão Média

-1.00

uma situação de Fr = 1,99 e Kt = variando entre 1,41 a 2,57 em
função do ângulo de abertura da comporta. As figuras permitem
observar que as pressões brutas mínimas junto à base e o teto
ocorrem para aberturas em torno de 25% e no modelo ficaram
entorno de -0,45 mca na base e -0,60 mca no teto.
Observa-se através da análise dos dados obtidos nos
ensaios que foi possível generalizar os resultados de maneira
a permitir uma estimativa dos valores das pressões mínimas,
que podem ocorrer à jusante da comporta para as diferentes
condições de contorno (Fr e Kt). Uma forma bastante usual de
representar adimensionalmente as pressões é feita por meio do
cálculo do coeficiente de pressão (equação 3).

𝐶𝐶𝑝𝑝 =

-0.20
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Figura 9 - Comportamento das pressões em função da vazão

A partir de figuras como a apresentada anteriormente,
obteve-se os valores de vazão que causam a pressão limite de
resistência do concreto. A vazão permitiu identificar a velocidade
média do fluxo por meio da equação da continuidade e assim
calcular o valor de Cp para a situação de bloqueio (Cpmed), do
valor do coeficiente de pressão critico (Cp1%) e do valor do
coeficiente de pressão critico (Cp0,1%). O Quadro 2 apresenta
os valores dos coeficientes de pressão de bloqueio, crítico e
incipiente para o teto e a base em função da abertura.

Equação 3

Quadro 2 - Índices de cavitação considerando pressão
igual a -6 mca (-0,375 mca em modelo) para as diferentes
probabilidades de ocorrência

Cp é o coeficiente no ponto considerado
P é a pressão considerada no ponto (mca);
V é a velocidade média do escoamento na vena contracta
a jusante da comporta (m/s);
g é a aceleração da gravidade (m/s²);
Para a definição da pressão crítica que pode ocasionar
danos na superfície do concreto da galeria, se considerou que
o concreto resiste à tração máxima resultante de pressões da
ordem de -6mca (PORTUGAL, 1975). Em função disto, fixouse o seguinte critério de níveis de danos:

Média
AberCPme
tura
d
10%
0.06
20%
0.11
30%
0.14
40%
0.16
50%
0.17
60%
0.17

a) para pressões Pmédia < -6 mca, tem-se a zona de pressões na
qual o concreto estará sujeito a esforços, que podem causar danos
a estrutura, durante a maior parte do tempo – situação de bloqueio;
b) para pressões P1% < -6 mca, o conduto estará sujeito a esforços,
que podem causar danos, durante um curto intervalo de tempo
– situação crítica;
c) para pressões P0,1% < -6 mca, o conduto estará sujeito a esforços,
que podem causar danos, durante um intervalo de tempo muito
pequeno – situação incipiente.

Média
AberCPme
tura
d
10%
0.03
20%
0.06
30%
0.09
40%
0.09
50%
0.1
60%
0.09

De modo a avaliar os valores dos índices de cavitação
problemáticos, ou seja, aqueles que possam indicar condições
em que ocorrerão possíveis danos à estrutura, foram analisadas
quais as vazões que causavam pressões negativas para cada uma
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TETO
P1%
AberCp1
tura
%
10%
0.08
20%
0.14
30%
0.18
40%
0.2
50%
0.21
60%
0.22
BASE
P1%
AberCp1
tura
%
10%
0.09
20%
0.15
30%
0.15
40%
0.14
50%
0.14
60%
0.14

P0.1%
AberCp0,1
tura
%
10%
0.09
20%
0.16
30%
0.21
40%
0.23
50%
0.25
60%
0.26
P0.1%
AberCp0,1
tura
%
10%
0.12
20%
0.18
30%
0.18
40%
0.16
50%
0.15
60%
0.16
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Cp

Com os dados obtidos do Quadro 2 puderam, então,
ser inferidas as curvas que determinam os níveis de danos aos
quais a estrutura fica vulnerável. As Figuras 10 e 11, apresentam
os limites para a ocorrência de cada situação (bloqueio, critica e
incipiente). Valores de coeficientes de pressão maiores que os
indicados, não devem causar danos a estrutura.
0.28
0.26
0.24
0.22
0.20
0.18
0.16
0.14
0.12
0.10
0.08
0.06
0.04
0.02
0.00

A área abaixo da curva de situação incipiente indica que
a estrutura estará sujeita a pressões críticas durante a operação,
mas durante um curto intervalo de tempo, sendo os efeitos
percebidos somente após várias operações. Já a área abaixo da
curva de limite de situação crítica indica que os esforços aos qual
a estrutura deverá resistir serão aplicados durante um intervalo
de tempo maior, sendo os danos percebidos com um número
de operações menor. A área abaixo da curva de situação de
bloqueio indica que os esforços de desgaste afetarão a estrutura
na maior parte do tempo de operação da eclusa. Neste caso os
danos serão notados quase que imediatamente, não devendo se
permitir que a operação seja feita nessas condições.

Situação Incipiente

Conclusões e Recomendações

Situação Crítica
Situação Bloqueio
0%

10%

20%

30%

40%
50%
Abertura (%)

60%

70%

80%

90%

A partir dos estudos experimentais e análises executadas foi possível concluir, quanto às zonas de possíveis danos
à estrutura hidráulica, que até a abertura de, aproximadamente
22%, é na base do conduto que ocorrem danos incipientes e
críticos. Após esta abertura o teto do conduto é a região mais
suscetível às consequências das pressões mínimas. No que diz
respeito à erodibilidade da superfície do concreto, a região mais
suscetível ao fenômeno é o teto do conduto, independente da
porcentagem de abertura, ou seja, se houver erosão do concreto
na base, certamente já houve erosão da superfície do concreto
no teto do conduto.
Espera-se que este estudo contribua para a compreensão
do comportamento do escoamento a jusante de comportas tipo
segmento invertida e para o dimensionamento de estruturas hidráulicas mais seguras e menos suscetíveis a efeitos prejudiciais
especialmente nas condições de contornos sólidos em concreto.
Entretanto, muito ainda tem-se a esclarecer e ampliar as conclusões. Para isto recomenda-se em estudos futuros:

100%

Cp

Figura 10 – Curvas para os diferentes níveis de danos que a base
do conduto poderá estar submetida
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Figura 11 - Curvas para os diferentes níveis de danos que o teto
do conduto poderá estar submetido

a) ensaiar faixas de vazão (maiores Fr) e cargas mais amplas
(maiores Kt);
b) analisar parâmetros estatísticos de assimetria, curtose das amostras de pressão visando encontrar leis de distribuição que possam
permitir reproduzir as distribuições estatísticas das pressões provenientes do escoamento;
c) analisar as frequências dominantes de fenômenos oscilatórios
de cada amostra de pressão;
d) correlacionar a ocorrência de pressões entre pontos distintos.

Cp

Associando-se as Figuras 10 e 11 se obtém a envoltória das condições que podem ocasionar danos a superfície de
concreto (situação de bloqueio, critica e incipiente), como pode
ser visto na Figura 12.
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ABSTRACT
Environmental forensic investigation is an area that still lacks adequate methodologies for the effective fulfillment of its purpose. This study
evaluated the application of ecotoxicity bioassays in environmental forensic investigation related to water pollution . Samples were collected from streams
in a municipality located in the south central region of the state of Minas Gerais, Brazil, receiving tannery effluents suspected of causing water pollution.
This study included acute and chronic toxicity bioassays in water and tannery effluent samples, using microcrustaceans as bioindicators, as well as dosage of
chromium, cadmium and lead in samples. Toxic effects on survival and reproduction of organisms were detected, which were related to high concentrations of
chromium in the samples, reaching up to 3955.0 mg.Kg-1. The ecotoxicological assessment showed a high potential for application in Environmental Forensic
Investigation, as it provided robust evidence of the impact of the assessed activities on bioindicators of aquatic fauna.

Keywords: Environmental forensics. Tannery wastewater. Chromium. Ecotoxicological assessment of freshwater and wastewater
INTRODUCTION
There is greater environmental awareness in society
today, which has generated a growing demand from governments
for measures aimed at the protection, prevention and repression
of aggressions against the environment (Brasil, 1998). Notably, aquatic pollution has become a global problem in recent
years, which is particularly related to extensive industrialization
(Sreenivasan; Krishna Moorthy, 2011).
The potential mobilization of toxic trace metals and
metalloids in the environment can be considered the most
dangerous forms of pollution. Chromium is among the most
important elements related to this, whose adverse toxic effects
are recognized. This element is highly toxic and carcinogenic to
human beings, animals, plants (Belay, 2010). This metal may
be present naturally in low concentrations in aquatic ecosystems, without compromising the environment (Jordão et al.,
1999). Human activities can act as a source of contamination,
as chemical industry, electroplating, production of paints and
pigments, tanning, wood preservation, chromium chemicals
production, metal smelting, and pulp and paper production
(Zhitkovic, 2011). However, it is the major constituent of
tannery effluent, which is highly toxic to aquatic fauna (Sreenivasan; Krishna Moorthy, 2011).
Tannery wastewaters are highly complex and are characterized by high contents of organic and inorganic compounds,
including toxic substances such as sulfides and chromium salts
(Durai; Rajasimman, 2011). The tanning industry is one
of the most polluting industries, even after the emergence of
concerns about its environmental control (Jordão et al., 1999).
Due to this potential danger, the level of chromium
in wastewaters must be reduced to a permissible limit before
discharging into natural water bodies (Gebrekidan et al.,
2009). All concerned organizations and governments have to

work together to reach at least the chrome discharge limit (Belay, 2010). Although the Brazilian government is improving
its environmental legislation, infrastructure problems are still
important obstacles. To deal with these difficulties, environmental
regulations with law enforcement are necessary to stimulate the
use of better treatment systems. Polluter pay or precautionary
principles must also be applicable to these polluter industries
(Belay, 2010).
With respect to the development of environmental
legislation in Brazil, the main advance was the Law No. 9605 of
1998, known as the “Environmental Crimes Law” (Brasil,
1998), after which the need for actions from public security
organizations has been established. Its Forensic Sections are
responsible for the survey of evidence related to environmental
crimes. However, since it is not a traditional area of forensic
sciences, it is necessary to develop procedures in this context
for the obtainment of accurate scientific evidence for specific
crimes listed in this law, as is the case of pollution impacts
(Barbieri et al., 2007).
Few studies based on scientific methods have been
devoted to environmental forensics in Brazil, even less related
to pollution caused by tanneries. One of these few studies was
conducted by Barbieri et al. (2007) who carried out an environmental crime investigation in a landfill site containing hazardous
waste of tannery and shoe factories, in Arroio do Meio, Rio
Grande do Sul, Brazil. This study involved the quantification and
characterization of the probable pollution, through analyses of
animal tissues, water, and sediment samples, associated with data
from preexisting analyses in biotic and abiotic compartments.
In relation to Minas Gerais, few studies related to
pollution caused by tanneries have been carried out. Although
not related to an environmental criminal investigation, one of
the most relevant ones was conducted by Jordão et al. (1999),
showing chromium contamination in streams located near tan-

Toxicity bioassays with freshwater and wastewater applied to environmental forensic investigation

Gerais, Brazil.
Water samples for the preliminary assays were collected
in September 2007 (dry season), in two sites suspected of contamination (P2 and P3), and in a reference site (control - CC). In
March (rainy season), and in August (dry season) of 2008, three
other suspected sites of contamination (P1, P4 and P5) were
added to those previously defined for the preliminary assays.
As shown in Figure 1, CC and P2 samplings sites are
in the tributary stream, while P1, P3, P4 and P5 are in the main
stream. P2, P3 and P4 correspond to sites receiving discharge
of tannery effluents. CC and P1 are located upstream from the
tannery effluent discharges and P5 is located downmost of all.

neries in Minas Gerais. In this context, it is essential to develop
methods applicable to environmental forensics related to such
impacts, as part of its control.
The toxic effects of only a small part of known chemical
substances have been described (Zhitkovic, 2011) increasing
the difficulty of solving environmental problems, including the
process of obtaining physical evidence of suspected pollution
impacts. In this context, Ecotoxicology has proved to be very
promising in monitoring the effects of human activities, since
it evaluates the toxic effect on organisms, resulting from all
substances present at the site where they are located, characterizing the damage to their vital functions and mortality through
toxicity tests (Escher et al., 2011).
Toxicity tests with aquatic organisms can be an effective tool for assessment, prediction or detection of the effects
of pollutants on living organisms (Matejczyk et al., 2011).
Standard methods have been developed to evaluate the toxicity
of contaminants using such organisms as amphipods, midges,
oligochaetes, polychaetes, insects and cladocerans. Several
parameters are suggested in these methods, including survival,
growth, behavior and reproduction (Beyer et al., 2014).
Ecotoxicological parameters have been added to the
general legislation applicable to water quality in Brazil, in the
Resolution 357/05 of the National Environmental Council –
CONAMA (Brasil, 2005). It specifies that in Class I and II
freshwaters, chronic toxic effects cannot be detected, while in
Class III there should be no acute toxic effect. Toxicity criteria
should be defined based on the results of standardized ecotoxicological tests, using aquatic organisms and performed on
effluents. The standard also requires that States adopt specific
criteria, as well as indicate the analytical methods for the establishment of criteria. For example, São Paulo State established
ecotoxicological control of wastewaters through Resolution
SMA-03/2000 (São Paulo, 2000), regulating industrial effluent toxicity. However, in Minas Gerais State there is still no
specific resolution for industrial wastewaters.
Thus, considering that more research on contamination
by chromium from tannery wastewaters in aquatic ecosystems
should be developed (Jordão et al., 1999), and the potential
of ecotoxicological studies in such an approach, the present
study aimed to evaluate the application of acute and chronic
toxicity assays for the detection of water pollution caused by
the discharge of tannery effluents into water bodies. This study
highlights the need for adequate standardized protocols in environmental forensics using a biological tool to track sources of
contamination, focusing on the assessment of harmful effects
of tannery wastewaters on aquatic fauna bioindicators.

Toxicity assays and tests
Acute and chronic toxicity assays, using Daphnia laevis,
Daphnia similis and Ceriodaphnia silvestrii, were performed according to ABNT (2004, 2005), respectively. The endpoint for the
acute effect was immobility of individuals, after 48 hours, and,
for chronic toxicity assays, reproduction in a period of 8 days.
Before the assays were performed, sensitivity tests were carried
out using NaCl as reference substance. Chemical parameters
including pH, dissolved oxygen (DO in mg.L-1), conductivity
(μS.cm-1) and water hardness (mg.L-1 CaCO3) were also monitored during the tests.

MATERIAL AND METHODS

Figure 1 - Sampling sites located in the central-southern region
of Minas Gerais State, Brazil

Study area

Moreover, samples from two tannery effluents (EP3
and EP4), discharged at sites P3 and P4 in the main stream,
were collected during the period intermediate between the rainy
and dry seasons of 2008. The ecotoxicological effluent control
methodology was applied to these samples, taking Resolution

The study area involved two water flows, the main and
its tributary stream, both receiving effluents from tanneries
in an extensively disturbed area on the outskirts of the urban
area of a central-southern municipality of the state of Minas
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Table 1 - Percentage of immobility of D. similis and D. laevis,
in acute toxicity assays with freshwater samples

SMA-3/2000 for São Paulo State as reference (São Paulo,
2000). The latter regulates industrial effluent toxicity through
acute and chronic tests using D. similis and C. silvestrii, with
multiple concentrations of the effluents, in order to determine
the EC50 and CENO, respectively. Toxic Units and Toxic Loads
of these two effluents were also estimated.
Toxic Units and Toxic Loads were evaluated considering
that toxicity and acute toxicity values, expressed as EC50, exhibit
an inverse relationship. With respect to Toxic Units (TU), where
TU = 100/EC50, the toxicity is expressed through a direct relationship. The TU multiplied by the flow of the effluent (in L.s-1)
provides an estimate of the toxic load in the effluent ((Nieto
2000). According to these authors, the comparative analysis of
the toxic load of all effluents in the same water basin can identify
which industries contribute more as a source of pollution for
the receiving water bodies.
The results of the toxicity assays were statistically
analyzed using methodology adapted from USEPA (2002a, b) .

Se

D. similis

D. laevis

Im (%)

AT

CC

0

Control

P2

5

No

_

_

P3

15

Yes

_

_
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0

0

P1

0

Control
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No

2008 P2
(rainy)
P3

0

P4

0

P5

0

CC

0

Control

0

Control

P1
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No

20
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P2
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40

Yes

P3

100

Yes
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P4
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Yes

35
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P5

80

Yes

65

Yes

2007
(dry)

Chemical analyses
During the dry season of 2008, CC, P1, P2, P3, P4 and
P5 freshwater samples and EP3 and EP4 tannery wastewater
samples were collected, preserved and analyzed at the Centre for
Development of Nuclear Technology, Belo Horizonte, Minas
Gerais, Brazil. The preserved samples were dried and the total
solids were analyzed by an EDX-720 Energy-dispersive X-ray
spectrometer - Shimadzu to measure Cr, Cd and Pb concentrations, metals commonly associated with tannery wastewaters.
Samples were also filtered for removal of suspended solids. The
filtrate, containing only dissolved solids, was analyzed in terms
of its concentration of Cr, Cd and Pb and Cu in ppm, by the
method of atomic absorption spectrophotometry.

Sa

2008
(dry)

0

No
No
No
No

Im (%)
_

10
10
10
5
5

AT
_

No
No
No
No

Se (Seasons). Sa (Samples). Im (Immobility). AT (Acute Toxity - T Test or
Fisher Test). Yes (Toxic effect observed). No (No toxic effect)

With the samples in which no acute effect was detected,
chronic toxicity tests with C. silvestrii were conducted (see Table
2). A statistically significant difference was found between the
number of neonates produced by CC and P2 (p < 0.05) in the
dry season of 2007 and between CC and P3 (p = 0.00), P4 (p
= 0.00) and P5 (p = 0.00) in the rainy season of 2008. These
results were complementary to those found in the acute toxicity
tests, showing that all sampling sites where the tannery effluents
are discharged presented toxic effects, acute or chronic, even
in the rainy period. Furthermore, effects on the survival of
the parentals were detected in P2 samples in the dry season of
2007 (p < 0.05).
The values of dissolved oxygen (DO) measured in
freshwater samples at the start of the toxicity assays were correlated with the standards established by the Brazilian Resolution
357/2000 (Brasil 2005), for Class III water bodies (DO above
4.0 mg L-1). The following nonconformities were noted: DO
concentration of samples from P3 for the acute and chronic
toxicity assays in the dry season of 2007 (0.76 and 1.25 mg L-1,
respectively) and DO concentrations of samples from P3, P4
and P5 in the dry season of 2008 (1.62 mg L-1, 2.2 mg L-1 and
2.76 mg.L-1, respectively).

RESULTS
Toxicity assays and tests
The results for the sensitivity tests using NaCl as reference substance were between 1.3 - 2.8 mg.L-1, for D. similis,
1.6 - 2.3 mg.L-1 for D. laevis and 1.14 - 1.91 mg.L-1 for C. silvestrii,
showing that the organisms were in good condition for use in
toxicity bioassays. The difference in sensitivity between the
organisms emphasized the importance of using more than one
species in bioassays.
Results of the acute toxicity assays are shown in Table
1. For D. similis, there was a statistically significant difference
between CC and P3 in the dry season of 2007 (p = 0.03), and
between CC and P3 (p < 0.05) , P4 (p = 0.01) and P5 (p <
0.05) for the dry period of 2008. For D. laevis, we observed the
same results as obtained for D.similis during the dry season of
2008, with additional detection of toxicity effects for samples
from P2 (p < 0.05). The most severe effects were detected at
the sites where effluents from tanneries were discharged (P2, P3
and P4). Moreover, it was found that the toxic effects extended
beyond the discharge sites of these effluents (P5).
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Table 2 - Parental survival and total number of neonates
of Ceriodaphnia silvestrii in chronic toxicity assays, with
freshwater samples

Se
2007
(dry)

2008
(rainy)

2008
(dry)

Sa

PS

TN

Chronic
Toxicity*

CC

Control

297

Control

P2

Yes

61

Yes

CC

Control

161

Control

P1

No

164

No

P2

No

140

No

P3

No

112

Yes

P4

No

90

Yes

P5

No

89

Yes

CC

Control

293

Control

P1

No

312

No

Figure 3 - Number of neonates produced by C. silvestrii in
chronic toxicity tests with multiple concentrations of EP3 and
EP4 effluents

The results of the TU and Toxic Loads of the two effluents can be seen in Table 3. EP4 effluents showed a greater
TU. However, since its flow is significantly lower than the flow
of EP3 effluents, its Toxic Load was lower.
Table 3 - Toxic Units (TU) and Toxic Load of effluents

Se (Seasons). Sa (Samples). Im (Immobility). PS (Parental Survival). TN (Total
Neonates). Yes (Toxic effect observed). No (No toxic effect). *(Wilcoxon
Rank-Sum Test)

Effluent EC50;48h

EP3
EP4

Ecotoxicological control of wastewater

61
53

Toxic Units Effluent
Toxic load
(TU)
flow (L.s-1) (TU x L.s-1)

1.64
1.89

284
47

466
89

EP3 (Effluent from P3). EP4 (Effluent from P4)

The concentration - response curves, expressed as
immoblity percentage X concentration, obtained from acute
toxicity tests, using samples of EP3 and EP4 effluents are shown
in Figure 2. The statistical model indicated the probit method
as the most appropriate. This test provided EC50 (48-h) values
corresponding to 60.9% for EP3 and 52.8% for EP4, the latter
therefore being the most toxic.
The concentration – response curves, expressed as
number of neonates X concentration, obtained from chronic
toxicity tests, using samples of EP3 and EP4 effluents are shown
in Figure 3. The statistical model indicated Dunnett’s test as
the most appropriate. This test provided CENO values of 10%
for EP3 and 5% for EP4, the latter again being the most toxic.

The relation between the dilution data and EC50 values
obtained for EP3 and EP4 effluents is shown in Table 4. The
values of dilution of effluents in the receptor streams (DER)
of the two effluents were higher than their CE50/100, and thus,
the results indicated the potential negative impact of both on
the receiving water body.

Chemical Analyses
The results of the chromium concentration in total solids (mg.Kg-1) from the freshwater and EP3 and EP4 wastewater
samples are shown in Table 4. This analysis did not detect the
metals Cd and Pb.
Table 4 - Impact evaluation of Effluents EP3 and EP4 in the
receptor stream, through the relationships between DER and
EC50 values

CE50;
EF
RSF (L. s-1) DER* (%)
48h/100 (L.s-1)
EP3 0.6
284
148
66
E

EP4

0.5

47

149

10

Potential
Impact

Yes
Yes

E (Effluent). EF (Effluent Flow). RSF (Receptor Stream Flow).
* Dilution of effluents in the receptor streams. Yes (Potential Impact detected).

Chromium was bellow the limit of detection at the
control site (CC), located in the tributary stream and at the first
sampling point in the main stream, P1, located upstream of the
discharge of effluents from tanneries. On the other hand, P2,

Figure 2 - Percentage of immobility of D. similis in acute toxicity
tests with multiple concentrations of EP3 and EP4 effluents
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the other site of this tributary stream, receiving discharge of
tannery effluents, presented moderated concentrations. The
other sampling sites in the main stream, also receiving tannery
effluent discharges (P3 and P4), showed an increasing trend
in concentration of chromium, followed by a decrease at P5,
located downstream from these discharges.
The elementary chemical analyses of the total solids
of the EP3 and EP4 effluents showed a high concentration of
chromium only in EP4 effluents (see Table 5).

use of tannery effluents in agriculture soils may pose a potential
risk to humans as well as animals through bioaccumulation from
one trophic level to the next, besides risk of contamination of
groundwater.
The acute toxic effects found in the present study
occurred in the dry seasons probably due to a greater concentration of contaminants, while chronic effects occurred in the
rainy season, when such contanimants were more diluted. The
differences between the results of the two dry seasons may be
related to seasonal variations and/or cyclic variations of the
discharges of effluents into the water bodies analyzed.
The chromium data corroborated the results of the
assays at the studied area, since this metal was found in increasing concentration levels at the sampling sites with discharges
of effluents from tanneries (P2, P3 and P4), being also detected
downstream (P5). In addition, a high concentration of chromium
was found in EP4 effluents (3955 mg.Kg-1).
These results were close to the high values of chromium
also found by Jordão et al. (1999) in water samples of streams
located near tanneries in Minas Gerais State, showing chromium
concentrations in suspended material ranging from 15 to 11066
μg.g-1, with chromium concentrations 656 times greater than
the value established by the Brazilian environmental standards.
Chromium contamination was also found in fishes from rivers
that received tannery discharges in Minas Gerais, with chromium
levels 35 times greater than the Brazilian recommendation value
for human intake (Jordão et al., 1997). Taju et al. (2012) also
reported that tannery effluents showed extremely toxic effects
to fishes. According to them, tannery effluent at the concentration of 15% caused 100% mortality at 96 h whereas the lower
concentration (0.5%) caused 13.33% mortality.
Other substances in the tannery effluents besides
chromium could have contributed to the observed toxicity, such
as ammonia and chloride, as well as the interactions between
chromium and the other effluent compounds (Cooman et
al., 2003).
As metal ions enter the environment, their chemical
form largely determines their potential toxicity (Gebrekidan
et al., 2009). The physicochemical form of the chromium determines its toxicity potential in natural waters, due to the different
toxicity of chromium states and free hydrated metal ions as
compared to stable complexes of these ions. In natural waters,
the trivalent and hexavalent forms are described as the two stable
oxidation states of Cr, which have different toxicities, motilities,
and bioavailability. The trivalent form is naturally predominant
and is considered to be significantly less toxic, although it can
be oxidized to hexavalent chromium (Belay, 2010).
Chromium has been described to be fully speciated
in the final tannery effluent, the discharge plume, and in the
receiving waters. It was shown that the hexavalent chromium
species was unstable in tannery wastewaters and only a small
part of the trivalent chromium, the dominant form, was ionic
and, thus, particularly toxic. Most of the trivalent chromium
was associated with macromolecular particles in complexed or
colloidal forms, mainly inorganic compounds, with a minority
bound to organic ligands (Sreenivasan; Krishna Moorthy, 2011).

Table 5 - Dosage of chromium in total solids of freshwater and
wastewater samples by x-ray fluorescence spectroscopy

Metal**
mg.Kg-1 CC P1
Cr

*

Samples
P2

P3

P4

P5 EP3 EP4

* 445.0 1683.0 2046.0 96.0

* 3955.0

* Bellow the limit of detection (7.0 mg.Kg-1 ). **Cd and Pb bellow this limit
in all samples

Results of the analysis of the filtrate by atomic absorption spectrophotometry showed that concentrations of
metals were below the limit of detection of this method (0.1
ppm), including chromium. These results, combined with the
evaluation of total solids indicated that the chromium present
in the samples was essentially linked to the suspended solids
from the water. However, these results were not comparable with
standard limits stipulated in mg.L-1, by CONAMA Resolution
357/2005 (Brasil 2005).

DISCUSSION
The ecotoxicological assessment showed the worst
results for the sites where tanneries effluents were launched (P3
and P4), and downstream it (P5). In general, water samples of
these environments showed acute toxicity to D. similis and D.
laevis and chronic toxicity to C. silvestrii, at least in one of the
three periods evaluated. Moreover, the toxic effects observed at
P5, located downstream from the effluent discharges, indicated
impact beyond the locations where effluent discharges occurred.
Corroborating these findings, several studies have shown
toxicity caused by tannery wastewater to many species. Among
the toxic effects, Sreenivasan e Krishna Moorthy (2011) found
structural alterations of liver and muscle in Tilapia mossambica
that were attributed to the sublethal effect of chromium from
tannery effluents. Taju et al. (2012) conducted cytotoxic and
acute bioassays with the fish Etroplus suratensis exposed to tannery
effluent and found that the toxic effect on the survival of fish
was concentration and time dependent.
Tannery wastes may also cause genotoxic, immunotoxic
and bioaccumulative effects. Murugesan et al. (2012) reported
immunotoxic effects on the fish Cyprinous carpio in chronic exposure to sub-lethal concentrations of tannery effluent, involving
the humoral antibody response and the cell-mediated immune
response. Lemke-de-Castro et al. (2010) demonstrated that the
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Due to adsorption, hydrolysis and co-precipitation, only
a small portion of free metal ions stay dissolved in water and a
large quantity of them get deposited in the sediment that may
act as a sink and a source of pollution. It has been shown that
the concentration of dissolved trivalent Cr falls by half after
the lowering of the pH of the final effluent in the receiving
waters. However, the presence of organic matter increases the
trivalent chromium solubility when the relative abundance of
organic ligands exceeds a threshold. It has also been reported
that Cr in water was significantly correlated with dissolved Cl-,
Fe and Mn in small tributaries where tannery effluent had been
discharged (Belay, 2010; Escudero et al., 2013; Mohamed et al., 2013). In the present study, chromium speciation
in the sampling sites could be influenced by these parameters
which, however, were not analyzed.
According to CONAMA Resolution 357/2005 (Brasil,
2005), acute toxic effect should not be detected for Class III
water bodies, according to the criteria established by the competent environmental agency, or in its absence, by nationally or
internationally renowned agencies as indicated by standardized
procedures for ecotoxicological assays or other scientifically recognized methods. In the present study, there was disagreement
with the resolution quoted, given the acute toxic effect detected
for D. similis and D. laevis, both in tributary (P2) and main stream
samples (P3, P4 and P5). However, it is not possible to affirm
with precision the origin of the pollution, using only samples
of the receiving water bodies. This is the same problem that
occurs when chemical analyses are carried out only on samples
from receiving water bodies.
CONAMA Resolution 357/2005, in its Article 34,
establishes that effluents from any source of pollution can only
be released directly or indirectly into water bodies if they do
not cause, or do not have the potential to cause, toxic effects
to aquatic organisms in the receiving water body, according to
toxicity criteria established by the environmental agency. This
resolution points out that the toxicity criteria should be based
on results of standardized ecotoxicological assays using aquatic
organisms and performed with effluents.
The Environmental Crimes Law (Brasil, 1998) defines
that inconformities with the regulating legislation (CONAMA
Resolution 357/2005) may also characterize a pollution crime.
The application of the ecotoxicological control method for
effluents, following these resolution criteria, found a potential
negative impact of both effluents, (EP3 and EP4) on the main
stream. Thus, this method detected an inconformity with this
resolution. It showed the great ability of this technique to
provide proof in investigations of water pollution by effluent
discharges and was, therefore, suitable for the environmental
forensics approach.
Moreover, of all the methods used in this study, ecotoxicological control of effluents seems to be the most powerful
method in environmental forensics, when the focus is to track
sources of water pollution by effluent discharges, since it allows
the identification, at specific sites, of the impact of effluents
on the receiving water body. It thus avoids the contestation of
evidence that could arise if assays were carried out with water
samples collected after the discharge of the effluents, since one

could argue that such an effect could arise from other sources
of discharges released upstream. It still lacks, however, specific
control legislation for Minas Gerais State, so that the legislation
for ecotoxicological control of effluents of São Paulo State was
used in the present study.
At a human point of view, drinking water supplies
in many places in the world contain Cr (III) and Cr (VI) and
public health concerns are centered mainly on the presence of
hexavalent form that is classified as a known human carcinogen. Extensive DNA damages showed in genotoxicity assays,
associated to carcinogenicity, strongly support the importance
of controlling Cr (VI) in water resources (Zhitkovic, 2011).
As in Brazil, other countries have made efforts regarding the assessment of the potential risks of chemicals. There
is a growing awareness that the reduction of chemical pollution
will have to integrate the environmental standards established
for water, and the standards set for chemicals, as is the case of
Directive 2000/60/EC, in the European Community and EPA
standards, in United States. The selection of priority substances
is done through risk assessment methodologies, including the
risk assessment based on aquatic ecotoxicity and human toxicity
(EC 2000) (Zhitkovic, 2011). According to Belay (2010),
considering the conventional treatment plant used by the tanning
industry, reaching the EPA standard limits for chromium is not
practical in most of the cases, due to the high amounts of this
metal in its wastewater.
Changes in technology and research are needed to
control or to eliminate the sources of contamination and to
understand and minimize the impact of pollutants already
present in the environment. Given the serious impacts on
ecosystems and even on human health related to chromium, it
is crucial that effluents containing this metal be treated prior
to their release into the environment, such as is the case with
the leather industry (Belay, 2010; Escudero et al., 2013).
Treatment of tannery wastewater is carried out by physical, chemical or biological methods or a combination of them,
offering different efficiencies (Durai; Rajasimman, 2011). In
some cases, toxicity is much reduced after the treatment, while in
others, toxicity removal is inefficient. According to these authors,
it is observed that most treatment systems for tannery effluents
reduce their toxicity, although there are cases where the treated
effluents are as toxic as or even more toxic than the untreated
effluents. Among successful examples, Nieto (2001) showed a
significant reduction of toxicity of four leather effluents treated
by conventional wastewater treatment, corresponding to 86.1,
94.2, 95.6 and 99.8% reductions as compared to raw sewage.
Similarly, Escudero et al., 2013 showed a significant chromium
removal from aqueous solutions.
All these studies have found that it is possible to reduce
the harmful effects of effluents containing chromium. The
contamination of water sources by this pollutant, especially in
tanning activities, can be attributed to carelessness or negligence
of those responsible for such activities, resulting in a possible
criminal prosecution. Previously dependent upon a forensic environmental test to determine if an activity causes environmental
damage, the testing and toxicity testing of water samples as well
as effluents suspicious of contaminating water bodies can be
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a tool for application in those cases, as shown in the present
study. It raises the possibility for application of ecotoxicological
assays with samples from various environmental compartments,
providing information on impacts to the biota through results
that can represent objective, strong and enlightening proof in
environmental crime investigations.
It is essential that the bioindicators used in the assays
and tests be standardized, so as to ensure the suitability of the
test. Within this perspective and considering the universe of
tests applied in the ecotoxicological assessment in this study, the
acute toxicity test using Daphnia similis was considered the most
suitable to provide evidence, since D. laevis is not standardized
yet in Brazil, although it is a native species.
Most studies on environmental forensics related to
pollution cases by trace elements suggest the use of chemical
analyses of these elements in water (Leng et al., 2013; Barbieri et al., 2014), sediments and soils samples (Arroyo et
al., 2010; Fang; Yang, 2010; Papastergios et al. , 2010,
Iwegbue, 2013) and industrial products (Lan et al., 2013).
Some studies in this area include biological parameters, although
they usually propose the monitoring of the concentration of
contaminants and toxins in organisms (Gurbuz et al., 2012;
Rejomon et al., 2012; Cho et al., 2013; Shirneshan et
al., 2013; Zhan et al., 2013). All these authors proposed the
use of this method for forensic investigations. However, further
studies evaluating the effect of heavy metals on the species
applied to environmental forensics are needed.
The ecotoxicological assays carried out in the present
study required relatively short duration, lower costs and practical proceedings compared to the traditional chemical analyses
approach. Sampling was simple and the results showed satisfactory reliability. These are desirable methodological features
for environmental forensics investigations.
In the present study, we used three species of organisms. Further studies are recommended to explore other ways
of assessing the impact of effluents on water quality, including
other techniques and bioindicators, in order to identify more
robust methods for obtaining proof suitable for environmental forensics. Among the new approaches, the application of
mutagenic, genotoxic and toxicity assays with other organisms
and other environmental compartments are suggested, including
methodologies that balance shorter duration, lower costs and
greater reliability.

monstrated the potential negative impact of tannery effluents
on water bodies, being able to provide robust proof for environmental forensics, in investigations of water pollution by
effluent discharges.
The ecotoxicological assays can be used for rapid
and accurate tracking and monitoring of water pollution by
tannery effluents and other anthropogenic sources of water
contamination. They can provide proof in environmental forensic investigations, with the benefits of sampling simplicity,
analytical practicality and reduced time required for the assays.

CONCLUSIONS
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HORTELLANI, M. A. Forensic evaluation of metals (Cr,
Cu, Pb, Zn), isotopes (δ13C and δ15N), and C:N ratios in
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sobrevivência e reprodução dos organismos, os quais estiveram relacionados
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A avaliação ecotoxicológica apresentou alto potencial de aplicação na Perícia Criminal Ambiental, na medida em que forneceu evidências robustas do
impacto das atividades avaliadas sobre representantes da fauna aquática.
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RESUMO
Existe grande preocupação na comunidade científica em entender de forma adequada e abrangente a influência das alterações no clima sobre
eventos hidrológicos extremos, cuja frequência e intensidade reconhecidamente tiveram variação significativa nas recentes décadas. Apesar de controverso o real
motivo da alteração no clima, mais diretamente observada pela alteração na temperatura média do planeta, existe consenso de que o aumento desta é um dos
principais fatores causadores dos distúrbios na precipitação. Neste artigo, é apresentada uma metodologia simplificada para atualização de curvas intensidade
duração frequência (IDF) considerando o impacto das mudanças climáticas. Curvas IDF são frequentemente utilizadas para projetos de drenagem urbana,
drenagem de estradas, estruturas de controle de enchentes e inundações, entre outros. É uma forma expedita e não requer conhecimento específico para a geração de hietogramas (tormentas) de projetos. A premissa nestes casos, é de que o hietograma utilizado representa de forma adequada as condições hidrológicas
durante a vida útil da estrutura projetada. A metodologia consiste em relacionar, através de desagregação espacial e utilização de função de transferência, o
período de dados históricos observados em uma estação com as simulações do período/cenário histórico ou de controle dos modelos de circulação global(GCM).
A correlação ou correção de viés, estabelecida entre o período histórico de dados observados e o de controle dos GCM é aplicada à equação e ajustada à IDF
para os cenários futuros do modelo GCM, gerando assim as curvas IDF atualizadas sob efeito da mudança projetada no clima. A metodologia é aplicadaa
uma estação pluviométrica localizada na cidade de São Paulo, Brasil, cuja equação é oficialmente utilizada pela prefeitura da cidade em seus projetos. Os
resultados obtidos são comparados às duas equações:e xistente e a outra ajustada aos dados mais recentes disponíveis. O modelo GCM utilizado na análise foi
o CanESM2 do “Canadian Centre for Climate Modelling and Analysis”. Os resultados apresentam uma tendência de aumento das precipitações extremas
tomando como base a curva ajustada ao dados mais recentes disponíveis. O incremento obtido de aproximadamente 4,5%, para cenário de menor emissão à
cerca de 31% para cenário de emissão alta e períodos de retorno maiores.

Palavras Chave: Curvas IDF. Modelos de circulação global. Drenagem. Modelagem matemática
Introdução
O clima possui influência direta sobre as atividades
humanas e, historicamente, limitou e influenciou o seu desenvolvimento, principalmente em termos de recursos disponíveis
para manutenção da vida (Schardong; Simonovic, 2013).
Os dois últimos relatórios de avaliação do IPCC (Painel
Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas) Assessment Report
4 e 5, AR4 e AR5 (IPCC, 2007, 2013) apontam que as mudanças
nos valores médios de temperatura (incremento na grande maioria
das regiões do planeta)são fortemente relacionados aos níveis de
gases com efeito estufa, como dióxido de carbono, metano e óxido
de nitrogênio. Apesar de controverso se este fato é atribuído à
ação antrópica neste processo, é consenso de que o impacto da
alteração na temperatura média do planeta afeta parcialmente
o regime de chuvas, de forma a aumentar a frequência e magnitude (WILCOX; DONNER, 2007; ALLAN; SODEN, 2008
; SOLAIMAN; SIMONOVIC, 2011). Regiões mais próximas
aos polos provavelmente experimentarãoum acréscimo médio
significativo nos níveis de precipitação, enquanto regiões mais
próximas aos trópicos poderão sofrer incrementos menores ou
até redução significativa, em relação aos níveis atuais. Na região
da América do Sul, mais especificamente, variações significativas

são esperadas (Marengo et al., 2011). A região Amazônica
e Nordeste brasileiro poderão sofrer diminuição significativa
em até 30% nos níveis de precipitação atual, enquanto a região
da Bacia do Prata pode sofrer incremento positivo de até 10%.
Esta tendência é confirmada pelo último relatório de avaliação
do IPCC - AR5 (Taylor et al., 2012, IPCC, 2013), no qual
há indicação de variações positivas na temperatura média do
planeta na faixa de 0,3% à 4,8% até o final de 2100, tomando
como base o período histórico de duas décadas anteriores até
2005 (Kharin et al., 2013).
Usualmente, as equações ou curvas intensidade duração
frequência (IDF) são obtidas através do ajuste de uma função
de probabilidades de valores extremos. Este ajuste geralmente é
realizado nos valores máximos anuais da precipitação de variadas
durações intra-diárias obtidas de séries históricas observadas.
As durações das precipitações utilizadas geralmente são: 5, 10,
15, 30 minutos, 1, 2, 6, 12 e 24 horas. As distribuições mais
comumente utilizadas nos ajustes aos dados máximos anuais
são Gumbel – EV1 e GEV (generalized exteme values), embora
Log-Pearson 3P também seja utilizada (Das et al., 2013). Uma
vez ajustada a distribuição, é possível determinar a intensidade e
a altura da precipitação para diferentes períodos de retorno - T,
geralmente 2, 5, 10, 25, 50 e 100 anos. Esta metodologia é baseada
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na hipótese de que a observação histórica representa de forma
adequada as condições futuras, ou seja, que a série observada
seja estacionária, o que pode não ser realista, e questionável
sob condições de alterações de regime hidrológico por efeito
de mudanças climáticas (Milly et al., 2008; Sugahara et
al., 2009).
Com intuito de incorporar esta expectativa de mudanças na precipitação em cenários futuros devido a alterações no
clima, alguns estudos buscam extrair as relações dos modelos
de circulação global - GCMs para atualização de equações IDF
(MAILHOT et al., 2007; NGUYEN et al., 2007; PRODANOVIC; SIMONOVIC, 2007; KAO; GANGULY, 2011; PECK
et al., 2012; HASSANZADEH et al., 2013; MIRHOSSEINI
et al., 2013).
Autores como Prodanovic e Simonovic (2007), Peck
e Simonovic (2009), Peck et al. (2012), Solaiman e Simonovic
(2011) e Das et al. (2013) utilizaram a metodologia que envolve
aplicação de modelo estatístico para o processo de desagregação
espacial combinada com fatores de alteração mensais, que representam a alteração dos modelos GCMs em relação ao período de
base. A desagregação espacial é realizada utilizando um modelo
estocástico KnnCAD (“k”iésimo vizinho mais próximo) desenvolvido por e Sharif et al. (2007) e Eum e Simonovic (2012)
e atualizado por King et al. (2013). O modelo estocástico de
geração de séries KnnCAD, e outros como o SDMS (Statistical
Downscaling Model) desenvolvidos por Wilby e Dawson (2007)
são utilizados para gerar longas séries sintéticas de dados, que
são então utilizadas nas análises da metodologia.
Outros autores como Salathé Jr. et al. (2007) e Piani
et al. (2010) propõem a utilização de mapeamento por quantis
relacionando curvas de frequências das séries de dados históricos
observados nas estações de monitoramento e dos GCMs. Esta
metodologia foi aplicada por Schardong e Simonovic (2013), na
qual a curva de frequência acumulada (CFA) ajustada aos dados
históricos (valores máximos diários) e às séries extraídas dos
modelos GCMs, seja diretamente ou das séries sintéticas gerados
pelos modelos estocásticos. Nguyen et al. (2007) utilizaram o
processo de desagregação espacial/temporal para atualização de
curvas IDF usando GCMs como dados de entrada. Assim como
outros autores, a desagregação espacial é realizada com auxílio
do modelo estocástico SDMS para geração de séries sintéticas
e o ajuste temporal realizado com ajuste de distribuição GEV
aos dados observados e séries sintéticas geradas. Alguns autores
como Li et al. (2010) propuserem uma metodologia baseada em
mapeamento de quantis, relacionado, através de função acumulada
de distribuição de frequência aos máximos mensais de valores
de temperatura, à função acumulada ajustada aos máximos mensais dos modelos GCMs. Esta é a metodologia similar aplicada
por Nguyen et al. (2007),serviram de inspiração para o estudo
apresentado neste artigo, cuja metodologia proposta relaciona
diretamente as equações ajustadas às curvas IDF, após o ajuste
da distribuição de probabilidades, e desta forma, não depende
de qual delas foi utilizada no ajuste, seja ela Gumbel – EV1,
GEV ou até mesmo Log-Pearson.
Em alguns estudos, modelos regionais com melhor
precisão espacial e temporal foram utilizados na construção das
curvas IDF. Mailhott et al. (2007) utilizou um modelo regional,

que possui como condição de contorno o cenárioAB1 do CMIP3
de um dos modelos de circulação global. Essa metodologia ainda
possui muitas limitações devido ao alto custo computacional
que estes modelos regionais impõem, justamente por conta de
melhor discretização espacial e temporal.
A grande maioria dos estudos disponíveis na literatura,
utiliza os modelos do Coupled Model Inter-Comparison Phase
3 (CMIP3) preparados para o IPCC AR4. Neste estudo, foram
utilizados os novos modelos do Coupled Model Inter-Comparison Phase 5 (CMIP5) - WCRP (2013) preparados para o IPCC
AR5 (IPCC, 2013). A principal diferença entre ambos está nos
cenários de emissão de poluentes projetados para o futuro. No
CMIP3, foram utilizados os cenários A2, AB1 e B1(NAKICENOVIC et al., 2000), onde A2 representa o cenário com emissão
mais elevada e B1 o de emissão mais baixa. Desta forma, A2 é
geralmente associado às alterações de temperatura e precipitação
média mais severas, enquanto o B1 associado à alterações menos
proeminentes nos extremos. Estes cenários foram substituídos
pelos chamados RCPs (Representative Concentration Pathways)
no CMIP5, e foram projetados de forma a acomodar uma gama de
possibilidades de desenvolvimento econômico e social (TAYLOR
et al., 2012, KHARIN et al., 2013). Três RCPs principais são
utilizados para as simulações do século 21 (2006 a 2100): RCP
2.6, RCP 4.5 e RCP 8.5. O número associado ao RCP é o valor
do fluxo de calor ou radiativo ao final do século XI em Watts/
m2 o que equivale, respectivamente, a um nível de emissão de
CO2 de 490 p.p.m (partes por milhão), 650 p.p.m e 1370 p.pm.
(VUUREN et al., 2011). O cenário RCP 4.5 é o cenário desejado, ou seja, no qual os países consigam controlar os níveis de
emissões, e o nível de CO2 na atmosfera se estabilize logo após
2100. Entretanto, o cenário RCP 8.5 é reconhecidamente o mais
provável. Adicionalmente, as rodadas dos cenários de controle
(ou de base ou ainda históricos) dos GCMs são realizadas de
1850 a 2005. De forma similar aos cenários do CMIP3, estes
três novos cenários representam, respectivamente, um cenário
de menor, médio e maior impacto, especialmente na variação
esperada da temperatura. A precipitação, assim como no CMIP3,
varia negativa ou positivamente dependendo da região do planeta, e a magnitude da alteração esperada é relativa ao nível de
emissões de cada um dos RCPs (KHARIN et al., 2013)
A próxima seção do artigo apresenta a metodologia
utilizada, seguida pela descrição do estudo de caso, análise e
apresentação de resultados, seguido das conclusões do estudo.

Metodologia
Neste artigo, é apresentada uma metodologia para
atualização de curvas IDF considerando o efeito de mudanças
climáticas utilizando modelos de circulação global aplicada àuma
estação pluviométrica/pluviográfica localizada no município de
são Paulo – SP. O método consiste, inicialmente, em extrair os
máximos anuais das séries de dados observados (para cada um
dos intervalos de tempo intra-diários). Da mesma forma, valores
máximos diários dos GCMs são extraídos, e em ambos os casos,
uma função de probabilidades é ajudada (Gumbel – EV1, neste
caso),curvas IDF determinadas e equações ajustadas para cada
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uma das rodadas e cenários futuros dos modelos GCM. As
equações são então relacionadas, para: 1) estabelecer a relação
entre dados históricos observados e as rodadas de controle do
GCM (também conhecido como ajuste/correção de viés) e 2)
inferir a alteração para cenários futuros com base no cenário de
controle dos GCMs e os RCPs. Um fluxograma da metodologia
descrita é apresentado na Figura 1. Os passos da metodologia
são descritos detalhadamente a seguir.

De forma similar, os máximos anuais diários para cada uma das
séries do modelo GCM são determinados, conforme equação (3).
𝑘𝑘
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑘𝑘,𝑗𝑗 = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 {𝑃𝑃𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔

𝑘𝑘,𝑛𝑛

(3)

}

Em que é a precipitação máxima diária anual para
cada uma das rodadas e cenários (k) do modelo GCM, jo ano
e n o número dias em cada uma das séries. A distribuição de
Gumbel – EV1 utilizada para o ajuste das séries históricas de
precipitações máximas anuais, cuja função de probabilidade
acumulada é apresentada na equação 4:
𝐹𝐹(𝑥𝑥) = exp[−𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 (−

𝑥𝑥 − 𝜇𝜇
)]
𝛽𝛽

(4)

onde é a probabilidade acumulada, e os parâmetros da distribuição. Utilizando o método dos momentos para estimar os
parâmetros da distribuição, conforme Hosking e Wallis (1997),
a precipitação pode ser calculada pela equação (5):

Os dados dos modelos GCM são convertidos em escala
local utilizando a interpolação de quatro pontos da grade do
modelo mais próximos à estação com os dados observados.
Neste estudo, foi utilizado o método do inverso da distância,
conforme equação (1). Esta transformação é realizada tanto
para as rodadas de controle quando para todas as rodadas dos
três cenários futuros do modelo GCM.

𝑖𝑖=1

𝑤𝑤𝑖𝑖 =

𝑑𝑑𝑖𝑖2

(6)

𝜎𝜎 =

(7)
(8)

β. π
√6

em que T é o período de retorno em anos, é a constante de
Euler-Mascheroni (aproximadamente 0,5772) e a constante PI
(aproximadamente 3,14159).
Após o cálculo da curva IDF pela equação (5) a equação
(9) é ajustada aos valores de precipitação obtidos pela distribuição de probabilidades. Esta equação é comparada com a
determinada por Júnior e Magni (1999) - equação (10), embora
qualquer outro formato possa ser utilizado.

(1)

∑4𝑖𝑖=1 𝑑𝑑𝑖𝑖2

Em que é a precipitação diária extraída do modelo no
ponto da estação de interesse, a precipitação no ponto de grade
i do modelo GCM, a distância do ponto de grade i do GCM à
estação e é o peso atribuído a cada ponto do GCM para cálculo
da média ponderada da precipitação.
A partir dos dados de observações históricas, e dos
dados diários de precipitação média obtida do modelo GCM,
são extraídos os máximos anuais (equação 2).
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖,𝑗𝑗 = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚{𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖,𝑚𝑚 }

1
𝑦𝑦𝑇𝑇 = −ln[−𝑙𝑙𝑙𝑙 (1 − )]
𝑇𝑇

𝜀𝜀 = 𝜇𝜇 + 𝛾𝛾. 𝛽𝛽

4

= ∑ 𝑤𝑤𝑖𝑖 𝑃𝑃𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑖𝑖

(5)

onde é a precipitação estimada (IDF), e a variável reduzida dada
pela equação (6), a média dos valores de x é dada pela equação
(7) e o desvio padrão pela equação (8).

Figura 1 - Fluxograma da Metodologia de Atualização

𝑃𝑃𝑔𝑔𝑘𝑘𝑔𝑔𝑔𝑔

𝑃𝑃𝑡𝑡 = 𝜇𝜇 + 𝛽𝛽. 𝑦𝑦𝑇𝑇

𝐼𝐼(𝑡𝑡, 𝑇𝑇) =

𝑘𝑘. 𝑇𝑇 𝑚𝑚
(𝑡𝑡 + 𝑛𝑛)𝑝𝑝

𝐼𝐼(𝑡𝑡, 𝑇𝑇) = 𝐴𝐴. (𝑡𝑡 + 𝐵𝐵)𝐶𝐶 + 𝐷𝐷. (𝑡𝑡 + 𝐸𝐸)𝐹𝐹 . [𝐺𝐺 + 𝐻𝐻. 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙

(9)
𝑇𝑇
]
𝑇𝑇 − 1

(10 )

Onde t é a duração do evento de precipitação, T o período de retorno em anos, I(t,T) é a intensidade de precipitação em
mm/min e A, B, C, D, E, F, G, H e k, m, n e p, são coeficientes
de ajuste da equação.Para o ajuste dos de equação aos dados
diários do GCM foi utilizada a equação (11)

(2)

Em que é a precipitação máxima anual para cada um
dos intervalos de tempo intra-diários i (10min, 20min, 30min, 1h,
2h, 3h, 6h, 12h, 18h, 24h) e ano j. e m os dias da série histórica.

𝐼𝐼(𝑡𝑡, 𝑇𝑇) = 𝑟𝑟. ln(𝑇𝑇) + 𝑞𝑞
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( 11 )

(
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Em que r e q são constantes ajustadas e T o período de
retorno em anos. Após o ajuste da equação, são calculados os
valores para os períodos de duração da chuva (vários intervalos
para o período histórico e diário para os GCMs).Após o ajuste
das equações, são determinadas as relações de correlação das
rodadas de controle do modelo GCM em relação à equação
ajustada na curva IDF (equação 9) determinadas pelos dados
observados, resultando em uma relação entre ambas. Esta relação, equação (12), é descrita pela função de transferência, que
relaciona a IDF obtida do período de controle do GCM com
cada uma das durações da equação ajustada à IDF obtidas dos
dados históricos observados (1h, 2h, 3h, 6h, 12h, 18h e 24h).
Esta é a etapa de correção de viés do GCM, equivalente ao
mapeamento de quantis descrito por Li et al. (2010).
𝑑𝑑
𝑃𝑃𝐻𝐻,𝑖𝑖,𝑗𝑗 = 𝑓𝑓1𝑖𝑖 (𝑃𝑃𝐺𝐺𝐺𝐺
𝑗𝑗 )

( 12 )

Figura 2 - Mapa com a localização do estação E3-035 IAG USP
na cidade de São Paulo

Em que é o valor obtido pelo ajuste da equação (11) à
IDF obtida dos dados extraídos dos cenários futuros do GCM,
jcada uma das rodadas para os cenários futuros (RCP2.6, RCP4.5
ou RCP8.5), é a precipitação corrigida e/ou ajustada às condições futuras para cada intervalo intra-diárioi, e cada um dos
cenários futuros j. As relações entre as equações da IDF para as
rodadas de controle do GCM (equação 11), e as equações das
IDFs ajustadas aos dados históricos (equação 9) são exponenciais, e desta forma podem ser escritas conforme equações (13).
𝑑𝑑

𝑃𝑃𝐻𝐻,𝑖𝑖,𝑗𝑗 = 𝑎𝑎𝑖𝑖 . 𝑒𝑒 𝑏𝑏𝑖𝑖.𝑃𝑃𝐺𝐺𝐺𝐺 𝑗𝑗

de Recursos Hídricos de São Paulo) de 1931 a 1998. Desta forma,
as duas séries foram combinadas e os eventos de chuva máxima
anual para os períodos de 10, 20, 30 minutos e 1, 2, 3, 6, 12,
18 e 24 horas nos intervalos de 1933 e 1998 foram utilizados
para aplicação da metodologia. As curvas IDF determinada
por Junior e Magni (1999) para a mesma estação são utilizadas
como comparação.
O modelo GCM utilizado para o estudo foi o CanESM2 (The Second Generation Earth System Model) do CCCma
(Canadian Centre for Climate Modelling and Analysis). Este modelo
foi selecionado por possuir bom desempenho para a Bacia
do Prata, conforme análise realizada por Silveira et al. (2013),
embora qualquer modelo possa ser utilizado para aplicação da
metodologia aqui proposta. Do modelo selecionado, os três
cenários futuros analisados foram: RCP 2.6, RCP 4.5 e RCP
8.5 sendo que para cada cenário, cinco rodadas (ensembles)estão
disponíveis e são utilizadas. O objetivo deste estudo é a aplicação
da metodologia proposta e portanto apenas um dos modelos
GCM foi avaliado. Os dados deste e de outros modelos estão
disponíveis em (http://cmip-pcmdi.llnl.gov/cmip5) no formato
NetCDF (Unidata, 2003). Os dados foram extraídos dos
arquivos NetCDF com auxílio de uma biblioteca específica
para tal (escrita em C++), combinada em código desenvolvido
em C# (C Sharp).

( 13 )

Em que ai, e bi são os coeficientes de ajuste, e i índice do
tempo de duração dos intervalos sub-diários disponíveis(exemplo: 5, 10, 15, 20, 30 minutos, 1, 2, 3h, 6, 12, 18 e 24 horas).
Determinados os parâmetros ai, e bi, a equação ajustada à IDF
gerada a partir dos máximos diários anuais para os cenários
futuros, é então atualizada segundo equação (12). Este ajuste
corresponde à correção de viés (ou descolamento do modelo
GCM em relação aos dados observados).
A metodologia apresentada é simples, porém eficaz
principalmente em termos computacionais, e de fácil aplicação.
Como estudo de caso, uma estação localizada na cidade de São
Paulo - SP foi selecionada.

Estudo de Caso

Resultados e discussão

A metodologia foi aplicada à uma estação pluviométrica/
pluviográfica na cidade de São Paulo, com código E3-035 possui
coordenadas latitude 23°39’S e longitude 46°38’W e altitude de
799,0 m acima do nível do mar. A estação está localizada no
Parque do Estado, conforme mapa da Figura 2. A estação é
operada pelo IAG USP (Instituto de Astronomia e Geografia
da Universidade de São Paulo). A instituição fornece dados
de forma gratuita sob demanda, e são disponibilizados dados
horários no período de 1933 a 2013. Dados com intervalos de
tempo menores de 1 hora estão disponíveis de observações de
pluviográfo pelo SIGRH (Sistema Integrado de Gerenciamento

A metodologia foi aplicada à estação pluviométrica/
pluviográfica e o modelo GCM apresentado no estudo de caso.
Inicialmente, foi realizado um teste de correlação entre os
máximos diários anuais do modelo GCM e os máximos anuais
extraídos da estação. Na Figura 3 é apresentada a correlação
entre máximos diários anuais de uma das rodadas de controle
do modelo GCM com os máximos anuais dos dados observados
na estação pluviométrica E3-035, utilizando duração de 6 e 24
horas. A boa correlação apresentada no gráfico é notada para
todos os outros intervalos de tempo da série históricaobservada e
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Tabela 2 - IDF obtida através da equação ajustada neste
estudo no período de dados de 1933 a 1998. Os períodos
determinados foram 10, 20, 30 min e 1, 2, 3,6, 12, 18 e 24 h

160.00

Precipitação GCM (mm)

140.00
120.00
100.00

Duração t
(minutos)
10
20
30
60
120
180
360
720
1080
1440

80.00
60.00
40.00
20.00
0.00

0

20

40

60
80
100
120
140
Precipitação Estação local (mm)

6h Estação vs GCM diário

160

180

200

24h Estação vs GCM Diário

Figura 3 - Correlação entre máximos diários anuais do modelo
GCM com os máximos anuais dos dados observados na estação
pluviométrica, utilizando duração de 6 e 24 horas

10
20
30
60
120
180
360
720
1080
1440

Período de Retorno - T (Anos)
5
10
25
50
21,1
24,4
28,5
31,6
32,5
37,6
44,0
48,7
39,8
46,0
53,9
59,8
51,8
60,1
70,5
78,3
62,1
72,3
85,1
94,6
67,3
78,4
92,5
102,9
74,9
87,6
103,6
115,5
81,5
95,6
113,5
126,8
85,2
100,1
119,1
133,1
87,7
103,3
123,0
137,6

100
36,5
53,7
64,3
82,2
99,3
109,1
125,6
142,8
153,4
161,3

160.0
140.0
P (mm)

120.0
100.0
80.0
60.0
40.0
20.0
0.0

10

100
Duração chuva (minutos)
T 100 Anos - Junior e Magni (1999)

1000

T 100 Anos - 1933 - 1998

Figura 4 - Comparação da curva de precipitação de período de
retorno de 100 anos para equações ajustadas por Junior e Magni
(1999) e a equação ajustada neste estudo

cinco rodadas de cada cenário foram ajustadas a distribuição
de probabilidade Gumbel, utilizando o método dos momentos
e a IDF determinada. Uma IDF média de todas as rodadas foi
calculada, possibilitando o ajuste da equação (11). A título de
exemplo, o gráfico da Figura 5 apresenta a comparação das IDFs
obtidas de cada rodada para o período de controle, e a curva
ajustada à IDF média deste cenário. O mesmo procedimento foi
realizado para os cenários futuros RCP 2.6, RCP 4.5 e RCP 8.5,

Tabela 1 - IDF obtida através da equação determinada por
Junior e Magni (1999) com dados de 1933 a 1998
2
16,2
24,9
30,3
39,3
46,8
50,5
55,7
60,2
62,5
64,1

Período de Retorno - T (Anos)
5
10
25
50
22,2
24,9
29,0
32,5
32,6
36,6
42,6
47,8
39,1
43,9
51,1
57,3
50,0
56,1
65,3
73,3
60,4
67,8
78,9
88,5
66,3
74,4
86,6
97,2
76,4
85,7
99,8
112,0
86,9
97,5
113,5
127,3
93,3
104,7
121,9
136,7
98,1
110,0
128,1
143,7

180.0

todas as rodadas do modelo GCM. Essa verificação é importante
pelo fato da metodologia proposta estar relacionando, mesmo
que indiretamente, as séries diárias do modelo GCM com cada
uma das séries intra-diárias dos dados históricos observados na
estação pluviométrica.
Na Tabela 1 é apresentada a IDF calculada com a equação determinada por Junior e Magni (1999) e na Tabela 2 a IDF
com a equação aqui ajustada. A série histórica de dados horários
foi utilizada para gerar aprecipitação máxima de chuva para
cada duração (10, 20, 30 minutos e 1, 2, 3, 6, 12, 18 e 24 horas).
Entretanto, como enfatizado na metodologia, o procedimento
pode ser aplicado à qualquer intervalo de tempo disponível. A
Figura 4 apresenta um gráfico com a comparação das curvas
obtidas para T: 100 anos pelas duas equações. Os valores dos
parâmetros determinados para equação (9) foram: k =22,82, m
= 0,166,n =0,835e p =12,4.

Duração t
(minutos)

2
19,1
28,0
33,6
43,0
51,9
57,0
65,6
74,6
80,1
84,2

100
34,6
53,4
65,6
86,0
104,0
113,2
127,2
139,9
147,0
152,1

As rodadas de controle do GCM para o CMIP5 possuem séries disponíveis de 1850 a 2005, e os cenários futuros
de 2006-2100. Para a correlação com a IDF ajustada aos dados
observados, foram extraídas do GCM apenas a séries correspondentesà janela disponível no posto E3-035, isto é, de 1933 a 1998.
Especificamente, para o modelo CanEMS2 estão disponíveis cinco rodadas, tanto para o período de controle como
para cada um três cenários futuros, num total de 20 rodadas. Às

Figura 5 - Comparação das curvas de Precipitação para duração
diárias das cinco rodadas doperíodo de controle do GCM com
a curva da equação da IDF média ajustada
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possibilitando desta forma, reduzir o número de coeficientes
necessários para estabelecer as relações entre o período histórico, de controle e os cenários futuros. Os coeficientes r e q da
equação (11) ajustada são apresentados na Tabela 3 para cada
um dos cenários indicados.

A comparação da precipitação resultante das curvas
ajustadas é apresentada no gráfico da Figura 6. É importante
notar que as curvas extraídas do modelo GCM não estão corrigidas, e por este motivo estão defasadas em relação à curva
da IDF ajustada aos dados históricos. É interessante observar
também que todos os cenários futuros geraram curvas com
valores bastante similares umas às outras.
Os coeficientes aie bi que contabilizam a correção das
curvas geradas pelo do modelo GCM às geradas com os dados
históricos observados, são apresentados na Tabela 4, para cada um
dos intervalos de tempo (10, 20, 30 min, 1, 2, 3, 6, 12, 18 e 24h).
As equações de correções da Tabela 4, aplicadas às
equações ajustadas aos cenários futuros do GCM resultam nas
IDF apresentadas nas Tabelas 5, 6 e 7 para os cenários RCP 2.6,

Tabela 3 - Coeficientes da equação ajustada à IDF dos
cenários de controle e cenários futuros RCP 2.6, RCP 4.5 e
RCP 8.5 do GCM

r

Cenário
Controle
RCP 2.6
RCP 4.5
RCP 8.5

q

15,674
19,463
19,326
19,267

52,795
55,606
55,377
56,571

170,0
160,0
150,0
140,0

P (mm)

130,0
120,0
110,0
100,0
90,0
80,0
70,0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

T (Anos)
24 horas - Hist. Observado

Diário GCM - Média Rodadas Controle

Diário GCM - Média Rodadas RCP 26

Diário GCM - Média Rodadas RCP 45

Diário GCM - Média Rodadas RCP 85

Figura 6 - Comparação das curvas de Precipitação para duração de 24 horas (dados históricos observados) e duração diária das médias
das rodadas para cada cenário futuro do modelo GCM sem ajuste (correção de viés)
Tabela 4 - Coeficientes da Relação entre o cenário de
controle e a IDF determinada com base nos dados históricos
observados para cada intervalo de tempo

Duração t
(minutos)
10
20
30
60
120
180
360
720
1080
1440

Tabela 5 - Equação IDF média obtida para as rodadas do cenário
futuro RCP 2.6. Os períodos determinados foram 10, 20, 30 min
e 1, 2, 3,6, 12, 18 e 24 h

ai

bi

9,719
14,280
17,110
21,888
26,440
29,026
33,440
38,014
40,833
42,917

Duração t
(minutos)

0,0106
0,0106
0,0106
0,0106
0,0106
0,0106
0,0106
0,0106
0,0106
0,0106

10
20
30
60
120
180
360
720
1080
1440
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2
19,9
29,3
35,1
44,8
54,1
59,4
68,5
77,8
83,6
87,9

5
24,0
35,2
42,2
53,9
65,1
71,4
82,3
93,6
100,5
105,6

Período de Retorno T
10
25
50
27,6
33,2
38,1
40,5
48,7
56,0
48,5
58,4
67,1
61,9
74,4
85,5
74,8
89,9
103,3
82,1
98,7
113,4
94,6
113,7
130,7
107,5
129,2
148,5
115,5
138,8
159,6
121,4
145,9
167,7

100
43,8
64,4
77,2
98,3
118,7
130,3
150,2
170,7
183,4
192,7
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250,0

RCP 4.5 e RCP 8.5, respectivamente. As alterações calculadas em
relação à IDF histórica são o acréscimo na faixa de 4,47% (para
o cenário RCP 2.6) com tempo de retorno T de 2 anos, à 30,94%
para o período de retorno de 100 anos (no cenário RCP 8.5).
Estes resultados são similares com os encontrados por
Schardong e Simonovic (2013), no qual os autores utilizaram
os modelos do CIMP3 com metodologia distinta da utilizada
neste estudo, aplicada à mesma estação pluviométrica, porém
com série de dados ligeiramente diferentes devido à diferente
extensão de dados disponíveis nos modelos GCM do CIMP3.

P (mm)

200,0

0,0

Período de Retorno T (em anos)
5
10
25
50
24,3
28,0
33,7
38,8
35,6
41,1
49,5
57,1
42,7
49,2
59,4
68,4
54,5
62,8
75,7
87,2
65,8
75,8
91,4
105,3
72,3
83,2
100,3
115,6
83,2
95,9
115,6
133,2
94,6
109,0
131,4
151,4
101,7
117,1
141,2
162,6
106,8
123,1
148,4
170,9

100
44,8
65,8
78,8
100,4
121,3
133,1
153,4
174,4
187,3
196,8

T 50 Anos - RCP 2.6

T 50 Anos - RCP 4.5

T 50 Anos - RCP 8.5

150,0
100,0
50,0

10

100
Duração chuva (minutos)
T 100 anos - 1933 - 1998

T 100 anos - RCP 26

T 100 anos - RCP 45

T 100 anos - RCP 85

1000

Figura 8 - Precipitação gerada pela IDF determinada, para T: 100 anos
e diferentes durações. As curvas apresentadas foram determinadas
tomando como base o período observado 1933-1998 ajustadas para os
cenários futuros do modelo GCM, RCP 2.6, RCP 4.5 e RCP 8.5

100
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220,0
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180,0
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Período de Retorno T (em anos)
5
10
25
50
25,0
29,0
35,4
41,2
36,7
42,7
52,1
60,6
44,0
51,1
62,4
72,6
56,1
65,2
79,5
92,4
67,8
78,8
96,1
111,7
74,4
86,5
105,5
122,6
85,7
99,6
121,5
141,2
97,4
113,2
138,1
160,5
104,6
121,6
148,4
172,4
110,0
127,8
155,9
181,2

T 50 Anos - 1933 - 1998

1000

200,0

0,0

2
20,5
30,1
36,0
46,0
55,5
61,0
70,3
79,9
85,8
90,2

100
Duração chuva (minutos)

250,0

Tabela 7 - Equação IDF média obtida para as rodadas do
cenário futuro RCP 8.5. Os períodos determinados foram 10,
20, 30 min e 1, 2, 3,6, 12, 18 e 24 h
Duração t
(minutos)

10

Figura 7 - Precipitação gerada pela IDF determinada, para T: 50 anos
e diferentes durações. As curvas apresentadas foram determinadas
tomando como base o período observado 1933-1998ajustadas para os
cenários futuros do modelo GCM, RCP 2.6, RCP 4.5 e RCP 8.5

P (mm)

10
20
30
60
120
180
360
720
1080
1440

2
20,1
29,5
35,4
45,2
54,6
59,9
69,1
78,5
84,3
88,6

100,0
50,0

Tabela 6 - Equação IDF média obtida para as rodadas do
cenário futuro RCP 4.5. Os períodos determinados foram 10,
20, 30 min e 1, 2, 3,6, 12, 18 e 24 h
Duração t
(minutos)

150,0

160,0

140,0

Nas Figuras 7 e 8 é apresentada a comparação da equação IDF ajustada aos dados históricos observados e as equações
determinadas para os cenários futuros RCP 2.6, RCP 4.5 e RCP
8.5. As curvas apresentadassão para o período de retorno de
50 e 100 anos, respectivamente, e diferentes durações (10, 20,
30 min e 1, 2, 3, 6, 12, 18 e 24h). Na Figura 9 é apresentada a
IDF com duração de 24 horas e diferentes períodos de retorno
T, ajustada ao período histórico observado (1933 a 1998) e os
cenários futuros RCP 2.6, 4.5 e 8.5.
Estes resultados confirma a tendência do cenário RCP
8.5 ter impacto maior, conforme esperado. Já os cenários RCP

120,0

100,0

10

100
T (Anos)
24 horas - Hist. Observado

24 Horas - RCP 26

24 Horas - RCP 45

24 Horas - RCP 85

Figura 9 - IDF de 24 horas para diferentes períodos de Retorno (T).
As curvas apresentadas foram determinadas tomando como base o
período histórico observado (1933-1998)e os cenários futuros do modelo
GCM, RCP 2.6, RCP 4.5 e RCP 8.5
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amplification of precipitation extremes. Science, v. 321, n.
5895, p. 1481-1484, Sept. 2008.

2.6 e RCP 4.5 possuem comportamento similar, com resultados
bastante próximos entre ambos. Evidentemente existe a incerteza
associada à previsão de lon.

EUM, H.-I.; SIMONOVIC, S. P. Assessment on variability of
extreme climate events for the Upper Thames River basin
in Canada. Hydrological Processes, v. 26, n. 4, p. 485–499, 2012.

Conclusão

IPCC. Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Cambridge:
Cambridge University Press, 2007. 996 p. Contribution of
Working Group I to the Fourth Assessment Report of the
Intergovernmental Panel on Climate Change. [Solomon, S.,
D. Qin, M. Manning, Z. Chen, M. Marquis, K.B. Averyt, M.
Tignor e H.L. Miller (Ed.)].

Neste artigo, é apresentada uma metodologia para
estimativa de impacto das possíveismudanças climáticas em
curvas IDF, que geralmente são utilizadas para determinar
tormentas de projeto. A metodologia consiste em corrigir as
curvas IDF com base nas simulações dos modelos de circulação global (GCM) para cenários futuros, tomando como base
dados históricos observados e aplicando a correção através de
equações, que buscam estimar o erro sistemático naturalmente
embutido nestes modelos GCM.
Foram analisados três cenários futuros de um modelo GCM, RCP 2.6, 4.5 e 8.5 e cinco rodadas de cada um dos
cenários futuros. Do cenário de controle mais cinco rodadas
foram utilizadas para a correlações e ajuste do modelo GCM
em relação aos dados históricos observados.
A metodologia sugerida neste artigo foi aplicada a um
estudo de caso utilizando dados de uma estação pluviométrica/
pluviográfica localizada na cidade de São Paulo. Os resultados
indicam que existe expectativa de aumento dos eventos extremos, considerando as simulações do modelo GCM entre
aproximadamente 4,5% (para períodos de retorno menores)
e RCP 2.6, e mais de 30% para períodos de retorno maiores
(100 anos)no RCP 8.5. As incertezas acerca da assertividade
das previsões são grandes e, em caso de tomada de decisão, são
necessárias extensivas análises de todo o conjunto de modelos
e rodadas disponíveis, a fim de explorar de forma exaustiva os
limites inferiores e superiores destas possíveis alterações. Se a
tendência se confirmar de fato, é evidente que muitas das estruturas projetadas utilizando a IDF baseada apenas em dados
históricos, poderá falhar mais frequentemente em sua vida útil
do que o projeto inicialmente.
A metodologia apresentada se mostra eficaz e de fácil
aplicação com baixo uso de recursos computacionais. Embora
a tendência seja a utilização, no futuro, de modelos mais detalhados, os chamados modelos regionais com melhor resolução
espacial e temporal, os recursos computacionais que estes requerem tornam a sua utilização proibitiva. Ainda assim, é possível
aplicar a mesma metodologia de ajuste a modelos regionais ou
com melhor resolução espacial e temporal.

IPCC. Summary for Policymakers. Climate Change 2013: The
Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to
the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel
on Climate Change [Stocker, T. F., D. Qin, G.-K. Plattner,
M. Tignor, S.K. Allen, J. Boschung, A. Nauels, Y. Xia, V. Bex
and P.M. Midgley (eds.)]. Cambridge: Cambridge University
Press, 2013. .
JUNIOR, F. M.; MAGNI , N. L. G. Equações de Chuvas Intensas do
Estado de São Paulo. Governo do Estado de São Paulo - Secretaria
de Recursos Hídricos, Saneamento e Obras - Departamento de
Águas e Energia Elétrica -Centro Tecnológico de Hidráulica
e RecursosHídricos. São Paulo: [s.n.], (1999).
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Update of the intensity-duration-frequency equation
for the city of são paulo under the effect of climate
changes
ABSTRACT
There is great concern among the scientific community to understand adequately and comprehensively the effects of climate change on
extreme hydrological events such as precipitation, whose frequency and intensity admittedly have changed significantly in recent decades. Although
the real reason for climate change is somehow controversial, there is increasing consensus that this is one of the main factors causing disturbances in
precipitation. This paper presents a simplified methodology to update the
intensity duration frequency curves (IDF) considering the impact of climate
change. IDF curves are frequently used to design urban drainage, road
drainage and flood control structures. It is an expedient method to obtain
design ietographs and does not require specific knowledge. The assumption is
that the IDF used properly represents hydrological conditions during the life
of the designed structure. The methodology consists of creating a correlation
through spatial disaggregation and the use of transfer function from the
historical data observed to the historical scenarios of the global circulation
models (GCM). The correlation or bias correction established between the
historical period of observed data and the historical scenario of the GCM
is applied to the IDF equation adjusted for future scenarios, generating the
updated IDF curves under the influence of projected change in climate. The
methodology is applied to a station located in the city of São Paulo, Brazil
, whose equation is officially used by the city in their designs. The results
are compared to an existing equation and an equation fitted to the latest
available data. The GCM model used in the analysis was the CanESM2
from the Canadian Centre for Climate Modeling and Analysis. The results
show an increasing trend of extreme precipitation compared to the IDF
adjusted to the most recent data available. The increase is in a range of 4.5
% for a lower emissions scenario to about 31 % for a scenario with higher
emissions and longer return periods.

Keywords: IDF curves. Global circulation models. Drainage. Mathematical modeling
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RESUMO
A Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) é uma ferramenta que considera e quantifica o consumo de recursos e os impactos ambientais associados
a um produto, processo ou sistema durante o seu ciclo de vida, colaborando para uma melhor avaliação do desempenho global e das contribuições relativas para
diferentes fases do ciclo de vida, permitindo assim a indicação do desempenho global dos sistemas. Sob este aspecto, este artigo realiza a caracterização e análise
dos impactos ambientais através da ACV de diferentes cenários do uso da água em edificações. A análise de impactos ambientais foi realizada através do
software SimaPro 7.3.2 e do método IMPACT 2002+. Através dos resultados obtidos facilitou-se a identificação dos problemas existentes relacionados sob
o foco ambiental, promovendo a gestão sustentável com melhorias ambientais e na saúde humana.

Palavras Chave: Impactos ambientais. ACV. Uso da água em edificações.
Introdução
A conservação de água pode ser definida como qualquer ação que: reduza a sua captação nos mananciais, reduza os
usos consuntivos, reduza o desperdício ou as perdas, aumente a
eficiência do uso, aumente a reciclagem ou o reúso, e previna a
poluição da água. Ainda, de acordo com Gonçalves et al. (2009),
prevê a preservação em quantidade e em qualidade através da
tomada de dois tipos de ação: gestão da demanda e gestão da
oferta de água. O primeiro fica evidenciado quando se fala em
redução do uso da água, ou seja, usar a água de modo racional
evitando perdas e desperdícios. O segundo tipo trata da gestão
da oferta da água quando se cita o uso de fontes alternativas
tais como o reúso.
Muitos locais com recursos hídricos abundantes, mas
insuficientes para atender a demandas excessivamente elevadas,
já experimentam conflitos de usos e sofrem restrições de consumo que afetam o desenvolvimento econômico e a qualidade
de vida. O Brasil, apesar da grande disponibilidade de recursos
hídricos, possui diversas regiões que se encontram atualmente
sob estresse hídrico. Esse desequilíbrio pode ser de origem quantitativa, decorrente de períodos de maior escassez hídrica, ou de
origem qualitativa, resultante, por exemplo, de modificações da
qualidade da água pelo seu uso e pela urbanização.

A poluição e o uso inadequado da água comprometem
significativamente a qualidade desse recurso em várias regiões
do país (MANCUSO; SANTOS, 2003), principalmente em áreas
urbanizadas. A questão do saneamento básico, principalmente do
esgotamento sanitário adequado, no Brasil, ainda é um problema,
difícil de ser solucionado, pois, menos dametade da população
brasileira, ou seja, 44% dos domicílios possui acesso a rede de
coleta de esgotos e apenas 30,2% do esgoto coletado é tratado
(PNSB, 2010; OLIVEIRA et al., 2011).
A Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) é uma ferramenta
que considera e quantifica o consumo de recursos e os impactos
ambientais associados a um produto ou processo durante o seu
ciclo de vida (BOULLAY et al., 2011), colaborando para uma
melhor avaliação do desempenho global e das contribuições
relativas para diferentes fases do ciclo de vida, permitindo assim
a identificação de oportunidades de melhoria do ambiente e
do desempenho global dos sistemas (BENETTO et al., 2009).
Sob este aspecto, este artigo identifica o ciclo de vida
do uso da água em edificação, como estudo de caso, e determina seu inventário. Com isso o estudo realiza a caracterização e
análise dos impactos ambientais através da ACV e compara os
resultados dos impactos em diferentes cenários de uso da água.
Assim sendo, facilita a identificação dos problemas existentes
relacionados sob o foco ambiental.
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Material e métodos

a consolidação dos indicadores de impactos ambientais de uso
da água na edificação foi realizada uma investigação detalhada
quantitativa e qualitativa do uso da água, desde a entrada de água
(captação) até a disposição final como efluente, a qual gerou um
fluxograma de vazões de referência para o cálculo das cargas
ambientais de cada subsistema.
O processo de hidrometração foi realizado no sistema
hidráulico da edificação piloto, com o intuito de monitorar o
consumo, além de identificar os horários de consumo de pico. O
sistema de medição é remota, no qual os medidores, ao realizarem
a leitura de consumo, emitem pulsos, lidos e transmitidos por
um Cyble Pulsado a um Data Logger, modelo LOGBOX-AA
IP65, este por sua vez armazena os dados de vazão em intervalos
de tempo predefinidos, e são recolhidos de tempos em tempos,
com o auxilio de uma Interface de Comunicação Ótica, modelo
IrLink3-USB, transferem-se estas informações ao computador
(notebook), possibilitando a criação de um perfil de consumo
para o local. Após a instalação dos hidrômetros é acoplado o
leitor de pulsos e o Data Logger, responsáveis pela leitura e
armazenagem dos dados.
Os dados qualitativos disponíveis de água potável e
esgoto sanitário da ETE foram disponibilizados pelo setor de
saneamento da Universidade. As análises qualitativas complementares realizadas foram feitas no LACE (laboratório de análise
e controle de efluentes), Laboratório de águas, no Laboratório
de microbiologia e no Laboratório de saneamento ambiental da
Universidade. Todas as análises são realizadas de acordo com
o Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater
(APHA; AWWA; WEF, 1999).
Para completar o diagnóstico de uso da água, foi verificada a quantidade de energia gasta ciclo de vida do uso da água
na edificação, como por exemplo, no sistema elevatório para a
captação da água, nas bombas e na aeração da ETE, entre outros.
Por fim, para sistemas de aproveitamento de água
pluvial (cenário aproveitamento de águas pluviais), foram consideradas análises quali-quantitativas da água nos reservatórios
de armazenamento de águas pluviais já existentes no Centro de
Convivência da Universidade, que é um sistema novo, implantado
no ano de 2011. Os dados foram comparados com parâmetros
da NBR 15527 (ABNT, 2007) para fins não potáveis. E para
os elementos quali-quantitativos de esgoto (cenário reúso de
águas), foram utilizados os parâmetros de operação da ETE da
Universidade, e também as normas NBR 9649 (ABNT, 1986)
e NBR 12209 (ABNT, 2011).
Decidiu-se analisar os materiais que, por sua quantidade
presente nos sistemas, fossem relevantes para o resultado final
da pesquisa. Utilizando-se critérios de corte, foi verificado que
alguns parâmetros qualitativos do uso da água contribuem com
menos de 1% para a alocação dos sistemas, não representativos,
ou não foram detectados nos métodos analíticos e, por esse
motivo, não foram consideradas neste estudo.

Problemas de uso ineficiente da água nas edificações,
de maneira geral, são a causa para desperdícios ou perdas de
água no sistema hidráulico, muitas vezes decorrentes de concepções inadequadas de projeto, de procedimentos incorretos
de manutenção e/ou maus hábitos dos usuários. Também, após
o uso, quando há a disposição final inadequada do esgoto, gera
significativos impactos ao meio ambiente, e, consequentemente,
afeta a qualidade de vida da população.
Logo, os programas de conservação da água e de gestão
sustentável constituem-se em importantes ferramentas para
assegurar a oferta de água potável, por evitar o desperdício e
racionalizar o uso, e cada vez mais, os gestores têm pela frente
o desafio de criar condições que lhes possibilitem enfrentar
a dinâmica da oferta de água com a demanda, minimizando
impactos relacionados.
A metodologia da pesquisa se divide em quatro etapas.
Iniciando pela identificação e definição do diagnóstico do uso da
água em edificações de ensino superior, como estudo de caso,
através de adaptação da metodologia apresentada por Oliveira
(1999) e manual FIESP/ANA/SINDUCON-SP (2005). Para
o estudo de caso, analisou-se uma edificação no Campus Universitário I da UPF, identificada como a edificação piloto do
estudo. Os dados históricos disponibilizados foram desde o ano
de 2006 até 2012. Na edificação foram instalados hidrômetros e
equipamentos para a obtenção dos dados quantitativos de uso
da água. Os dados de qualidade foram obtidos junto ao setor
de saneamento da Universidade. Assim foram obtidos os dados
primários para o levantamento dos indicadores de uso da água.
Nesta etapa, foi realizada também a aplicação de questionários,
entrevistas e análises de documentos, buscando os indicadores
ambientais, utilizados no desenvolvimento da pesquisa.
Como segunda etapa, após a validação dos indicadores,
empregou-se a ACV atribucional para caracterizar e avaliar os
impactos do uso da água na edificação piloto – cenário atual.
Para isso, foi definido o escopo e a função do modelo, a unidade funcional, os fluxos de referência e o inventário dos dados,
conforme metodologia da NBR 14040 (ABNT, 2009a). Nesta
etapa, selecionou-se o método para a Análise de Impactos do
Ciclo de Vida (AICV), o IMPACT 2002+, e o software para a
obtenção dos resultados, o SimaPro 7.3.2.
A terceira etapa foi a análise dos impactos do uso da
água nos outros cenários da edificação piloto: cenário aproveitamento das águas pluviais e cenário reúso de águas.
A quarta e última etapa consistiu em comparar os
resultados obtidos entre os cenários, bem como identificar as
áreas e os cenários com maiores impactos.

Levantamento de dados
A análise considerou o consumo de água, de energia,
de produtos e as emissões (atmosféricas, no solo e nos recursos
hídricos) de todo o ciclo de vida do uso de água na edificação da
pesquisa. Desta forma é possível mensurar os impactos ambientais
gerados, o quantitativo de recursos e outros valores ambientais,
como pelas ações de conservação de água, por exemplo. Para

Considerações sobre a aplicação da ACV
Para analisar os impactos ambientais do ciclo de vida
do uso da água nos cenários da pesquisa, foi realizada a ACV
de todo o processo de uso da água, desde a entrada de água no
187

Metodologia ACV para caracterizar impactos ambientais relacionados a diferentes cenários de uso de água emedificações

sistema (extração da água da natureza) até o destino final da
água (lançamento do esgoto tratado no corpo hídrico receptor).
O escopo, a função do modelo, a unidade funcional, os
fluxos de referência, o inventário do ciclo de vida (ICV) e análise
(ACV), foram realizados com base na NBR 14040 (ABNT, 2009a)
e NBR 14044 (ABNT 2009b), e todos os dados utilizados na
aplicação da ACV foram relacionados à unidade funcional (o
valor médio de uso da água na edificação em um ano (m3.ano-1).
Para consolidar o inventário final do uso da água, foi
necessário relacionar os valores encontrados em cada etapa
com a unidade de referência do ciclo de vida, ou seja, o volume
médio anual de cada cenário. Isso significa que todos os fluxos
do uso da água foram transformados para esse valor de entrada
(unidade funcional) e o valor de geração de esgotos. Levou-se
em consideração a concentração média das principais substâncias presentes na água ou efluente, em mg.L-1, e seu volume
anual, e com isso pode-se obter as entradas e saídas de cargas
ambientais, em kg.ano-1.
Foi utilizada no estudo a alocação, e como critério de
alocação do sistema, o volume de água que abastece somente a
edificação piloto (vazão em m3.ano-1) e que vai ser distribuído
para o uso nesta edificação. Da mesma forma, foi considerado
para o tratamento na ETE somente a parcela referente às contribuições da edificação do estudo, realizando alocação com o
critério volume.

parativa entre produtos e estudos com ciclos de vida complexos
(PRé Consultants, 2010). O SimaPro é flexível para coletar,
analisar e acompanhar o desempenho ambiental dos produtos
e serviços, e contabilizar os impactos para a atmosfera, água e
solo.. Realiza a gestão de dados, o armazenamento (cadastro)
de inventários, executa cálculos e verifica a credibilidade (análise
de incertezas). Neste estudo, utilizou-se, em alguns fluxos, a
biblioteca de inventários Ecoinvent v2.1 do SimaPro. o
O método de avaliação de impactos selecionado foi o
IMPACT 2002 +, por ser um método já bastante utilizado no
mundo, mas principalmente por permitir resultados em nível
midpoint e endpoint, por realizar a normalização e ponderação
dos impactos, e por conter as categorias de danos: saúde humana,
qualidade do ecossistema, mudanças climáticas e esgotamento
de recursos naturais. O método IMPACT 2002+ é uma metodologia de avaliação de impactos, originalmente desenvolvida no
Instituto Federal de Tecnologia da Suíça (EPFL), é a junção dos
métodos clássicos com os orientados ao dano, a fim de absorver
suas respectivas limitações e agrupar os pontos positivos dos
métodos mais utilizados mundialmente em estudos de ACV.
O conjunto de dados do IMPACT 2002+ abrange uma
ampla variedade de efeitos sobre o meio ambiente. As entradas
referentes ao uso da água foram quantificadas, por exemplo, em
metros cúbicos (m3) e as entradas referentes aos produtos em
quilogramas (kg) de material. Para o consumo de energia, as
entradas foram quantificadas em (kWh). As saídas relativas às
emissões atmosféricas ao longo do ciclo de vida foram quantificadas em kg de gás emitido para a atmosfera. Já as saídas
relativas às emissões aquáticas foram quantificadas em kg de
substância emitida nos cursos d´água, e às emissões no solo, em
kg de substância despejada no solo. Todos como média anual.
Seguindo o método selecionado, para caracterização
dos impactos foram escolhidas as seguintes categorias de impactos ambientais: potencial de aquecimento global, potencial
de depleção do ozônio estratosférico, potencial de acidificação,

2.3 Caracterização e análise dos impactos ambientais
Para análise dos impactos ambientais utilizou-se o software SimaPro versão 7.3.2, desenvolvido pela empresa holandesa
PRé Consultants. O SimaPro é uma ferramenta profissional que
contém vários métodos de avaliação de impacto ambiental e
diversas bases de dados de inventários, que podem ser editados
e expandidos sem limitação. O software permite a análise com-

Figura 1 - Categorias de impactos, de danos e unidades correspondentes no Impact2002+
Fonte: Elaborado a partir de Jolliet et al. (2003 ) e PRé Consultants (2010)
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de eutrofização, ecotoxicidade aquática e terrestre, e carcinogênicos, por serem considerados mais significativas para este
estudo. Portanto, sua aplicação e análise foram realizadas de
acordo com os passos realizados pelo programa, conforme seu
manual (PRÉ CONSULTANTS, 2010).
A Figura 1 apresenta as categorias de impacto, de danos
e as unidades correspondentes.Todos os resultados do ICV são
ligados às categorias de impactos de pondo médio (Midpoints),
e estas por sua vez, são ligadas às quatro categorias de danos
(Endpoints). A publicação original deste método (JOLLIET et
al., 2003) pode ser útil para a compreensão da metodologia de
impacto, para as caracterizações de fluxos, e para os procedimentos de cálculos envolvidos.
Os resultados são posteriormente normalizados e
ponderados, de modo a perceber a magnitude do impacto na
globalidade do problema ambiental. Assim, o fator de dano é
normalizado dividindo-se o impacto por unidade de emissão
pelo impacto total de todas as substâncias da categoria específica
para a qual existem fatores de caracterização, por pessoa por
ano. Esta informação é agrupada para a formação de um escore
final que será o valor do indicador em pontuação única (Fator
de Ponderação) em uma unidade chamada Ecopontos (Pt) ou
quando o resultado em Pt é multiplicado por 1000 (mPt). A
magnitude deste valor numérico expressa a magnitude do impacto
ambiental global. Quanto maior for o valor do indicador, maior
será o impacto ambiental do produto, atividade ou exploração.
A Figura 2 apresenta o fluxogramado uso da água na
edificação do estudo com os limites da ACV e os subsistemas
considerados do cenário atual.

Carlo, também chamado de amostragem estocástica, envolve a
amostragem aleatória de cada distribuição de probabilidade de
acordo com o modelo, para produzir milhares de cenários. Cada
distribuição de probabilidade dos dados de entrada é relacionada
a uma grandeza de saída (SALLABERRY, 2009). O método
simula a variação dos parâmetros por meio do desvio-padrão
e das probabilidades fornecidas, retornando uma nova média e
desvio-padrão para cada parâmetro solicitado.

Resultados e discussão
A distribuição de volumes do ciclo de vida da água na
edificação, nos três cenários do estudo, pode ser observada na
Figura 3.

Figura 3 - Comparação dos resultados quantitativos de uso da
água nos diferentes cenários

Os resultados do estudo apontam que a menor retirada
da água subterrânea da natureza está no cenário Aproveitamento
de águas pluviais, cuja relação foi 0,83 comparando-se ao cenário
atual, ou seja, 17% menor. Já em relação o esgotoda edificação,
tratado na ETE e com destino final o córrego, a menor relação
foi estabelecida no cenário Reúso de águas, 13% menor que o
valor do cenário atual. O índice per capita de captação da água
subterrânea (q) de cada cenário foi 49,6 L/hab.dia para o cenário atual; 40,98 L/hab.dia para o cenário aproveitamento de
águas pluviais; e 44,41 L/hab.dia para o cenário reúso de águas.
Os resultados da análise dos impactos do estudo foram
obtidos com a utilização do software SimaPro 7.3.2, e a análise
foi realizada pelo método IMPACT 2002+. Na Tabela 1 pode-se
observar a comparação dos resultados das categorias de impactos
ambientais para os cenários analisados.
A maioria das categorias de impactos ambientais apresentadas na Tabela 1 tem relação com a fase de tratamento do
esgoto na ETE e sua disposição final no corpo hídrico receptor,
principalmente a eutrofização, ecotoxicidade e acidificação. O
uso do hipoclorito de sódio está relacionado principalmente às
categorias cancerígenos, não cancerígenos e depleção da camada de ozônio. As categorias de impactos: aquecimento global,
acidificação, energia não renovável e efeitos respiratórios, estão
associadas, principalmente, com a energia elétrica consumida nos
processos e o consumo de combustível fóssil em transportes, e

Figura 2 - Limites do sistema da ACV - Cenário Atual

Além do cenário Atual, na mesma edificação da pesquisa
foram analisados o cenário Aproveitamento de águas pluviais e
o cenário Reúso de águas.
Tendo por objetivo respaldar e validar os resultados da
ACV, foi aplicada a análise de incerteza e qualidade dos dados.
Assim, para analisar as incertezas associadas com a análise do
inventário, avaliação do impacto e os processos de normalização
e ponderação, utilizou-se a análise de Monte Carlo, realizada
pelo próprio software SimaPro 7.3.2. O método de Monte
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também pelo tratamento do esgoto. Os resultados da caracterização dos impactos, na Tabela 1, indicam que o cenário reúso
de águas é o mais impactante negativamente, pois apresenta os
maiores valores em todas as categorias.

observa nenhum efeito. Para o caso de ocupação terrestre, os
danos podem ser causados pelo aumento no tamanho da área
ocupada, ou no tempo de ocupação de restauração para uma
área anteriormente convertida (PRÉ CONSULTANTS, 2010).

Tabela 1 - Comparação dos resultados das categorias de
impactos para os cenários analisados

Tabela 2 - Comparação dos resultados das categorias de danos
para os cenários analisados

Categorias
de impactos
ambientais

Cenário

Impactos
por
Categorias
de danos

Unidade

Atual

A. Pluvial

Reúso

Cancerígenos
(toxicidade
humana)

kg C2
H3Cl eq

0,221

0,175

0,24

Saúde
humana

Não
cancerígenos

kg C2
H3Cl eq

2,08

1,72

2,18

Depleção da camada de ozônio

kg CF
C-11 eq

1,1E-6

7,6E-7

Efeitos
respiratórios

kg C2H4
eq

1,1E-2

Ecotoxicidade
aquática

kg TEG
water

Acidificação
aquática

Cenário
Unidade

Atual

A. Pluvial

Reúso

DALY

2,7E-5

1,9E-5

2,8E-5

Qualidade do
ecossistema

PDF.m2.yr

195

206

215

1,2E-6

Mudanças
climáticas

kg CO2 eq

225

182

246

7,0E-3

1,1E-2

MJ

319

211

321

3,39E6

3,7E6

3,74E6

Esgotamento
dos recursos
naturais

kg SO2
eq

1,2E4

1,32E4

1,33E4

Eutrofização
aquática

kg PO4
eq

1,78E4

1,94E4

1,96E4

Aquecimento
global

kg CO2
eq

225

182

246

Energia não
renovável

primary

318

210

320

MJ

Fonte: elaborado a partir de SIMAPRO: método Impact 2002+

Na Tabela 2 a categoria de danos Recursos Naturais
relaciona-se aos recursos naturais e aos combustíveis fósseis.
Não renovável diz respeito ao estoque finito de matéria-prima.
A base para análise dos danos aos recursos é feita em função da
necessidade adicional de energia para extração desses recursos
à medida que sua concentração decresce. Isto é, quanto mais
recursos são extraídos, tanto maiores serão as necessidades de
energia para sua extração no futuro. É expressa em MJ de energia. E a categoria Mudanças Climáticas, expressa o aquecimento
global causado pelos gases do efeito estufa e é expressa em kg
de CO2 equivalentes. Como exemplo, na Tabela 2, o cenário
aproveitamento de águas pluviais apresentou o menor valor
dos cenários, de 182 Kg de dióxido de carbono equivalentes,
contribuintes para o impacto aquecimento global. Aquecimento
global refere-se ao aumento da temperatura média da Terra,
que, por sua vez, causa alterações no clima terrestre. Estando
o clima mais quente, isso leva a mudanças no regime de chuvas,
aumento do nível do mar e diversos outros impactos no ambiente
natural e no homem.

Fonte: Elaborado a partir de SIMAPRO: método Impact 2002+

Na Tabela 2 pode-se observar a comparação dos resultados das categorias de danos para os cenários analisados. A
categoria de dano Saúde Humana do Impact 2002+ envolve a
ciência de que qualquer indivíduo pode ser prejudicado tanto
pela diminuição do tempo de vida por uma morte precoce,
quanto pela redução, temporária ou permanente, de alguma das
funções vitais do organismo. É expressa em DALY (Disability
Adjusted Life Years), que em português seria Deficiência Ajustada
de Anos de Vida, comparando tempo vivido com incapacidade
e o tempo perdido devido à mortalidade prematura, em relação
a uma esperança de vida ideal cujo padrão utilizado foi o do
Japão, país com maior esperança de vida ao nascer do mundo
(80 anos para homens e 82,5 anos para mulheres). O DALY é
uma escala de pesos que foi desenvolvida para a OMS e para o
Banco Mundial para diversas inaptidões causadas por doenças,
cuja pontuação da escala varia de zero a um (PRÉ CONSULTANTS, 2010). O valor zero indica saúde perfeita, enquanto o
valor um significa a morte.
Na categoria de dano Qualidade do Ecossistema da
Tabela 2 é utilizada a unidade PDF.m2.yr (Potencially Disasppeared
Fraction – PDF) ou Potencial de Desaparecimento de Espécies,
por área por ano. Baseia-se no cálculo da fração potencial afetada (PAF) de espécies em relação à concentração de substâncias tóxicas. A PAF expressa a porcentagem de espécies que é
exposta para uma concentração acima do limite no qual não se

Figura 4 - Comparação dos diferentes cenários analisados, por
categoria de danos

190

RBRH – Revista Brasileira de Recursos Hídricos Volume 19 n.4 –Out/Dez 2014,186-194

A Figura 4 apresenta a comparação dos resultados
da análise de impactos ambientais em nível de danos, dos três
cenários considerados na pesquisa – Cenário Aproveitamento
de Águas Pluviais; Cenário Atual de uso da água; e Cenário
Reúso de Águas.
De maneira geral, os resultados apresentados na Figura
4, nos três cenários analisados, tiveram comportamentos que
confirmaram as expectativas iniciais da pesquisa. Observa-se
que o cenário Aproveitamento de águas pluviais se apresenta
com reduções dos valores de impactos em relação aos outros
cenários, o que já era esperado, devido, principalmente, à redução
na vazão de captação de água subterrânea, quando comparado
ao cenário atual da edificação, e devido à redução de cargas
ambientais, quando comparado ao cenário reúso de águas. Na
categoria Qualidade do ecossistema os valores se apresentaram
maiores no cenário Aproveitamento de águas pluviais em relação ao cenário Atual, devido ao aumento de cargas ambientais
causadas pela água do sistema de aguas pluviais não ser potável.
A Tabela 3 apresenta a comparação dos resultados finais
normalizados da análise de impactos na dimensão ambiental
dos três cenários considerados na pesquisa, e os valores do
indicador ambiental global final da Pontuação única (Total) de
cada cenário. Assim sendo, fornece a magnitude do impacto na
globalidade do problema ambiental.

e transportes rodoviários associados aos insumos e rejeitos.
Quanto aos impactos na qualidade do ecossistema está associado,
principalmente, ao lançamento do esgoto tratado no rio com
excesso de fósforo e nitrogênio, responsáveis pela eutrofização.
A Figura 5 apresenta a comparação dos resultados finais
da análise de impactos na dimensão ambiental dos três cenários
considerados na pesquisa, com a representação ambiental final
da Pontuação única (total) de cada cenário.

Tabela 3 - Comparação dos impactos ambientais nos diferentes
cenários da ACV

Pode-se observar na análise da pontuação única (ou
indicador ambiental global final) de cada cenário considerado,
que o cenário Aproveitamento de águas pluviais apresenta o
menor valor global de impactos ambientais (37,5 mPt); o cenário atual de uso da água apresenta valor final de 42,8 mPt; e
o cenário que apresenta o maior valor global de impactos ambientais foi o cenário Reúso de águas, com 46,6 mPt. ou seja, o
cenário Aproveitamento de águas pluviais apresentou impactos
ambientais 12,4% menores que o cenário Atual (referência) e o
cenário Reúso de águas apresentou impactos ambientais 8,9%
maiores que o cenário Atual.
A consistência dos dados utilizados na pesquisa foi
analisada em função do atendimento total, parcial ou não dos
indicadores. O produto comparado nos cenários é de mesma
função, definido no escopo como a água utilizada na edificação;
assim o item diferenças na função entre produtos foi atendido
totalmente. Da mesma forma o item diferenças temporais, em
função de ser igual para os cenários. Já as diferenças nas fontes,
precisão dos dados, tecnológicas e geográficas, foram atendidas
parcialmente, em função de cada ICV que foi obtido a partir de
dados coletados, banco de dados e fontes secundárias. Mas isso
foi definido no escopo da pesquisa como aceito. Os itens que
foram atendidos de maneira parcial foram avaliados como representativos, parcialmente representativos e não representativos.
A partir dos dados dos cenários analisados, aplicou-se
uma análise de Monte Carlo através do SimaPro. Foram realizados
10.000 iterações e o coeficiente de confiança adotado foi de 95%.
Cada cenário possuiu um valor médio, a mediana, desvio-padrão,
o coeficiente de variação, um valor mínimo e um valor máximo
que são os valores de 2,5% e 97,5%, respectivamente, e o erro
padrão da média. Na Figura 6 se observa a representação da
análise de incertezas no cenário atual.

Atual
(mPt)
3,8
14,2

Cenário
A.Pluvial
(mPt)
2,75
15,1

Reúso
(mPt)
3,92
15,7

Mudanças
climáticas

22,7

15,7

24,8

Esgotamento
dos recursos
naturais

2,11

1,39

2,12

Total

46,8

37,5

46,6

Impactos
Saúde Humana
Qualidade do
ecossistema

Figura 5 - Comparação dos resultados ambientais finais dos
diferentes cenários analisados

Fonte: elaborado a partir de simapro: método Impact 2002+

Na Tabela 3 os fatores de danos foram normalizados
pelo SimaPro, dividindo-se o impacto por unidade de emissão
pelo impacto total de todas as substâncias da categoria específica
para a qual existem fatores de caracterização, por pessoa por
ano. Pode-se observar na Tabela 3 que, para os três cenários
analisados, as mudanças climáticas seguidas da qualidade do
ecossistema foram os problemas mais relevantes. No que se
refere ao Aquecimento Global (categoria de impacto ambiental que compõe a categoria de danos mudanças climáticas), se
observa que ele está associado ao processo anaeróbio da ETE,
onde não foi previsto um sistema de captação e recuperação do
metano, bem como está vinculado à energia elétrica consumida no processo de tratamento aeróbio (lodo ativado) da ETE
191

Metodologia ACV para caracterizar impactos ambientais relacionados a diferentes cenários de uso de água emedificações

Figura 6 - Representação da análise de incertezas no cenário atual de uso da água

Figura 7 - Análise de incerteza dos impactos de danos

Conclusões

Ao se analisar os resultados dos três cenários, o cenário
que apresentou melhor resultado na análise de incerteza foi
o cenário atual do uso da água. Isso se deve ao fato de que a
maioria dos dados utilizados foram coletados in loco (primários)
e do banco de dados Ecoinvent, avaliados na análise como
completamente representativos. Já nos cenários aproveitamento
de águas pluviais e reúso de águas, foram utilizados mais dados
secundários (da literatura), considerados parcialmente representativos na análise, e por isso apresentaram distribuição aleatória
mais dispersa que o cenário atual.
A Figura 7 apresenta a representação da análise de
incertezas das categorias de danos dos impactos ambientais.
No estudo de caso foram analisados os requisitos de
qualidade dos dados e observou-se que a maioria dos dados é
completamente ou parcialmente representativa. A análise de
Monte Carlo apresentou uma análise aleatória consistente e
foi considerada aceita. Observa-se nos resultados da Figura 7
que na categoria de danos Mudanças climáticas o coeficiente
de variação foi maior quando comparado às outras categorias,
e isso se apresenta em todos os cenários analisados. Também o
erro padrão dessa categoria foi o mais elevado, maior que 1%,
porém menor que 5%.Entretanto, ao se analisar os resultados
finais (pontuação única) do erro padrão, em todos os cenários
os valores foram menores que 1%. Com isso, considerou-se
que a análise de incerteza dos dados é aceita, dentro do limite
esperado, e o estudo de caso demostrou que a ACV pode ser
uma ferramenta para a caracterização e avaliação de impactos
do uso da água.

Neste artigo se avaliou os impactos ambientais associados ao uso da água em diferentes cenários de edificações,
em um estudo de caso. Quanto ao impacto ambiental final (ou
indicador ambiental global final) o melhor cenário é o do aproveitamento de águas pluviais, pois apresentou o menor valor
global de impactos ambientais e o cenário que apresentou o
maior valor global de impactos ambientais foi o cenário reúso
de águas. Ressalta-se que, mesmo que seja utilizada uma fonte
alternativa de água, ainda há muitas ações e melhorias a serem
feitas para que os impactos do uso da água sejam minimizados
de maneira satisfatória, reduzindo danos ao ambiente e a sociedade. Observou-se que quanto menor o consumo de água na
edificação, menores os impactos relacionados.
A partir dos resultados obtidos e identificação de etapas
críticas, foi possível sugerir melhorias nos sistemas para minimizar os impactos ambientais mais significativos e sugestões
que contribuirão no estabelecimento de procedimentos para a
gestão sustentável da água, e opções de intervenções e melhorias
para a redução do consumo da água em edificações, como por
exemplo, para o caso da categoria qualidade do ecossistema,
principalmente o efluente tratado e lançado no rio, devem ser
revistos os processos e eficiências na ETE a fim de melhorar
os parâmetros nitrogênio e fósforo, especialmente, pois são
os maiores problemas ambientais relacionados à eutrofização
aquática, entre outros. Para melhora na categoria de impactos
mudanças climáticas, uma recuperação energética do metano
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produzido pelo processo anaeróbio (reator anaeróbio da ETE),
apresentaria melhores condições ambientais resultando, assim,
em uma diminuição nas cargas e emissões atmosféricas geradas no processo, reduzindo gases do efeito estufa, e tornando
possível uma redução na energia elétrica gasta na própria ETE.
Em relação ao uso da metodologia ACV destaca-se
que, apesar da importância da água, os impactos sobre seu uso
têm sido pouco representados desde o início da metodologia
da ACV. Até o momento, os poucos métodos de AICV (análise
de impactos do ciclo de vida) que possuem a categoria “uso da
água” não incluem as significativas consequências ambientais
da redução da qualidade e disponibilidade local da água. Nesse
aspecto, os métodos de AICV necessitam ainda avançar, como
por exemplo, na disponibilidade hídrica local, oferta e demanda
de água dos usos, dados qualitativos, entre outros.
Outro aspecto na aplicação da ACV, é que no Brasil, a
utilização de metodologias já desenvolvidas em outros países é
prática comum, visto que não há ainda nenhuma metodologia
desenvolvida especificamente para o país. Há uma enorme necessidade de se adaptar ou criar novas metodologias de impactos
com a finalidade de levar em consideração categorias de impactos
inerentes ao contexto brasileiro, como por exemplo, erosão/
assoreamento, impactos nos recursos hídricos, fauna e flora, etc.
Contudo, a contribuição do método ACV não se esgota apenas
na sua aplicação plena. Encontra-se razoavelmente difundida a
compreensão de que enseja um modo de pensar que amplia a
percepção dos impactos e contribui significativamente com a
construção da sustentabilidade.
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Life Cycle Assessment (LCA) is a tool that considers and
quantifies the consumption of resources and the environmental impacts associated with a product, process or system during its life cycle, contributing to
a better assessment of the overall performance and providing contributions
relating to different stages of the life cycle, thereby allowing an indication
of the overall performance of the systems. From this perspective, the article
characterizes and analyses environmental impacts of different scenarios of
water use in buildings by LCA. The analysis of environmental impacts
was performed using SimaPro7.3.2 software and the IMPAC2002 + method. The results obtained made it easier to identify existing problems from
the environmental perspective, promoting sustainable management with environmental and human health improvements.
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RESUMO
As bacias hidrográficas costeiras do nordeste do Brasil têm tido um processo intensivo de ocupação nas últimas décadas. Sendo assim, o planejamento do uso do solo deve ser considerado como uma atividade essencial a ser priorizada. Este trabalho trata da análise de risco à perda de solo, que é
interpretada como um estudo-chave para a adequada ocupação de bacias hidrográficas. O objetivo foi avaliar o risco à perda de solo, com base nos cenários de
uso atual e potencial, na bacia hidrográfica do rio Abiaí-Papocas, na região litorânea sul do estado da Paraíba. A metodologia para a realização do trabalho
envolveu a avaliação à propensão ao risco à perda de solo, considerando o uso potencial das terras das sub-bacias dos rios, definido por meio da distribuição
do coeficiente de rugosidade. Foram construídos mapas de temas influentes, além dos cenários de ocupação da bacia, aos quais se associaram valores em uma
escala de propensão à perda de solo para definição do risco e indicação dos usos mais apropriados. A comparação dos cenários de uso do solo atual e potencial
permitiu concluir que a forma atual de ocupação está mais propensa ao risco em 67,24% da área da bacia hidrográfica do rio Abiaí-Papocas.

Palavras Chave: Bacia hidrográfica. Ecodinâmica. Risco à perda de solo. Uso e ocupação das terras.
INTRODUÇÃO
Nas últimas décadas, o processo de ocupação das bacias
hidrográficas costeiras do nordeste brasileiro tem sido intenso.
Isso indica que o planejamento dessa ocupação deve ser encarado
como uma atividade imprescindível, haja vista os determinantes
ambientais e sua compatibilização com os diversos usos do solo,
notadamente naquelas bacias hidrográficas que contribuem para
a formação de reservatórios fluviais destinados a sistemas de
abastecimento de água.
Por outro lado, o planejamento ambiental tem se tornado
cada vez mais fortalecido dentre as políticas governamentais,
principalmente no que tange aos recursos hídricos. Cita-se como
exemplo a Política Nacional dos Recursos Hídricos do Brasil
(BRASIL, 1997), que em seu Artigo 5º define, como um dos
seus instrumentos, os Planos de Recursos Hídricos, orientados
para unidades mínimas de gestão, as bacias hidrográficas. Outro
exemplo a ser ressaltado é a adoção, pelo Ministério do Meio
Ambiente (MMA), do instrumento da Avaliação Ambiental
Integrada (AAI) de Bacia Hidrográfica como estratégia para a
redução dos conflitos nos licenciamentos ambientais (CABRAL
CRUZ et al., 2013).
Neste sentido, o estudo de risco à perda de solo, é
um dos elementos que podem fundamentar o planejamento
de bacias hidrográficas, definir metas, objetivos e ações a serem desenvolvidas nos seus estudos e planos ambientais e de
recursos hídricos.
Guerra et al. (2007) destacam o fato da bacia hidrográfica
ser a unidade natural de análise da superfície terrestre, onde é
possível reconhecer e estudar as inter-relações existentes entre

os diversos elementos da paisagem e processos envolvidos,
logo passando a representar a unidade ideal de planejamento de
uso das terras. Assim, Rahman et al. (2009) consideram que o
mapeamento dos riscos à perda de solo pode ser efetivamente
utilizado para a formulação de estratégias de planejamento e
gerenciamento para a proteção e conservação do solo na bacia
hidrográfica. Evidentemente a proteção contra a erosão do
solo constitui ação primordial no processo de conservação dos
recursos hídricos superficiais. Esses riscos só podem ser identificados a partir do conhecimento de diversos temas influentes e
envolve a caracterização física do solo porque ela indica pontos
instáveis ou estáveis das terras das bacias hidrográficas.
A perda do solo através dos processos erosivos vem
sendo um dos grandes problemas identificados em diversas partes da superfície terrestre. De acordo com D’Agostini (1999), a
percepção corrente dos processos erosivos se relaciona com seu
aspecto físico degradador e há a necessidade de migração para
o entendimento de uma ameaça à sustentabilidade das relações
homem-meio, com modelagens não relacionadas à predição dos
seus resultados, mas do equacionamento do problema e como
esse pode interferir na natureza comportamental, de prioridades,
de valores e critérios.
O risco é a probabilidade de perdas futuras e se constitui
na interação entre dois fatores básicos, a ameaça e a vulnerabilidade (ARBOLEDA, 2008; UNISDR, 2009). Ao longo dos
anos diversas metodologias foram sendo desenvolvidas com o
intuito de mensurar os níveis de risco aos quais se encontram
submetidas determinadas áreas. Algumas delas se pautam na
utilização de modelos matemáticos e simulação (ROSA et al.,
2000; BESKOW et al., 2009), outras em sistemas de informações
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geográficas e técnicas de sobreposição de mapas (KHEIR et al.
2008; WANG et al., 2008; ).
O estudo do risco à perda do solo, conforme o modelo
proposto por Crepani et al. (2001) visa mensurar em que grau
os processos naturais de perda de solo, ameaçam a relação
homem-meio, servindo assim de suporte à busca pelo equacionamento do problema. Assim, a metodologia para a avaliação
da vulnerabilidade à perda de solo, proposta por esses autores,
considera os fatores ambientais e antrópicos. É pautada nos
conceitos da ecodinâmica associada à utilização de imagens de
satélite, permitindo, dessa forma, uma visão sinótica, repetitiva
e holística da paisagem.
Deve ser observado que, o método de exame pelo qual
se inferem os efeitos relativos às causas, envolvendo os conceitos de risco e vulnerabilidade, convenciona-se tratar de uma
metodologia denominada de análise de risco. Para a obtenção
do Risco (Rs) utiliza-se, neste trabalho, um modelo empírico,
aplicado individualmente a cada unidade territorial básica, que
considera os aspectos: Geologia (G), Geomorfologia (R), Solos
(S), Vegetação (Vg) e Clima (C), aos quais se associam valores.
Entre os usuários anteriores desse modelo, Ribeiro e Campos
(2007), identificaram que 95% da área total da região do Alto
Rio Pardo, em Pardinho, São Paulo apresentam grau de risco
classificado como medianamente a moderadamente estável.
Por outro lado, Rocha et al. (2009), consideram que o
coeficiente de rugosidade (CR) é um parâmetro que permite a
definição do uso potencial da terra, com relação às suas características, para a agricultura, pecuária ou reflorestamento. Para
seu cálculo, considera como parâmetros básicos a densidade de
drenagem da bacia hidrográfica (definida como a relação entre o
comprimento dos rios que a compõe e sua área) e a sua declividade média. Portanto, o coeficiente de rugosidade se apresenta
como um elemento de utilidade para o planejamento e análise
do grau de deterioração ou degradação em bacias hidrográficas,

conforme observado por Baracuhy et al. (2003); Pissarra et al.
(2004), Sampaio et. al. (2010) e Silva et al. (2010).
Segundo Oliveira e Rodrigues (2009), os cenários pretendidos relativos às definições para o uso potencial da terra,
indicam possibilidades de utilização, atendendo diferentes formas
de uso, configurando-se num importante instrumento de apoio
à tomada de decisões, visando o estabelecimento de políticas
adequadas para o uso do solo na bacia hidrográfica.
Nesse contexto, este trabalho teve como objetivo
principal avaliar o risco à perda de solo na bacia hidrográfica do
rio Abiaí-Papocas, no litoral sul do estado da Paraíba, com base
nos cenários de seu uso atual e potencial. Pretende-se, dessa
forma, orientar os tomadores de decisão sobre o planejamento
do espaço geográfico da bacia hidrográfica visando a recomendação da adoção das melhores práticas de conservação do solo.
A comparação dos cenários atual e potencial de uso e
ocupação do solo na bacia hidrográfica permitiu concluir que
a forma atual de ocupação gera maiores propensões ao risco à
perda do solo em 67,24% de sua área.

LOCALIZAÇÃO E DESCRIÇÃO DA ÁREA DE
ESTUDO
A bacia hidrográfica do rio Abiaí-Papocas possui
área de 462,36km² e se localiza entre os paralelos 7°32’S e
7°18’S e os meridianos 36º08’O e 34º48’O, na interface entre
a Zona da Mata paraibana e pernambucana, compreendendo
parte dos municípios de Pedras de Fogo, Alhandra, Pitimbú e
Caaporã no estado da Paraíba, com uma área de 375,21km², e
os municípios de Itambé e Goiana no estado de Pernambuco,
com uma área de 87,15km² (Figura 1). É uma área sedimentar
na área de abrangência do grupo Barreiras inserida nas unidades
da Planície Costeira e dos Tabuleiros Costeiros, caracterizados

Figura 1 - Localização da bacia do rio Abiaí-Papocas
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Figura 2 - Delimitação das sub-bacias

pelas baixas altitudes. A ocupação do solo se caracteriza pelo
uso intensivo da agricultura, seguido de áreas de expansão
urbana e industrial, mas ainda com porções residuais de Mata
Atlântica, com destaque para grande área ocupada com vegetação
de mangue. As precipitações anuais têm média de 1.700 mm
(BEZERRA, 2013), sendo o clima predominante na região o
tropical úmido.
A bacia hidrográfica do Abiaí-Papocas é considerada
como de grande importância, haja vista a existência de mananciais,
que atenderão, em curto prazo, à ampliação do abastecimento
da região metropolitana da capital do estado da Paraíba, João
Pessoa, com vazão de adução estimada em 1.200 L.s-1.
Para a análise mostrada nesse trabalho, a bacia hidrográfica foi subdividida em 10 sub-bacias (Figura 2). A sub-bacia
do rio Papocas é a de maior expressividade no tocante ao comprimento de rios, seguida pela sub-bacia do rio Aterro, porém,
em termos de área, essa situação se inverte. A sub-bacia menos
representativa relativamente ao comprimento dos rios é a do
Cupissura que corresponde a 0,68%, enquanto que a Dois Rios
é a menos representativa em área, correspondendo a 5,12% da
área da bacia hidrográfica do rio Abiaí-Papocas.
Os rios principais são o Abiaí e o Papocas que é afluente
ao primeiro no seu baixo curso. O ponto mais elevado do rio
Abiaí se encontra numa altitude de 50m, desembocando no mar,
enquanto que o rio Papocas nasce em altitudes próximas a 60m.

sibilidades de perda de solo por processos erosivos comparou
duas situações: o uso e ocupação atual e o uso planejado com
base no Uso Potencial da Terra nas diversas sub-bacias do rio
Abiaí-Papocas. A Figura 3 apresenta o fluxograma adotado
para execução da análise, sendo esta dividida em três etapas.
A primeira consiste no diagnóstico realizado a partir de bases
cartográficas e imagem de satélite. A segunda na aplicação do
método desenvolvido por Crepani et al. (2001) e a terceira no
cruzamento de cenários para definição do cenário ideal e realização dos prognósticos.

Obtenção, homogeneização e tratamento dos
dados utilizados
A análise do risco à perda de solo tem como subsídios
cinco temáticas básicas: geologia, geomorfologia, solos, uso e
ocupação (atual e planejado) e climatologia.
Os dados básicos para elaboração das diversas temáticas
se encontravam em meio analógico e em meio digital tipo CAD
– Computer Aided Design, e em formato shapefile. As escalas desses
produtos variavam de 1:25.000 a 1:100.000. Todos os dados
foram convertidos para formato shapefile e reprojetados para o
datum horizontal SIRGAS 2000, sendo definido como escala
do mapeamento a 1:100.000. Todos os mapas foram elaborados
usando um Sistema de Informações Geográficas (SIG).
A partir dos usos do solo predefinidos e predominantes
na bacia hidrográfica, foram realizadas visitas ao campo com
o auxílio de um coletor de dados GPS (Sistema de Posicionamento Global) para a validação dos resultados obtidos a partir
da interpretação da imagem de satélite.

METODOLOGIA
A análise de cenários voltados à identificação das pos197
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Figura 3 - Fluxograma para análise do risco à perda de solo

Caracterização Física: Coeficiente de Rugosidade
e o Uso Potencial da Terra

D, segundo Sicco-Smit (1978), toma-se o cálculo da amplitude
do CR, que se trata da diferença entre o maior e menor valor
obtido desse parâmetro para as diversas sub-bacias. O valor da
amplitude é dividido por quatro, determinando assim o intervalo
correspondente a cada classe. Os valores do CR de cada sub-bacia
enquadram-nas em uma das quatro classes, onde:
Os menores valores do CR pertencem à Classe A;
Os maiores valores do CR pertencem à Classe D;
Os valores intermediários do CR, respeitando os intervalos definidos com base na amplitude, pertencem à Classe
B e à Classe C.

A análise quanto ao uso potencial da terra foi feita
à luz do conceito do coeficiente de rugosidade, definido por
Sicco-Smitt (1978). Para o seu cálculo, para sub-bacias, entende
como componentes independentes a densidade de drenagem
da sub-bacia e a sua declividade média, conforme as Equações
1, 2 e 3:
CR  D  H 				
D  Cc / A
		
H = ΣLCn × Dh / A 		

((

)

)

(1)(1)

(2)
(3)

Avaliação do Risco à Perda de Solo

onde:

A análise do risco se pauta no conceito de Unidade de
Paisagem Natural que, conforme Crepani et al. (2001), se trata
de unidade territorial básica, a qual agrupa um determinado
espaço ambiental com suas características físicas, os eventos
e interações que nesse ocorrem. É essencial em seu estudo o
conhecimento da gênese, constituição física, forma e estágio de
evolução e cobertura vegetal. O resultado das diversas interações
então é representado em forma de imagens.
O cálculo do risco para os cenários atual e potencial,
se baseia na metodologia proposta por Crepani et al. (2001),
onde se aplica a Equação 4 a partir do processo de álgebra de
mapas, sendo os resultados comparados à escala de propensão
associada ao risco à perda de solo conforme a Tabela 1. A escala
de propensão ao risco à perda de solo mostrada na Tabela 1
varia conforme a categoria morfodinâmica, onde os valores mais
próximos a 1,0 relacionam-se com maior estabilidade, valores
em torno de 2,0, estabilidade intermediária e valores próximos
a 3,0 são os mais instáveis.

CR - coeficiente de rugosidade (km-¹)
D - densidade de drenagem da sub-bacia (km.km-²)
H - declividade (adimensional)
Cc - comprimento dos cursos d’água da sub-bacia (km)
A - área da sub-bacia (km²)
∑L.Cn - somatório dos comprimentos das curvas nível
mapeadas na sub-bacia (m)
∆h - equidistância das curvas de nível (m) (∆h = 10m).
Sicco-Smit (1978) consideram que o coeficiente de
rugosidade é um parâmetro que permite a definição do uso
potencial da terra com relação às suas características para a agricultura, pecuária ou florestamento. O coeficiente de rugosidade
indica assim as áreas com maior risco à erosão, sendo com isso
possível a classificação dos potenciais usos em quatro classes:
Classe A: solos apropriados para agricultura;
Classe B: solos apropriados para pecuária;
Classe C: solos apropriados para pecuária/florestamento;
Classe D: solos apropriados para florestamento;
Para a obtenção das classes de uso potencial A, B, C e

Rs  G  R  S  Vg  C / 5
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Tabela 1 - Escala de propensão ao risco à perda de solo

3,0
2,9
2,8
2,7
2,6
2,5
2,4
2,3
2,2
2,1
2,0
1,9
1,8
1,7
1,6
1,5
1,4
1,3
1,2
1,1
1,0

-------------------------ESTABILIDADE-----------------------

Média
-------------------------INSTABILIDADE----------------------

Unidade de
Paisagem
U1
U2
U3
U4
U5
U6
U7
U8
U9
U10
U11
U12
U13
U14
U15
U16
U17
U18
U19
U20
U21

Grau de Saturação
Vermelho
Verde Azul
255
0
0
255
51
0
Instável
255
102
0
255
153
0
255
204
0
255
255
0
Moderadamente Instável
204
255
0
153
255
0
102
255
0
51
255
0
Medianamente Estável/Instável
0
255
0
0
255
51
0
255
102
0
255
153
0
255
204
Moderadamente Estável
0
255
255
0
204
255
0
153
255
0
102
255
Estável
0
51
255
0
0
255
Propensão ao risco

Cores

Fonte: adaptado de Crepani et al. (2001)

onde:

• DRS< 0, as propensões ao risco do cenário potencial
são maiores que os do cenário atual, logo esse é mais propenso
às perdas de solo.
Essas situações auxiliam na definição de qual cenário
deve ser adotado para determinada porção do espaço de tal forma
que a propensão às perdas naturais de solo seja minimizada.

Comparação de Cenários

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Segundo Bezerra (2013) a Equação 5 relaciona os
cenários atual e potencial e identifica em que porções do espaço ocorrem as menores propensões ao risco e qual cenário é
responsável por esse:

Risco à perda de solo para os temas básicos

G - valor do risco ao tema geologia
R - valor do risco ao tema geomorfologia
S - valor do risco ao tema solos
Vg - valor do risco ao tema uso e ocupação do solo
(relativamente à vegetação)
C - valor do risco ao tema clima.

DRS  RSUA  RSUP

Em termos de risco a perda de solo para o tema geologia (Figura 4) a bacia hidrográfica do Abiaí-Papocas apresenta
predominantemente níveis moderados de instabilidade que se
correlacionam com as formações do período terciário. A estabilidade ocorre apenas nas formações do período pré-cambriano,
sem representatividade, permitindo considerar que a formação
geológica confere a esta um caráter de instabilidade à perda do
solo com predominância da morfogênese.
O risco referente ao tema geomorfologia mostra a tendência à estabilidade (Figura 5), as estruturas geomorfológicas
caracterizadas por relevo plano, suave ondulados e de interflúvio
plano tendem a apresentar propensão a níveis estáveis e moderadamente estáveis, enquanto que relevos forte ondulado e de
interflúvio forte ondulado tendem a propensões medianas, com
equilíbrio entre a instabilidade e a estabilidade relativamente à
perda de solo.

(5)

onde:

DRS - diferença entre os cenários atual e potencial quanto
ao risco à perda de solo
RSUA- risco à perda de solo do cenário atual
RSUP - risco à perda de solo do cenário potencial.

Os resultados possíveis para Equação 5 permitem
identificar três situações:
• DRS = 0, as propensões ao risco dos cenários atual e
potencial são idênticas.
• DRS> 0, as propensões ao risco do cenário atual são
maiores que os do cenário potencial, logo esse é mais propenso
às perdas de solo.
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Figura 4 - Risco à perda de solo para o tema geologia

Figura 7 - Risco à perda de solo para o tema uso e ocupação
atual do solo

Os solos ocorrentes conferem em maior proporção o
nível de risco medianamente estável/ instável (Argissolo Vermelho
Amarelo), ou seja, existe um equilíbrio entre os processos de
formação do solo e erosivos. Em menores áreas (Espodossolos,
Organossolos, Gleissolos e Neossolos Flúvicos) os processos
erosivos predominam. Espacialmente referem-se às porções
sudeste e noroeste, onde ocorre instabilidade à perda de solo; e
em porções muito pequenas de sua superfície (Latossolo), localizados na porção central, onde os solos são mais envelhecidos
e desenvolvidos, ocorre a estabilidade (Figura 6)

a preservação de remanescentes florestais e os manguezais.
Segundo a metodologia de Crepani et al. (2001), o risco
relativo à climatologia é avaliado com base na relação entre a
pluviosidade média anual e a duração do período chuvoso. Assim, para o risco em relação à climatologia, observa-se (Figura
8) que na maior porção da bacia hidrográfica ocorre um nível
mediano de risco, ocorrendo o equilíbrio entre a estabilidade e
a instabilidade, logo entre a morfogênese e a pedogênese. Em
uma pequena área, na parte oeste da bacia, ocorrem as menores
intensidades pluviométricas, referidas aos meses mais chuvosos,
com média de 200mm/mês. Nessa área a morfogênese prevalece,
gerando níveis moderados de estabilidade.

Figura 5 - Risco à perda de solo para o tema geomorfologia

Figura 8 - Risco à perda de solo para o tema climatologia

Figura 6 - Risco à perda de solo para o tema pedologia

Em termos de risco à perda do solo devido ao tema
uso e ocupação do solo atual (Figura 7) as áreas antropizadas,
onde ocorrem as atividades agropecuárias, com destaque para
o cultivo da cana-de-açúcar e urbanização, são aquelas mais
instáveis. As áreas mais estáveis são aquelas onde se observam

Figura 9 - Risco à perda de solo para o tema uso potencial

Caso fosse adotado o uso potencial das terras de acordo
com a metodologia descrita por Sicco-Smit (1978) nas sub-bacias
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hidrográficas do rio Abiaí-Papocas, no tocante ao risco à perda
de solo (Figura 9) predominaria a estabilidade moderada, onde
ocorreriam atividades de pecuária consorciada com reflorestamento. A estabilidade se configuraria nas porções em que as
práticas de conservação ambiental são predominantes. As áreas
instáveis se apresentariam nas áreas aptas ao desenvolvimento
de atividades agropecuárias e manutenção das atuais práticas
agrícolas.

processos morfogenéticos. Esse contexto permite admitir que
a bacia hidrográfica apresenta tendência a níveis medianos de
perda de solo com atividade erosiva considerável e que pode
ser intensificada pelos processos antrópicos.

Risco à perda de solo para o cenário potencial

A bacia hidrográfica do rio Abiaí-Papocas apresenta
em seu cenário atual propensão ao risco à perda de solo que
vai desde moderadamente estável a moderadamente instável.
A Tabela 2 apresenta a distribuição em área e percentual dos
diversos riscos identificados. A Figura 10 apresenta a espacialização dessas manchas.
Com base na Tabela 2 observa-se que em 58,84% da
área da bacia hidrográfica predominam níveis moderados de
instabilidade, em 38,67% níveis medianos onde há o equilíbrio
entre estabilidade e instabilidade e em apenas 2,49% moderada
estabilidade, sendo esses níveis bem distribuídos ao longo de
toda a bacia hidrográfica, o que indica a predominância de

A consideração do cenário potencial busca indicar o
planejamento do espaço de tal forma que sejam minimizados as
propensões à perda do solo por processos erosivos, conforme
a definição para o uso potencial das terras para a sub-bacia.
Como no caso do cenário atual, o cenário potencial apresentou
propensões ao risco que vão desde moderadamente estável até
moderadamente instável. A Tabela 3 apresenta a distribuição em
área e percentual dos riscos identificados. A Figura 11 apresenta
a espacialização dessas manchas.
Observa-se que no cenário potencial em 76,30% da área
da bacia do rio Abiaí-Papocas ocorre a predominância de níveis
medianos de riscos onde a estabilidade está em equilíbrio com
a instabilidade. Mesmo ocorrendo um planejamento do espaço
ainda ocorreriam níveis moderados de instabilidade, abrangendo
22,66% da superfície, além de conferir uma estabilidade à perda
do solo em apenas 1,04%.

Figura 10 - Risco à perda de solo para o cenário atual

Figura 11 - Risco à perda de solo para o cenário potencial

Risco à perda de solo para o cenário atual

Tabela 2 - Propensão ao risco do cenário atual

Unidade
U17/U16/U15/U14

Propensão ao risco
Moderadamente estável

Área (km²)
11,52

Percentual (%)
2,49

U13/U12/U11/U10/ U9

Medianamente estável/instável

178,81

38,67

272,03
462,36

58,84
100,00

U8/U7/U6/U5

Moderadamente instável
Total

Tabela 3 - Propensão ao risco à perda de solo do cenário potencial

Unidade
U16 /U15/U14

Propensão ao risco
Moderadamente estável

Área (km²)
4,81

Percentual (%)
1,04

U13/U12/U11/U10/ U9

Medianamente estável/instável

352,82

76,30

U8/U7/U6/U5

Moderadamente instável

104,73

22,66

Total

462,36
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Análise dos cenários de risco

Nota-se também que das 10 sub-bacias, em 7 delas o
percentual cujo cenário causa maiores perdas de solo é maior que
o valor identificado para a bacia hidrográfica do Abiaí-Papocas.
Em 32,76% da área estudada a manutenção do cenário
atual levaria a níveis mais estáveis. As sub-bacias do Camucim
e Cupissura merecem destaque, pois o planejamento do espaço
proposto não se adequaria o que ocasionaria maiores perdas de
solo. Sabendo-se que os elementos variáveis nos cenários são
o uso e ocupação do solo, a ação antrópica é a principal responsável pelo aumento ou diminuição da propensão aos riscos
encontrados para a bacia hidrográfica.
Esses resultados revelam que apesar de toda a atividade antrópica desenvolvida na região da bacia não foram ainda
alcançados os níveis máximos de instabilidade, com existência
apenas dos processos de morfogênese, o que fisicamente não
ocorre, tendo em vista que não há como cessar os processos
de pedogênese.

A análise espacial dos cenários atual e potencial referente ao aspecto risco permitiu identificar qual das opções
compatibiliza melhor a necessidade de conservação do solo
da bacia hidrográfica do Abiaí-Papocas. A Tabela 4 apresenta
a quantificação pautada na diferença de propensão ao risco
identificado na bacia hidrográfica do Abiaí-Papocas. A Figura
12 mostra a espacialização desses eventos.
Observa-se na Tabela 4 que o cenário atual em 67,24%
da área da bacia hidrográfica torna o ambiente mais instável
e, portanto, propenso a maiores perdas de solo por processos
erosivos que o cenário potencial. É perceptível que a sub-bacia
do rio Muzumba, em comparação percentual com as demais é
aquela cujo cenário atual causa as maiores perdas de solo. Em
situação inversa, verifica-se a do Cupissura onde 0,30% de sua
área, a situação vigente gera maiores níveis de perda de solo.

Tabela 4 - Diferença dos riscos: cenário atual - cenário potencial por sub-bacia e para a bacia do rio Abiaí-Papocas
Situação
Cenário atual causa perdas maiores de solo

Sub-bacia
Área
(km²)

Cenário atual causa perdas menores de solo

Percentual em relação à
bacia Abiaí-Papocas (%)

Percentual em relação
à sub-bacia (%)

Área
(km²)

Percentual em relação à
bacia Abiaí-Papocas (%)

Percentual em relação
à sub-bacia(%)

Abiaí

15,86

3,43

63,85

8,98

1,94

36,15

Aterro

78,22

16,92

83,88

15,03

3,25

16,12

Camocim

1,68

0,36

3,33

48,71

10,54

96,67

Cupissura

0,11

0,02

0,30

37,07

8,02

99,70

Dois Rios

21,5

4,65

90,76

2,19

0,47

9,24

Muzumba

45,8

9,91

93,05

3,42

0,74

6,95

Papocas

68,2

14,75

77,24

20,1

4,35

22,76

Pitanga

28,68

6,20

91,75

2,58

0,56

8,25

Tamanduá

6,49

1,40

87,94

0,89

0,19

12,06

Taperubus

44,35

9,59

78,01

12,5

2,70

21,99

Total

310,89

67,24

151,47

32,76

Figura 12 - Risco à Perda de Solo: Diferenças Cenário Atual - Cenário Potencial
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A análise dos cenários atual e potencial do uso do solo
considerando os cinco temas estudados (geologia, geomorfologia, solos, vegetação e climatologia) e o uso e ocupação atual
e potencial não apresentou resultados considerados negativos.
Efetivamente, não foram identificados, em nenhum dos cenários,
propensão à instabilidade para a bacia hidrográfica, sendo os
níveis máximos de riscos classificados como moderadamente
instáveis. No entanto, entre as 10 sub-bacias componentes da
bacia hidrográfica do rio Abiaí-Papocas, em 7 delas o percentual do cenário que causa maiores perdas de solo é maior que
o valor identificado para a bacia hidrográfica como um todo. A
comparação dos cenários atual com o potencial mostra que a
forma atual de ocupação do solo gera maiores propensões ao
risco. Entretanto, este resultado só é válido para 67,24% da área
da bacia hidrográfica.
Esses valores despertam para a necessidade de se repensar sobre os usos atualmente ocorridos com o objetivo de se
tentar evitar maiores propensões à instabilidade para a região, com
maior predominância dos processos de morfogênese. Indicam
também a necessidade de estudos mais detalhados nestas áreas.
Por outro lado, deve ser recomendada a manutenção
do uso atual nas áreas em que foram identificadas menores
propensões à perda de solo em comparação ao uso considerado
potencial.
Sabe-se que é praticamente impossível se manter uma
bacia hidrográfica, onde ocorrem usos antrópicos, com níveis
de estabilidade à perda de solo, mas, pode-se ter como meta
o alcance de níveis, pelo menos, medianos de estabilidade e
instabilidade.
Portanto, no processo de elaboração do plano da
bacia hidrográfica ou do estudo ambiental, pautado em um
zoneamento do uso do solo, deve ser levada em consideração
a possibilidade de análise considerando o uso potencial, além
do atual, objetivando alcançar os menores índices de risco à
perda do solo. Neste sentido, a metodologia mostrada nesse
trabalho e os resultados alcançados podem servir como um
instrumento de utilidade para o processo de planejamento no
espaço geográfico da bacia hidrográfica.
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RESUMO
O presente trabalho teve por objetivo aplicar a teoria da geometria hidráulica no rio dos Bugres, localizado no norte do estado de Santa Catarina.
Após um reconhecimento em campo da área da bacia foram determinados 11 pontos de estudo ao longo do rio dos Bugres. Nesses pontos foram instaladas
estações fluviométricas para a realização do estudo. Medições de vazão e de topobatimetria foram realizadas para a construção das relações matemáticas da
geometria hidráulica. Também foi identificado o nível de margens plenas das seções transversais de estudo. A análise das relações matemáticas da geometria
hidráulica encontradas mostrou que a variável largura é a menos sensível à mudança de vazão, e que há uma tendência da profundidade média e a velocidade
sofrerem maior variação do que a largura com o aumento da vazão. Pela análise dos expoentes da geometria hidráulica no diagrama triaxial de Rhodes
constatou-se que, de um modo geral, uma tendência, com o aumento de vazões, nas seções transversais, do leito ser mais erodido do que as margens. Isso implica
que as margens das seções, utilizadas para essa análise, são estáveis.

Palavras Chave: Geometria hidráulica. Seção transversal. Rio dos Bugres.
INTRODUÇÃO
Os processos de vazão sólida e líquida que ocorrem
em uma bacia hidrográfica são resultantes da interação entre os
mecanismos da hidrologia, geologia e fisiografia da bacia que
promovem um equilíbrio entre esses processos. Indicadores
desse equilíbrio podem ser as formas das seções transversais dos
rios as quais são função da vazão sólida e líquida transportada
e também da característica do material componente de suas
margens e leito (Leopold, 1994). Além disso, as formas das
seções transversais são influenciadas pela zona ripária, importante
na estabilização das margens dos rios (Kobiyama, 2003).
Nesse sentido, estudos sobre a variação das seções transversais de rios naturais são importantes, pois podem contribuir
com sua preservação ambiental, dando suporte a projetos de
renaturalização e revitalização de cursos de água. A compreensão
da estabilidade natural de um rio é necessária para garantir sua
preservação e manter suas funções (Rosgen, 1996).
A teoria da geometria hidráulica introduzida por Leopold
e Maddock (1953) pode ser considerada uma ferramenta essencial para o entendimento das mudanças que ocorrem na forma
de uma seção transversal de um canal natural. Eles a definiram
como uma medida da largura, profundidade, velocidade e carga
sedimentar de um curso d’água natural, que descreve a maneira
pela qual as propriedades do canal fluvial mudam com a vazão
líquida. Segundo Rhodes (1977), apesar dessa teoria tratar mais
especificamente com os parâmetros largura, profundidade e

velocidade, muitos outros fatores morfológicos e dinâmicos são
considerados implicitamente, porque influenciam a continuidade desses três elementos. Assim, as equações matemáticas da
geometria hidráulica (Equações 1, 2 e 3) resumem de maneira
simplificada as complicadas relações entre características do
canal e o fluxo.
Muitos estudos já foram e continuam sendo realizados
com a aplicação da teoria da geometria hidráulica. Como por
exemplo, nos EUA (Leopold; Maddock, 1953; Wohl,
2005), na Austrália (De Rose et al., 2008) na Nova Zelândia
(Griffiths, 1980), entre outros países.
Grison e Kobiyama (2011b), mostraram que apesar
dessa teoria já ter sido bastante explorada ainda há muito a
ser compreendido. Eles apresentaram uma revisão de diversos
tipos de trabalhos sobre geometria hidráulica, em vários rios
do mundo. Os principais focos de estudo discutidos nessa revisão foram: (1) análise da geometria hidráulica de seção e/ou
em direção à jusante do rio; (2) análise da vazão dominante na
geometria hidráulica; (3) geometria hidráulica relacionada ao
transporte de sedimentos; (4) comportamento dos expoentes das
relações matemáticas da geometria hidráulica; e (5) modelagem
matemática na geometria hidráulica.
Aqui no Brasil poucos estudos foram realizados (Thornes, 1970; Latrubesse; Aquino, 1998; Aquino et al.,
2005; Fernandez; Bortoluzzi, 2008; Grison et al.,
2009). Grison e Kobiyama (2011a), analisaram a influência de
vários tipos de formações geológicas nos expoentes das relações
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MATERIAIS E MÉTODOS

matemáticas da geometria hidráulica desenvolvidas em rios
paranaenses. Portanto, ainda pouco se sabe sobre a geometria
hidráulica dos rios brasileiros, especialmente rios de pequeno
porte. É importante considerar que os rios brasileiros podem
apresentar geometria hidráulica diferentes de outros países, pois,
o Brasil possui geologia, pedologia e clima diferente dos países
onde se tem mais estudos de geometria hidráulica. Isso justifica
mais estudos dos rios brasileiros com essa teoria.
Portanto, o objetivo do presente trabalho foi estudar a
geometria hidráulica do rio dos Bugres em várias seções transversais desse rio. O rio dos Bugres está localizado no município
de Rio Negrinho/SC e é protegido ambientalmente pela Lei
Municipal nº 1093, que criou a APA (área de proteção ambiental)
do rio dos Bugres tendo em vista que esse rio é considerado uma
futura fonte de abastecimento de água potável para o município.
Nesse sentido um estudo sobre geometria hidráulica no rio dos
Bugres é importante e, além disso, complementa outros estudos
dessa teoria em rios brasileiros.

Área de estudo
A Bacia Hidrográfica do rio dos Bugres (BHRB) está
localizada no norte do estado de Santa Catarina e inserida em
sua totalidade no município de Rio Negrinho (Figura1). A BHRB
possui área de 66,41 km².
A Figura 1 demonstra o modelo digital de elevação
do terreno (MDT) da BHRB e a altimetria da bacia que varia
aproximadamente de 800 a 980 m. Nota-se que a altimetria é
bastante variada nas proximidades da cabeceira, e o talvegue
principal se mostra bastante encaixado, com exceção do trecho
mais próximo do exutório da bacia.
Com relação a aspectos geomorfológicos, a BHRB
faz parte da Unidade Geomorfológica Patamar de Mafra. Essa
unidade corresponde a uma superfície regular, quase plana. No
conjunto é individualizado como um patamar intermediário,

Figura 1 - Localização da bacia do rio dos Bugres
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constituído predominantemente por uma superfície colinosa
que resultou de um modelado de dissecação homogênea, ou
seja, erosão constante e homogênea ao longo do tempo em
praticamente toda a bacia (SANTA CATARINA, 1986). Os
solos predominantes da BHRB são Cambissolos.
Quanto ao uso do solo a BHRB é caracterizada em sua
maior parte por mata nativa, composta por Floresta Ombrófila
Mista. Em seguida, se destaca a atividade de reflorestamento
de pinus, atividade bastante explorada na região do município

de Rio Negrinho. A Figura 2 apresenta um mapa de uso do
solo da BHRB elaborado a partir de uma imagem de satélite
obtida através do sensor Landsat 5 (7 bandas), com data de 19
de novembro de 2010, obtida do site do INPE.
A Tabela 1 mostra as áreas e suas respectivas porcentagens correspondentes aos diferentes usos de solo mostrados
na Figura 2.

Tabela 1 - Uso do solo da BHRB

Após um reconhecimento da BHRB em campo foram
determinados 11 pontos de estudo (pequenos trechos de canal)
ao longo do rio dos Bugres, com base principalmente nos critérios: facilidade de acesso aos locais das seções; proximidades
dos principais afluentes; localização em cursos superior, médio
e inferior do curso de água; mudança significativa de declividade
do canal do rio e segurança quanto a possíveis atos de vandalismo
aos aparelhos de monitoramento a serem instalados.
A Figura 3 mostra um mapa da rede de drenagem da
BHRB com a localização dos pontos de estudo. Seguindo a
classificação de Strahler, por esse mapa da Figura 3, os pontos
RB01 e RB02 são classificados como de 5ª ordem e os demais
de 4ª ordem.

Uso/Manejo do solo
Água
Solo exposto
Área urbana
Mata nativa
Reflorestamento
Agricultura
Pastagem
Total

Área (km2)
0,14
6,29
0,67
37,93
15,26
3,96
2,17
66,41

Determinação dos pontos de estudo

%
0,21
9,47
1,01
57,11
22,98
5,96
3,26
100

Figura 2 - Mapa de uso do solo da BHRB

Figura 3 - Mapa da rede de drenagem com a localização dos
pontos de estudo na bacia do rio dos Bugres
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de uma camada intacta de solo nas margens, o que indica um
processo de erosão pelo fluxo; nível abaixo do qual os líquens,
ou certas espécies de vegetação ripária estão ausentes.

A Figura 4 apresenta o perfil longitudinal do Rio dos
Bugres, com os pontos de estudo (RB01 a RB11).

Medições e estimativas de vazão
As medições de vazão foram feitas a vau com o aparelho
FlowTracker, indicado para medições em níveis d’água de 0,02 a
1,2m. O método para estimar a velocidade média de vertical foi
o mesmo geralmente utilizado para molinetes hidrométricos, ou
seja, segue o Método Detalhado descrito por Santos et al. (2001).
As estimativas de vazão com dados medidos pelo
FlowTracker foram feitas da mesma forma que se faz a estimativa com dados de um molinete, ou seja, pelo método da Meia
Seção e pelo método da Seção Média. O método da Meia Seção
consiste em calcular vazões parciais de várias subseções. Isso é
feito através da multiplicação da velocidade média da vertical
pela área do segmento retangular, definido pelo produto da
profundidade média pela soma das semi-distâncias às verticais
adjacentes (Santos et al., 2001). O método da Seção Média
consiste em calcular as vazões parciais para as subseções formadas entre as verticais. Considera-se nas extremidades subseções
triangulares e as demais trapezoidais. A velocidade é a média
aritmética das verticais (Santos et al., 2001).
As medições de vazão foram feitas durante campanhas
de campo entre o período de 16/12/2011 à 04/10/2012.

Figura 4 - Perfil longitudinal do rio dos Bugres

Por esse perfil nota-se que existe uma grande variação
de altitude no trecho mais à montante. Ao considerar que a
variação total de altitude do perfil é de aproximadamente 150
m, em uma distância de aproximadamente 22700 m, a partir
da nascente do rio, observa-se que 95 m de altitude variam em
apenas 3700 m de distância da nascente do rio. Ou seja, 63,3%
da altitude varia em apenas 16,3% de distância.
Em cada um dos pontos de estudo foram instaladas
estações fluviométricas. Foram observados locais do trecho do
rio próximos a seções de controle. Seguiram-se as orientações
de Jaccon e Cudo (1989): o trecho do rio em que se instala uma
estação deve permitir a medição de vazão em todos os níveis
d’água de uma determinada seção transversal desse trecho; e
a estação fluviométrica deve ficar próxima e à montante de
controles hidráulicos.

Análise de geometria hidráulica
Leopold e Maddock (1953) mostraram que as variáveis
hidráulicas largura (ou largura de topo), profundidade média e
velocidade correlacionam-se com as grandezas geométricas que
definem a forma da seção transversal. Essas variáveis sofrem
mudanças com a variação da vazão em uma determinada seção
transversal e são representadas matematicamente por simples
funções potenciais:

Levantamento topobatimétrico e nível de margens
plenas
Foram feitos levantamentos topobatimétrico de todas
as seções transversais estudadas. Para isso foi utilizado um nível
topográfico.
Juntamente com os levantamentos topobatimétrico, foi
identificado o nível de margens plenas de cada seção transversal,
que ocorre quando a água preenche completamente o canal do
rio (também chamado de nível de bankfull). Segundo Rosgen
(1996), a definição para nível de margens plenas, universalmente
aceita, foi proposta por Dunne e Leopold (1978): “O nível de
margens plenas corresponde à vazão na qual a manutenção do
canal é mais efetiva, isto é, a vazão em que a movimentação de
sedimentos, formação ou remoção de depósitos aluviais, formação ou mudança de curvas e meandros resulta na média das
características morfológicas do canal”. A vazão correspondente
ao nível de margens plenas também é comumente chamada de
vazão dominante.
Para identificação do nível de margens plenas seguiramse as orientações de Rosgen (1996), que sugeriu observar alguns
indicadores como: depósitos de cascalho ou areia nas margens
ou dentro do canal; mudanças no tamanho das partículas dos
sedimentos, sendo que o material mais fino é geralmente depositado em casos de inundação da planície; coloração das rochas
no interior ou adjacente ao canal; exposição de raízes abaixo

w = a ⋅ Qb
d =c⋅Qf
v = k ⋅ Qm

(1)
(2)
(3)

onde Q é a vazão líquida (m³/s); w é a largura (ou largura de
topo) (m); d é a profundidade média (ou profundidade hidráulica) (m); v é a velocidade, determinada pela razão entre vazão
líquida e área molhada da seção (m/s); a, c, e k são coeficientes;
e b, f, e m são expoentes.
Pela equação da continuidade as Equações 1, 2 e 3
podem ser unidas, e obtém-se:
Q = w ⋅d ⋅v
Q = a ⋅ c ⋅ k ⋅ Qb + f +m
então,
b + f + m =1
a ⋅c ⋅k =1

(4)
(5)
(6)
(7)

Para a construção das relações da geometria hidráulica
os dados de w, d, e v medidos em campo a cada medição de vazão
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para RB07, que além de diminuir significativamente a largura,
também ficou mais rasa. Após, da seção RB06 até RB03, a
largura só diminui em direção à jusante do rio. Portanto, esses
processos de alargamento, estreitamento, aumento e diminuição
da profundidade média e largura das seções transversais do rio
dos Bugres podem ser extremamente controlados pela imposição
da vazão em nível de margens plenas. Essa observação da seção
RB07 ser mais estreita e rasa, ou seja, ter menor área e perímetro
molhado no nível de margens plenas pode ser explicada pelo
fato de a vazão no nível de margens plenas em RB07 ser menor
que em RB08. Portanto, a vazão dominante, vazão modificadora
do canal, é menor em RB07 e maior em RB08.
Também se observa na Figura 6 que, em geral, as seções
transversais dos trechos de estudo, ao longo do rio dos Bugres,
ficam mais largas e consequentemente rasas ou mais estreitas e
consequentemente profundas. Com exceção de RB08 e RB01,
que ficam mais largas e profundas e de RB07, que fica mais
estreita e rasa.

em determinada seção transversal, foram plotados em função
dos respectivos dados de vazão. Posteriormente, foi ajustada
uma regressão linear simples para cada relação e estabelecidos
os expoentes e coeficientes da geometria hidráulica para cada
uma das 11 seções transversais.
Para a determinação das variáveis largura, profundidade
média e área molhada, correspondentes a cada nível de água
em que foi medido vazão, as seções transversais, levantadas em
campo, foram plotadas no software AutoCAD.
Depois de construídas as relações da geometria hidráulica, para as 11 seções, os expoentes b, f e m foram analisados
também pelo diagrama triaxial proposto por Rhodes (1977)
(Figura 5). Esse diagrama é muito útil na interpretação dos
expoentes b, f e m e, consequentemente, no entendimento
dos resultados da geometria hidráulica, pois é formado por
subdivisões com base somente em considerações hidráulicas
e morfológicas. Cada subdivisão está explicada e discutida nos
resultados desse trabalho.
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m=
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1,0

1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0
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5,32

b
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Figura 5 - Diagrama triaxial de Rhodes

0,94

8,99
0,88

Sendo a soma dos expoentes igual a um (Equação 6),
o diagrama permite que os três expoentes b, f e m sejam representados em um único ponto (o que facilita a comparação com
outros pontos). Por exemplo, o ponto P na Figura 5 representa
os valores b = 0,1, f = 0,5 e m = 0,4. Cada ponto é interpretado
em termos de comportamento hidráulico e de estabilidade do
canal, conforme o campo em que ele se situa no diagrama. Na
discussão dos resultados as subdivisões serão explicadas mais
detalhadamente.

RB06

8,84
RB05

0,89

7,92
1,03

RB04

7,45
RB03

1,27

7,51

RESULTADOS E DISCUSSÃO

1,19

Modificação de seções transversais

8,25

jusante

Observou-se em campo que, em média, a largura das
seções transversais, em nível de margens plenas, ao longo de
alguns trechos do rio dos Bugres é pouco diferenciada. A Figura
6 demonstra todas as seções transversais de estudo no nível de
margens plenas, com os respetivos valores de w e d. A seção
RB10 (a montante) é mais larga que a seção RB09 (a jusante).
Da mesma maneira, essa alteração é observada da seção RB08

RB02

RB01

1,21

*Medidas em metros.

Figura 6 - Seções transversais de estudo do rio dos Bugres com
seus parâmetros de largura de topo e profundidade média para
o nível de margens plenas
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Relações da geometria hidráulica para determinadas seções transversais

que w. Então, a razão w/d diminui com o aumento da vazão, o
que pode ser explicada pela análise da forma das margens das
seções transversais.
Observa-se na Figura 6 que as seções possuem formas
que variam entre parabólicas, trapezoidais e retangulares. Quanto
mais parabólica, trapezoidal ou retangular for a seção, d varia em
maior proporção do que w. Ou então, quanto mais triangular
for a seção, mais constante é a razão w/d. Portanto, no rio dos
Bugres, devido a esse comportamento das formas das seções
transversais, há tendência de d sofrer sempre maior variação do
que w com o aumento da vazão.
Nas seções RB03, RB04 e RB10 do rio dos Bugres
as relações da geometria hidráulica para w, d e v possuem
comportamento semelhante, já que os respectivos expoentes
são semelhantes. Isso significa que com o aumento da vazão
a largura varia praticamente na mesma magnitude em RB03,
RB04 e RB10. Da mesma maneira variam profundidade média
e velocidade nesses locais.
Em geral, pela geometria hidráulica das seções transversais do rio dos Bugres estudadas, pode-se dizer que um aumento,
por exemplo, de 10% na vazão é acomodado em média por
0,7% de aumento na largura, 4,0% de aumento na profundidade
média e 5,3% de aumento na velocidade. Portanto, as variáveis
profundidade média e velocidade são mais sensíveis ao aumento
da vazão do que a largura.
Grison e Kobiyama (2011a) analisaram a geometria
hidráulica em 448 seções de rios no estado do Paraná. Os valores médios encontrados para b, f e m foram 0,08, 0,36 e 0,54,
respectivamente. As maiores frequências para b, f e m foram
encontradas nos intervalos de 0,0 a 0,1, 0,2 a 0,5 e 0,4 a 0,7
respectivamente. Assim como nesse trabalho, a profundidade
média e a velocidade foram mais sensíveis ao aumento da vazão
do que a largura.
Entre as bacias analisadas por Grison e Kobiyama
(2011a), foi analisada a bacia do rio Iguaçu, que tem como
sub-bacia a bacia do rio dos Bugres. Para a bacia do rio Iguaçu,
os valores médios de b, f e m encontrados na análise de 175 seções
transversais, em vários rios, foram 0,11, 0,36 e 0,53, respectivamente. Portanto, valores muito próximos aos encontrados

d (m)

w (m)

A Figura 7 mostra as regressões entre largura, profundidade média e velocidade em função da vazão para a seção
transversal do ponto RB01. A Tabela 2 apresenta os expoentes
e coeficientes das relações matemáticas da geometria hidráulica
para todas as seções transversais estudadas no rio dos Bugres,
bem como as somas e produtos dos valores encontrados.
Destaca-se que em RB06 foram encontrados o maior
valor de f e o menor valor de m. Já em RB08 foram encontrados
o menor valor de f e o maior valor de m. O maior e o menor valor
para b foram encontrados em RB10 e RB02, respectivamente. A
soma dos expoentes e produto dos coeficientes resultaram em
valor igual a 1 em todas as seções de estudo no rio dos Bugres.
Com exceção no RB06 que a soma resultou 0,99 e o produto 0,98.
10
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Figura 7 - Relações da geometria hidráulica para a seção transversal
RB01 do rio dos Bugres

Para todas as seções estudadas b possui menor valor
que f e m. Portanto, a variável largura (w) é a menos sensível à
mudança de vazão. Em todas as seções f é muito maior do que
b, ou seja, com o aumento da vazão a profundidade média (d)
aumenta muito mais rapidamente e em maior proporção do

Tabela 2 - Valores dos expoentes e coeficientes das relações da geometria hidráulica de seções transversais do rio dos Bugres. Nº
medições é o número de medições de vazão realizadas em cada seção e ΔQ é a variação das vazões medidas

Pontos
RB01
RB02
RB03
RB04
RB05
RB06
RB07
RB08
RB09
RB10
RB11

Nº medições
21
18
16
12
12
16
16
13
12
12
12

ΔQ (m³/s)
0,397 – 2,683
0,682 – 3,719
0,631 – 2,198
0,682 – 2,340
0,483 – 3,771
0,261 – 3,586
0,191 – 3,531
0,125 – 1,149
0,189 – 3,092
0,113 – 2,208
0,085 – 0,996
Média.
Desv. Pad.
Coef. Var.

b

0,04
0,02
0,10
0,11
0,05
0,06
0,07
0,03
0,06
0,12
0,10
0,07
0,03
0,47

f

0,26
0,53
0,47
0,49
0,34
0,71
0,22
0,14
0,44
0,47
0,35
0,40
0,16
0,40
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m

0,69
0,45
0,43
0,40
0,61
0,23
0,71
0,83
0,50
0,41
0,55
0,53
0,17
0,33

b+f+m
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,99
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00
0,00

a

7,09
7,20
6,66
5,84
6,80
7,10
4,87
4,90
5,20
6,05
5,02
6,07
0,95
0,16

c

0,79
0,53
0,57
0,42
0,40
0,32
0,74
0,95
0,51
0,51
0,75
0,59
0,19
0,33

k

0,18
0,26
0,26
0,40
0,37
0,44
0,28
0,22
0,38
0,32
0,27
0,31
0,08
0,27

a·c·k
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,98
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00
0,00
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trechos, d aumenta mais rapidamente do que v.
No caso da subdivisão m = f/2, relacionada com o número de Froude, somente RB06 ficou abaixo, os demais ficaram
acima dessa subdivisão. Nos trechos com pontos plotados acima
o numero de Froude aumenta com o acréscimo da vazão, e em
RB06 o numero de Froude diminui.
A subdivisão b + f = m, ou m = 0,5, indica nos dois
diagramas que a taxa de aumento da velocidade média do fluxo
é maior que a taxa da área molhada em RB01, RB05, RB07,
RB08 e RB11, pois os respectivos pontos estão acima dessa
subdivisão (m > 0,5). Como os pontos estão acima de b + f =
m e a direita de b = f, nesses trechos há tendência de estabilidade
do canal do rio.
Para os trechos RB02, RB03, RB04, RB06 e RB10 m
< 0,5, consequentemente nesses locais a taxa de aumento da
velocidade média do fluxo é menor que a taxa da área molhada.
Em RB09 o ponto fica plotado quase exatamente sobre a subdivisão b + f = m e, portanto há uma tendência de que a taxa
de aumento da velocidade média do fluxo seja igual a taxa de
aumento da vazão e da área molhada.
Com relação à subdivisão m/f = 2/3, relacionada com
a fórmula de Manning, pode-se notar nos diagramas que apenas o trecho RB06 está abaixo dessa subdivisão. Portanto, em
geral, no rio dos Bugres, S1/2/n, onde S é a declividade e n é a
rugosidade, deve aumentar com o acréscimo de vazão. Rhodes
(1977) mostrou que a rugosidade é o fator que mais se altera
com a mudança de vazão.
Além dos pontos referentes aos trechos de estudo,
verifica-se nos diagramas que também foi plotado um ponto
referente à média dos expoentes, representado pelo símbolo “
M ”na Figura 6. A média é representativa apenas dos trechos
RB01, RB05, RB07, RB08 e RB11, já que também estão localizados à direita da subdivisão b=f e acima da subdivisão b+f
= m. Nos outros trechos a média não é representativa. Rhodes
(1977) alertou que a representatividade de valores médios em
seu diagrama é válida somente para pequenas bacias, com pouca dispersão dos expoentes no diagrama. Então, é preciso ter
cuidado porque valores médios podem causar falsa impressão
das condições do canal.

no rio dos Bugres (Tabela 2). Com isso, pode-se dizer que as
formas das seções transvesais no rio dos Bugres tendem a ser
semelhantes às dos rios da bacia do rio Iguaçu.
Grison e Kobiyama (2011b), apresentaram uma tabela
com valores dos expoentes encontrados em vários trabalhos
sobre geometria hidráulica de seções transversais, sendo os
valores médios: 0,21, 0,37 e 0,42 para b, f e m respectivamente.
Segundo esses autores, entre muitas pesquisas, realizadas para
investigar o comportamento dos expoentes b-f-m, a maioria
procurou buscar alguma explicação para a variação dos valores, por exemplo, buscaram explicações do porque os valores
de b não são sempre iguais, ou próximos, independente do rio
estudado. Outras pesquisas mostraram alguns cuidados com
relação à interpretação dos valores de b, f e m.

Análise do diagrama de Rhodes
A Figura 8 apresenta o diagrama de Rhodes com os
pontos referentes aos expoentes das relações da geometria hidráulica para o rio dos Bugres. Os pontos numerados se referem
aos valores obtidos nas diferentes seções do rio dos Bugres.
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Figura 8 – Diagrama de Rhodes para o rio dos Bugres

CONCLUSÕES

Com relação à subdivisão b=f, relacionada com mudança
na taxa w/d, em todos os pontos do diagrama b<f. Portanto, em
todos os trechos a taxa w/d diminui com o aumento da vazão.
Isso acontece porque as seções de estudo possuem formas que
variam entre parabólicas, trapezoidais ou retangulares. Apenas as
formas triangulares possuem b>f. De um modo geral, como b<f
há tendência dos leitos das seções transversais estudadas serem
mais facilmente erodidos do que as margens com o aumento da
vazão. Isso implica que as margens das seções, utilizadas para
essa análise, são mais estáveis.
Com relação à taxa de mudança da relação v/d, relacionada à subdivisão m=f, nos trechos RB01, RB05, RB07, RB08,
RB09 e RB11 a velocidade aumenta mais rapidamente do que a
profundidade média, já que m/f > 1 (pontos estão acima dessa
subdivisão). Portanto, nesses trechos a capacidade de transporte
de sedimentos aumenta com o acréscimo da vazão. Nos demais

A teoria da geometria hidráulica foi aplicada no rio dos
Bugres, no município de Rio Negrinho – SC. Foram estabelecidas
relações matemáticas da geometria hidráulica para 11 seções
transversais ao longo do rio.
A análise do comportamento das formas das seções
transversais no rio dos Bugres mostrou que a largura é a menos sensível à mudança de vazão e que há uma tendência da
profundidades média e a velocidade sofrerem maior variação
do que a largura com o aumento da vazão.
Constatou-se ainda que as formas das seções do rio dos
Bugres são em média mais retangulares que parabólicas, pois a
d é sempre mais sensível ao aumento da área molhada do que
w. Os resultados gerais obtidos pelas análises dos expoentes
da geometria hidráulica do rio dos Bugres mostraram que um
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aumento, por exemplo, de 10% na vazão é acomodado em
média por 0,7% de aumento na largura, 4,0% de aumento na
profundidade média e 5,3% de aumento na velocidade.
A comparação com outros valores de expoentes, de
outros rios estudados no mundo, mostra que o estudo de
geometria hidráulica no rio dos Bugres está coerente com de
outros rios já estudados e que a grande variação dos valores dos
expoentes ocorreu porque o estudo de geometria hidráulica foi
bem detalhado, feito com 11 seções transversais.
A análise dos expoentes da geometria hidráulica do
rio dos Bugres plotados no diagrama triaxial mostrou que, de
um modo geral, há tendência dos leitos das seções transversais
estudadas serem mais facilmente erodidos do que as margens
com o aumento da vazão. Isso porque as margens das seções,
utilizadas para essa análise, são estáveis.
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ABSTRACT

WOHL, E. Downstream hydraulic geometry along a
tropical mountain river. In: HARMON, R. S. (Ed.).
The Rio Chagres: a multidisciplinary profile of a tropical
watershed. New York: Kluwer Academic, 2005.

The present work applied the hydraulic geometry theory to
Bugres river, located in the north of the state of Santa Catarina. A field
survey was performed along the entire channel of Bugres river in order to
establish 11 points of study. Rivergaging stations were installed at these
points. Discharge measurement and a topo-bathymetric survey were performed to construct hydraulic geometry relationships. The bankfull level of
cross sections studied were also identified. The analysis of the at-a-station
hydraulic geometry relationships of Bugres river showed that the width is
less sensitive to the change of discharge. Further, there is a tendency for the
mean depth and velocity to present a greater variation than the width with
increasing discharge. The analysis of hydraulic geometry exponents in the
triaxial diagram showed that, in general, there is a tendency for the bed
of the studied cross-sections to be more easily eroded than the banks with
increasing discharge. This means that the banks of the cross sections used
for this analysis are stable.

Keywords: Hydraulic geometry. Cross-section. Bugres river.
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RESUMO
O presente artigo tem como objetivos avaliar a aplicabilidade do uso conjunto de análises de espectroscopia de emissão de fluorescência e de absorção na região do ultravioleta e visível e da concentração de carbono orgânico dissolvido no monitoramento e caracterização das frações de matéria orgânica e de
suas principais fontes, composição, transporte e decaimento em rios poluídos. A evidência de interesse para esta abordagem está na busca de um parâmetro que
melhor represente as frações orgânicas e supere limitações e subjetividades de interpretações da atual forma de monitoramento de qualidade de água. O estudo
de caso foi realizado no Rio Iguaçu, localizado em uma área de intensa urbanização da região de Curitiba- PR, em uma bacia de drenagem de 3.000 km2
com aproximadamente 3 milhões de habitantes. As amostras foram coletadas em 6estações quali-quantitativas, cobrindo 100 km do rio principal no período
de 2005 a 2013. Os parâmetros utilizados para caracterizar a matéria orgânica foram Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO), Demanda Química
de Oxigênio (DQO), Carbono Orgânico Dissolvido (COD) e espectroscopia de absorção na região do ultravioleta visível e de emissão de fluorescência, cujos
resultados confirmam o predomínio de efluentes antrópicos como a principal fonte de matéria orgânica no sistema. A análise de COD demonstrou ser mais
estável e com potencial para monitoramento contínuo, indicando a necessidade de se avançar no entendimento e relação com os demais parâmetros comumente
utilizados e com escalas de valores padronizadas na legislação.

Palavras-chave: Matéria orgânica. Espectroscopia. Fluorescência. Gestão de recursos hídricos. Rios urbanos.
INTRODUÇÃO
No ecossistema aquático, a matéria orgânica está presente naturalmente como parte da cadeia alimentar e no processo
de ciclagem de nutrientes, encontrada nas formas dissolvida,
particulada, nos sedimentos e na biota aquática. É formada por
uma complexa mistura de compostos orgânicos de diferentes
origens, e, consequentemente, de diferentes níveis de refratabilidade. Quando proveniente de fora do sistema, é considera
alóctone, como,por exemplo, através de deposição atmosférica
edo escoamento superficialde matéria orgânica pedogênica(relação
C/N de 100:1, com forte coloração e presença de compostos
aromáticos) ou compostos de fontes antropogênicas, como
efluentes domésticos (composição variável e dependente do tipo
de tratamento). Quando é originária da produção ou ciclagem
de dentro do ecossistema aquático, é considerada autóctone,
com baixo teor de C/N (10:1) e menor presença de carbono
aromático (Sharma et al., 2011; Mostofa et al., 2013).
Cerca de 70-80% da matéria orgânica natural é composta por
substâncias húmicas, mais resistentes à degradação biológica,
com origem tanto pedogênica (compostos aromáticos), como
aquagência (compostos alifáticos). O restante é basicamente
formado por compostos como proteínas, peptídeos e lipídeos,
que têm, na sua estrutura, uma composição mais lábil (Zums-

tein; Buffle, 1989).
No entanto, o excesso de matéria orgânica em cursos
d’água em região urbana via fonte alóctone, ou seja, efluentes e
escoamento superficial, pode ocasionar uma significativa depleção
na concentração de oxigênio dissolvido, além de influenciar a
estrutura das comunidades aquáticas e em outras características,
como pH, alcalinidade e luminosidade (WesterhoffeAnning, 2000; Mostofa et al., 2013). Os cursos d’água, em
especial aqueles com super exploração de recursos e elevadas
cargas de poluentes orgânicos, constituem um meio de transporte da matéria orgânica, podendo contribuir também para o
transporte de metais pesados adsorvidos entre diferentes áreas.
Dentro deste contexto, o entendimento dos mecanismos
de transporte e dos processos de transformação da matéria orgânica é fundamental para a avaliação do estágio de degradação e,
consequentemente, da necessidade de recuperação do equilíbrio
ecológico de um corpo aquático.
Contudo, a atual base de monitoramento comumente
utilizada em território brasileiro com fins de planejamento e
gestão de bacias urbanas, não contempla, efetivamente, parâmetros representativos e essenciais para o entendimento dos
mecanismos de degradação, decomposição e transporte da
matéria orgânica em rios.
As análises realizadas, em geral, representam uma
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amostra da quantidade pontual e indireta do teor de matéria
orgânica via interpretação do consumo de oxigênio ou outro
agente oxidante através de ensaios da Demanda Bioquimica de
Oxigênio (DBO) e da Demana Química de Oxigênio (DQO),
respectivamente. A DBO é o parâmetro de referência no monitoramento da eficiência de tratamento em estações de tratamento de efluentes (ETE), controle de lançamentos de efluentes
domésticos e industriais e classificação da qualidade de cursos
d’água. No entanto, principalmente por seu caráter indireto
de determinação, sua interpretação ainda é subjetiva e sujeita
a diversos interferentes(Comber et al., 1996; APHA, 1998).
Em relação à DQO, apesar de ser um ensaio prático em
termos de tempo de laboratório e independente de condições
biológicas ou controle de incubação, sua condição de decompor
compostos refratários e que, consequentemente, não seriam
decompostos na mesma velocidade de forma natural no ambiente, não fornece informação representativa da composição
da matéria orgânica na coluna d’água.
Proposto na década de 70 em virtude das incertezas e
dificuldades nos ensaios de DBO e DQO, o carbono orgânico,
nas suas formas dissolvida (COD), particulada (COP) e total
(COT), é considerado como o parâmetro mais relevante para a
determinação global da poluição orgânica em ambientes aquáticos
(Leenheer; Croué, 2003; Thomas; Theraulaz; 2007).
Mesmo assim, desde a proposição do método e desenvolvimento
dos primeiros analisadores automáticos, ainda há incertezas
com relação aos procedimentos de coleta, preservação e análise,
com métodos distintos e/ou conflitantes (Visco et al., 2005).
Vários autores vêm utilizando a variação da concentração do COD e das características de absorbância e de emissão
de fluorescência para a caracterização da matéria orgânica em
sistemas aquáticos. Em conjunto, essas análises permitem uma
avaliação quali-quantitativa do teor de matéria orgânica, como
sua composição (Rostan; Cellot, 1995; Frimmel, 1998),
identificação de sua origem (Senesi et al., 1989; WesterhoffeAnning, 2000; Chen et al, 2003; Peuravuori et al.,
2002; Reynolds, 2003; Pons et al., 2004; Spencer et al.,
2007), decomposição e biodegradabilidade (Saadi et al., 2006;
Thomas; Theraulaz, 2007), processos de fotodegradação
(Mostofa et al., 2007b; Meng et al., 2013; Teixeira et
al., 2013), indicadores de correlação e substituição de parâmetros como a DBO (Dobbs et al., 1972; Comber et al., 1996;
Nataraja et al., 2006, Hudson et al., 2008), entre outros.
As técnicas de fluorescência e de absorbância se aplicam na caracterização da matéria orgânica justamente devido a
sua composição, cujas propriedades de absorção e emissão de
energia possibilitam a identificação de diferentes compostos
orgânicos (Thomas; Theraulaz, 2007; Carstea, 2012).
No entanto, ainda não há um consenso entre a relação da concentração e as características de composição da matéria orgânica
e os parâmetros tradicionalmente utilizados no monitoramento
e na modelagem de qualidade de água, e, consequentemente, no
uso dessas análises em gestão de recursos hídricos. Cabe destacar
que não há uma definição para um padrão de análise, com ainda
muitas incertezas com relação aos procedimentos analíticos,
equipamentos utilizados, interferentes, coleta e preservação das
amostras e interpretação dos resultados (Spencer et al., 2007;

Henderson et al., 2009; Bayram et al., 2011).
Historicamente, esses estudos focaram em diferentes
aplicações em lagos e reservatórios (Pers, 2000; Westphalet
al., 2004; Mostofa et al., 2007), oceanos (Mopper et al.,
1991), águas subterrâneas (Barcelona, 1984, Mostofa
et al., 2007) e em rios de ambientes com pouca ou nenhuma
ocupação antrópica (Kiffney et al., 2000; Futter et al.,
2008). Alterações da dinâmica da matéria orgânica em cursos
d’água urbanizados é uma preocupação recente (Goldman
et al., 2012; Meng et al., 2013), mas ainda pouco explorada
no sentido de utilizar estas técnicas de forma complementar no
planejamento e gerenciamento de bacias urbanas.
Dessa forma, o objetivo do presente artigo foi o de
apresentar e analisar diferentes técnicas analíticas para o monitoramento e caracterizaçãodas frações da matéria orgânica em
rios poluídos, de forma a inferir sobre suas principais origens,
composição, transporte e decaimento no ecossistema aquático.
Adicionalmente, analisar as possíveis implicações, limitações e
também as potencialidades de se utilizar a matéria orgânica em
termos da concentração do carbono orgânico no monitoramento
da qualidade da água, correlacionando-o com os demais parâmetros tradicionalmente utilizados. O estudo de caso teve como
área de abrangência a Bacia do Alto Iguaçu, que figura como
uma importante área de desenvolvimento urbano do Estado do
Paraná, e, consequentemente, com significativa deterioração dos
seus recursos hídricos.

MATERIAIS E MÉTODOS
Área de estudo e planejamento experimental
A Bacia do Alto Iguaçu, com uma área de drenagem
que engloba a cidade de Curitiba e Região Metropolitana, figura
como uma importante bacia no estado do Paraná. Por ser uma
região de cabeceira e abrigar aproximadamente 3 milhões de
habitantes, possui um grande número de tributários em condições
precárias de qualidade de água, e que, consequentemente, reflete
na qualidade da água de seu principal curso d’água.
Para este estudo de caso, foram consideradosos 107
km do rio Iguaçu pertencentes à área de drenagem da Bacia do
Alto Iguaçu. Neste trecho, foram consideradas 6 estações de
monitoramento quali-quantitativo, de forma a englobar tanto
áreas de preservação ambiental (área a montante do ponto IG01),
áreas de intenso desenvolvimento urbano (sites IG02, IG03 e
IG04), e áreas a jusante do trecho mais impactado (sites IG05 e
IG06) considerando, aproximadamente, uma área de drenagem
de 3.000 km². Na Figura 1 é apresentado um mapa da bacia em
estudo e a localização das estações de monitoramento.
O monitoramento de campo foi realizado sistematicamente no período de 2005 a 2013, totalizando 48 coletas. A
estratégia de monitoramento contemplou determinações de
parâmetros de qualidade e quantidade de água in situ (OD, pH,
condutividade, turbidez, transparência, alcalinidade, vazão),
com preservação de amostras para posterior determinação em
laboratório (DBO, DQO, séries de nitrogênio, fósforo e sólidos,
entre outros). Deste conjunto tradicional de parâmetros moni215
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Figura 1 - Mapa da Bacia do Alto Iguaçu, com a localização dos seis pontos de monitoramento (IG01 cabeceira, IG06 exutória)

torados, serão discutidas no presente artigo as concentrações
de DBO5 (APHA, 1998: método 5210B e 4500C, 5 dias de
incubação, método iodométricowinkler modificado pela azida),
DQO (APHA, 1998: método do refluxo aberto 5220B) e OD
(sondaHach, método de membrana e/ou luminescência).

apresentado na Figura 2. O uso conjunto desses ensaios tem
como objetivo proporcionar um melhor entendimento em termos quantitativos e qualitativos sobre o conteúdo orgânico, suas
origens e, consequentemente, os mecanismos de transformação
no ecossistema aquático.
Adicionalmente, a atual abordagem para a identificação
de diferentes grupos de compostos orgânicos pode englobar
desde métodos indiretos, como tradicionalmente é realizado
com as análises de DBO e DQO, ensaios biológicos (carbono
orgânico assimilável e biodegradável) a técnicas mais sofisticadas
para isolar e quantificar a estrutura molecular dos compostos
(Sharma et al., 2011). Na Figura 3 é apresentado um esquema
da segmentação dessas análises. No contexto da abordagem
metodológica do presente estudo, foram consideradas para a
estimativa da composição da matéria orgânica as análises referentes à determinação das concentrações de carbono orgânico
dissolvido (COD), absorção no Ultravioleta visível (UV-vis) e
os espectros de excitação-emissão de fluorescência (EEMs).
A preparação das amostras para a determinação do COD
foi realizada com membrana de acetato de celulose de 0.45μm
pré-lavada com água ultrapura, com preservação ácida de 0.5%
de H2SO2 P.A. e armazenamento a 4°C, seguido do método de
combustão catalítica NDIR a 680ºC (TOC-VCPH, Shimadzu).
Para as análises de espectroscopia, as amostras foram filtradas
com membrana de acetato de celulose de 0.45 μm pré-lavada
com água ultrapura. As leituras no ultravioleta visível foram
realizadas em cubetas de quartzo com caminho ótico de 1 cm
no espectrofotômetro UV-1601 PC (Shimadzu). As análises de
fluorescência foram realizadas em espectrofluorímetro modelo
Cary Eclipse (Varian Inc), utilizando cubeta de quartzo multi-

Análises complementares para caracterização da
matéria orgânica
Na avaliação das características da matéria orgânica
presente no rio, por apresentar uma composição heterogênea
e formada por compostos com vários níveis de decomposição,
diferentes análises podem ser consideradas na estratégia de
monitoramento. Um esquema proposto por Thomas e Theraulaz (2007), sobre diferentes compostos e respectivos ensaios é

Figura 2 - Comparação entre a abrangência de análises em
diferentes compostos
Fonte: Adaptado de Thomas e Theraulaz (2007)
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facetada com caminho ótico de 1 cm, com varredura de 200 a
600 nm, água ultrapura para controle analítico. As intensidades
de EEMs foram normalizadas em unidade Raman (U.R.), absortividade específica e concentração de COD (McKnight
et al., 2001; Carstea, 2012). Para todas as amostras, a coleta
foi realizada em frascos inertes, com lavagem ácida, preferencialmente de vidro, calcinados a 500 °C por 5 horas.
Na Tabela 1 são apresentados exemplos de comprimento de onda utilizados na caracterização da matéria orgânica em

ambientes aquáticos. A interpretação e avaliação dos resultados
de espectroscopia de fluorescência e de UV-vis dependem da
comparação com os padrões de emissão de compostos previamente analisados de forma isolada, como da determinação de
índices indicadores de picos de intensidade de excitação/emissão ou de absorção em determinados comprimentos de onda.
Para as matrizes de excitação-emissão, diferentes áreas podem
ser relacionadas à presença de distintos compostos de matéria
orgânica, conforme apresentado no esquema da Figura 4.

DBO

Caracterização da Matéria Orgância

Métodos indiretos
DQO

Métodos diretos

COT, COP e COD

Testes biológicos

AOC/ BDOC
UV-visível

Análises espectroscópicas
Fluorescência

Técnicas de isolamento e
concentração

Osmose reversa, entre
outros

Técnicas de fracionamento

Resinas, membrana, entre
outros

Composição elementar

Pirólise - GC/MS, entre
outros

Figura 3 - Representação esquemática dos diferentes métodos para caracterização da matéria orgânica
(Nota: AOC: carbono orgânico assimilável; BDOC: carbono orgânico dissolvido biodegradável)

Figura 4 - Esquema representativo da idenfiticação de picos e regiões de excitação-emissão de fluorescência
Fonte: Regiões e picos específicos adaptados de Chen et al. (2003); classificação dos picos adptada de Coble (1996)
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Tabela 1 - Exemplos de comprimento de onda utilizados na identificação e caracterização da matéria orgânica em ambientes aquáticos
em diferentes aplicações de espectroscopia no ultravioleta visível e de fluorescência
Comprimento de
onda (nm)
Absorbância
254 nm

Aplicação

Referência
Dobbs et al. (1972); Korshin et al. (1997);
Westerhoff e Anning (2000); Pons et al.
(2004)
Nataraja et al. (2006)

Identificação da origem da matéria orgânica.

280 nm

Caracterização de efluentes domésticos
Análise da composição do COD, ácidos fulvicos e matéria
285 nm
orgânica lábil.
Fluorescência sincronizada(Δλ=λem-λex)
Δλ=18 nm
Identificação de diferentes compostos da matéria orgânica.
Δλ=20 nm

Rostan e Cellot (1995)
Peuravuori et al. (2002)
Ahmad e Reynolds (1995); Chen et al.
(2003b)
Reynolds (2003)

Detecção de efluentes domésticos e material biodegradável.

Δλ=60 nm
Detecção de efluentes domésticos.
Fluorescência (excitação/emissão)
Identificação de compostos em efluentes domésticos (ex.
220/350 nm
Tirosina).
Caracterização da matéria orgânica natural e identificação de
248/340 nm
compostos em efluentes domésticos (ex. Triptofano).
Identificação de compostos em efluentes domésticos (p. ex.
280/350 nm
Triptofano) e de material biodegradável.
280/440 nm
Diferenciação de matéria orgânica não biodegradável.

Baker et al. (2004)
Ahmad e Reynolds (1999)

324 nm

Caracterização de matéria orgânica natural e COD.

370 nm

Caracterização de COD e substâncias húmicas em água, solo e
sedimentos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

90

Características gerais da qualidade da água

60

Os resultados apresentados contemplam o monitoramento
que vem sendo realizado no Rio Iguaçu desde o ano de 2005 com
48 coletas de campo em 6 principais estações. Na Figura 5 são
apresentados os box-plots com a variação das concentrações para
cada ponto monitorado, para DQO, DBO, COD e OD.
A DQO foi o parâmetro com valores mais elevados,
e com uma maior variação espacial, com diferença significativa
entre o ponto IG01, localizado a montante do trecho mais
urbanizado da Bacia do Alto Iguaçu, da concentração observada nos demais pontos. Assim como a DQO, a DBO também
reflete uma curva característica de poluição orgânica, com pior
cenário encontrado entre os pontos IG02 e IG04. O COD foi
o parâmetro com menor variação entre os pontos ao longo do
rio e menor amplitude para cada ponto. Ambos os parâmetros
indicam a presença constante de material orgânico de origem
antrópica no rio, o que resulta em baixas concentrações de
oxigênio dissolvido.
O ponto IG03 foi o que figura como o mais poluído,
chegando a atingir níveis de poluição característicos de esgotos.
No ponto IG06 foi observada uma melhora da condição de qualidade da água em função tanto da diluição como da depuração,
mas ainda indicando que nesses 100 primeiros quilômetros do
Rio Iguaçu a qualidade da água não foi adequada.
Parâmetros adicionais utilizados no monitoramento
da qualidade da água, como por exemplo, série de nitrogênio e
fósforo (dados não apresentados), também confirmam o estágio
de degradação do Rio Iguaçu.

30

75

Pons et al. (2004); Reynolds (2002);
Hudson et al. (2008)
Reynolds (2002)
Frimmel (1998); Westerhoff e Anning
(2000)
Westerhoff e Anning (2000)

DQO (mg/L)

45

15
0

DBO (mg/L)

90
75
60
45
30
15
0

90
75

COD (mg/L)

60
45
30
15
0

12

OD (mg/L)

10
8
6
4
2
0

IG01

IG02

IG03

IG04

IG05

IG06

Figura 5 - Variação da concentração de DQO, DBO, COD e OD nas seis
estações de monitoramento do Rio Iguaçu. Os box-plots representam
a variação amostral de 48 coletas. (Nota: por uma questão de escala foi
ocultado o outlier de DQO para o ponto IG03 (160 mg/L))
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Características espectroscópicas da matéria orgânica dissolvida

índices são geralmente empregados para avaliar a composição
orgânica da fração dissolvida: SUVA254 (Westerhoff; Anning, 2000) e A285/COD (Rostan; Cellot, 1995). O valor
da absorbância nesses comprimentos de onda, normalizados pela
concentração do carbono orgânico dissolvido e corrigidos pelo
caminho ótico, fornecem informações a respeito da presença e/
ou predomínio de substâncias húmicas e fúlvicas, com valores
de SUVA254 próximos a 4.4 L/mg.m e A285/COD próximos a
20 L/g, sendo valores inferiores, SUVA254 próximos de 1.2 L/
mg.m, e A285/COD menores que 10 L/g, característicos de
presença de substâncias de fontes autóctones ou atividade de
decomposição biológica (presença de efluentes). De acordo com
os resultados apresentados na Tabela 2, foi observado que não
há uma indicação direta da composição do COD, com valores
intermediários aos padrões estabelecidos. Um fator que deve
ser levado em consideração foi que, além da complexidade da
matriz de fontes de poluição de um rio com forte caráter urbano, como é o caso do Rio Iguaçu, que dificulta a identificação
de cada composto, esses índices são susceptíveis às condições
climáticas e hidrológicas nas quais foram realizadas as coletas
de amostras. Eventos chuvosos, por exemplo, ocasionam uma
maior incidência de transporte de substâncias húmicas (matéria orgânica pedogênica). Musikavong e Wattanachira (2007)
acrescentam que, em sistemas de tratamento de efluentes, há
um aumento do valor de SUVA254 para 1.8 L/mg.m a medida
que se processa a decomposição biológica, uma vez que durante
esse processo, há um consumo da fração mais lábil da matéria
orgânica (fração pouco ou não detectada na faixa do UV-vis),
diminuindo assim a concentração do COD, mas sem alterar a
intensidade da absorbância.
De forma isolada, portanto, e considerando uma bacia
urbana e com uma dinâmica complexa de poluentes orgânicos,
esses índices não indicam a quantidade de determinado composto,
mas têm uma forte característica de auxiliar na identificação da
provável fonte da matéria orgânica dissolvidaque predominano
sistema.

Avaliação dos índices de fluorescência e de absorbância
Complementarmente ao monitoramento convencional da qualidade da água, foi analisado no presente trabalho a
aplicabilidade de análises de espectroscopia de fluorescência e
de ultravioleta visível e da concentração do carbono orgânico
dissolvido no estudo quali-quantitativo da dinâmica da matéria
orgânica em cursos d’água urbanos.
Na Tabela 2 é apresentado um resumo comparativo
da concentração de DBO, DQO, COD e OD e três índices espectroscópicos indicativos da composição da matéria orgânica,
FR (razão de fluorescência), SUVA254 (absorbância específica
em 254 nm) e A285/COD (absorbância específica em 285 nm).
A razão entre as intensidades de emissão de fluorescência
em 450 nm e 500 nm, para excitação em 370 nm, é indicada
para avaliar a relação entre a proporção da matéria orgânica de
origem autóctone (FR > 1.8), refletindo a presença de material
lábil e/ou processo de decomposição biológica, e fontes alóctones (FR ≤ 1.5), com predomínio de substâncias húmicas e
com composição molecular mais complexa (Werterhoff;
Anning, 2000). Para os pontos monitorados no Rio Iguaçu,
e considerando-se os resultados de FR (Tabela 2), observam-se
valores mais altos de FR para os pontos da região mais urbanizada (a partir do IG02), indicando a presença de efluentes
(composição lábil e/ou atividade de decomposição biológica). O
trecho a montante do IG01 apresenta baixos índices de ocupação
antropogênica, com ainda áreas de preservação ambiental e/ou
mananciais. Dessa forma, a análise desse parâmetro indica que
nesse ponto não há predomínio de atividade de decomposição
(autóctone biológica), com uma maior presença de substâncias
húmicas.
Com relação à espectroscopia no ultravioleta visível, dois

Tabela 2 - Relação entre a concentração de DBO, DQO, COD, OD, intensidade de fluorescência e de absorbância
Ponto de monitoramento
IG01 (n=24)

DBO

DQO

COD

OD

(mg/L)

(mg/L)

(mg/L)

(mg/L)

18.2 ± 10.6

6.0 ± 2.7

3.3 ± 2.1

FR

SUVA254 (L/
mg.m)

A285/COD
(L/g.cm)

5.5 ± 1.9

1.6 ± 0.3

2.4 ± 0.8

16.6 ± 5.9

IG02 (n=24)

13.0 ± 7.2

33.6 ± 12.3

6.7 ± 1.9

3.3 ± 1.9

1.9 ± 0.2

2.1 ± 0.8

14.7 ± 5.9

IG03 (n=24)

18.0 ±15.8

43.8 ± 32.1

7.7 ± 3.1

2.4 ± 1.8

1.9 ± 0.3

2.2 ± 0.9

15.1 ± 6.5

IG04 (n=23)

14.6 ±12.3

35.4 ± 19.0

6.6 ± 3.4

2.0 ± 1.6

1.9 ± 0.2

2.4 ± 1.1

16.7 ± 7.5

IG05 (n=24)

12.3 ± 9.8

33.4 ± 19.3

6.8 ± 3.4

1.8 ± 1.3

1.8 ± 0.3

2.3 ± 1.2

16.2 ± 8.1

23.9 ± 14.8

6.0 ± 2.2

2.4 ± 1.5

1.8 ± 0.3

2.3 ± 1.1

16.0 ± 7.3

IG06 (n=23)

7.7±6.5

FR: razão entre as intensidades de fluorescência emitida em 450 nm e 500 nm, com excitação em 370nm; SUVA254 (L/mg.m): absorbância específica no ultravioleta visível, comprimento de onda de 254 nm, normalizado pela concentração de COD (mg/L) e o caminho ótico (m); A285/
COD (L/g.cm): absorbância específica no ultravioleta visível, comprimento de onda de 285 nm, normalizado pela concentração de COD (g/L) e
caminho ótico (cm); n: número de amostras com todos os dados monitorados
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apresentaram sinal característico, indicando baixa concentração de matéria orgânica proveniente de efluentes domésticos
(Picos B, T1 e T2), sendo a região mais destacada a relacionada
à característica de emissão de fluorescência de substâncias
húmicas (Pico A).
Já no ponto IG02, claramente se observou uma maior
concentração de substâncias lábeis, com picos destacados nas
regiões B e T2. Comparação com espectros de excitação-emissão de fluorescência de efluentes (Henderson et al., 2009;
Sharma et al., 2011; Goldman et al., 2012), bem como a
correlação linear entre as intensidades dos picos B (r = 0.7321),
T1(r = 0.5423) e T2(r = 0.7459) com a concentração de DBO
(Figura 7), corroboram com a identificação da presença de
efluentes domésticos e/ou matéria orgânica lábil. Outros estudos também apresentaram correlação entre as intensidades
de fluorescência nessas áreas com a concentração de DBO em
função das características de emissão de compostos formados
de material lábil ou com atividade de decomposição biológica,
sendo mais intensa essa relação para análises de efluentes de
acordo com os estágios de tratamento utilizados (Nataraja
et al., 2006; Hudson et al., 2008)
No ponto IG06, as intensidades observadas dos picos
B e T2 foram inferiores, indicando a diluição, assimilação e/
ou decomposição da matéria orgânica que emite fluorescência
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Na Figura 6 são apresentados três espectros de excitaçãoemissão de fluorescência, englobando um ponto a montante
da área urbanizada (IG01), um ponto dentro da parte mais
urbanizada da bacia e com presença direta de lançamento de
efluentes (IG02) e, um ponto já no exutório da área de estudo,
com gradativa diminuição da área de impacto direto de ocupação
antropogênica (IG06).
Conforme pode ser observado, a análise dos resultados
indicou uma variação na detecção e na intensidade de picos
de fluorescência em determinadas regiões. Em acordo com o
que foi citado anteriormente (Figura 4), áreas distintas podem
ser diretamente correlacionadas com a presença de compostos
indicadores da presença de matéria orgânica lábil e/ou proteínas, como por exemplo, triptofano (Pico T1: λex=290 nm/
λem=350 nm; Pico T2: λex=230 nm/ λem=350 nm) e tirosina
(Pico B: λex=230-275 nm/ λem=310 nm), e/ou de substâncias
de composição mais refratária, como substâncias húmicas (Pico
A: λex=230 nm/ λem=400-500 nm e Pico C: λex=300-500 nm/
λem=400-500) (Coble, 1996; Hudson et al., 2008; Carstea, 2012).
No ponto IG01, observou-se que essas regiões não
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Figura 6 - Exemplo de matriz de excitação-emissão de fluorescência para os pontos IG01 (cabeceira), IG02 (área fortemente urbanizada)
e IG06 (área em recuperação a jusante na bacia), para a coleta n. 47 (outubro/2013). A ordem das matrizes representa o sentido de
escoamento do rio (esquerda para direita). A escala de cores é idêntica para as três matrizes (0-2.0 de intensidade normalizada pela
absortividade, COD e pico Raman)
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Figura 7 - Relação entre as intensidades dos picos da matriz de excitação-emissão de fluorescência e concentração de DBO, para as
seis estações de monitoramento no Rio Iguaçu (anos 2012 e 2013). (a) Pico B, (b) Pico T2, (c) Pico T1
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as correlações tendem a ser específicas do ponto monitorado,
sendo a sua extrapolação em sistemas de previsão algo a ser
utilizado com cautela.
A importância desta análise, contudo, está no perfil de
variação da concentração dos parâmetros apresentados. Uma vez
que a depleção do oxigênio dissolvido na coluna d’água deve-se
à decomposição da matéria orgânica, ou seja, da concentração
de carbono orgânico na sua forma assimilável (dissolvida), a
interpretação desses três parâmetros deve ter um caráter distinto,
mas também convergente.
A análise da DQO, por exemplo, quantifica, além da
matéria orgânica biodegradável, compostos de composição
mais refratária, como substâncias húmicas, cuja decomposição
no ambiente ocorre mais lentamente e com um impacto no
consumo do oxigênio dissolvido de forma gradativa. Como as
análises dos índices de espectroscopia indicam a presença de
substâncias húmicas no rio (Tabela 2), os valores observados de
DQO também englobam esses compostos, cuja determinação
não é quantificada pela análise da DBO. Um indicativo desta
condição pode ser observado na Figura 9, cuja relação linear
entre COD e DQO se mostra mais significativa (r = 0.6779),
uma vez que na análise da concentração do carbono orgânico
dissolvido também são contabilizadas as frações de substâncias
húmicas. Ou seja, para fins de controle de eficiência de remoção
de matéria orgânica em estações de tratamento de efluentes,
a relação DQO x DBO, bem como o uso desses parâmetros,
tem uma interpretação mais direta e com menos influência da
composição do material presente.

nessas regiões. Dessa forma, a análise dessa variação espacial,
tanto da presença dos compostos, como da intensidade dos picos
de fluorescência, tem sua aplicabilidade na rápida identificação
e em uma primeira caracterização da composição da matéria
orgânica presente. É possível, assim, avaliar o comportamento
da dinâmica da matéria orgânica dissolvida, com diferenciação
de fontes antropogênicas das derivadas de processos naturais.
Carbono orgânico dissolvido como parâmetro indicador de matéria orgânica
Além das análises de espectroscopia, a variação da
concentração do COD também pode ser aplicada para avaliar
a presença e as características da matéria orgânica dissolvida
no meio aquático. Na Figura 8 é apresentada uma comparação
entre as relações das concentrações de DQO e COD com as
análises de DBO.
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Figura 8 - Comparação entre a concentração de DQO e COD
com relação à concentração de DBO, para as seis estações
monitoradas no Rio Iguaçu. Ano de coleta: 2012 e 2013 (9 coletas
de campo, n = 60)
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Conforme o observado na Figura 8, a concentração
de carbono orgânico dissolvido tem um comportamento mais
estável, permanecendo na faixa de 0 a 10 mg/L, considerando
a variação da DBO de 0 a 60 mg/L. Para este mesmo conjunto
de dados, a DQO apresentou uma variação crescente até aproximadamente 120 mg/L. Em relação a correlação linear entre
os dados, a estimativa do coeficiente r de Pearson indica uma
tendência um pouco superior de melhor correlação entre DQO
e DBO (r = 0.6217) quando comparada entre COD e DBO
(r = 0.5439). No entanto, ambas as correlações são baixas, uma
vez que em rios há uma complexa mistura de poluentes, com
possibilidade de haver interferentes nas análises (p. ex. incertezas no ensaio da DBO como presença de inibidores), bem
como não é possível controlar os processos e mecanismos que
estão ocorrendo, como é o caso de um sistema de tratamento
de efluentes, cuja relação entre DQO e DBO é direta e bem
estabelecida. Resultados de Nataraja et al. (2006) corroboram
com o que foi observado, uma vez que os autores sugerem que
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Figura 9 - Relação entre as concentrações de COD e DQO, para
as seis estações monitoradas no Rio Iguaçu. Ano de coleta: 2012
e 2013 (9 coletas de campo, n = 60)

Adicionalmente, é importante destacar que o ensaio
da DBO, amplamente utilizado para fins de monitoramento,
controle e gestão de bacias, tem, assim como potencialidades,
muitas fragilidades com relação a sua determinação analítica,
operacional e na forma de sua interpretação. A condição biológica
de decomposição, além da significativa variação interlaboratorial
(APHA, 1998), acrescentam incertezas aos valores observados,
e que, consequentemente, refletem na permanência ou não em
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classes de enquadramento em função da qualidade da água e/
ou em outras análises com foco no planejamento e gestão de
bacias urbanas.
A análise do carbono orgânico se dá de forma direta, uma
vez que sua determinação envolve a combustão e a detecção de
todas as formas de carbono presentes na amostra. Contudo, sua
interpretação conjunta com outros parâmetros de qualidade de
água ainda não é bem definida. Adicionalmente, outros aspectos
com relação a este parâmetro devem ser superados.
Uma primeira abordagem que merece reflexão está
relacionada aos procedimentos analíticos e métodos utilizados
para a determinação do COD. Considerando-se diferentes
estudos e aplicações de análises de carbono orgânico no ecossistema aquático, observa-se uma falta de coerência quanto
ao uso de membranas ou filtros e as respectivas porosidades
na determinação da fração dissolvida. A maioria dos autores
emprega membranas de porosidade de 0.45 μm como a mais
adequada para caracterizar o carbono orgânico dissolvido e os
respectivos espectros de fluorescência e de ultravioleta visível
(Westerhoff; Anning, 2000; Bayram et al., 2011). No
entanto, há estudos que utilizam membranas com porosidade
de 1.0 μm no monitoramento de efluentes (Nataraja et al.,
2006), 0.7 μm para efluentes e águas superficiais (Saadi et al.,
2006; Fellman et al., 2008), 0.4 μm em análise de água de
abastecimento (Potter, 2003) e 0.2 μm em rios (Fellman
et al., 2008).
O tipo de membrana utilizada também é variável, sendo
neste caso o custo-benefício a razão de utilização de membranas de fibra de vidro, acetato ou nitrato de celulose e de fibra
de prata. Por exemplo, a membrana de fibra de vidro (0.7 μm)
tem custo inferior e pode ser utilizada para a análise da fração
particulada. Já a membrana de acetato ou nitrato de celulose
atende aos requisitos de porosidade de 0.45 μm, porém há uma
liberação de carbono que pode interferir nos resultados. Com a
membrana de fibra de prata (0.45 μm) podem-se determinar as
frações dissolvida e particulada, mas seu alto custo inviabiliza o
uso contínuo em planos de monitoramento da qualidade da água.
Outra questão pouco discutida na literatura e que merece
destaque é o ácido utilizado na preservação das amostras. Uma
das funções esperadas da adição de ácido após a filtragem é a
de inibir a atividade biológica diminuindo a decomposição do
conteúdo orgânico, preservando assim as concentrações iniciais.
Adicionalmente, a adição de ácido altera a fase do equilíbrio
químico, transformando as frações inorgânicas para a forma de
H2CO3, possibilitando a remoção do mesmo da amostra. No
entanto, podem ocorrer interferências dependendo do tipo de
procedimento analítico e do equipamento utilizado. Segundo
Wallace (2003), o ácido mais indicado é o H3PO4, mantendo o
pH inferior a 2 na amostra. Comumente utilizado, e citado por
padrões internacionais de análise (APHA, 1998), o H2SO4 pode
ocasionar interferências positivas nos resultados, uma vez que
no processo de combustão o ácido sulfúrico irá gerar SO3, cuja
detecção, em alguns métodos dos analisadores de TOC, segue
as mesmas propriedades do CO2.
Além da acidificação, o congelamento das amostras é
outra forma comumente utilizada na preservação, uma vez que
a logística do monitoramento ambiental depende de fatores

como número de pontos coletados e capacidade de operação
do laboratório. Entretanto, recentes trabalhos (Spencer et al.,
2007; Fellman et al., 2008) identificaram possíveis alterações
nos resultados quando do congelamento da amostra nas análises
de carbono orgânico dissolvido e espectroscopia de ultravioleta
visível. Spencer et al. (2007), por exemplo, observaram que após
o congelamento, houve um decréscimo de aproximadamente 10%
na concentração do carbono orgânico dissolvido, e, consequentemente, nas análises de espectroscopia, prejudicando assim o
entendimento da composição e origem desse carbono. Fellman
et al. (2008) acrescentaram que para concentrações superiores a
5 mgC/L o congelamento não é indicado, uma vez que ocorrem
alterações químicas na composição da matéria orgânica dissolvida
através da precipitação de algumas frações aromáticas. Já Potter
(2003) indicou um tempo de congelamento máximo de 28 dias,
respeitando o processo de filtragem e acidificação em um prazo
máximo de 48 horas após a coleta das amostras.
O que é importante destacar, em resumo, é a necessidade
de se entender os procedimentos que estão sendo realizados
e a finalidade para a qual os dados estão sendo monitorados.
Ainda, faz-se necessário observar o método de detecção do
equipamento, bem como a possibilidade de se realizar as análises
o mais breve possível, minimizando assim possíveis interferências. Ainda não há um consenso em relação aos procedimentos
analíticos e possíveis alterações em função da não padronização
e/ou simplificações e considerações adotadas.

CONCLUSÃO
No presente estudo, foi apresentado o uso conjunto
de diferentes técnicas analíticas para o monitoramento e a caracterização da composição da poluição orgânica em rios com
forte caráter urbano. Dos resultados apresentados, podem ser
destacadas as seguintes conclusões:
1.

2.

3.

4.
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Mesmo com complexidade da matriz de fontes de
poluição em uma bacia urbana, os resultados de
excitação-emissão de fluorescência demostraram
a evolução espacial da presença e intensidade de
compostos de origem antropogênica, resultados estes
também acompanhados pela variação da concentração
de DBO, DQO e OD.
Os índices de absortividade específica, SUVA254 e
A285/COD, não apresentaram variação significativa
entre os pontos, indicando uma mistura tanto de
compostos autóctones, como alóctones.
Os picos de fluorescência nas regiões B, T1 e T2 apresentaram correlação positiva com a concentração de
DBO, corroborando com a indicação dessas regiões
como características de compostos de composição
lábil e com atividade biológica.
O uso conjunto das técnicas apresentadas tem potencial para aplicação no monitoramento da qualidade da
água, principalmente por possibilitar uma identificação
da origem do composto e de suas características de
refratabilidade, indicando assim um maior ou menor
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5.

impacto no consumo do oxigênio dissolvido para
sua decomposição.
As experiências indicam que o carbono orgânico é
um parâmetro mais estável, com menos subjetividade
e implicações no procedimento experimental e com
potencial para monitoramento contínuo. No entanto,
para sua aplicação como parâmetro de referência
para monitoramento e controle em gestão de recursos hídricos, ainda é necessário estabelecer critérios
comparativos com as faixas atualmente utilizadas de
outros parâmetros.
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ABSTRACT
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absorbance and fluorescence spectroscopy were used to characterize the organic content of the river. The results confirmed the high discharges of
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RESUMO
O uso de hormônios e antibióticos como elementos profiláticos e de promoção do crescimento de suínos tem aumentado a preocupação com a
contaminação da água e do solo. No solo sofrem influências físicas, químicas e biológicas, afetando seu deslocamento no perfil. O presente estudo consistiu
em avaliar a presença e a mobilidade de hormônios e de antibióticos no perfil do solo, devido à aplicação de dejeto líquido suíno em diferentes dosagens e
diferentes manejos. Para isso foram instaladas 24 parcelas experimentais, inteiramente ao acaso, com sete tratamentos e quatro repetições. Foram aplicadas
quatro doses de dejeto líquido suíno, variando de 25 a 200 m3 ha-1, concentradas ou distribuídas ao longo do ano. Coletas da solução do solo foram efetuadas
mensalmente, com lisímetros de sucção instalados nas profundidades de 30, 60 e 90 cm, no período de junho de 2012 a março de 2013. As amostragens
foram analisadas pelo HPLC. Os resultados mostraram que 2,43% das amostras apresentaram quantificação, sendo a ocorrência de hormônios superior
aquelas de antibióticos. O maior número de quantificações ocorreu no mês fevereiro de 2013, o qual apresentou a maior altura de precipitação mensal. Os
tratamentos 50/2 e 100/4, que representam as maiores dosagens, apresentaram os maiores números de moléculas quantificadas. O número de moléculas
quantificadas reduziu com o aumento da profundidade.

Palavras Chave: Resíduos agropecuários. Transporte de poluentes. Qualidade das águas.
INTRODUÇÃO
O avanço tecnológico alcançado pela suinocultura
brasileira e os interesses logísticos das empresas integradoras
tem se caracterizado pela implantação de sistemas confinados
(Chen, 2009). Consequentemente ocorre a produção de grandes
volumes de dejetos por unidade de área, trazendo preocupações
com a qualidade das águas e do solo (Martinez et al., 2009).
Um dos fatores de grande preocupação é o uso intensivo de substâncias farmacológicas (hormônios e antibióticos),
considerados poluentes emergentes, passíveis de provocar
efeitos adversos à saúde pública e aos ecossistemas (Sibley;
Hanson, 2011). Segundo Fent et al. (2006) os produtos
farmacêuticos são lipofílicos, com baixa degradabilidade, alto
potencial de bioacumulação e persistência na água e no solo,
sendo persistentes no ambiente e acumulados no corpo humano
(Bianco et al., 2011).
Dentre todas as classes farmacológicas, os hormônios
e os antibióticos são os produtos com maior frequência de uso
em seres humanos e animais. Segundo Bound et al. (2006) as
principais classes de fármacos com potencial de risco de contaminação ambiental são os antibióticos (76,6%), hormônios
(73,6%) e antidepressivos (69,4%).
Segundo Aiello (1998), de 50 a 80% da dose de medicamento aplicada não é metabolizada. Grande parte dos resíduos
de antibióticos é eliminada no ambiente através da excreção
direta (Dolliver; Gupta, 2008a). De acordo com Kumar

et al. (2005) e Sarmah et al. (2006) os antibióticos são excretadas
em altas concentrações nos dejetos.
O uso de antibióticos tem crescido nos últimos anos
no tratamento e profilaxia de doenças, assim como no auxílio
do crescimento de animais (Sarmah et al., 2006). O uso
intenso de antibióticos por humanos e na pecuária tem gerado
sérios problemas com genes de bactérias resistentes (Snow
et al., 2008). Na China foram detectados genes de resistência a
sulfonamidas em viveiros de camarão, que recebiam águas residuais de granjas de suínos (Hoa et al., 2008). Estes problemas
também foram identificados por Larsson et al. (2007). Diversos
autores destacam que elevadas concentrações de hormônios e
de antibióticos transportados pelas águas superficiais, provocam sérios problemas a fauna e a flora, a jusante do ponto de
lançamento (Gross-Sorokin et al., 2006). Dentre esses
se destaca os longos períodos de reprodução intersexuais de
peixes e moluscos (Benstead et al., 2011), a feminização de
sapos (Bundschuh; Schulz, 2011), o desenvolvimento
anormal em jacarés (Guillette Jr. et al., 2000) e feminização e intersexualidade de peixes (Sumpter; Johnson,
2008; Barber et al., 2012), redução na qualidade do sêmen
humano (Mocarelli et al., 2008), redução do número de
espermatozóides (Swan et al., 2007) e mal formação em sapos
(Bernanke; Kohler, 2009).
No Brasil, a forma mais usada para o descarte do dejeto
líquido suíno é através da sua aplicação direta no solo, como
fertilizante. Diversos autores destacam que a aplicação do dejeto
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diretamente no solo promove a liberação de sustâncias químicas
(Diaz-Cruz et al., 2006; Kemper, 2008), promovendo a
recomposição dos nutrientes. Outros estudos elencam a preocupação, que os antibióticos contidos nos dejetos animais, podem
atingir as águas superficiais e subterrâneas (Yang; Carlson,
2003; Lissemore et al., 2006).
Uma vez aplicado no solo, os produtos químicos são
transportados e dispersos no perfil, ou se transformam em
produtos químicos secundários (Meent et al., 2011). Normalmente são transportados pelo escoamento superficial e
atingem os corpos hídricos superficiais (Stoob et al., 2007;
Lavado et al., 2009), lixiviados e atingem as corpos subterrâneos (Blackwell et al., 2009) ou entram na cadeia alimentar
(Boxall et al., 2006).
Na suinocultura, o dejeto é coletado e armazenado em
lagoas por um período pré-determinado antes de ser aplicado no
solo. Este período de tratamento do dejeto é necessário para que
ocorra uma redução significativa na concentração de patógenos
e substâncias químicas. Mas segundo Nelson et al. (2007), nem
mesmo o tratamento secundário é suficiente para remoção de
substâncias endócrinas e antibióticas do dejeto. Segundo Davis
et al. (2006) ainda são poucas as pesquisa publicadas nessa área,
que avaliam o transporte de fármacos em áreas agrícolas. De
acordo com Kwon (2011), poucos estudos sobre a alteração
dos níveis de antibióticos no solo após a aplicação de dejeto
suíno foi publicado. As pesquisas tem se voltado a explorar a
circulação dos medicamentos veterinários no ambiente, através
de lisímetros para determinar a dissipação e a lixiviação de medicamentos no solo (Kay et al., 2005). Além disso, a maior parte
dos estudos é realizada em escala laboratorial (Li et al., 2010).
De acordo com Davis et al. (2006), o estudo dos hormônios
e dos antibióticos nos solo é de extrema importância, pois a
concentração de antibióticos pode ser cem vezes maior que em
condições aquosas.
Depois de aplicado no solo, os hormônios e os antibióticos presentes são afetados por diversos fatores do meio
ambiente como temperatura, pH, força iônica, conteúdo de
carbono, microrganismos entre outros. Para Yang et al. (2010)
e Zhou et al. (2011), as propriedades físicas e químicas do solo
influenciam na redução da disponibilidades das substâncias lançadas. Os efeitos tóxicos dos antibióticos no solo variam devido
às condições de sorção e de degradação que o solo possui (Liu
et al., 2009). A argila e a matéria orgânica são componentes do
solo que atuam como inibidores da mobilidade de tetraciclina
devido a sua forte adsorção (Tolls, 2001; PILS; Laird, 2007).
Desta forma é de fundamental importância compreender a ocorrência, destino e a magnitude que estas substâncias
podem atingir o meio ambiente, visando reduzir os impactos
destes contaminantes sobre os ecossistemas. Para Martinez
(2008), são necessários além dos estudos laboratoriais, os estudos de campo em ambientes naturais. Assim, este estudo tem
por objetivo avaliar a presença e a mobilidade de hormônios
e de antibióticos veterinários no perfil do solo com diferentes
dosagens de dejeto líquido suíno aplicado ao longo do tempo.

O trabalho foi realizado na Bacia do Rio Coruja, no
município de Braço do Norte – SC. O local do estudo é justificado pelo fato da bacia possuir intensa produção de suínos.
Através de dados levantados na bacia, existem atualmente 52
suinocultores, trabalhando em vários sistemas (cria, recria,
engorda, terminação e ciclo completo), totalizando 52.659 mil
cabeças de suínos.
A Bacia do Rio Coruja está localizada na região Sul de
Santa Catarina, sul do Brasil. Esta bacia possui uma área total
de 51,04 km². O clima da região segundo Köppen é mesotérmico úmido com verões quentes e secos (Cfa) e, temperatura
atmosférica média anual variando entre 15 e 35 °C, sendo os
meses de janeiro e fevereiro os mais quentes e, junho e julho
os mais frios. Segundo o Sistema Brasileiro de Classificação do
solo (SBCS), o solo da região é Argissolo Vermelho-Amarelo
Distrófico (Santos et al., 2011), com horizonte B textural,
baixa fertilidade, rasos, pedregosos e com restrições as atividades
agrícolas por apresentar declividade acentuada.
A vegetação predominante da bacia é a Floresta Ombrófila Densa, com vegetação secundária, área em formação e
atividades agrícolas (Santa Catarina, 2006).
O delineamento experimental foi realizado inteiramente
ao acaso, com sete tratamentos e quatro repetições, em um
total de 24 parcelas. As parcelas foram designadas de unidades
experimentais e, apresentavam dimensões de 4 m de largura
por 5 m de comprimento, integrando uma área total de 20 m2
cada. Na Figura 1 é apresentada a distribuição das parcelas e
seus tratamentos, assim como a representação do lisímetros de
sucção instalados.
Na área do experimento, o campo foi mantido original, ou seja, naturalizado com uma mistura de espécies nativas
e resquícios de pastagem da espécie missioneira gigante. Nas
áreas de pastagem, diferentemente de culturas anuais onde às
aplicações ocorrem somente antes do plantio, a frequência do
uso de dejeto líquido suíno ocorre três a quatro vezes por ano.
As taxas de dejeto líquido suíno aplicado no experimento
foram baseadas na Instrução Normativa Nº 11 da FATMA, que
define 50 m3 ha ano-1 como a quantidade máxima a ser aplicada
em áreas agrícolas (FATMA, 2000). As taxas aplicadas foram
parceladas durante o ano, simulando as diferentes condições,
quantidades e número de aplicações realizadas pelos produtores.
Desta forma pode se simular as possibilidades que possam ocorrer
no campo, abordando as quantidades superiores às estipuladas
pela legislação as quais são usadas pelos produtores. Também
pode se analisar os efeitos das taxas iguais e inferiores a legislação. Além de atribuir o parcelamento das taxas em diferentes
épocas do ano, podendo-se considerar os fatores naturais e
climáticos que possam influenciar no campo. Na Tabela 1 são
apresentados os tratamentos de dejeto líquido suíno aplicado
no experimento, assim como seu parcelamento durante o ano.
As aplicações dos dejetos líquido suíno foram realizadas
em março/2012, junho/2012, setembro/2012 e dezembro/2012.
As aplicações foram realizadas com o auxílio de regadores com
10 litros de capacidade. Os bicos dos regadores foram adaptados para a uma distribuição uniforme e homogênea em toda
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a parcela. O dejeto líquido suíno aplicado no experimento foi
obtido de uma granja de suínos, com sistema de criação em
confinamento para terminação.
Foram usados lisímetros de sucção para extração da água
do solo. Os lisímetros de sucção são compostos por um tubo
de PVC rígido de DN 25 mm, sendo na extremidade superior
adotado um pequeno cano de vidro tampado por uma pequena
borracha, onde são realizadas as sucções para as amostragens.
Este dispositivo é protegido por uma capa feita com o próprio
cano de PVC, a fim de evitar danos ao lisímetro. Na extremidade
inferior, ou seja, na parte de contato com solo, o equipamento
possui uma cápsula porosa de cerâmica. Esta cápsula foi bem
vedada a fim de impedir a entrada de ar.
A utilização de cápsulas porosas para extração da solução do solo é bastante difundida, principalmente devido ao
seu fácil manejo, baixo custo e pelo fato do extrato obtido não
requerer tratamentos prévios, para determinações físico-químicas
e quantificações de seus componentes. Além disso, a capacidade
de manter a sucção por alguns dias possibilita também a coleta
de amostras nos períodos mais secos.
Ao aplicar-se vácuo no interior da cápsula, ocorre uma

pressão negativa no interior, sendo menor que a pressão do solo,
fazendo com que o fluxo de água entre pela cápsula porosa e
fique armazenado no interior do lisímetro. Foram instalados
três lisímetros no centro de cada parcela, nas profundidades
de 30, 60 e 90 cm, com um espaçamento de 10 cm entre eles.
As amostragens foram realizadas mensalmente, no
período compreendido entre de junho de 2012 e março de 2013,
sendo que 24 horas antes da coleta era realizada a sucção do ar
que esta no interior do lisímetro, com o auxilio de uma seringa
com agulha. Após este intervalo de tempo, foi retirada a tampa
de borracha dos lisímetros, e com o auxilio de uma mangueira e
uma seringa, realizadas as coletas da água. Para cada lisímetro foi
usada uma seringa e uma mangueira independente, para evitar
possíveis contaminações. As amostras foram armazenadas em
frascos de polietileno devidamente identificados com data da
coleta e número do lisímetro, e mantidas a uma temperatura
de 5 °C em uma caixa de isopor com gelo e transportadas ao
laboratório. No laboratório as análises foram realizadas pelo
HPLC Dionex Ultimate 3000.
As moléculas de antibióticos analisadas foram: oxtetraciclina; doxitetraciclina; tetraciclina; clortetraciclina; toltrazuril

Figura 1 - Croqui do experimento
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Tabela 1 - Taxas de aplicação de dejeto líquido suíno no
experimento

Tabela 2 - Limites de quantificação e detecção

Limites (ng L-1)

25

4

Quantidade
aplicada
por vez
(m³ ha-1)
6,25

50

1

50

50

2

25

50

4

12,5

Toltrazuril

100

4

25

Sulfametazina

9,70

32,20

200

4

50

Estradiol

28,40

94,80

17-α-Estradiol

1,28

3,89

Taxa de Parcelamento
aplicações
da taxa
(m³ ha-1)
(ano)

Grupo

Antibi
óticos

e sulfametazina. Para os hormônios foram determinadas as
concentrações das moléculas: estradiol; 17-α-estradiol; 17-β-estradiol; estrona; 17-α-etinilestradiol; norgestrel; progesterona;
e mestranol.
Para as moléculas estradiol, 17-α-estradiol, 17-β-estradiol,
17-α- etinilestradiol, estrona, mestranol, norgestrel, progesterona
e toltrazuril, a determinação foi realizada pelo método descrito
por Almeida e Nogueira (2006), utilizando um CLAE com
detecção de DAD em injeção direta. A fase móvel consistia em
uma solução aquosa de Acetonitrila 10% (v/v) e Acetonitrila
PA, em um gradiente de 0 a 100% de Acetonitrila P.A. em 60
minutos e um fluxo de 1 mL min. A coluna utilizada foi uma
C18 (150 mm x 4 mm, 5µm) e o detector utilizou a faixa de
onda de 200 nm para estradiol, 17-α-estradiol, 17-β-estradiol,
17-α-etinilestradiol, estrona e mestranol, 240 nm para norgestrel
e progesterona, e 280 nm para toltrazuril.
As ciclinas foram determinadas a partir do método da
Dionex #76, Tetracyclines in Pork (DIONEX, 2010), os reagentes utilizados foram acetonitrila e ácido fosfórico (0,15%,
pH 2,15), a eluição começou com 10% acetonitrila e 90% ácido
fosfórico e fluxo de 1 Ml min-1, seguindo para 45% acetonitrila
e 55% ácido fosfórico e fluxo de 1,2 mL min-1 em 14 minutos.
O tempo de análise foi de 17 minutos, o comprimento de onda
para todas as moléculas foram de 370 nm.
A sulfametazina foi determinada pelo método descrito
por Santos et al. (2007), utilizando Acetonitrila e água na pro-

Moléculas

Detecção Quantificação

Oxitetraciclina

12,99

29,40

Doxitetraciclina

9,71

10,29

Tetraciclina

17,22

21,90

Clortetraciclina

17,39

20,06

8,70

28,90

17-β-Estradiol

2,18

6,62

17-α-Etinilestradiol *

18,40

61,20

0,86

2,60

36,50

121,70

Hormô
17-α-Etinilestradiol *
nios
Estrona
Norgestrel

4,09

12,37

Progesterona

1,37

4,16

Mestranol

1,70

5,16

* houve troca da coluna e o limite de quantificação e detecção foi reduzido

porção de 30:70 e fluxo de 0,250 mL min-1. O tempo de análise
foi de 18 minutos e o comprimento de onda de 270 nm. Em
ambas as análises a temperatura da coluna foi mantida a 25 ◦C
e o volume de injeção foi de 200 µl min.
Os resultados foram divididos em quantificação, detecção e analisado e não detectado, de acordo com a Tabela 2.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Na Figura 2 é apresentada a distribuição das alturas
mensais de precipitação registrada na área do experimento,
durante o período de aplicação dos dejetos suínos e coletas
de amostras de água no perfil do solo. No período de março
de 2012 a março de 2013, a altura total de precipitação foi de

Figura 2 - Distribuição da precipitação acumulada mensal (mm)
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1295,7 mm. Esta altura de precipitação foi inferior aquela da
média histórica (1987 a 2013), cujo valor foi de 1491,9 mm. A
distribuição das alturas mensais de precipitação foi irregular, com
valor mínimo no mês de agosto de 2012 (14,4 mm) e máximo no
mês de fevereiro de 2013 (302,8 mm). Os dados foram medidos
na estação pluviométrica (código ANA 02849030), localizada na
latitude 28°23”94’, longitude 49°16”11’ e operada pela EPAGRI.
No estudo foi analisado um total de 3622 amostras,
sendo que destes 88 apresentaram concentrações no nível de
quantificação, o que representa 2,43% do total de amostras
analisadas (Tabela 3). Dentre os antibióticos, a molécula Clortetraciclina apresentou a maior concentração máxima 266,39 ng
L-1. Entre os hormônios, o 17-α-Etinilestradiol foi à molécula
com a maior concentração máxima determinada (550,9 ng L-1).

Gupta (2006), os quais observaram que menos de 5% dos antibióticos eram perdidos por lixiviação. Segundo Stoob et al. (2007)
a composição e a umidade do solo são fatores que influenciam
diretamente na degradação dos antibióticos. Segundo Ho et al.
(2013) a complexacão de espécies químicas está diretamente ligada
a matéria orgânica do solo, considerando que esta se decompõe e
produz substâncias orgânicas que formam complexos com estas
substâncias e, consequentemente, os tornavam menos extraível.
Além dos fatores de solo, os fatores climáticos influenciam na
degradação dos antibióticos. De acordo com Dolliver e Gupta
(2008b) o aumento da temperatura potencializa a degradação
dos antibióticos.
Os totais mensais de análises com seus respectivos
resultados de quantificação e detecção estão apresentados na
tabela 5. O total de analises variou entre os meses, pois em
períodos secos não foi possível à realização da coleta. Assim
observa que o mês de fevereiro de 2013 apresentou o maior
número de quantificações. Este resultado está relacionado
com a elevada altura de precipitação ocorrido durante o mês
de fevereiro. Dentre todos os fatores climáticos, a precipitação
influencia significativamente no transporte dos fármacos aos
corpos hídricos.
O mês de setembro de 2012 foi o de menor ocorrência
de quantificações entre as moléculas analisadas. Ressalta-se que
neste estudo ocorreu variação nas condições climáticas durante
o tempo de avaliação do experimento, e consequentemente os
meses de fevereiro e março foram os com maior altura de precipitação. Kummerer (2009) relata que as taxas de remoção de
produtos farmacêuticos variam conforme as mudanças sazonais.
De acordo com a Tabela 6, a molécula 17-α-Etinilestradiol apresentou o maior número de quantificações e a maior
concentração entre todas as moléculas de hormônios analisadas.
O maior número de quantificações pode estar ligado à alta
resistência à biodegradação devido à presença do grupo etinil
na molécula (Cargouet et al., 2004; Servos et al., 2005).
Na Tabela 7 é apresentado o resultado total das análises
realizadas para as moléculas de antibiótico. A oxitetraciclina é a
molécula mais presente entre as análises com 13 quantificações,
mas as concentrações são relativamente baixas, alcançando 6,27
ng L-1. A clortetraciclina foi uma molécula que também aparece
com certa frequência, e apresenta a maior concentração entre
as amostras analisadas, totalizando 266,39 ng L-1.
A tetraciclina e o toltrazuril não apresentaram quantificação, resultado este que discorda de vários estudos como,
Aust et al. (2008), Watanabe et al. (2010) e Pan et al. (2011) que
relatam a presença de resíduo de tetraciclina em dejeto suínos.
Entre os tratamentos, pode se observar que os resultados seguiram uma tendência conforme os volumes aplicados
se equivaleram em cada uma das aplicações, ou seja, as doses
de 25/4 e 50/4 se equivalem a 12,5 m3, as doses 50/2 e 100/4
equivalem a 25 m3, e os tratamentos 50/1 e 200/4 equivalem a
50 m3. Assim conclui-se que os tratamentos com menor volume por aplicação, no caso 25/4 e 50/4, apesentaram o menor
número de quantificações entre os tratamentos, 1,96 e 1,31%,
respectivamente (Tabela 8). O maior número de moléculas
quantificadas foi apresentado nos tratamentos 50/2 e 100/4
que equivalem em volume para cada aplicação de 25 m3.

Tabela 3 - Total das análises

Parâmetros

Total

%

Total de análises 3622

100

Quantificado

88

2,43

Detectado

156

4,31

Não Detectado

3378 93,26

Na Tabela 4 é apresentado o total de análises para
os diferentes grupos de moléculas analisadas. Observa-se que
ocorreu uma pequena porcentagem de moléculas quantificadas
em ambos os grupos, 1,61% para os antibióticos e 3,23% para os
hormônios. A baixa presença de moléculas no solo é influenciada
pelas características físico-químicas, que afetam a remoção das
substâncias farmacológicas (Nakada et al., 2006).
Tabela 4 -Total de análises para os diferentes grupos de
moléculas

Antibióticos

%

Hormônios

%

1798

100

1824

100

29

1,61

59

3,23

Detectado

22

1,22

134

7,35

Não Detectado

1747

97,16

1631

89,42

Total de
análises
Quantificado

Segundo Sumpter e Johnson (2008), os hormônios
naturais e sintéticos são contribuintes significativos de poluição em muitos lugares do mundo. Neste estudo, os hormônios
apresentaram o maior número de moléculas quantificadas, alcançando 59 quantificações em um total de 1824 análises, o que
represente 3,23% do total. A elevada presença de hormônios
já vem sendo destacado em diversos estudos, que elencam a
ampla detecção de hormônios naturais e sintéticos em diversas
matrizes ambientais (Casey et al., 2004; Chang et al., 2009).
Os antibióticos apresentaram somente 1,61% do total
das amostras analisadas. Este resultado concorda com Dolliver e
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Na Tabela 9 é apresentada a mobilidade de hormônios
e antibiótico no solo em estudo. Como esperava se o número de
quantificações esta relacionado com o aumento da profundidade
do solo, ou seja, à medida que aumento a profundida ocorreu a
redução de moléculas quantificadas.
Entre as classes de moléculas analisadas, os homônimos
apresentaram a 30 cm de profundidade o maior número de
moléculas quantificadas 4,70%. Uma das hipóteses da presença
de hormônios na superfície do solo foi atribuída por Loffredo
e Senesi (2002) que elencou a adsorção de hormônios pela
matéria orgânica.
Os antibióticos apresentam a 60 cm de profundidade
o maior número de quantificações, em um total de 2,13% das
quantificações. Através deste resultado confirmasse que os
antibióticos são moléculas móveis no solo, sendo poluentes
emergentes com maior facilidade de atingir as águas subterrâneas.
Isso é comprovado por Carballa et al. (2004) e Kim e Carlson
(2007), que relatam em seus estudos que os antibióticos estão
presentes em maiores concentrações em meios aquosos.
Apesar da redução do número de moléculas quantificadas para os hormônios, em maiores profundidades, o

valor ainda permaneceu elevado. Em estudos realizados para
hormônios, em colunas de solo indeformadas Sangsupan et
al. (2006), concluíram que a elevada afinidade de adsorção dos
hormônios ao solo não impede seu transporte. Da mesma forma
Laegdsmand et al. (2009) encontraram hormônios estrogênicos
a 1 m de profundidade.
Na Tabela 10 é apresentado o resultado nas diferentes profundidades para as moléculas de antibióticos. Através
desta, percebe-se que a Oxitetraciclina é a molécula com maior
ocorrência de quantificação entre todas as moléculas analisadas.
Este fato pode ser explicado devido a oxitetraciclina ser um
antibiótico persistente no solo por um longo período (Kay et
al., 2004). O número de quantificações para a oxitetraciclina é
reduzida em maiores profundidade, ou seja, as moléculas são
encontradas nas camadas superficiais do solo.
Através da Tabela 11 pode-se analisar que entre os
hormônios analisadas o 17-α-Etinilestradiol é a molécula com
maior ocorrência de quantificações, mas apresenta redução em
maiores profundidades. Na camada superficial, os resultados
foram de 73,4 % de moléculas quantificadas e 14,22 % na parte
mais profunda do solo.

Tabela 5 - Total de análises nos meses que ocorreu a avaliação
Parâmetros

06/12

08/12

09/12

10/12

11/12

12/12

01/13

03/13

Total de análises

522

414

576

700

224

273

517

396

Quantificado

9

2

1

3

5

2

46

20

Detectado

10

10

0

1

0

68

35

32

Não Detectado

503

402

575

696

219

203

436

344

Concentração máx (ng L-1)

550,9

117,4

76,7

9,26

454,9

19,26

128,9

136,57

Molécula

17-α-Etinilestradiol

Estradiol

Estrona

Norgestrel

Norgestrel

Tratamento

200/4

100/4

100/4

25/4

25/4

Sulfametazina 17-α-Estradiol
50/1

50/1

25/4

Tabela 6 - Resultado total das análises para os hormônios

17-α17-βEstradiol Estradiol Estradiol

Atributos

17-α
Etinilestradiol

Total de análises

416

224

192

192

224

192

192

192

Quantificado

35

3

7

1

2

2

2

7

Detectado

4

16

33

2

3

53

0

23

Não Detectado

377

205

152

189

219

137

190

189

Concentraçãomax
(ng L-1)

550,9

130,6

9,26

7,17

454,9

17,4

9,96

162

Tratamento

50/1

25/4

50/1

25/4

100/4

25/4

25/4

200/4

Profundidade

30

30

60

30

90

90

60

30
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Estrona

Progesterona

Mestranol

Norgestrel

Hormônios e antibióticos no perfil do solo com aplicação de dejeto líquido suíno

Tabela 7 - Resultado total das análises para os antibióticos

Atributos

Oxitetraciclina Doxitetraciclina Clortetraciclina Tetraciclina Sulfametazina

Toltrazuril

Total de análises

321

321

321

321

290

224

Quantificado

13

7

7

0

2

0

Detectado

13

4

2

2

1

0

310

310

312

319

287

224

Não Detectado
Concentração max (ng

L-1)

6,28

25,0

266,39

21,7

106,2

-

Tratamento

100/4

50/2

100/4

100/4

50/4

-

Profundidade

90

60

90

90

90

-

Tabela 8 - Resultado total das análises para os diferentes tratamentos

Tratamento

25/4

50/1

50/2

50/4

100/4

200/4

Total de analises

509 100*

626 100

544 100

686 100

648 100

609 100

Quantificado

10 1,96

17 2,72

16 2,94

9 1,31

20 3,09

16 2,63

Detectado

25 4,91

24 3,83

19 3,49

38 5,54

26 4,01

24 3,94

Não Detectado

474 93,12

585 93,45

509 93,57

639 93,15

602 92,90

569 93,43

*porcentagem do total de cada tratamento

Tabela 9 - Resultado total e entre as classes de moléculas analisadas nos três níveis de profundidade

Classe de Moléculas

Profundidade (cm)

Atributos

30

%

60

%

90

Total de analises

1380

Quantificado

38

2,75

31

2,38

19

2,02

Detectado

59

4,28

54

4,14

43

4,58

Não Detectado

1283

92,97

1218

93,48

877

93,40

Total de analises

699

Quantificado

6

0,86

14

2,13

9

2,04

Detectado

6

0,86

6

0,91

10

2,27

Não Detectado

687

98,28

638

96,96

422

95,69

Total de analises

681

Quantificado

32

4,70

17

2,64

10

2,01

Detectado

53

7,78

48

7,44

33

6,63

Não Detectado

596

87,52

580

89,92

455

91,37

Total

Antibióticos

Homônimos

1303

%

939

658

441

645

498

Tabela 10 - Resultado nas três profundidades analisadas para os antibióticos
Oxitetraciclina

Doxitetraciclina

Atributos
Total de analises
Quantificado
Detectado
Não Detectado

Tetraciclina

Sulfametazina

Toltrazuril

Profundidade (cm)
30

60

90

30

60

90

30

60

90

30

60

90

30

60

90

30

60

90

124

117

80

124

117

80

124

117

80

124 117

80

114 107

69

89

83

52

4

6

3

1

5

1

0

3

4

1

0

0

0

4

4

5

0

1

3

0

1

1

116

107

72

123

111

76

124

113

75

232

0

0

1

0

123 117

0
1
79

1

0

1

0

112 107

0

0

0

0

68

89

83

52
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Tabela 11 - Resultado nas três profundidades analisadas para os hormônios
EE1

E1

E2

E4

E3

Atributos

Profundidade (cm)
30 60 90 30 60

30

60

90

30

60

90

30

60

90

Total de
analises

158

149

109

89

83

52

69

66

57

69

66

57

89

Quantificado

16

10

9

2

1

0

3

4

0

1

0

0

Detectado

2

2

0

9

4

3

14

12

7

0

1

140

137

100

78

78

49

52

50

50

68

65

Não Detectado

PGT

MTN

NGT

90

30

60

90

30

60

90

30

60

90

83

52

69

66

57

69

66

57

69

66

57

1

0

1

1

1

0

1

1

0

7

0

0

1

1

2

0

22

18

13

0

0

0

5

9

9

56

87

81

51

46

47

44

68

65

57

57

57

48

EE1 (17-α-Etinilestradiol); E1 (Estradiol); E2 (α-Estradiol); E2 (β-Estradiol); E3 (Estrona); PGT (Progesterona); MTN (Mestranol); NGT (Norgestrel)

Figura 3 - Concentrações máximas das moléculas analisadas para cada tratamento
OTC (Oxitetraciclina); DTC (Doxitetraciclina); CTC (Clortetraciclina); TTC (Tetraciclina); SMZ (Sulfametazina); TTZ (Toltrazuril); EE1(17-α-Etinilestradiol);
E1(Estradiol); E2 (α-Estradio); E3 (β-Estradiol); E4 (Estrona); PGT (Progesterona); MTN (Mestranol); NGT (Norgestrel)
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Na Figura 3 são apresentados os resultados das concentrações máximas das moléculas quantificadas em todas as
profundidades, em diferentes taxas de aplicação de dejeto. A
molécula Oxitetraciclina tem suas concentrações máximas nas
doses aplicadas mais elevadas. No tratamento 100/4 a concentração máxima foi de 56,28 ng L-1 a 30 cm de profundidade e,
no tratamento 200/4 a concentração máxima foi de 56,6 ng L-1
a 90 cm de profundidade. A distribuição da molécula Oxitetraciclina nas diferentes profundidades do solo pode ser explicada
por Flury et al. (1995) que relata fluxo da matriz do solo e o
fluxo dos macroporos, levam a uma distribuição heterogênea
da substância no solo.
Para a molécula Clortetraciclina, os resultados mostram
que suas concentrações máximas ocorreram no tratamento 100/4
em condições mais profundas de solo. As concentrações foram
relativamente altas, mostrando uma tendência de lixiviação para
a Clortetraciclina da parte superficial para a mais profunda, onde
a 30 cm a concentração foi de 136,57 ng L-1, a 60 cm a concentração aumentou para 210,07 ng L-1 e a 90 cm a concentração
passou para 266,39 ng L-1.
A presença de Tetraciclina foi baixa, apresentando
somente uma molécula quantificada, na concentração de 29,6
ng L-1, na camada superficial (30 cm). Este resultado concorda
com Hamscher et al. (2002) que estudando as perdas de Tetraciclina por lixiviação em um solo arenoso com aplicação de
dejeto líquido suíno, não detectaram resíduo de Tetraciclina na
água do solo a 80 cm de profundidade. A baixa quantificação
desta molécula também ocorreu em outros estudos, como o
de Winckler et al. (2003), onde em esterco de aves ocorreu
uma rápida degradação, ocasionando a baixa quantificação das
moléculas. Além disso, a matéria orgânica atua diretamente na
imobilização da Tetraciclina. Gu e Karthikeyan (2008) relatam
que a adsorção de Tetraciclina aumenta com o aumento da
matéria orgânica no solo, fato ligado a ação do ácido húmico.
A concentração máxima de Sulfametazina foi encontrada a 90 cm de profundidade, mostrando a possibilidade de
lixiviação. Assim nota-se que esta molécula tem potencial de
lixiviação para as águas subterrâneas. Em um estudo com cinco
diferentes tipos de solo com aplicação de adubo animal, Sukul
et al. (2008) constataram a baixa adsorção de Sulfadiazina pelo
solo, potencializando a sua mobilidade. Segundo Kreuzig e Holtge (2005) o maior risco de lixiviação de Sulfametazina ocorre
quando a aplicação do dejeto é seguida por uma precipitação.
A concentração máxima foi de 76,7 ng L-1 e 106,2 ng L-1 em 30
e 90 cm de profundidade respectivamente. Em um estudo com
cinco diferentes tipos de solo com aplicação de adubo animal,
Sukul et al. (2008) constataram a baixa adsorção de Sulfadiazina.
O antibiótico Toltrazuril não apresentou nenhuma
quantificação para as amostras analisadas. Isso demonstra que
esta molécula não apresenta potencial de degradação de águas
superficiais e subterrâneas.
O 17-α-Etinilestradiol foi à molécula que apresentou
a maior concentração máxima, chegando a 550,9 ng L-1 no
lisímetro de 30 cm, para o tratamento 200/4. Concentrações
similares foram encontradas por Liu et al. (2012) em dejeto de
leitões, em concentrações de 357 ng L-1.
As concentrações de 17-α-Etinilestradiol foram reduzi-

das em maiores profundidades. De acordo com Vine et al. (2005)
e Chimchirian et al. (2007), concentrações de 17-α-Etinilestradiol a partir de 0,1 ng L-1 são passíveis de provocar alterações
endócrinas nos seres vivos presentes.
A concentração máxima apresentada pela molécula
Estradiol foi de 130,6 ng L-1 a 30 cm de profundidade.
As concentrações do α-Estradiol foram relativamente
baixas. As concentrações máximas se concentraram nas doses
recomendadas pela legislação, ou seja, no tratamento 50/1 a 60
cm de profundidade na concentração 9,26 ng L-1. De acordo com
Johnson e Williams, (2004), mesmo concentrações relativamente
baixas de α-Estradiol entre 1,0 a 10,0 ng L-1 são potencias a
causar efeitos negativos em organismos.
O β-Estradiol apresentou somente uma quantificação na
concentração de 7,17 ng L-1 para o tratamento 25/4. Resultado
semelhante foi encontrado por Bodzek e Dudziak, (2006), em
agua potável, onde as concentrações máximas de β-Estradiol
foram de 2,1 ng L-1. Em condições de maior profundidade não
ocorreu à presença de β-Estradiol, onde as moléculas podem
ser adsorvidas pelo solo. Em um estudo na Nova Zelândia com
o objetivo de determinar a carga de hormônios em resíduos
de uma região leiteira, Sarmah et al. (2008), concluíram que o
potencial de adsorção dos hormônios no solo é de moderado
a muito elevado.
A Estrona apresentou concentrações máximas na parte
superficial do solo, alcançando 454,9 ng L-1 a 60 cm de profundidade no tratamento 100/4 a uma concentração de 175,2 ng
L-1 no tratamento 200/1. Concentrações próximas a estas foram
encontradas por Bartelt-Hunt et al. (2011) em águas subterrâneas
próximo a resíduos de gado, onde as concentrações de Estrona
alcançaram 390 ng L-1.
Os resultados das análises para a molécula Progesterona
foi de 17,4 ng L-1, a 90 cm de profundidade, no tratamento de
25/4. As concentrações iniciam baixas e aumentam conforme
aumenta a profundidade, o que significa que esta molécula é
transportada as camadas mais profundas do solo. Este resultado mostra a importância do período de pré-decomposição do
dejeto, para redução da molécula. Segundo Ho et al. (2013) em
um estudo com compostagem de cama de francos, obtiveram
a remoção de progesterona, a qual foi reduzida em 99,92 %
em 24 dias. O Mestranol apresentou a concentração máxima
nas diferentes profundidades para o tratamento de 25/4. Seu
comportamento variou pouco entre as profundidades e com
concentrações baixas. Este resultado concorda com Baronti et
al. (2000) e Kolodziej et al. (2003) onde compostos estrogênicos
encontrados em águas residuais, tiveram variações em suas concentrações de 0,1 a 20 ng L-1, consideradas relativamente baixas.
O Norgetrel apresentou sua concentração máxima no
tratamento de 200/4 a uma profundidade de 30 cm, com uma
concentração de 68,48 ng L-1.

CONCLUSÃO
Os resultados mostram que o número de quantificações
foi de 2,43 % do total de análises realizadas. Entre os antibióticos,
a clortetraciclina apresentou a maior concentração máxima de
234
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266,39 ng L-1 e entre os hormônios o 17-α-etinilestradiol apresentou a maior concentração máxima de 550,9 ng L-1.
A ocorrência de hormônios no solo foi superior a de
antibióticos, mostrando que os antibióticos são mais solúveis
em água e facilmente transportados aos corpos hídricos.
A maior altura de precipitação mensal de precipitação
implicou no maior número de concentrações em nível de quantificação. A molécula 17-α-Etinilestradiol apresentou o maior
número de quantificações e a maior concentração entre todas
as moléculas de hormônios analisadas. A Oxitetraciclina foi à
molécula mais presente nas análises, mas em concentrações relativamente baixas. O maior número de moléculas quantificadas
foi apresentado nos tratamentos 50/2 e 100/4 que equivalem
em volume de 25 m3 em uma das aplicações.
À medida que aumentou a profundidade ocorreu a
redução de moléculas quantificadas. O número de quantificações
para a Oxitetraciclina é reduzida em maiores profundidade.
O 17-α-Etinilestradiol é a molécula com maior ocorrência de
quantificações, mas apresenta uma redução na sua presença em
maiores profundidades.
Os hormônios e antibióticos podem ser considerados
importantes poluentes emergentes na matriz solo-água na
bacia com aplicação intensiva de dejetos líquidos suínos. As
concentrações encontradas são preocupantes, pois alteram as
condições de vida dos organismos presentes.
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RESUMO
O artigo tem como objetivo realizar análise regional de frequência, identificar o padrão de ocorrência das inundações mais severas na bacia do
rio Una e, a partir desse padrão, estabelecer estratégias e cenários que permitam prever e acompanhar a evolução das inundações. A partir do histórico de
precipitações na bacia hidrográfica do rio Una, em Pernambuco, foi feito um estudo de regionalização (com o método do Index-Flood) e classificação das chuvas
intensas (com o método Standardized Precipitation Index), buscando definir padrões da distribuição de chuvas que geram as inundações na bacia. Com base
nessas abordagens, as informações espaciais são utilizadas em modelos hidrológicos e hidrodinâmicos, juntamente com os dados hidrológicos levantados, na
composição de modelo para alerta de cheias e geração de cenários de inundação em cidades da bacia hidrográfica do rio Una. Como resultado, demonstra-se que
a determinação de padrões de precipitação explica adequadamente a ocorrência dos principais eventos de cheia, possibilitando a previsão e o acompanhamento
das inundações a partir da previsão meteorológica e do monitoramento pluviométrico.

Palavras Chave: Previsão de inundações. Análise regional de frequências. Standard precipitation índex.

INTRODUÇÃO
No Brasil, ocorreram 150 registros de desastres
no período 1900-2006 conforme dados do OFDA/CRED
(2012). Destes eventos registrados, 84% foram computados a partir da década de 1970, demonstrando um
aumento considerável de desastres nas últimas décadas.
Como consequência, foram contabilizados 8.183 vítimas
fatais e um prejuízo de aproximadamente 10 bilhões de
dólares. Os tipos de desastres mais frequentes foram as
inundações, representadas pelas graduais e bruscas, com
59% dos registros, seguidas pelos deslizamentos (14%).
Neste contexto, é necessário o estabelecimento
de medidas preventivas que possam minimizar as consequências destes fenômenos, visando sempre à diminuição
do número de pessoas afetadas e vitimadas.
A redução de prejuízos e perdas de vidas decorrentes de eventos extremos de cheias passa pelo desenvolvimento de técnicas que per mitam a previsão com
antecedência suficiente para a tomada de ações. A previsão
é particularmente importante quando a bacia hidrográfica
possui rápida resposta aos eventos de precipitação. Bacias
com elevadas declividades, a exemplo da bacia do rio Una,
possuem tal característica (Dantas, 2012).
Este artigo tem como objetivo realizar análise
regional de frequência das precipitações diárias para
diferentes durações, identificar o padrão de ocorrência das

inundações mais severas na bacia do rio Una e, a partir desse
padrão, estabelecer estratégias e cenários que permitam
prever e acompanhar a evolução das inundações.
Para isso, propõe-se o uso de análise estatística
regional (Hosking; Wallis, 1997) e a classificação de
eventos hidrológicos extremos por meio do Standardized
Precipitation Index (SPI) (McKee et al., 1993; Santos
et al., 2013).

MATERIAIS E MÉTODOS
Análise Regional de Frequência pelo Método
Index-Flood
O termo index-flood (cheia-índice) foi introduzido por
Dalrymple (1960) (citado por Naghettini; Pinto, 2007)
dentro de um contexto de regionalização de vazões de cheia.
Trata-se de um expediente para adimensionalizar quaisquer
dados obtidos em pontos distintos de uma região considerada
homogênea, com a finalidade de utilizá-los como um conjunto
amostral único. Apesar de fazer referência a cheias, o método
e o termo index-flood têm uso consagrado em estudos de regionalização de frequência de diversas variáveis.
Seja o caso de se regionalizar as frequências de uma
variável genérica X, cuja variabilidade espaço-temporal foi
amostrada em N locais, estações ou postos de observação
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de uma certa área geográfica. As observações indexadas por
i, tomadas nos postos indexados por j, formam amostras de
tamanho variável nj e são denotadas por Xi,j, i = 1, ..., nj; j =
1, ..., N. Se F, 0 < F < 1, representa a função acumulada de
probabilidades da distribuição de frequências da variável X no
posto j, então, a função de quantis nesse local é simbolizada
por Xj(F). A hipótese básica do método index-flood é a de que
os postos formam uma região homogênea, ou seja, as distribuições de frequências nos N pontos são idênticas, a menos de
um fator de escala local denominado index-flood ou fator de
adimensionalização. Formalmente,
X j (F ) = m j x(F ),

j = 1,  , N

agrupados em regiões consonantes com a variabilidade espacial
de algumas características locais, as quais devem ser selecionadas
entre aquelas que supostamente podem ter influência sobre as
realizações da variável a ser regionalizada. Depois dos postos
terem sido convenientemente agrupados em regiões, utiliza-se
a medida de heterogeneidade para testar a correção dos agrupamentos efetuados. Essa medida baseia-se na comparação da
variabilidade grupal das características estatísticas dos postos
de observação com a variabilidade esperada dessas mesmas
características em simulações de 500 regiões homogêneas. As
simulações são efetuadas com o método de Monte Carlo para
regiões homogêneas com a distribuição Kappa de 4 parâmetros,
os quais são estimados com os momentos-L e razões-L regionais
calculados com os dados amostrais (Hosking; Wallis, 1997).

(1)

onde mj é o index-flood, ou fator de adimensionalização do local j, e x(F) representa a curva regional de quantis
adimensionais, algumas vezes denominada curva regional de
crescimento, comum a todos os postos.
O fator de escala m j pode ser estimado por qualquer
medida de posição ou tendência central da amostra de
observações {X 1 , X 2 , ..., X nj,j ,}. Os dados adimensionais
padronizados x i , j = X i , j mˆ j , i = 1,  , n j ; j = 1,  , N formam
a base para se estimar a curva regional de quantis adimensionais x(F). A curva de frequência regional pode ser
paramétrica, ou seja, obtida pelo ajuste de uma distribuição
de probabilidades aos dados adimensionais regionais, ou
não paramétrica. A curva regional não paramétrica é definida a partir das curvas empíricas das estações da mesma
região homogênea, grafadas em papel de probabilidade.
A metodologia descrita por Hosking e Wallis
(1997) baseia-se nos princípios do index-flood, e utiliza
os momentos-L, quantidades deduzidas dos momentos
ponderados por probabilidades, não só para estimar parâmetros e quantis da distribuição regional de probabilidade,
como também para construir estatísticas capazes de tornar
menos subjetivas algumas etapas da análise regional de
frequência. A seguir, são relacionadas essas etapas:

Etapa 3: Seleção da função regional de distribuição de
probabilidades
Para a seleção da função regional de distribuição de
probabilidades entre diversos modelos candidatos, Hosking
e Wallis (1997) sugerem o emprego do teste da medida de
aderência. Esse teste é construído de modo a poder comparar
algumas características estatísticas regionais com aquelas que se
espera obter de uma amostra aleatória simples retirada de uma
população, cujas propriedades distributivas são as mesmas do
modelo candidato.
Etapa 4: Estimativa dos parâmetros e quantis da função
regional de distribuição de probabilidades
Depois que os dados dos diferentes postos da área em
estudo foram submetidos às etapas descritas nos itens anteriores,
tem-se como resultado a partição da área em regiões aproximadamente homogêneas, nas quais as distribuições de frequência
de seus indivíduos são idênticas, a menos de um fator de escala
local, e podem ser modeladas por uma única distribuição de
probabilidades regional, selecionada entre diversas funções
candidatas. Essa relação entre as distribuições de frequência dos
diversos locais representa a própria justificativa para a análise
regional de frequência, permitindo a obtenção de melhores
estimativas de parâmetros e quantis a partir da combinação de
dados espacialmente disseminados.

Etapa 1: Análise regional de consistência de dados
Essa etapa refere-se à detecção e eliminação de erros
grosseiros e/ou sistemáticos eventualmente existentes nas
amostras individuais dos vários postos de observação. Hosking
e Wallis (1997) sugerem o uso de uma estatística auxiliar, denominada medida de discordância (Dj), a qual fundamenta-se
na comparação das características estatísticas do conjunto de
postos com as apresentadas pela amostra individual em questão.

Classificação de eventos hidrológicos extremos
através do Standardized Precipitation Index (SPI)
O SPI (Standardized Precipitation Index) é um índice
de seca desenvolvido por McKee et al. (1993) no intuito
de contribuir com a definição objetiva das secas e avançar
sobre os estudos de seu comportamento no tempo e no
espaço. Seu cálculo é baseado em quantis da distribuição
Normal Padrão (distribuição normal com média igual a
zero e desvio padrão igual a um) e nas probabilidades
associadas a esses quantis, ou seja, nas probabilidades
de superação de um deter minado volume precipitado
acumulado.
A partir do ajuste da distribuição de probabi-

Etapa 2: Identificação de regiões homogêneas
Uma região homogênea consiste de um agrupamento
de postos de observação, cujas curvas de quantis adimensionalizados podem ser aproximadas por uma única curva regional.
Para determinar a correta divisão dos postos em regiões homogêneas, Hosking e Wallis (1997) sugerem o emprego da técnica
de análise de clusters. De acordo com essa técnica, os postos são
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lidades, a cada elemento da série ajustada é atribuída
uma probabilidade de não superação. Cada uma dessas
probabilidades de não superação é, por fim, associada ao
quantil correspondente da distribuição Normal Padrão. O
valor do quantil da distribuição Normal Padrão associado
à probabilidade calculada no período de interesse é o valor
do SPI para o mês em questão.
Segundo Santos et al. (2011), uma das vantagens
do uso do SPI é o fato de ser uma função apenas da
probabilidade. Sendo assim, independente da função de
distribuição de probabilidade que se utilize, o SPI pode
ser adequadamente calculado, adaptando-se a condições
locais. Outras vantagens são o fato de o SPI ser capaz
de caracterizar tanto períodos secos quanto chuvosos,
bem como o fato do índice se adequar a qualquer variável hidrológica. Contudo, o uso desse índice também
apresenta limitações. Mishra e Singh (2010) argumentam
que a principal delas é a necessidade de longos registros
históricos para seu cálculo consistente, o que nem sempre
é disponível.
Neste procedimento, diversas classes de SPI podem ser definidas. A classificação da formulação original,
apresentada na Tabela 1, considera também situações
chuvosas. A Tabela 1 mostra as classes de precipitação,
bem como as probabilidades de ocorrência em cada uma
delas (Pclas). Também são apresentadas as probabilidades
atribuídas à não superação dos limites inferior e superior
(P inf e P sup ) de cada classe de SPI considerada (Santos
et al., 2013).

O cálculo dos limiares de precipitação, de acordo com
Santos et al. (2013) pode ser realizado por meio da análise regional
de frequência com momentos-L. Após a definição das regiões
homogêneas, é feito o ajuste da distribuição de probabilidades
regional e estabelecida a função de quantis adimensionais. Os
quantis adimensionais calculados são relativos às probabilidades
dos limites superiores apresentadas na Tabela 2. O limiar de
precipitação da classe é obtido pela multiplicação do quantil
adimensional regional associado à probabilidade superior da
classe pelo fator de adimensionalização da série (Equação 1).

Tabela 1 - Classes de precipitações e probabilidades associadas

Dados hidrológicos

Classe

Pinf

Psup

Pclas
(%)

≤ -2

0

0,0228

2,3

SPI

Seca Extrema (SE)
Seca Severa (SS)

-2

-1,5

0,0228

0,0668

4,4

Seca Moderada (SM)

-1,5

-1

0,0668

0,1587

9,2

Seca Leve (SL)

-1

0

0,1587

0,5000

34,1

Chuvoso Leve (CL)

0

1

0,5000

0,8413

34,1

Chuvoso Moderado (CM)

1

1,5

0,8413

0,9332

9,2

Chuvoso Severo (CS)

1,5

2

0,9332

0,9772

4,4

Chuvoso Extremo (CE)

>2

0,9772

1

2,3

área contemplada pelo estudo, é um pouco maior que 5 dias.
Tabela 2 - Classes de precipitações diárias acumuladas
máximas anuais

Classe de PMDA

SPI

Chuva Fraca (CF)

P(X ≤ x)
0

0,5000

Tr (anos)

≤

2

≤

Chuva Leve (CL)

0

1

0,5000

0,8413

2<T

Chuva Moderada (CM)

1

1,5

0,8413

0,9332

6,3 < T

≤

15

Chuva Severa (CS)

1,5

2

0,9332

0,9772

15 < T

≤

44

Chuva Extrema (CE)

2

0,9772

6,3

> 44

Fonte: Santos et al. (2011)

Foram utilizadas as séries diárias de precipitação de 108
estações, sendo 40 pertencentes à antiga rede da Superintendência
do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), 66 pertencentes
à Unidade de Monitoramento da Rede Hidrometeorológica de
Pernambuco (HIDROMET) do Instituto de Tecnologia de
Pernambuco (ITEP) e 2 estações pertencentes à Rede Hidrometeorológica Nacional de responsabilidade da Agência Nacional
de Águas (ANA) e operadas pela CPRM.
Foi feita uma análise preliminar das séries para a detecção
de erros grosseiros e uma análise de consistência dentro de uma
visão regional, ou seja, comprovar o grau de homogeneidade
dos dados disponíveis numa estação com relação às observações
registradas em estações vizinhas, através do método de análise de
dupla massa aplicado às séries de precipitação anual acumulada.

Fonte: Santos et al. (2011)

RESULTADOS

A Tabela 1 foi adaptada para se estabelecer as classes
para precipitações diárias acumuladas máximas anuais como
apresentado na Tabela 2. A classificação de uma série histórica
é realizada a partir da identificação dos limites de precipitações
acumuladas máximas anuais de cada classe. Para esta análise,
foram utilizadas as precipitações diárias acumuladas máximas
anuais de 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias e 5 dias, já que o tempo de
concentração da bacia até Barreiros, cidade mais a jusante da

Análise regional de frequências de precipitações
Para realização do estudo foram utilizadas as séries
de alturas diárias de precipitação organizadas por ano civil de
34 estações. Para esta análise, foram utilizadas as precipitações
diárias acumuladas máximas anuais de 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4
dias e 5 dias de séries mais recentes com no mínimo 30 anos
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Classificação SPI dos eventos de precipitação

de dados. A distribuição espacial das estações pluviométricas
empregadas no estudo pode ser visualizada na Figura 1.

A distribuição Generalizada de Eventos Extremos foi
ajustada para cada duração considerada para cálculo dos quantis adimensionais. A função de probabilidades acumuladas da
distribuição GEV é dada por:

𝐹𝐹(𝑥𝑥) =

𝑥𝑥 − 𝜉𝜉
exp (− (1 − 𝜅𝜅 (
))
𝛼𝛼
{

exp (− exp (− (

1⁄𝜅𝜅

),

𝑥𝑥 − 𝜉𝜉
))) ,
𝛼𝛼

(2)

𝜅𝜅 ≠ 0
𝜅𝜅 = 0

assim, a função de quantis, a partir da inversa da GEV, é:
𝛼𝛼
𝜉𝜉 + (1 − (− ln(𝐹𝐹))𝜅𝜅 ),
𝑥𝑥(𝐹𝐹) = {
𝜅𝜅
𝜉𝜉 − 𝛼𝛼 ln(− ln(𝐹𝐹)) ,

(3)

𝜅𝜅 ≠ 0
𝜅𝜅 = 0

onde x, a, k são, respectivamente, os parâmetros de posição,
escala e forma da distribuição GEV disponíveis na Tabela 3
(Naguettini; Pinto, 2007)

Figura 1 - Localização das estações pluviométricas da análise
de precipitações

Primeiramente, foi feita uma análise regional de consistência dos dados que se baseou nas técnicas usuais de análise de
consistência e no uso da estatística auxiliar de medida de discordância (Dj). Os resultados indicaram que as amostras não apresentam características estatísticas muito discrepantes das grupais.
A seguir, buscou-se a delimitação das regiões estatisticamente
homogêneas, ou seja, aquelas contendo estações que tenham
séries oriundas de populações regidas pela mesma distribuição
de probabilidades. Inicialmente as regiões homogêneas foram
divididas de forma subjetiva, considerando as características
de relevo e os processos formadores das precipitações, ou seja,
foram consideradas duas regiões homogêneas, de acordo com a
divisão de Mesorregiões de Pernambuco na bacia. A seguir, foram
grafadas as curvas empíricas adimensionais para verificação das
regiões. O fator de adimensionalização utilizado foi a média de
cada série. A definição final das regiões foi realizada utilizando
as sub-rotinas descritas por Hosking (1991), que permitiram o
cálculo da medida de heterogeneidade (H). Assim, os resultados
obtidos mostram que se pode considerar apenas uma região
homogênea, dado que, segundo o critério de Hosking e Wallis
(1993), esta é “aceitavelmente homogênea”. Considerou-se
essa região para todas as análises de cada duração considerada.
A seleção da distribuição de frequência regional foi
efetuada com as sub-rotinas descritas por Hosking (1991). Esse
programa faz o ajuste das distribuições Logística Generalizada
(LG), Generalizada de Valores Extremos (GEV), Log-Normal
(LN-3P) ou Generalizada Normal, Pearson tipo III (P-III) e
Generalizada de Pareto (GP), estimando os seus parâmetros
a partir dos momentos-L regionais, além de aplicar o teste de
aderência para verificar o ajuste entre a distribuição candidata
e os dados regionais.
A definição da distribuição regional foi realizada a partir
dos resultados das medidas de aderência (Z), que podem ser
vistos na Tabela 3. Assim, a distribuição selecionada foi a GEV
para todas as análises de cada duração considerada (1 a 5 dias).

Tabela 3 – Estatísticas-L e parâmetros para cada duração
Posição

Escala

0,52

0,818

0,302

-0,02282

0,77

0,811

0,306

-0,03961

-1,27

-0,28

0,807

0,308

-0,04848

-1,71

0,38

0,803

0,311

-0,05519

0,17

0,56

0,806

0,313

-0,04114

H

Z

1 dia

0,91

2 dias

-0,83

3 dias
4 dias
5 dias

Duração

(x)

(a)

Forma

(k)

O cálculo dos quantis absolutos é obtido multiplicando-se o quantil adimensional pelo fator de adimensionalização,
ou seja, após a determinação dos parâmetros das distribuições,
foram estimados os quantis regionais adimensionais associados
aos períodos de retorno apresentados na Tabela 2. Estes valores
para cada duração estão apresentados na Tabela 4.
Assim, a partir dos quantis regionais adimensionalizados,
é possível calcular os quantis associados a vários períodos de
retorno em cada estação através da Equação 1. Dessa forma, é
possível estimar os limiares das classes de precipitação de qualquer
posto pluviométrico inserido na região homogênea desde que se
estime o fator de adimensionalização. Neste estudo adotou-se o
critério de se calcular o fator de adimensionalização (index-flood)
para postos pluviométricos com no mínimo 15 anos de dados
na região homogênea. Assim, foi possível estimar os limiares
das classes de precipitação para as 108 estações.
Foram calculados, também, para cada estação pluviométrica, os limites das classes para classificação das precipitações
diárias acumuladas máximas anuais para todas as durações
consideradas em Chuva Fraca (CF), Chuva Leve (CL), Chuva
Moderada (CM), Chuva Severa (CS) e Chuva Extrema (CE). A
Figura 2 ilustra um exemplo com a classificação SPI da serie
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Cenários de precipitação para alerta

de precipitações diárias acumuladas máximas anuais de 1 dia de
duração da estação Palmares, código 25, da HIDROMET-ITEP,
com seus limites dispostos na Tabela 5. E a Figura 3 um exemplo
da espacialização da classificação SPI das precipitações diárias
acumuladas máximas anuais de 5 dias de duração que geraram
o evento de 2010.

A partir do estudo de classificação SPI das séries de
precipitação com a determinação dos limiares das classes de
precipitações máximas diárias acumuladas nas durações de
análise, foram gerados bancos de dados em formato de entrada

Tabela 4 - Quantis regionais adimensionalizados na análise de precipitações

Duração

~1

2

Tempo de Retorno (anos)
15
44

6,3

50

100

250(*)

1dia

0,259496

0,929765

1,360293

1,651593

2,009717

2,052712

2,285400

2,597482

2dias

0,254899

0,923971

1,367015

1,672626

2,054759

2,101111

2,353718

2,697152

3dias

0,251077

0,920657

1,371220

1,685200

2,081331

2,129641

2,393898

2,755762

4dias

0,245058

0,917758

1,375941

1,697700

2,106401

2,156448

2,430973

2,808947

5dias

0,238419

0,921779

1,375544

1,689101

2,081777

2,129452

2,389437

2,743341

Estimativa de quantil máxima recomendada (~ 3n) para o tamanho da maior série utilizada (n)

(*)

Tabela 5 - Limites das classes para duração de 1 dia da estação Palmares (25)

Chuva Fraca
(CF)
Inf.
Sup.

Chuva Leve
(CL)
Inf.
Sup.

Chuva Moderada
(CM)
Inf.
Sup.

Chuva Severa
(CS)
Inf.
Sup.

Chuva Extrema
(CE)
Inf.
Sup.

SPI

0,0

0,0

1,0

1,0

1,5

1,5

2,0

2,0

P(X ≤ x)

0,5000

0,5000

0,8413

0,8413

0,9332

0,9332

0,9772

0,9772

Tr (anos)
Precipitação
(mm)

2,0

2,0

6,3

6,3

15,0

15,0

44,0

44,0

75,59

75,59

110,59

110,59

134,27

134,27

163,38

163,38

Evento em 2011

Figura 2 - Classificação SPI para duração de 1 dia da série da
estação Palmares

Figura 3 - Classificação SPI para chuva de duração de 5 dias do
evento de 2010

243

Caracterização da Formação de Cheias na Bacia do Rio Una em Pernambuco: Análise Estatística Regional

do modelo hidrológico HEC-HMS com alturas de precipitações
horárias através dos limites de classe SPI de acordo com a classificação: Chuva Fraca (CF)/Chuva Leve (CL) com período de
retorno de 2 anos associado ao SPI=0; Chuva Moderada (CM)
com período de retorno de 9,5 anos associado ao SPI=1,25 que
é a média entre seus limites de 1 e 1,5; Chuva Extrema (CE)/
Chuva Severa (CS) com período de retorno de 44 anos associado
ao SPI=2; finalmente, Chuva Mínima (CZ), nova adaptação do
SPI (Mckee et al., 1993), para atender às situações em que a
estação está fora do núcleo de precipitações a ser considerado
como fonte principal de geração do escoamento no modelo
hidrológico, com período de retorno de ~1 ano associado ao
SPI=-3, que, na Tabela 1, é indicativo de Seca Extrema (SE).
Assim, estes novos valores foram definidos para representar com
um valor único cada classe SPI de chuva, ou seja, CZ, CF/CL,
CM e CS/CE, utilizados como valores de tempos de retorno
associados a totais de alturas de precipitações máximas diárias nas
durações de 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias e 5 dias em cada estação.
Para maior detalhamento da evolução da inundação
com o tempo de propagação da onda de cheia fez-se necessário
desagregar os totais diários de precipitação em valores horários.
A operação se fez através de uma simplificação do processo desenvolvido por Hershfield, em que é determinado um padrão de
distribuição temporal da precipitação a partir de séries de eventos
que representam estes regimes de precipitação registrados por
três PCDs na bacia com dados horários. Para maior representação
espacial destes regimes de precipitações, foi feita uma separação
das estações pluviométricas de acordo com sua proximidade a
cada uma das três PCDs disponíveis, classificando-as assim, nas
regiões fisiográficas alto, médio e baixo Una, e identificando as
estações que terão o padrão de distribuição temporal definido
por cada PCD, como mostra a Figura 4.
A partir da definição do padrão de distribuição temporal
para cada estação, foram gerados hietogramas horários para
cada duração. Assim, foram associados a cada estação um total
de 20 hietogramas horários, ou seja, 5 valores acumulados de
precipitação para cada valor de classe SPI, que foi distribuído
no tempo, gerando os 20 hietogramas horários.

Feita a identificação do núcleo a partir de uma referência de previsão meteorológica ou até dados observados em
tempo real a partir de uma rede telemétrica de PCDs, podem-se
obter cenários de regime de precipitações na bacia para serem
modelados no sistema de simulação hidrológico-hidrodinâmica
montado para a previsão e o controle de inundações.
A metodologia foi verificada a partir dos dados observados de precipitações acumuladas das durações consideradas
na análise, ou seja, 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias e 5 dias, para os
eventos importantes que ocorreram na bacia do Una: em agosto
de 2000 configurando o cenário 1, fevereiro de 2004 configurando o cenário 2 e junho de 2010 configurando o cenário 3.
No cenário 1, da Figura 5, o núcleo foi obtido com
a geração de uma grade irregular triangular com interpolação
TIN a partir da informação acumulada em 5 dias de maiores
precipitações em agosto de 2000 nas 108 estações, ou seja,
dos volumes pluviométricos acumulados de 31 de julho a 4
de agosto de 2000. Daí, procedeu-se o delineamento da área
de maior volume precipitado, sendo determinado, dentro do
núcleo o regime de precipitação de classificação SPI de CF/
CL para o alto Una, de CM para o médio e de CE/CS para o
baixo, ficando CZ definida para as demais estações localizadas
fora do núcleo obtido.
Da mesma forma, o cenário 2, na Figura 6, obtido a
partir da informação acumulada em 5 dias de maiores precipitações em fevereiro de 2004 nas 108 estações, ou seja, dos
volumes pluviométricos acumulados de 4 a 8 de fevereiro de
2004, definindo CF/CL para o alto Una, CM para o médio e
CM para o baixo. E o cenário 3, na Figura 7, obtido a partir da
informação acumulada em 5 dias de maiores precipitações em
junho de 2010 nas 108 estações, ou seja, dos volumes pluviométricos acumulados de 17 a 21 de junho de 2010, definindo CF/
CL para o alto Una, CE/CS para o médio e CM para o baixo.
A partir dos padrões de precipitação citados, foram
geradas as vazões nas sub-bacias que compõem o sistema de
simulação hidrológico-hidrodinâmica do rio Una e, em sequência, a propagação das vazões na calha fluvial. Considerando
as simulações a partir da precipitação acumulada registrada nos

Figura 4 – Classificação da bacia em regiões fisiográficas pelas
PCDs existentes

Figura 5 - Identificação do núcleo de precipitações para o evento
com dados observados em agosto de 2000 configurando o cenário
1 modelado
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Figura 6 - Identificação do núcleo de precipitações para o evento
com dados observados em fevereiro de 2004 configurando o
cenário 2 modelado

Figura 7 - Identificação do núcleo de precipitações para o
evento com dados observados em junho de 2010 configurando
o cenário 3 modelado

diversos postos da bacia nas fases de calibração e verificação do
sistema, bem como as linhas máximas de inundação registradas
em campo, constata-se que os cenários definidos reproduzem
bem os três eventos de inundação ocorridos nas cidades observadas na bacia. Os cenários ajustados praticamente levaram
à mesma superfície de inundação gerada com as chuvas efetivamente registradas, o que mostra a adequação do processo de
regionalização das áreas que efetivamente contribuíram para a
ocorrência das cheias.
Assim, o resultado da modelagem dos cenários pelo
sistema de simulação hidrológico-hidrodinâmica foi avaliado

através da identificação da vazão de pico alcançada na cidade
de Palmares pela previsão e por dados observados para a mesma seção, como também através da verificação do alcance das
manchas de inundação recuperadas a partir das marcas de cheias
obtidas em levantamentos de campo.
No cenário 1, a seção de controle do modelo hidrodinâmico, equivalente a estação fluviométrica Palmares (39560000)
da ANA-CPRM, calculou-se na simulação a vazão de pico de
1.222 m³/s, associada a um tempo de retorno Tr=75,66 anos.
A análise desenvolvida em Pernambuco (2002) estima uma
vazão de pico de 1.200 m³/s (Tr=70,84 anos) nesta seção. A

Figura 8 – Previsão da mancha de inundação a partir do cenário 1 em Palmares
(detalhe para a comparação da previsão com o levantamento na margem esquerda)
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Figura 9 – Previsão da mancha de inundação a partir do cenário 1 em Barreiros
(detalhe para a comparação da previsão com o levantamento)

Figura 10 – Previsão da mancha de inundação a partir do cenário 3 em Palmares
(comparação com a estimativa decorrente do levantamento dos Bombeiros)
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seguir, compara-se o alcance da mancha de inundação gerada
com a modelagem do cenário com o levantamento realizado
pela UFPE logo após à cheia ocorrida no ano de 2000 para a
Fundação de Desenvolvimento Municipal (FIDEM) da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Social do Estado de
Pernambuco, levantamento esse representado na Figura 8 para
a cidade de Palmares e na Figura 9 para a cidade de Barreiros.
É necessário registrar que o levantamento da mancha de inundação à época se fez somente em parte das cidades e, no caso
de Palmares, apenas na margem esquerda. Assim, não há como
comparar a simulação da área inundada nas partes das cidades
onde o levantamento das marcas de inundação não ocorreu.
Constatou-se o ajuste bastante razoável entre a observação e a
simulação da mancha de inundação onde houve o levantamento.
No cenário 2, para a mesma seção de Palmares foi
calculada a vazão de pico de 557 m³/s (Tr=7,21 anos) que se
aproxima da vazão de 571 m³/s (Tr=7,66 anos) obtida da curvachave da estação da Palmares (39560000) com dados observados
de régua nesta estação. Para o evento de fevereiro de 2004, não
há levantamento da mancha de inundação.
Finalmente, para o cenário 3, a vazão de pico calculada
em Palmares foi 2.121 m³/s (Tr=748,06 anos). Para este evento,
pode-se comparar o alcance da mancha de inundação gerada
pelo modelo com os limites extrapolados do levantamento do
Corpo de Bombeiros em Palmares, comparação essa indicada
na Figura 10.

• A implementação de um sistema de alerta de cheias
eficaz depende da capacidade de identificação das cotas de
inundação com antecedência suficiente para garantir a desocupação das áreas inundáveis. Para tal, modelos hidrológicos
e hidrodinâmicos, associados a sistemas de monitoramento
meteorológico, aparecem como importantes ferramentas em
previsões de enchentes, como apresentado neste trabalho. Isso
pode ser obtido a partir do padrão de precipitação detectado
pelos modelos meteorológicos e daí simulados os seus possíveis
impactos a partir das ferramentas apresentadas; e
• Diversos resultados parciais deste trabalho foram
incorporados para ações de controle de cheias na bacia do rio
Una, como os projetos de barragens, ampliação da calha fluvial
e desocupação das margens.
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CONCLUSÕES
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the Una River basin and, using this pattern, to establish strategies and
scenarios that allow forecasting and monitoring the evolution of the inundations. Based on the history of precipitation in the Una River basin, in
Pernambuco, a regionalization study was performed (using the Index-Flood
method) and a classification of rainstorms (using the Standardized Precipitation Index method), which aims to define patterns of rainfall distribution
that generate floods in the basin. Based on these approaches, the spatial
information is used in hydrological and hydrodynamic models, along with
the hydrological data in the composition of a flood warning model and the
generation of flood scenarios in cities in the Una River basin. As a result, it
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RESUMO
O uso da equação de Darcy-Weisbach vinculado aos estudos sobre vertedores e canais com o fundo em degraus desenvolvidos ao longo de décadas é
exposto neste trabalho, com atenção para a ampla variedade de dados e previsões para o fator de resistência. As variações encontradas para esse adimensional
são discutidas com o auxílio de dados experimentais medidos em modelo físico com 45º e degraus com 5,0 cm de altura. Os resultados mostram que a intensa
turbulência junto à superfície, que dificulta uma determinação precisa da profundidade a utilizar, pode ser responsável pela dispersão existente para a avaliação do fator de resistência encontrada na literatura. São, adicionalmente, apresentadas equações capazes de auxiliar a elaboração de projetos relacionados
a estruturas semelhantes à adotada nos ensaios conduzidos.

Palavras Chave: Fator de resistência. Superfície livre. Turbulência. Vertedor em degraus
INTRODUÇÃO
A equação de Darcy-Weisbach é um dos mais profícuos resultados da Mecânica dos Fluidos e da Hidráulica. O seu
emprego principal é para a elaboração de projetos de condutos
forçados que operam com escoamentos desenvolvidos e em
regime permanente, condições vinculadas à sua dedução. Apesar
disso,o emprego desse modelo também tem sido realizado em
análises de escoamentos ditos variáveis, como escoamentos
transitórios em condutos forçados e aqueles ditos variados,
como os escoamentos em superfície livre.
Canais com o fundo em degraus são construídos principalmente como parte de extravasores de barragens, sendo
conhecidos como vertedores em degraus. Entre outros usos,
pode-se mencionar também os canais das estruturas de drenagem adotados em rodovias, em bairros situados em encostas
e também canais decorativos, como ilustrado na Figura 1.
Considerando os diferentes usos e a variedade de formas dos
canais, o escoamento pode assumir padrões distintos, como o
escoamento em quedas sucessivas, o escoamento de transição e
o escoamento deslizante sobre turbilhões, além de sub-regimes,
como descrito em Chanson (2002). Nesse contexto, o uso da
equação de Darcy-Weisbach tem sido realizado principalmente
para representação de escoamentos deslizantes sobre turbilhões que ocorrem em canais de extravasores ou vertedores
em degraus. Valores para o fator de resistência, denotado por
“f ”, como 0,72 (Rajaratnam, 1990) e 0,05 (Simões et al.,
2010a), obtidos em diferentes estágios do conhecimento sobre

o tema ilustram o seu desenvolvimento, que inclui a análise da
aeração do escoamento, a turbulência junto à superfície livre, a
dificuldade em realizar medições de sua posição e os efeitos de
escala, entre outros aspectos.

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

Figura 1 - Algumas aplicações de canais escalonados: (a) Barragem
Rio da Dona (Bahia), (b), (c), (d) sistemas de drenagem em São
Carlos, (e) escadaria drenante (Mangieri, 2012), (f) estrutura
da arquitetura decorativa

Efeito da Turbulência na Determinação da Superfície Livre para o Cálculo da Resistência aos Escoamentos em
Canais com Fundo em Degraus
A maior parte dos estudos relacionados ao assunto é
experimental, com o uso de modelos físicos. Uma fração menor
foi auxiliada pela Mecânica dos Fluidos Computacional, como
em Dong e Lee (2006), que calcularam f entre 0,06 e 0,168;
Arantes (2007), que encontrou f entre 0,141 e 0,212; e Simões
et al. (2011), que apresentam f = 0,041, valor obtido com diferentes modelos de turbulência.
Neste trabalho é exposta a evolução do conhecimento
sobre o fator de resistência de Darcy-Weisbach relacionado
aos canais em degraus. O objetivo aqui perseguido éestudar a
influência da definição da posição da superfície livre no cálculo
do fator de resistência.

Neste trabalho foi empregada a equação 3. Os canais com
o fundo em degraus são interpretados como canais retangulares
com a definição de um fundo fictício formado pelo plano que
passa pelos vértices formados pelos degraus, como ilustrado
na Figura 2. Sendo assim, com a definição de raio hidráulico e
Q = VA, escreve-se:
If 

f  8 If h / h c 3 /(1  2h / b) ,

A equação de Darcy e Weisbach

If 

A equação hoje conhecida como equação de Darcy
-Weisbach é fruto do desenvolvimento de trabalhos de diferentes
pesquisadores, como Chézy, Coulomb, Poiseuille, Hagen, Prony,
Darcy e Weisbach. Em seu trabalho, Darcy (1857, p.4) destaca
os estudos desenvolvidos por Coulomb sobre a resistência em
escoamentos de líquidos e menciona a equação de Prony, que
pode ser escrita com a seguinte forma:

(4b)

3


 , de 5a resulta:			


(5a)

3


 .



			

(5b)

(1)

Figura 2 - Elementos geométricos de um canal em degraus.
Simbologia: s = altura do degrau, l = comprimento do piso,
k = altura de rugosidade

Fator de resistência
		

(2)

Um trecho importante da história da Mecânica dos
Fluidos mostra que foi dedicado considerável esforço para o
entendimento da função denominada fator de resistência. Os
trabalhos de Prandtl, von Kàrmàn, Nikuradse, Blasius, Hagen,
Poiseuille, Colebrook e White, Rouse, e provavelmente outros,
resultaram no conhecimento atual sobre a relação existente com
o número de Reynolds e a rugosidade relativa, para escoamentos
desenvolvidos e em regime permanente. Os detalhes sobre esses
estudos não são explorados neste artigo, mas apenas aqueles
relacionados aos canais em degraus.
Sorensen (1985) realizou experimentos em um modelo
reduzido com declividade de fundo de 1V:0,78H, escala 1:25 e s
= 0,61 m (valor correspondente ao protótipo), sendo s a altura
do degrau. Utilizando os dados deste autor e considerando o
escoamento como uniforme, Rajaratnam (1990) calculou o fator
de resistência de Fanning e encontrou f/4 = 0,18 ou f = 0,72.

em que, hf é a perda de carga, f é o fator de resistência de Darcy-Weisbach, L é o comprimento do conduto, e g a aceleração
devido à gravidade.
A aplicação da equação de Darcy-Weisbach aos escoamentos em condutos com seções não circulares é realizada com
o diâmetro hidráulico, Dh. Utilizando a declividade da linha de
energia, If, e o raio hidráulico, Rh, pode-se escrever,

V2
.
If  f
8gR h

f  hc

8  h

 h
f  8 I f 
 hc

em que D é o diâmetro do tubo, J a perda de carga unitária, α
= 0,0000173314, β = 0,0003482590 e V é a velocidade média.
Darcy (1857) propôs um equacionamento a partir da formulação
de Prony, mas com α e β como funções do diâmetro também,
além de relacionar os mesmos com a idade do tubo.
Julius Weisbach (1806-1871), engenheiro e professor
alemão, escreveu um dos primeiros livros modernos sobre
Mecânica dos Fluidos e Hidráulica. Nesse trabalho, Weisbach
(1845, p.529) apresentou a equação 2, que possui a forma empregada atualmente:

L V2
,
hf  f
D 2g 		

		

(4a)

em que h é a altura de escoamento, hc = (q²/g)1/3 é a altura
crítica, b a largura de fundo do canal e q a vazão por unidade
de largura ou vazão específica. Para canais largos, 2h/b << 1,
como ocorre em muitos vertedores, é obtida a forma simplificada:
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(1 / 4)DJ  V  V 2 ,

f
h c / h 3 (1  2h / b) , de 4a resulta:
8

(3)
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Seguindo a ordem cronológica dos estudos sobre o
tema, cita-se o trabalho de Stephenson (1991, p.29), que propôs
o uso da equação 6, com f independente do número de Reynolds, como ocorre em escoamentos hidraulicamente rugosos.
A grandeza k = scosα, ilustrada na Figura 2, é definida como
a “altura de rugosidade”.

 4h
f  1,14  2 log u
 k






2

.				
.

menores em relação às tensões presentes em um escoamento
monofásico. A penetração das bolhas até as proximidades do
contorno sólido modificam também a interação entre fluido e
sólido. Wood (1983) estudou o tema relacionando-o aos canais
lisos. Em seu trabalho, inicialmente é exposta a relação existente
entre a tensão média de cisalhamento ( o ) sobre o perímetro
molhado e o fator de resistência, válida para um canal retangular
largo e escoamento monofásico:

(6)

f q
o    
8h

Tozzi (1992) estudou experimentalmente o escoamento
em estruturas com declividades 1V:0,75H, 1V:0,2H e 1V:6,69H.
O referido autor utilizou k entre 5 e 60 mm e q entre 86,1 e
201,4 L/(sm). Para vertedores com 1V:0,75H, inclinação muito
utilizada em estruturas de barragens, Tozzi (1992) concluiu que,
se h/k ≤ 1,8 o fator de resistência assume um valor constante
igual a 0,163. Para h/k > 1,8, a formulação obtida por ele foi:

2

,					
(10)

em que ρ é a massa específica.
Wood (1983, p.457) considerou o escoamento como
hidraulicamente rugoso e, para a condição de escoamento
uniforme, escreveu,
f 

 h  .				
 2,16  1,24 log  .
(7)
f
k

1

8h 3u gsen
q

2

				
(11)

,

equação que pode ser obtida a partir da equação 5 para condição
uniforme, isto é, para If = senα e h=hu.
Wood (1983) considera que o fator de resistência do
escoamento bifásico, aqui representado por faw, pode ser obtido com a equação 11 considerando hu como a profundidade
equivalente apenas de água, o que resulta em

Os resultados obtidos por Tozzi (1992) correspondem
à região do escoamento a montante da posição de início da
aeração e também a escoamentos de ar em condutos forçados
com diferentes configurações que incluíram degraus. As demais
declividades estudadas pelo autor culminaram nas seguintes
equações:

f aw 

1

h
 3,25  0,39 log  ,,				
f
k
(8)

8gh390 (1  C)3 sen ,			
(12)
q2

em que C = fração de vazios média, calculada com a seguinte
y  h 90
definição: h 90 C  
Cdy ; h90 é a profundidade corresponden0
te à posição y, perpendicular ao pseudo-fundo, onde C = 0,9.
Empregando dados experimentais de Straub e Anderson
(1958) e Wood (1983) obteve a curva apresentada na Figura 3.

válida para 1≤ h/k≤ 14 e 1V:2H.
1

h
 3,68  0,28 log  ,,				
f
k
(9)

válida para 1≤ h/k≤ 10 e 1V:6,69H.
1

Christodoulou (1993) obteve dados experimentais em
um modelo físico com 35,93 cm de altura (desde a crista até a
bacia de dissipação) e 1V:0,7H. Os seus resultados indicam que
f variou entre 0,192 e 0,684.
Povh (2000) realizou experimentos em um modelo
reduzido (da barragem Dona Francisca) com 1V:0,75H, s = 2,4
cm, b = 0,8 m e para vazões que corresponderem ao intervalo
3,38≤ hc/k≤ 11,72. Foram medidos conjugados subcríticos na
bacia de dissipação e calculados os conjugados supercríticos,
que possibilitaram estimar o fator de resistência. Povh (2000,
p.122) comenta que o valor médio para o fator de resistência
resultou igual a 0,11, sendo tal resultado próximo daquele sugerido por Matos e Quintela (1995) para o pré-dimensionamento
de vertedores em degraus.
A resistência oferecida ao escoamento apenas de água
é diferente daquela que ocorre em uma mistura bifásica do tipo
ar-água. Entre as camadas do líquido em escoamento, grupos
de bolhas de ar atuam como pequenas camadas lubrificantes
e as tensões de cisalhamento desenvolvidas na mistura são

faw/f

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

10
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Figura 3 - Relação faw/f em função de C
Fonte: Wood (1983, p.458)

Considerando os trabalhos de Wood (1983) sobre vertedores lisos, Chanson (1994) propôs a equação 13 para calcular
o efeito de redução da resistência oferecida ao escoamento.
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f aw
0,514  C  
 0,51  tgh0,628
  .			
f
C(1  C)  


(13)
Um tratamento semelhante sobre a entrada de ar e a
resistência oferecida ao escoamento foi explorado posteriormente para vertedores em degraus. Boes (2000, p.183) e Boes
e Hager (2003, p.676) destacam que o fator de resistência foi
superestimado em algumas pesquisas para a região de escoamento
bifásico. Nota-se que medidas efetuadas com instrumentos que
fornecem profundidades próximas ao valor h = h90 utilizados
para calcular o fator de resistência negligenciando a presença do
ar na água, resultam em valores de f, denotados por fm, superiores
aos obtidos com a equação 12. Como resultado de seus estudos,
Boes (2000) apresentou a seguinte equação:

f aw
fm


 0,25  C  
 0,51  tgh
 .
 C(1  C)  


		

(14)

(15)

O mesmo autor recomenda a equação 16 para o cálculo
do fator de resistência do escoamento não aerado, f.

(16)

,

em que K é definido como a taxa de expansão adimensional
da camada cisalhante. Chanson (2002) sugere f = 0,20, com K
entre 4,5 e 6.
Boes e Hager (2003) propõem a equação 17 para calcular
o fator de resistência correspondente aos efeitos oriundos da
presença dos degraus, fb

1
fb



1,0  0,25 logk / D h 
0,5  0,42sen(2)

.

(18b)

0,7055

,

(18c)

f  f máx  A1 (0,5  s / h c ) 2 ,

(19a)

f máx  4,2.104  2  1,6.102   3,2.102 ,

(19b)

A1  1,7.103. 2  6,4.102.  1,5.101 .

(19c)

As condições indicadas para o uso das equações 19a
a 19c são: 5,7º ≤α≤ 19º e 0,1 ≤ s/hc≤ 0,5. Se 0,5 ≤ s/hc, desde
que ocorra escoamento deslizante sobre turbilhões, f = fmáx. O
ângulo α deve ser utilizado em graus. Ainda se tem:

2
K 

f L  2,6976Fr 1,7068,

em que fL = fator de resistência em um vertedor liso, válido
para 2,5≤ Fr≤ 12; Fr = número de Froude calculado com uma
profundidade hL em uma posição x na calha lisa, com origem
na extremidade inicial do perfil Creager. Nessas equações, LA
representa a posição de início da aeração, definida por Sanagiotto (2003, p.60). A autora destaca que a equação 18a é válida
para x/LA<1 e h/k≤ 9. Para 1≤ x/LA≤ 2 a equação está restrita
a valores de h/k≤ 3. Para x/LA entre 2 e 2,5 a equação deve
ser utilizada com cuidado e para x/LA>2,5 a equação deve ser
evitada. A equação 18c é válida para 1≤ x/hc≤ 17.
Em um estudo relativamente abrangente, Ohtsu et
al. (2004, p.863) concluíram que é possível expressar o fator
de resistência em função do ângulo α e do adimensional s/hc,
tendo sido propostas as seguintes equações:

		

f

(18a)

hL 
x 
 1,647  0,53 
h c 
hc 

Com dados de diferentes fontes, obtidos em canais
escalonados, Chanson (2002, p.168) propôs a nova equação 15
para faw/f em função de C :



f aw
0,5  C  


 0,51  tgh2,5
 .
f

 C(1  C)  



f L / f  1,8162exp(1,7692x / LA ) ,

f máx  2,32.105  2  2,75.103   2,31.101 ,

(19d)

A1  0,452 .

(19e)

Nesse caso, as condições indicadas para o uso das
equações 19a, 19d e 19e são: 19º ≤α≤ 55º e 0,1 ≤ s/hc≤ 0,5.
Se 0,5 ≤ s/hc, desde que ocorra escoamento deslizante sobre
turbilhões, mais uma vez f = fmáx. Novamente o ângulo α deve
ser utilizado em graus.
Dai Pra (2004, p.91-92) obteve um conjunto de equações que compõem uma metodologia para estimar o fator de
resistência em estruturas com 45º.

(17)

Nesta equação, o diâmetro hidráulico deve ser calculado
com a profundidade equivalente de água. Sua validadeé indicada
para 19o≤ α≤ 55o e 0,1≤ k/Dh≤ 1,0.
Sanagiotto (2003) realizou experimentos em canais
lisos e em degraus com 1V:0,75H e, entre os seus resultados,
foi proposto um conjunto de equações que possibilitam calcular
o fator de resistência para um vertedor em degraus com base
no fator de resistência de um vertedor liso. As equações que
compõem o seu método encontram-se apresentadas a seguir.

hL 2  x 
  
h c 3  h c 
fL 
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0,344

,

8gh2Lsenα D h
,
4
q2

(20a)

(20b)

RBRH – Revista Brasileira de Recursos Hídricos Volume 19 n.4 –Out/Dez 2014,251-261

f L / f  1,09exp0,834x / LA  .

rimental o escoamento em um canal com 1V:2,5H e com aletas
instaladas sobre os degraus. Foram empregadas sete disposições
para as aletas e o fator de resistência assumiu valores entre 0,16
e 0,22, em função da disposição das aletas e posição considerada
na medição das alturas de escoamento.
A maior parte dos resultados obtidos para o fator de
resistência está vinculada ao escoamento uniforme. Mas a posição média da superfície livre ao longo do canal não é uniforme,
sendo mais próxima do escoamento permanente gradualmente
variado. Com tal aproximação, Simões (2008) desenvolveu formas adimensionais para a equação diferencial do escoamento
gradualmente variado e, com dados de onze pesquisadores,
calculou o fator de resistência, tendo encontrado 0,07 ≤ f ≤
0,20. Esse intervalo teve os seus limites estendidos para 0,05 ≤
f ≤ 0,30 com o trabalho de Simões et al. (2010a, p.334), incorporando uma maior quantidade de pontos. No mesmo trabalho,
os autores apresentaram uma formulação teórica para o fator
de resistência, fundamentada na equação da energia e segunda
lei de Newton, cujos resultados podem ser vistos na Figura 4.

(20c)

De acordo com o referido autor, a equação 20a é
aplicável quando 0<x/hc≤45, sendo válida com restrições para
x/hc entre 2,30 e 2,45.Para x/LA<0,80, a equação 20c é válida;
mas para 0,80<x/LA≤1,20 a equação 20c deve ser utilizada com
restrições. Para 1,20<x/LA<2,5 a equação 20c é válida; enquanto
que para x/LA>2,5 recomenda-se não utilizar a equação 20c.
Em todos os casos, fL a usar na equação 20c é obtido a partir
da equação 20b, que utiliza hL calculado a partir da equação 20a.
Chanson (2004, p.317) apresentou resultados de estudos correspondentes a canais em degraus com α = 15,9º e α
= 21,8º, s = 0,05 m e s = 0,1 m. A partir de seus resultados,
sugere valores para os fatores de resistência faw entre 0,07 e
0,28. Chanson (2004) apresenta uma relação linear entre faw e a
fração de vazios média com a seguinte forma (com coeficiente
de correlação igual a 0,392):

f aw  0,276 0,288C ,

		

(21)

1,00



f aw
0,52  C  


 0,51  tgh0,71
  . 		
f
C(1  C)  





f

obtida para 0,28  C  0,60 . No mesmo trabalho, Chanson (2004)
indica a equação 22, elaborada com base na metodologia de
Wood (1983) descrita anteriormente. A equação mencionada é:

Canal em degraus

(22)

0,10
Canal liso

Chanson (2006) estudou o efeito da geometria de entrada
ao avaliar resultados experimentais de diferentes pesquisadores. Com os dados de Boes (2000) e André et al. (2003), que
estudaram o escoamento em canais com entrada sob pressão,
Chanson (2006) calculou um valor para o fator de resistência
próximo de 0,10. Para entradas livres, o autor menciona que o
valor médio do fator de resistência foi próximo de 0,21 para
cristas semelhantes à crista padrão e 0,15 para a condição de
entrada com uma soleira extensa (longa). Entre os 179 valores
de f analisados por Chanson (2006), encontram-se números
elevados, como f = 1,0 e valores menores, como 0,08.
Observa-se que os resultados existentes sobre o fator
de resistência de Darcy-Weisbach decorrem, em grande parte,
de estudos experimentais. Em alguns estudos, foram realizadas
tentativas de simulação dos escoamentos com emprego das equações básicas de conservação e modelos de turbulência. Dong e
Lee (2006), com o modelo k-ε, simularamo escoamento em um
domínio correspondente a uma estrutura com 20º e, entre os
seus resultados, apresentam valores para o fator de resistência
de Fanning (cf = f/4). Os valores calculados por estes autores
correspondem a f entre 0,06 e 0,168.
Arantes e Porto (2005) e Arantes (2007) empregaram
o modelo de tensões de Reynolds SSG e o software CFX para
simular escoamentos em canais em degraus. Nesses trabalhos
foram apresentadas comparações com experimentos de autores
como Tozzi (1992), Olinger (2001), entre outros, e as soluções
numéricas resultaram em valores de f entre 0,141 e 0,212.
Gonzalez e Chanson (2008) estudaram pela via expe-

0,01
2

F1

20

Figura 4 - Fator de resistência em função do número de Froude,
F1, calculado com a altura de escoamento a jusante. Pontos
experimentais de Diez-Cascon et al. (1991), Tozzi (1992), Povh
(2000), Sanagiotto (2003), Dai Prá (2004), Meireles et al. (2004),
Arantes (2007), Boes e Hager (2003). Fonte: Simões et al. (2010a)

Reflexão sobre as variações def
Observa-se com esta revisão que as investigações empreendidas lançaram mão de recursos experimentais e aplicações
numéricas vinculadas às equações básicas. Como já mencionado,
a maior parte dos resultados tem origem experimental e apresenta valores de f como extremos de um intervalo extenso,
que, considerando Chanson (2002, p.165), varia entre 0,05 e
5,0. Este intervalo é ainda maior do que aqueles mencionados
anteriormente. Tal variedade pode ser explicada pelas dificuldades
experimentais relacionadas à turbulência junto à superfície dos
escoamentos monofásico e bifásico, e à necessidade de realização de medições da posição da superfície livre ou “altura de
escoamento”. As oscilações e a forma contorcida da superfície
ilustram esse argumento, sendo ilustradas na Figura 5.
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apresentaram a forma a seguir:
d 3  1   
,

dH
3 cos   

		

(26)

em que ω = f/(8senα) e ϕ = 2hc/B. A integração da equação
26 pode ser encontrada em Simões et al. (2010b). Como solução analítica, os referidos autores apresentaram a equação 27,
escrita a seguir:
H  CI'  ...
... 
... 

A equação empregada para o cálculo da função h=h(x),
equação 23, é semelhante ao modelo clássico para determinação de
curvas de remanso e tem como leis físicas a conservação de
massa e a 2ª lei de Newton.

(23)

Os adimensionais empregados por Simões et al. (2010b)
e Simões (2012) são,

z
dz
.
 dH 
hc
hc

b  bd  e

				



(  bd 2  be  ed) ln(e  d   2 )
2(b 2  bd  e)

,
(27)
,


2 ()3 3 
2 ()3


  

.
2
4
27
2
4
27

(28)

Os experimentos foram realizados em um canal retangular com 5,0 m de extensão, 0,20 m de largura, inclinado a 45º
em relação a horizontal e com entrada controlada por comporta
de fundo. Os degraus possuíam s = l = 5 cm, e as vazões dos
dezesseis experimentos correspondem ao intervalo 0,211 ≤ s/
hc ≤ 0,971. A posição da superfície livre foi medida com um
sensor acústico de deslocamento que emite ondas ultrassônicas
com frequência de 50 kHz. A taxa de amostragem empregada
foi igual a 50 amostras por segundo, com a obtenção de 6000
amostras para cada posição ao longo do canal, distanciadas
de 5 cm no primeiro trecho do canal, com 60 cm, e 10 cm
no segundo trecho do canal. Essa divisão foi orientada pelas
diferentes regiões existentes ao longo do escoamento, com o
estabelecimento de curvas S2 e, em menor número, de curvas
S3, antes do início da aeração, e um perfil ondulado a jusante do
início da aeração. Outros detalhes sobre o estudo experimental
podem ser encontrados em Simões (2012), Simões et al. (2012)
e Simões et al. (2013).

Solução para o perfil da superfície livre

		

2


  ...



Estudo experimental

O cálculo do fator de resistência de Darcy-Weisbach foi
realizado neste trabalho com a solução analítica para o perfil da
superfície livre apresentada por Simões et al. (2010b). Os dados
para a sua determinação foram obtidos experimentalmente. O
estudo experimental, desenvolvido na Escola de Engenharia
de São Carlos, utilizou sensores acústicos ultrassônicos para
determinação da posição da superfície, com frequência de
amostragem de 50 Hz, conforme descrito em Simões (2012).

H

(  b 3 ) lnb   

b3

MATERIAIS E MÉTODOS

h
dh
e

 d 
hc
hc

(b 2  bd  e)  d 2  4e

 d  2
arctg

2
  d  4e

em que CI’ = constante de integração determinada para H = 0
e Γ = 1 ou outro valor pertencente ao perfil S2 (para a definição
do perfil S2 e outros perfis, ver Chow, 1959, por exemplo); λ
= cosα nesta solução; d = -b; e = - ω/b. b é calculado com a
equação 28.

Figura 5 – Posição da superfície livre
Fonte: Simões (2012)

Io  If
dh
.

dx cos   Fr 2

(2b  d  bd 3   3bed  ed 2  2e 2  )

RESULTADOS

(25)

Estudo experimental

(24)

As medições realizadas com o sensor acústico têm como
resultados sinais para cada posição ao longo do canal. Esses
sinais podem ser utilizados para determinação das posições
mínima, média e máxima da superfície, por exemplo. Os cálcu-

Com algumas operações algébricas, os autores citados
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vistos na Tabela 1, em função de s/hc. A tabela mostra que os
valores de f podem variar de forma expressiva devido à posição
considerada para a superfície livre. O menor valor calculado,
de 0,041, ocorreu para o escoamento não aerado (monofásico),
considerando o perfil médio da superfície livre. Ainda sobre essa
região do escoamento, pode-se notar que, para s/hc < 0,411, a
média dos resultados para f1 é aproximadamente igual a 0,10.
Para s/hc igual a 0,971 e 0,967, o valor médio de f1 resultou 0,27.
O coeficiente de correlação, R, entre s/hc e f1 é igual a 0,83 para
os resultados dos experimentos desta pesquisa, sendo tal relação
expressa linearmente pela equação 29:

los realizados para a posição mínima conduziram a valores de
f que tendem a zero e não resultaram em um bom ajuste entre
a solução analítica e os pontos experimentais. Para os perfis
médio e máximo, ilustrados na Figura 6, foram determinados
8 diferentes valores para o fator de resistência, representados
por fi, i=1,2,...,8, descritos abaixo:
1) f1: Calculado com a equação 27 e o perfil médio da superfície livre.
2) f2: Calculado com a equação 27 e o perfil máximo da superfície
livre.
3) f3: Calculado com a equação 4b e o perfil médio considerando
regime uniforme, If = senα, e h = (h2+h3)/2.

f1  0,2497

4) f4: Calculado com a equação 4b e o perfil máximo considerando
regime uniforme, If = senα, e h = (h2+h3)/2.

s
 0,0238 .
			
hc

(29)

A análise de correlação entre f e s/hc dos demais valores obtidos para o fator de resistência com uso das equações
4b e 27 levou à determinação das equações lineares 30 a 36,
apresentadas a seguir.
			
s
(30)
f  0,7049  3.10 5 , R = 0,97,

5) f5: Calculado com a equação 4b e o perfil médio considerando
regime uniforme, If = senα, e h = h2.
6) f6: Calculado com a equação 4b e o perfil máximo considerando
regime uniforme, If = senα, e h = h2.

2

7) f7: Calculado com a equação 4b e o perfil médio considerando
regime uniforme, If = senα, e h = h3.
8) f8: Calculado com a equação 4b e o perfil máximo considerando
regime uniforme, If = senα, e h = h3.

hc

f 3  0,6279

s
 0,0848, R = 0,97,
hc

(31)

f 4  		2,8829

s
 0,1562 , R = 0,98,
hc

(32)

f 5  		0,8216

s
 0,0818, R = 0,96,
hc

(33)

s
 0,4143, R = 0,98,
hc

(34)

Γ [-]

0,8

0,6

Início da aeração

f 6  4,2877

0,4

		

h2/hc
Solução analítica (médio)
Solução analítica (máximo)
Perfil experimental (médio)
Perfil experimental (máximo)

0,2

0,0
0

5

f 7  0,459

h3/hc

10

H [-]

s
 0,0865 , R = 0,95,
hc

(35)

s
 0,0265 , R = 0,98.
hc

(36)

f8  1		 ,7905

15

Nota-se que os coeficientes de correlação obtidos são
elevados e que a dispersão dos pontos em torno da reta de ajuste
perfeito é pequena, como pode ser visto na Figura 7. Observa-se
excelente agrupamento dos dados nas proximidades da referida
reta, enfatizando-se que o uso das equações deve ser observado
para o intervalo de s/hc presente na Tabela 1.

Figura 6 - Perfis obtidos com médias e máximos das amostras ao
longo do canal. Definições de h2 e h3. Detalhes dos experimentos
realizados em Simões (2012)

Pela definição das profundidades utilizadas verifica-se
que f1 e f2 referem-se ao escoamento monofásico (água) e os
demais ao escoamento bifásico (água e ar). Os resultados encontrados para as oito definições do fator de resistência podem ser
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f1 a f8 (Experimental)

4

3
f1
f2
f3
f4
f5
f6
f7
f8
Reta "fi = fi"

2

1

0
0

1
2
3
f1 a f8 - Calculado (equações 29 a 36)

4

Figura 7 - Comparação entre valores calculados com as equações 29 a 36 e os valores da Tabela 1
Tabela 1 - Valores obtidos para o fator de resistência

fi

Exp.

s/hc

1

2

3

4

5

6

7

8

1

0,298

0,041

0,16

0,23

0,59

0,28

0,75

0,18

0,45

2

0,268

0,12

0,20

0,28

0,70

0,37

0,96

0,21

0,48

3

0,286

0,13

0,26

0,31

0,84

0,39

1,07

0,24

0,64

4

0,211

0,11

0,21

0,22

0,52

0,24

0,55

0,21

0,48

5

0,278

0,14

*

0,31

0,80

0,36

0,95

0,27

0,66

6

0,268

0,11

0,22**

0,27

0,66

0,32

0,83

0,22

0,52

7

0,971

0,33

0,68

0,70

2,68

0,92

3,93

0,51

1,71

8

0,967

0,21

0,70

0,69

2,67

0,85

3,69

0,55

1,84

9

0,364

0,13

*

0,34

0,94

0,41

1,14

0,28

0,77

10

0,237

0,052

0,15

0,18

0,46

0,21

0,53

0,15

0,39

11

0,250

0,086

0,19

0,22

0,55

0,26

0,64

0,18

0,45

12

0,411

0,13

*

0,36

0,94

0,39

1,14

0,32

0,76

13

0,274

0,054

0,15

0,22

0,56

0,27

0,70

0,18

0,45

14

0,402

0,10

*

0,25

0,67

0,28

0,79

0,22

0,56

15

0,336

0,05

0,14

0,30

0,74

0,39

0,93

0,22

0,57

16

0,315

0,12

0,24

0,33

0,87

0,41

1,08

0,26

0,68

*Não foi possível calcular devido à dispersão dos dados.**Valor aproximado
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Na Figura 7 considera-se como resultado experimental
aquele calculado diretamente com uso da equação 4b para escoamento multifásico, e da equação 27 para escoamento monofásico.
Relações secundárias entre os dados podem ser obtidas.
A aparente linearidade entre f e hc para todas as avaliações aqui
feitas mostra que um fator de resistência pode ser expresso
como função direta de outro. Por exemplo f6 pode ser escrito
em função de f5 com a equação 37, que possui coeficiente de
correlação de 0,99. Esta equação mostra que avaliações de f
realizadas com a altura máxima de escoamento podem conduzir
a valores do fator de resistência consideravelmente diferentes em
relação às profundidades médias, para a região de escoamento
bifásico do tipo ar-água em vertedores.

f 6  5,04f5  0,77 .				

Para o perfil máximo, f4 ficou entre 0,46 e 2,68, com média 0,95.
3) Para h = h2, o fator de resistência está entre 0,21 a
0,92 com média igual a 0,40 (resultados válidos para o perfil médio). A mesma análise efetuada para o perfil máximo resultou em
valores maiores, com f6 entre 0,53 e 3,93, e valor médio de 1,23.
4) Para h = h3 f7 assumiu valores entre 0,15 e 0,55,
com valor médio igual a 0,26; f8 ficou, entre 0,39 e 1,84, com
média igual a 0,71.
Embora tenham sido obtidos relativamente poucos
pontos experimentais para valores altos de s/hc, destaca-se
aqui as aproximações lineares obtidas para fi como função de
s/hc, com elevados coeficientes de correlação e pouca dispersão
dos dados.
Para as profundidades médias de escoamentos monofásicos o fator de resistência variou entre 0,041 e 0,33 para os
diferentes escoamentos considerados. Para as profundidades
máximas nesses mesmos escoamentos o fator de resistência
variou entre 0,14 e 0,70.
Para as profundidades médias de escoamentos bifásicos
o fator de resistência variou entre 0,15 e 0,92 para os diferentes
escoamentos considerados. Para as profundidades máximas
nesses mesmos escoamentos o fator de resistência variou entre
0,39 e 3,93.
As diferenças observadas mostram que a dependência
de f para com o cubo da profundidade expressa pela equação
4b (mais evidente na equação 5b) confere à correta determinação desta profundidade uma importância fundamental na
determinação do fator de resistência. Note-se que as diferentes
profundidades utilizadas foram obtidas de um mesmo conjunto de dados, os quais foram analisados detalhadamente com
relação a valores máximos, médios e mínimos. A escolha da
metodologia experimental e consequente definição da altura
de escoamento a ser empregada no cálculo desse adimensional
exerce forte influência nos resultados, tornando compreensiva
a multiplicidade de propostas presente na literatura.

(37)

No presente estudo evidencia-se, portanto, que a definição da posição da superfície é um dos aspectos mais relevantes
da determinação de f, o que é expresso diretamente na equação
4b. Para os exemplos de f5 e f6 aqui tomados como exemplo,
o valor médio da razão f6/f5 é de 2,83, mostrando que maiores
profundidades levam, como indicado pela equação 4b, a maiores
valores de f.
Considerando o escoamento monofásico, a montante
do início da aeração, a equação 38 ilustra, por sua vez, a diferença entre f1 e f2, com R=0,91. A razão entre f2 e f1 tem valor
médio de 2,46.

f 2  2,2047f1  0,0154.

(38)

CONCLUSÕES
Neste trabalho foi apresentada uma síntese dos estudos
desenvolvidos sobre escoamentos em vertedores em degraus,
especificamente os resultados obtidos ao longo dos anos sobre
o fator de resistência de Darcy-Weisbach. Entre os diversos
valores obtidos para f por diferentes autores, foi encontrada
uma variação expressiva, abrangendo um intervalo de 0,05 a
5,0. As dificuldades experimentais impostas pela turbulência
do escoamento bifásico foram discutidas e, com a análise de
resultados obtidos com medições realizadas com alta frequência
de aquisição de dados, pôde-se concluir:
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1) Os valores de f para o escoamento monofásico (a
montante da posição de início da aeração superficial) variaram
entre 0,041 e 0,33, com valor médio igual a 0,12, considerando
o perfil médio da superfície livre. Os cálculos efetuados para os
máximos das amostras, na mesma região monofásica, resultaram
em 0,14 e 0,70 como extremos, e 0,28 como valor médio.
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RESUMO
A chuva de projeto para instalações de águas pluviais pode ser estabelecida com base na análise de séries pluviográficas observadas no local do
projeto, em locais sem essas informações a NBR 10844 indica o valor de 150 mm.h-1. Este trabalho teve como objetivo determinar a intensidade da chuva
para ser usada em projetos de instalações prediais de águas pluviais no Estado de Santa Catarina. Foram usados os dados pluviométricos diários de 147estações pluviométricas de Santa Catarina. Para cada estação foi ajustada a equação IDF e estimada a intensidade da chuva com duração de 5 minutos e período
de retorno de 1, 5 e 25 anos. A intensidade da chuva com duração de 5 minutos e período de retorno de 5anos variou de 127,7 mm.h-1 a 266,5 mm.h-1. A
intensidade média das estações foi de 163,2 mm.h-1, para o intervalo de confiança de 95%, nas quais a variação ficou compreendida entre 158,9 a 167,4
mm.h-1. Também se observa que 82,8 % das estações apresentaram intensidade superior a 150 mm.h-1. Os resultados obtidos evidenciam a necessidade de
utilizar dados locais nos projetos de drenagem e a importância da atualização dos estudos de chuvas intensas.

Palavras Chave: Chuva intensa. Drenagem pluvial. Precipitação.
INTRODUÇÃO
Nos projetos de instalações prediais de drenagem de
águas pluviais o dimensionamento das estruturas de captação
e condução de água da chuva, como calhas, condutores verticais e condutores horizontais, deve ser baseado nos dados de
precipitação máxima do local.
A chuva é um fenômeno natural que apresenta grande
variabilidade temporal e espacial, necessitando sua caracterização
em termos de duração e frequência. A metodologia usada para
estimar a vazão máxima nos projetos de drenagem pluvial, geralmente é baseada na fórmula racional, que considera a duração da
chuva igual ao tempo de concentração, que no caso de telhados
dificilmente essa duração ultrapassa dois a três minutos. A NBR
10844 (ABNT, 1989) fixa a duração da precipitação como sendo
de cinco minutos para qualquer instalação predial. Esse valor
pode ser justificado pelo fato de ser o menor intervalo em que
os pluviogramas convencionais podem ser lidos com precisão
adequada. No entanto, como a intensidade da chuva máxima
varia inversamente com a duração, a adoção da duração de 5
minutos, implica em adotar a intensidade da chuva inferior à real.
A frequência da chuva é caracterizada pelo período de
retorno de uma determinada altura (mm) de precipitação, definido
como número médio em anos em que, para a mesma duração
de precipitação, uma determinada intensidade pluviométrica é
igualada ou ultrapassada pelo menos uma vez (ABNT, 1989).
Quanto maior o período de retorno, menor é a probabilidade
de o evento ser superado, porém maior o valor da intensidade
da chuva, e, consequentemente, maior a vazão do projeto e

maiores serão os custos do sistema de drenagem pluvial. A NBR
10844 (ABNT, 1989) recomenda três níveis de risco, segundo a
natureza da área a ser drenada. O período de retorno de 1 ano
(T = 1) para áreas pavimentadas, nas quais podem ser tolerados
empoçamentos, como pátios de estacionamento de veículos,
áreas de circulação restrita, calçadas; Período de retorno de 5
anos (T = 5) para áreas com cobertura; e, período de retorno de
25 anos (T = 25) para coberturas e áreas nas quais não podem
ser tolerados empoçamentos ou extravasamentos.
A obtenção da chuva de projeto deve ser realizada
com base em dados pluviométricos da localidade onde se situa o projeto. Devido à falta de dados muitas vezes, utiliza-se
informações de locais próximos ou com regime hidrológico
semelhante. No Brasil ainda existem poucas informações sobre
chuvas intensas. Muitos trabalhos, inclusive na NBR 10844
(1989), trazem informações de chuva baseadas no trabalho de
Pfafstetter (1957), em que são apresentadas intensidade de chuva
de 98 postos pluviográficos para o Brasil, muitos dos quais com
pequenas séries de dados. Para o caso de construções com área
de projeção horizontal de até 100 m² tem sido recomendada a
intensidade pluviométrica de 150 mm.h-1.
Atualmente existem várias estações com séries de dados
pluviométricos superior a 25 anos, que podem ser usados para
estimativa de chuvas intensas. Segundo Bazzano et al. (2010),
eficientes dimensionamentos de obras hidráulicas podem se
realizar quando são considerados aspectos de risco e frequência
de chuva, que podem ser expressas por meio das relações de
Intensidade-Duração-Frequência (IDF) de chuvas. Nesse sentido
se procura ajustar, para os locais com registros pluviográficos,
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anos de dados, sendo selecionadas 147 estações, das quais 135
são estações da ANA e 12 estações são da Epagri.
Para cada estação foi determinada a série de máximas
anuais de chuva diária em que os anos com falha nos dados
foram excluídos da série de máximas. Na Tabela 1consta ainda
o ano inicial e final bem como o número de anos do período
de dados efetivamente utilizado.
Foram calculadas as chuvas máximas com período de
retorno de 2, 5, 10, 20, 25, 50 e 100 anos, usando a distribuição
de Gumbel-Chow, conforme:

as equações de chuvas intensas, também chamadas equações
IDF, destacando-se os trabalhos de Fendrich (1998), Costa e
Brito (1999), Oliveira et al. (2000), Silva et al. (2002), Soprani e
Reis (2007) e Back et al. (2011).
As relações IDF são obtidas por meio de análises de
estatística de longas séries de dados observados em pluviógrafos.
No Brasil existe relativa facilidade para a obtenção de dados de
chuva de duração diária, porém dados de chuvas de menor duração são limitados devido à escassez e falta de disponibilidade de
equipamentos registradores e imprecisão de registros de dados.
Vários autores, como Assad et al. (1992), Wadt (2003), Ferreira
et al. (2005), Lima et al. (2005), Oliveira et al. (2008) e Back
(2009) relatam a dificuldade de obtenção de longas séries de
dados de precipitação, principalmente de registros pluviográficos.
Cecílio e Pruski (2003) destacam ainda que a metodologia para
determinar as relações IDF de chuvas exige exaustivo trabalho
para tabulação, análise e interpretação de uma grande quantidade
de pluviogramas. Algumas metodologias foram desenvolvidas
para obtenção das chuvas de menor duração, a partir dos dados
pluviométricos diários. Torrico (1975) desenvolveu a metodologia das isozonas, que pode ser aplicada em todo o território
nacional. Dentre os métodos mais usados, destacam-se aqueles
que se baseiam nas relações entre precipitações de diferentes
durações para desagregar a chuva máxima diária em chuvas com
durações inferiores. Trata-se de um método com a vantagem de
ser de uso simples, de fornecer resultados satisfatórios e com
grande similaridade para diferentes locais, o que lhe outorga
validade regional. A Cetesb (1986) apresenta as relações entre
precipitações de diferentes durações obtidas com base no trabalho
de Pfafstteter (1957) com validade para o Brasil.
De acordo com Cetesb (1986), se as únicas informações
disponíveis são as chuvas de 1 dia de duração, observadas em
postos pluviométricos, pode-se avaliar a chuva de 24 horas de
determinada frequência e a partir dessa as chuvas de menor
duração com a mesma frequência, utilizando-se das relações
entre chuvas de diferentes durações. Para a obtenção dessas
chuvas, normalmente se utilizam as séries de máximas anuais
observadas por um período superior a dez anos e ajustam-se
distribuições teóricas de probabilidade para estimar a chuva
máxima com determinado período de retorno ou probabilidade de ser igualada ou superada. Para chuvas intensas existem
vários trabalhos mostrando que a distribuição de Gumbel se
ajusta bem e por isso tem sido largamente empregada e para a
sua aplicação é indispensável ter uma série de máximos valores
anuais (Kite, 1978; Back, 2001).
Este trabalho teve como objetivo determinar a intensidade da chuva para ser usada em projeto de instalações prediais
de águas pluviais no Estado de Santa Catarina.

PT = x + ( Y − Yn )

S
Sn

(1)

em que:

PT - precipitação máxima com período de retorno T
anos, mm;
x - média da série de máximas anuais, mm;
S - desvio padrão da série de máximas anuais, mm;
Yn - média da variável reduzida;
Sn - desvio padrão da variável reduzida; e
Y - variável reduzida calculada por:


  1  
Y = − ln − ln 1 −   
  T  


(2)

em que: T é o período de retorno (anos).
A aderência das séries de máximas anuais à distribuição
da Gumbel-Chow foi verificada pelo teste de Kolmogorov-Smirnov com significância de 5%, conforme indicado por Kite (1978).
A partir da chuva máxima diária foram estimadas as
chuvas com duração de 24 horas usando a relação 1,14 conforme
recomendação da Cetesb (1986). Para a obtenção das alturas
de chuvas com durações inferiores a 24 horas foram usadas as
relações entre precipitações recomendadas pela Cetesb (1986).
As alturas pluviométricas (mm) foram transformadas em intensidade (mm.h-1). Back (2006), Back (2010) e Back et al.(2012)
mostraram que as relações entre precipitações de diferentes
durações observadas em estações pluviográficas de Santa Catarina se aproximam das relações recomendadas pela Cetesb.
Também Back et al. (2012) concluíram que a desagregação da
chuva máxima diária é uma alternativa viável para obtenção das
intensidades de chuva em durações inferiores a 1 dia. Para cada
estação foi ajustada a equação de chuvas intensas válidas para
duração de 5 minutos a 120 minutos, na forma:

i

MATERIAL E MÉTODOS

em que:

Foram usados os dados diários dos pluviômetros da
rede de estações pluviométricas da Agência Nacional de Águas
– ANA (ANA, 2009) e também dados dos pluviômetros das
estações meteorológicas da Epagri (Tabela 1). Adotou-se o
critério de utilizar as estações com uma série mínima com 25
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KT m
( t  b )n

i - intensidade da chuva (mm.h-1);
K, m, b, n - coeficientes empíricos;
T - período de retorno (anos); e
t - duração da chuva (minutos).

(3)
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Tabela 1 - Estações pluviométricas usadas.

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

Estação
Código Município
02648001 Ilhota
02648002 Luiz Alves
02648005 Joinville
02648008 Itajaí
02648014 Joinville
02648019 Piçarras
02648020 Araquari
02648027 Garuva
02648028 Araquari
02648033 Joinville
02648034 Joinville
02649001 Indaial
02649002 Pomerode
02649003 Benedito Novo
02649004 Timbó
02649005 Indaial
02649007 Blumenau
02649008 Rio dos Cedros
02649009 Blumenau
02649010 Blumenau
02649012 Jaraguá do Sul
02649013 Corupá
02649016 Mafra
02649017 Benedito Novo
02649030 Rio dos Cedros
02649032 Rio dos Cedros
02649053 Witmarsum
02649054 Itaiópolis
02649055 Rio Negrinho
02649056 Itaiópolis
02649057 Campo Alegre
02649058 Vitor Meireles
02649060 Joinville
02649064 Corupá
02650000 Major Vieira
02650003 Canoinhas
02650008 Porto União
02650015 Monte Castelo
02650016 Santa Cecília
02650018 Canoinhas
02650019 Lebon Regis
02650022 Papanduva
02650023 Papanduva
02650024 Timbó Grande
02650014 Rio do Campo
02651001 Vargem Bonita
02651022 Passos Maia
02651036 Macieira
02651040 Ponte Serrada
02651044 Matos Costa
02652000 Abelardo Luz
02652001 Ipumirim
02652002 São Domingos
02652021 Jardinópolis
02652031 S. Lour.do Oeste
02653001 Campo Erê
02653002 Dion. Cerqueira
02653003 Modelo
02653004 Romelândia

Período de dados
Inicial Final
N
1928 2004
69
1941 2005
60
1953 1989
35
1969 1989
21
1940 2011
60
1977 2009
32
1977 2011
33
1977 2011
34
1978 2011
30
1988 2011
23
1987 2011
23
1982 2011
28
1930 2011
81
1941 2011
66
1929 2011
91
1941 2011
64
1945 2011
62
1942 2009
68
1941 2005
65
1941 2008
67
1962 2006
45
1946 2011
65
1951 2009
55
1954 2009
55
1951 1994
43
1945 1993
40
1977 2006
29
1977 2011
34
1977 2011
35
1977 2011
33
1977 2011
35
1977 2011
33
1982 2011
28
1985 2011
26
1956 2000
45
1940 1994
52
1975 2011
36
1977 2008
34
1977 2011
34
1977 2011
35
1977 2005
27
1983 2011
28
1985 2011
25
1987 2011
25
1977 2005
29
1944 2011
65
1974 2005
30
1977 2011
33
1977 2011
34
1980 2007
28
1958 2011
52
1970 2011
39
1973 2011
36
1977 2011
33
1977 2011
32
1970 2011
36
1973 2011
35
1975 2011
35
1970 2011
41

N°
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118

Estação
Código Município
02653005 S. José do Cedro
02653007 Saudades
02653013 Palma Sola
02748000 Brusque
02748001 Major Gercino
02748002 Nova Trento
02748003 Angelina
02748005 S. A. da Imp.
02748006 Florianópolis
02748016 Antônio Carlos
02748017 Paulo Lopes
02748018 São Bonifácio
02748019 Gov. C. Ramos
02749000 Apiuna
02749001 Ibirama
02749002 Ituporanga
02749003 Taió
02749005 Ibirama
02749006 Pouso Redondo
02749007 Alfredo Wagner
02749012 Anitápolis
02749013 Tromb. Central
02749015 Major Gercino
02749016 Apiuna
02749017 Ituporanga
02749020 Ran. Queimado
02749027 Anitápolis
02749031 Lages
02749033 Vidal Ramos
02749034 Leoberto Leal
02749035 Lages
02749037 Alfredo Wagner
02749039 Rio do Sul
02749041 Agrolândia
02749045 Botuverá
02750001 C. Belo do Sul
02750007 Lages
02750008 S. José do Cer.
02750009 Curitibanos
02750010 Curitibanos
02750011 Ponte alta
02750012 Curitibanos
02750013 Santa Cecília
02750014 Taió
02750020 S.José do Cerrito
02750021 Taió
02751001 Anita Garibaldi
02751004 Joaçaba
02751011 Irani
02751012 Capinzal
02752005 Concórdia
02753006 Palmitos
02753013 Mondaí
02848000 Armazém
02848006 São Martinho
02848007 Imbituba
02848009 São Martinho
02849000 Tubarão
02849001 Orleans

Período de dados
Inicial Final
N
1973 2011
38
1975 2011
56
1977 2011
32
1941 2011
61
1946 2011
66
1946 2006
61
1946 2011
66
1951 1992
42
1951 1989
33
1977 2011
35
1977 2011
35
1977 2011
35
1977 2011
35
1941 2011
71
1934 2011
77
1941 2011
69
1930 2011
79
1941 2011
71
1941 2011
71
1941 2011
70
1946 2011
66
1946 2011
66
1956 2011
51
1957 2011
51
1971 2011
40
1977 2011
34
1973 2011
38
1959 2011
49
1977 2011
34
1977 2011
35
1977 2011
32
1977 2011
31
1979 2011
32
1983 2011
29
1987 2011
25
1970 2011
39
1959 2011
51
1962 2011
48
1959 2011
51
1960 2011
50
1962 2005
39
1962 2011
47
1962 2005
42
1967 2011
39
1977 2011
33
1985 2011
27
1965 2011
43
1944 2011
59
1977 2011
29
1977 2011
33
1969 2011
36
1960 2011
50
1977 2011
33
1946 2011
64
1977 2011
34
1977 2011
34
1987 2011
25
1940 2011
70
1940 2011
68
Continua...
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Tabela 1 - continuação...

N°
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147

Estação
Código Município
02849002 São Ludgero
02849004 Araranguá
02849006 Forquilhinha
02849008 Grão Pará
02849009 B. Jard. da Serra
02849011 Urussanga
02849019 Timbé do Sul
02849020 Jaguaruna
02849021 Urubici
02849022 Içara
02849023 B. Jard. da Serra
02849024 Meleiro
02849027 Tubarão
02849030 Braço do Norte
02850004 Lages
02949001 Praia Grande
02949003 Sombrio
*
Caçador
*
Campos novos
*
Chapecó
*
Florianópolis
*
Itajaí
*
Itapiranga
*
Ituporanga
*
Lages
*
Laguna
*
Ponte Serrada
*
São Joaquim
*
Videira
*-Estação da Epagri

*-Estação da Epagri

Período de dados
Inicial Final
N
1940 2011
66
1948 2011
62
1946 2001
51
1946 2011
66
1970 2011
39
1949 2010
62
1977 2011
34
1977 2011
35
1977 2011
32
1978 2011
32
1977 2011
33
1978 2011
33
1987 2011
25
1987 2011
25
1959 2011
47
1977 2011
34
1977 2011
33
1961 2011
44
1969 2011
40
1973 2011
38
1969 2009
41
1987 2011
25
1987 2011
25
1987 2011
25
1961 2011
45
1961 1988
26
1987 2011
25
1961 2011
48
1987 2011
25
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Para todas as estações constatou-se que os valores da
estatística do teste de Kolmogorov-Smirnov (Dmáximo)
Tabela 2. Coeficientes da equação IDF e intensidades
foram inferiores aos valores críticos (Dcrítico) ao nível de
máximasde
chuva
estimadas
para
as
estações
significância de 5%, indicando que a distribuição de
pluviométricas de Santa Catarina.
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Tabela 2 - Coeficientes da equação IDF e intensidades máximasde chuva estimadas para as estações pluviométricas de Santa Catarina

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

Equação IDF
K
m
b
674,5 0,167 8,9
853,5 0,190 8,9
935,6 0,182 8,9
919,6 0,177 8,9
699,7 0,224 9,0
846,2 0,209 8,9
860,4 0,233 9,0
1150,4 0,162 8,9
887,6 0,199 8,9
976,0 0,209 8,9
1145,4 0,188 8,9
733,7 0,185 8,9
776,1 0,184 9,0
654,8 0,163 8,9
727,3 0,175 9,0
677,9 0,197 8,9
782,4 0,193 9,0
803,2 0,206 8,9
748,3 0,172 9,0
769,5 0,183 9,0
836,3 0,186 9,0
733,5 0,164 9,0
653,2 0,177 9,0
671,0 0,202 9,0
781,8 0,178 9,0
783,8 0,178 9,0
715,0 0,162 9,0
802,1 0,204 8,9
705,7 0,183 8,9
775,9 0,199 9,0
648,0 0,155 9,0
716,8 0,158 9,0
946,2 0,164 8,9
876,4 0,177 8,9
712,1 0,148 9,0
589,6 0,243 9,0
663,7 0,147 9,0
677,9 0,144 9,0
747,3 0,137 9,0
769,4 0,185 9,0
679,6 0,149 9,0
753,8 0,162 9,0
726,7 0,166 9,0
952,5 0,269 8,9
814,5 0,155 9,0
798,9 0,158 8,9
832,2 0,175 8,9
695,4 0,170 9,0
794,2 0,161 8,9
672,2 0,191 9,0
761,0 0,184 9,0
805,5 0,170 8,9
819,4 0,171 8,9
804,0 0,162 8,9
834,0 0,153 8,9
912,9 0,165 8,9
891,3 0,164 8,9
895,6 0,208 8,9
896,6 0,167 8,9

n
0,699
0,699
0,699
0,699
0,700
0,699
0,701
0,698
0,699
0,699
0,699
0,699
0,700
0,698
0,700
0,698
0,700
0,698
0,700
0,700
0,700
0,700
0,701
0,701
0,700
0,700
0,700
0,700
0,699
0,700
0,700
0,700
0,698
0,699
0,700
0,701
0,701
0,701
0,700
0,700
0,700
0,700
0,700
0,698
0,700
0,698
0,700
0,701
0,699
0,701
0,700
0,699
0,698
0,700
0,699
0,697
0,698
0,699
0,699

Intensidade (mm.h-1)
T=1 T=5 T=25
107,0 140,0 183,2
135,4 183,8 249,6
148,5 199,0 266,8
145,9 194,0 258,0
110,5 158,4 227,2
134,2 187,9 263,0
135,3 196,8 286,4
183,3 238,0 308,8
140,7 193,9 267,0
154,9 216,8 303,5
181,9 246,1 333,1
116,4 156,8 211,2
122,7 164,9 221,8
104,4 135,7 176,3
114,8 152,2 201,7
108,0 148,3 203,7
123,6 168,6 230,0
128,0 178,3 248,4
118,2 155,9 205,6
121,6 163,3 219,2
132,2 178,3 240,5
115,9 151,0 196,6
102,8 136,7 181,8
105,6 146,2 202,3
123,5 164,5 219,0
123,9 165,0 219,7
113,0 146,6 190,3
126,8 176,1 244,6
112,0 150,4 201,8
122,6 168,8 232,6
102,4 131,4 168,6
113,2 145,9 188,2
150,8 196,3 255,6
139,1 184,9 245,9
112,5 142,7 181,1
92,7 137,1 202,7
104,5 132,4 167,7
106,7 134,5 169,6
118,1 147,2 183,5
121,6 163,8 220,6
107,4 136,4 173,4
119,1 154,6 200,7
114,7 149,9 195,8
151,8 234,0 360,8
128,7 165,2 212,0
127,3 164,2 211,7
131,6 174,4 231,1
109,5 144,0 189,3
126,0 163,3 211,6
105,8 143,9 195,7
120,2 161,7 217,4
127,8 168,1 221,0
130,6 172,0 226,4
127,1 165,0 214,2
132,3 169,2 216,5
145,9 190,3 248,2
142,0 185,0 240,8
142,0 198,5 277,4
142,2 186,1 243,5

Nº
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
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Equação IDF
K
m
b
925,3 0,172 8,9
852,4 0,174 9,0
904,2 0,151 8,9
725,9 0,186 9,0
728,0 0,211 9,0
687,4 0,245 9,0
702,0 0,181 8,9
866,3 0,205 9,2
861,1 0,195 8,9
944,9 0,192 8,9
1142,8 0,204 8,9
842,6 0,191 8,9
802,6 0,232 9,0
666,6 0,161 9,0
625,6 0,171 8,9
642,4 0,173 9,0
692,9 0,164 9,0
629,8 0,172 9,0
631,5 0,155 8,9
659,7 0,169 9,0
759,5 0,180 9,0
644,3 0,165 9,0
719,7 0,169 9,0
655,8 0,165 8,9
673,1 0,172 9,0
899,8 0,188 8,9
809,5 0,165 8,9
606,6 0,194 8,9
688,5 0,198 9,0
709,3 0,154 8,9
753,1 0,179 9,0
671,6 0,177 9,0
626,2 0,161 8,9
695,4 0,151 8,9
695,7 0,184 8,9
751,9 0,190 9,0
682,1 0,178 9,0
713,7 0,165 9,0
667,9 0,165 9,0
628,6 0,151 8,9
678,5 0,166 9,0
653,4 0,167 9,0
651,6 0,173 9,0
740,0 0,169 8,9
716,3 0,170 9,0
728,1 0,184 9,0
742,8 0,172 9,0
716,2 0,166 8,9
776,4 0,162 9,0
766,2 0,162 9,0
784,5 0,147 9,0
862,2 0,143 8,9
878,9 0,152 8,9
654,5 0,198 9,0
885,9 0,178 8,9
802,6 0,203 9,0
770,6 0,217 9,0
696,5 0,195 9,0
707,7 0,168 9,0

n
0,699
0,700
0,698
0,700
0,700
0,701
0,698
0,705
0,699
0,699
0,698
0,699
0,700
0,700
0,698
0,700
0,700
0,700
0,698
0,701
0,700
0,701
0,700
0,698
0,701
0,698
0,698
0,698
0,701
0,698
0,700
0,701
0,698
0,700
0,698
0,700
0,701
0,701
0,701
0,698
0,700
0,701
0,701
0,698
0,700
0,700
0,700
0,698
0,700
0,700
0,700
0,699
0,699
0,701
0,698
0,700
0,700
0,701
0,700

Intensidade (mm.h-1)
T=1 T=5 T=25
146,9 193,7 255,5
134,7 178,3 235,9
144,0 183,6 234,1
114,7 154,7 208,7
115,0 161,5 226,8
108,2 160,5 238,1
111,9 149,7 200,3
133,6 185,8 258,4
136,6 187,0 255,9
149,9 204,2 278,1
182,0 252,8 351,0
133,7 181,9 247,3
126,8 184,3 267,7
105,3 136,5 176,8
99,7 131,3 172,9
101,4 134,0 177,0
109,4 142,4 185,5
99,5 131,2 173,1
100,6 129,2 165,8
103,8 136,2 178,8
119,9 160,2 214,1
101,5 132,3 172,6
113,7 149,3 196,0
104,5 136,3 177,8
105,9 139,7 184,3
143,3 194,0 262,5
129,0 168,3 219,4
96,7 132,1 180,5
108,4 149,0 205,0
113,0 144,8 185,6
119,0 158,8 211,8
105,6 140,4 186,7
99,8 129,3 167,6
110,0 140,2 178,8
110,9 149,1 200,5
118,8 161,4 219,1
107,4 143,0 190,5
112,3 146,5 191,1
105,0 137,0 178,6
100,2 127,7 162,9
107,1 139,9 182,8
102,8 134,5 176,0
102,6 135,6 179,1
117,9 154,8 203,2
113,2 148,8 195,6
115,0 154,6 207,9
117,3 154,8 204,1
114,1 149,1 194,8
122,7 159,3 206,7
121,0 157,1 203,9
123,9 157,0 198,9
136,7 172,1 216,6
139,5 178,1 227,5
103,0 141,7 194,8
141,2 188,1 250,5
126,8 175,8 243,7
121,7 172,6 244,8
109,7 150,1 205,5
111,8 146,5 192,0

Continua...
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Tabela 2 - continuação...

Nº
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147

-1)
Tabela 3. Resumo
estatístico
chuva
Equação
IDF das intensidades
Intensidadede(mm.h
Equação IDF
Intensidade (mm.h-1)
Nº-1) com duração de 5 minutos
mm.h
(
K
m
b
n
T=1
T=5
T=25
K
m
b
n
T=1 T=5 T=25
IC95133
– Intervalo
confiança
95 % 118,7 166,0 232,0
751,7 de0,208
9,0 de0,700
681,7 0,182 8,9 0,698 108,6 145,6 195,2
134 974,2 0,211 8,9 0,699 154,6 217,1 304,9
643,4 0,194 9,0 0,701 101,3 138,4 189,1
Na Figura
pode-se8,9observa
variação
espacial
da
135
812,2 1 0,161
0,700 a 128,4
166,4
215,6
720,0 0,174 9,0 0,700 113,7 150,5 199,1
intensidade
da chuva
com8,9
duração
5 minutos
e período
136 660,2
0,139
0,698de 105,2
131,6
164,6
694,0 0,174 9,0 0,700 109,6 145,1 191,9
de retorno
de 5 anos,
% da123,9
área do
Estado
de
137 784,1
0,167 onde
9,0 72
0,700
162,1
212,0
647,5 0,172 9,0 0,701 101,9 134,4 177,3
Santa
Catarina
apresenta
intensidade
da
chuva
superior
a
138
839,5
0,173
9,0
0,700
132,6
175,1
231,3
790,0 0,210 9,0 0,701 124,3 174,4 244,5
-1. Observa-se que as maiores intensidades de
150
mm.h
139
1168,5
0,238
9,1
0,703
181,7
266,5
390,8
918,7 0,149 8,9 0,698 146,3 185,9 236,3
chuva
região 8,9
do Litoral
Estado297,4
e no
140ocorrem
932,3 na0,217
0,699 Norte
147,9do209,7
758,6 0,193 9,0 0,700 119,8 163,5 223,0
Extremo
menores
Alto 183,1
Vale do 238,0
Itajaí
141 Oeste
883,2 e os
0,163
8,9 valores
0,698 no
140,8
659,5 0,167 9,0 0,701 103,9 135,9 177,8
e no142
Planalto
Estado.8,9
Esta0,700
variação
da intensidade
da
702,1do 0,157
111,0
142,9 184,0
722,9 0,175 9,0 0,700 114,2 151,3 200,6
chuva
com
duração
de
5
minutos
e
período
de
retorno
de
143 722,2 0,177 8,9 0,698 115,1 153,0 203,5
740,5 0,159 9,0 0,700 117,0 151,1 195,1
5 anos
distribuição
semelhante
a distribuição
144 tem
879,8
0,233 espacial
8,9 0,699
139,6 203,1
295,5
804,4 0,170 9,0 0,700 127,1 167,1 219,7
da
precipitação
média
anual.
Segundo
Monteiro
&Furtado
145
829,4
0,165
8,9
0,698
132,2
172,4
224,8
889,5 0,201 9,0 0,701 140,0 193,5 267,4
(1995)
há
uma
acentuadavariação
na
precipitação
146
723,3
0,188
8,9
0,698
115,3
156,0
211,1
690,1 0,173 9,0 0,700 109,0 143,9 190,1
pluviométrica
do estado
de SantaCatarina;
geral,
147 825,4dentro
0,154
9,0 0,700
130,5 167,2em 214,2
751,7 0,208 9,0 0,700 118,7 166,0 232,0
a
pluviosidade
é
menor
na
planície
litorâneae
os
maiores
974,2 0,211 8,9 0,699 154,6 217,1 304,9
-1
valores
pluviosidade
são observados
próximosà encosta
Tabela8,9
3 - Resumo
estatístico
das intensidades
de
chuvade
(mm.h
) com duração
de 5 minutos
812,2 0,161
0,700 128,4
166,4
215,6
da
Serra
Geral.
Assis(1993)
destacou
que a atuação
660,2 0,139 8,9 0,698 105,2 131,6 164,6
T
- Período das
de retorno
(anos)
diferenciada
massas
de
ar
éresponsável
pelas diferenças
Estatística
784,1 0,167 9,0 0,700 123,9 162,1 212,0
T = 1 pluviométrico
T=5
T
=25
nopadrão
verificadasna
região
sul e sudeste
839,5 0,173 9,0 0,700 132,6 175,1 231,3
Média
122,1
163,2 (2001)218,3
do
Brasil.
Monteiro
e
Monteiro
(2007)
afirmam que
1168,5 0,238 9,1 0,703 181,7 266,5 390,8
Limite
inferior
do
IC
119,2
158,9
211,7
osdiversos
sistemas
que atuam
no Sul do Brasil imprimem,
95
932,3 0,217 8,9 0,699 147,9 209,7 297,4
a125,0
SantaCatarina,
dinâmica climáticabastante
IC95
167,4 uma224,9
883,2 0,163 8,9 0,698Limite
140,8superior
183,1 do
238,0
acentuada,
com
boadistribuição
de chuvas no decorrer do
Maior
valor
183,3
266,5
390,8
702,1 0,157 8,9 0,700 111,0 142,9 184,0
litorânea,127,7
em que 162,9
as chuvas apresentam grande
Menor
valor
92,7
722,2 0,177 8,9 0,698 115,1 153,0 203,5
intensidade
e144,0
curta duração,
108,8
190,2 assim, eventos máximos
879,8 0,233 8,9 0,699Quartil
139,6 1 203,1 295,5
anuais oriundos de chuvas convectivas determinam os
829,4 0,165 8,9 0,698Quartil
132,2 2 172,4 224,8
118,7
158,4
211,2
altos valores de intensidade de chuva, mas não
723,3 0,188 8,9 0,698Quartil
115,3 3 156,0 211,1
132,2
177,1
representam contribuição238,0
significativa aos totais anuais de
825,4 0,154 9,0 0,700 130,5 167,2 214,2
chuva.

Figura 1 - Intensidade da chuva com duração de 5 minutos e período de retorno de 5 anos para o Estado de Santa Catarina
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Chuva de projeto para instalações prediais de águas pluviais de Santa Catarina

Catarina apresenta intensidade da chuva superior a 150 mm.h-1.
Observa-se que as maiores intensidades de chuva ocorrem
na região do Litoral Norte do Estado e no Extremo Oeste
e os menores valores no Alto Vale do Itajaí e no Planalto do
Estado. Esta variação da intensidade da chuva com duração
de 5 minutos e período de retorno de 5 anos tem distribuição
espacial semelhante a distribuição da precipitação média anual.
Segundo Monteiro e Furtado (1995) há uma acentuada variação na precipitação pluviométrica dentro do estado de Santa
Catarina; em geral, a pluviosidade é menor na planície litorânea
e os maiores valores de pluviosidade são observados próximos
à encosta da Serra Geral. Assis (1993) destacou que a atuação
diferenciada das massas de ar é responsável pelas diferenças
no padrão pluviométrico verificadas na região sul e sudeste do
Brasil. Monteiro (2001, 2007) afirmam que os diversos sistemas
que atuam no Sul do Brasil imprimem, a Santa Catarina, uma
dinâmica climática bastante acentuada, com boa distribuição
de chuvas no decorrer do ano, tendo em vista que todos os
sistemas instáveis são produtores de chuva. As massas de ar
tropical continental ocorrem na região Sul e de forma restrita,
no verão. Monteiro e Furtado (1995) comentam que o relevo
de Santa Catarina contribui fundamentalmente na distribuição
diferenciada da precipitação em distintas áreas do Estado, sendo
as precipitações mais abundantes nas áreas mais próximas às
encostas de montanha, pois a elevação do ar úmido e quente
favorece o aumento do volume de precipitações. Neste sentido
são observados índices de precipitação maiores nos municípios
próximos à encosta da Serra Geral, quando comparados com
a zona costeira. Do Planalto ao Oeste do Estado as chuvas
também aumentam em valores totais anuais. Minuzzi (2010)
também destaca a influência dos eventos El Niño na distribuição
das chuvas em Santa Catarina.
Observa-se que as intensidades máximas de chuvas de
duração de 5 minutos, diferentemente do que foi observado nos
totais anuais, apresentam maiores valores nas áreas próximas ao
litoral. Esta observação pode ser justificada pela maior ocorrência
de processos convectivos na faixa litorânea, em que as chuvas
apresentam grande intensidade e curta duração, assim, eventos
máximos anuais oriundos de chuvas convectivas determinam
os altos valores de intensidade de chuva, mas não representam
contribuição significativa aos totais anuais de chuva.

4.

as 147 estações de Santa Catarina;
A maioria das estações apresentou valores superiores ao valor de 150 mm.h-1 indicado na NBR 10844.
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Design Rainfall for building storm water facilities in
the state of Santa Catarina

MONTEIRO, M. A. Caracterização climática do Estado de Santa
Catarina: uma abordagem dos principais sistemas atmosféricos
que atua durante o ano. Geosul, v. 16, n. 31, p. 69-78, 2001.

ABSTRACT

MONTEIRO, M. A. Dinâmica atmosférica e a caracterização dos tipos
de tempo na Bacia Hidrográfica do Rio Araranguá. 2007. 224 f.
Tese (Doutorado) - Universidade Federal de Santa Catarina,
Florianópolis, 2007.

The design rainfall for storm water facilities may be established
based on the analysis of rainfall series observed at the project site. In places
without this information NBR 10844 indicates the value of 150 mm.h-1.
This study aimed to determine the rainfall intensity to be used in designing
building facilities for rainfall in the state of Santa Catarina. Daily rainfall
data from 147 raingaging stations in Santa Catarina were used. For each
station the IDF equation was adjusted and a 5-minute rainfall intensity
was estimated with a return period of 1, 5 and 25 years. Rainfall intensity
with a 5-minute duration and return period of 5 years ranged from 127.7
mm.h-1to 266.5 mm.h-1. The average intensity of the stations was 163.2
mm.h-1with a confidence interval of 95% for a variation from 158.9 to
167.4 mm.h-1. It was also observed that the intensity at 82.8% of the
stations was greater than 150 mm.h-1. The results show the need to use
local data in drainage projects and the importance of updating studies of
heavy rainfall.
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Florianópolis– Porto Alegre: uma abordagem dinâmica.
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RESUMO
Modelos têm sido testados para avaliar a turbulência em canais. O código computacional desenvolvido neste trabalho é baseado no modelo k-
tridimensional isotrópico, que possui vantagens como a simplicidade de operação e o baixo custo computacional. O código foi aplicado na modelação tridimensional hidrodinâmica do escoamento em canais. As simulações realizadas foram comparadas a dados experimentais disponíveis na literatura, demonstrando
excelente aderência. Portanto, o código desenvolvido apresenta-se como uma ferramenta prática para a predição do escoamento em canais.

Palavras Chave: Modelo de turbulência k- . Hidrodinâmica de canais.

INTRODUÇÃO
A turbulência é o mais complexo fenômeno do movimento dos fluidos, sendo também o mais comum. Rodi (1980)
afirmou que na hidráulica, assim como em outras áreas da mecânica dos fluidos, todos os escoamentos de interesse prático
são turbulentos.
A hidráulica experimental clássica, quando divorciada da
teórica hidrodinâmica do século XIX, formulou representações
do escoamento médio em canais através de equações como a
de Chézy, Manning e Darcy-Weisbach. Estes equacionamentos
são válidos para os fenômenos unidimensionais, macroscópicos
e globais, não sendo, porém, razoáveis na representação de
fenômenos multidimensionais e com características pontuais
no domínio do escoamento. Estes escoamentos multidimensionais são modelados em diversos problemas práticos, tais como
hidrodinâmica de decantadores, despejos pontuais em corpos
hídricos, transporte de sedimentos e obras hidráulicas, antes de
domínio exclusivo dos modelos físicos reduzidos.
A hidrodinâmica, até os trabalhos de Prandtl sobre camada limite, era incapaz de resolver problemas em escoamentos
não potenciais e com fluidos não viscosos, distanciando-se assim
das necessidades práticas da engenharia. A partir do advento
da teoria da camada limite e do posterior desenvolvimento dos
modelos de representação da turbulência, tanto no ponto de
vista teórico como experimental, bem como das possibilidades
proporcionadas pela informática, tornou-se viável a aplicação
dos modelos hidrodinâmicos de turbulência na engenharia
(KUNDU; COHEN, 2002). Assim, as três fontes de desenvolvimento de modelos de turbulência são o desenvolvimento
dos materiais e métodos experimentais, o desenvolvimento
dos modelos numéricos do ponto de vista teórico e os avanços

dos métodos numéricos associados ao desenvolvimento dos
computadores digitais.
Conforme mencionado em Bernard e Wallace (2002), o
desenvolvimento teórico dos modelos numéricos de turbulência
tem seu marco inicial nos trabalhos de Prandtl, sobre camada
limite, e de Kolmogorov, com a sua tese de isotropia local da
turbulência. Mais recentemente, foram desenvolvidos importantes trabalhos produzidos no laboratório de Los Alamos e
no Departamento de Engenharia Mecânica do Imperial Collegenas décadas de 60 e 70, descritos em artigos como Harlow e
Nakayama (1967), que propuseram um modelo de turbulência
com duas equações de transporte de propriedades turbulentas.
Launder e Spalding (1972) fizeram uma comparação do ponto
de vista teórico e numérico dos modelos de turbulência de
duas equações de transporte e propuseram o k-ε como o mais
adequado. Posteriormente, Launder et al. (1975) propuseram o
modelo de tensões algébricas, fugindo ao domínio da tradição de
modelos que operam a partir da teoria da viscosidade turbulenta.
Neste contexto, os modelos de turbulência chegaram
aos domínios da Engenharia Civil através dos trabalhos de pesquisadores que se aglutinaram em torno do nome de Wolfgang
Rodi, realizando diversas aplicações em hidráulica de canais
(RASTOGI; RODI, 1978; NAOT; RODI, 1982). Posteriormente,
novos modelos de turbulência foram desenvolvidos, não apenas
aprimorando a modelagem numérica da hidrodinâmica em canais
(KRISHNAPPAN; LAU, 1986; EIGER, 1991; NAOT et al.,
1993; GHAMRY; STEFFLER, 2005), mas também produzindo novas aplicações como modelagem de ressaltos hidráulicos
(LONG et al., 1991), modelagem do transporte de sedimentos
(NAKAGAWA et al., 1991; SHUWONG; JIREN, 1991; LAI,
2006), modelagem da hidrodinâmica de reservatórios estratificados (YOUNG, 2002) e modelagem da dispersão de poluentes
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em corpos hídricos (DOW et al., 2009).
Dentre os vários modelos existentes na atualidade, o
modelo computacional k-ε, desenvolvido inicialmente por Rodi
(1980) para turbulência completamente desenvolvida, apresenta
vantagens como a simplicidade de operação e o baixo custo
computacional, quando comparado a outros modelos como o
de simulação direta (Direct Numercal Simulation - DNS) e o de
simulação de grandes vórtices (Large Eddy Simulation - LES),
por exemplo. Assim o referido modelo permanece o mais amplamente utilizado na atualidade para predição de escoamentos
turbulentos (BERNARD; WALLACE, 2002).
No presente trabalho, desenvolveu-se um código computacional para a modelagem de escoamentos tridimensionais
em canais com base no modelo k-ε.

O modelo da viscosidade turbulenta transfere a indeterminação do sistema do produto cruzado das flutuações
turbulentas para a viscosidade turbulenta.
A equação 3 representa o trabalho realizado pelas tensões
de Reynolds no escoamento médio. Na equação de transporte
da energia cinética turbulenta (k), ele aparece como um termo
‘fonte’; porém, na equação do transporte do momento médio,
ele é um ‘sorvedouro’, representando a taxa de transferência de
energia do escoamento médio para os turbilhões. Esta taxa de
transferência esta associada à dissipação de energia (perda de
carga) que é realizada nos turbilhões.

Equações de transporte de propriedades turbulentas
O modelo k-ε, implementado neste trabalho, equaciona a viscosidade turbulenta através de duas propriedades
do escoamento turbulento: a energia cinética turbulenta (k) e a
dissipação turbulenta (ε). O modelo utiliza como escala para as
flutuações turbulentas de velocidade a raiz quadrada da energia
cinética turbulenta e como escala de comprimento característico
dos turbilhões uma função da dissipação e da energia cinética
turbulenta. As definições descritas acima podem ser encontradas
em Bernard e Wallace (2002).
A correlação que define a taxa de dissipação de k é
constituída por produtos de derivadas das flutuações de velocidade, desconhecidas a priori. É necessário, portanto, modelar
este termo.
A equação para a viscosidade turbulenta (νt) desenvolvida a partir da equação de Komogorov-Prandtl é descrita,
neste caso, como:

MODELAGEM HIDRODINÂMICA EM CANAIS
As equações que descrevem o escoamento turbulento
médio são as equações de Reynolds. No entanto, estas equações
não constituem em si um sistema fechado, não possui o número
de equações igual ao número de incógnitas. Para o referido sistema
de equações se tornar fechado é necessário a utilização de entradas
empíricas; por este motivo os cálculos baseados nas equações do
escoamento médio são ditos semi-empíricos (RODI, 1980). As
equações de Reynolds podem ser escritas, sob a notação tensorial
de Einstein, como segue:
∂Ui
∂Ui 1 ∂P
∂
∂Ui
+Uj
=+
(ν
-u
̅̅̅̅̅)
u +g i
∂t
∂xj
∂xj i j
ρ ∂xi ∂xj

(1)

𝜐𝜐𝑡𝑡 = 𝐶𝐶𝜇𝜇

onde: Ui é a velocidade média temporal do escoamento em
um ponto, na direção xi, ν é a viscosidade cinemática, gi é a
componente da força de campo, P é a pressão, é o tensor de
Reynolds (representado pela média do produto entre as flutuações turbulentas das velocidades) e os subíndices i e j são as
dimensões do escoamento.
Soma-se à equação (1) a equação da conservação da massa (equação da continuidade) para escoamentos incompressíveis:

∂Ui
=0
∂xi

(4)

sendo Cµ é um parâmetro do modelo k-ε.
A energia cinética turbulenta (k) tem sua distribuição
espacial e quantificação em relação com o escoamento médio
descrita pela equação:
𝜕𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕

𝜐𝜐 𝜕𝜕𝜕𝜕

+ 𝑈𝑈𝑖𝑖 𝜕𝜕𝑥𝑥 = 𝜕𝜕𝑥𝑥 (𝜎𝜎𝑡𝑡 𝜕𝜕𝑥𝑥 )] + 𝑃𝑃 − 𝜀𝜀
𝜕𝜕𝜕𝜕

(2)

𝑖𝑖

𝑖𝑖

𝑘𝑘

𝑖𝑖

(5)

onde σk é o coeficiente de fechamento.
Na equação 5, P é a produção de turbulência devido
às tensões de Reynolds.
A equação de k não pode ser empregada diretamente
em modelos de turbulência. Ela apresenta correlações que envolvem flutuações de velocidade que são desconhecidas. Para
cada termo desconhecido é necessário o desenvolvimento de
um modelo matemático para que a equação de transporte de k
possa ser resolvida.
A equação de transporte de ε, com seus termos modelados, é descrita por:

O modelo da viscosidade turbulenta
Uma das formas de fechar o sistema de equações (1) e
(2) é modelar as tensões de Reynolds, conhecido como teoria da
viscosidade turbulenta, que apesar de todas as críticas, é a mais
utilizada e fornece bons resultados. A equação para escoamentos
isotrópicos pode ser escrita na forma:

𝜕𝜕𝑈𝑈𝑖𝑖 𝜕𝜕𝑈𝑈𝑗𝑗
̅̅̅̅̅
+
)
−𝑢𝑢
𝑖𝑖 𝑢𝑢𝑗𝑗 = 𝜐𝜐𝑡𝑡 (
𝜕𝜕𝑥𝑥𝑗𝑗 𝜕𝜕𝑥𝑥𝑖𝑖

𝑘𝑘 2
𝜀𝜀

(3)

sendo nτ a viscosidade turbulenta.
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(6)

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜀𝜀
𝜀𝜀 2
𝜕𝜕 𝜐𝜐𝑡𝑡 𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕
+ 𝑈𝑈𝑖𝑖
=
(
) + 𝑐𝑐1𝜀𝜀 𝑃𝑃 − 𝑐𝑐2𝜀𝜀
𝜕𝜕𝑥𝑥𝑖𝑖 𝜕𝜕𝑥𝑥𝑖𝑖 𝜎𝜎𝜀𝜀 𝜕𝜕𝑥𝑥𝑖𝑖
𝑘𝑘
𝑘𝑘
𝜕𝜕𝜕𝜕

𝑘𝑘𝑃𝑃 =

sendo: c1ε, c2ε e σε os coeficientes de fechamento.
O significado de cada termo apresentado nas equações
5 e 6 é detalhado em Rodi (1980).
A produção de turbulência P ocorre a partir da transferência de energia cinética turbulenta do escoamento médio
para as flutuações turbulentas, através da cascata não linear de
energia (KUNDU; COHEN, 2002). Neste trabalho, considerando a hipótese de escoamento uniforme e que é desprezível a
produção de turbulência do escoamento secundário com relação
ao escoamento primário, obtém-se a seguinte equação para a
produção de turbulência:

𝜕𝜕𝜕𝜕 2
𝑃𝑃 = 𝜐𝜐𝑡𝑡 ( )
𝜕𝜕𝜕𝜕

𝜀𝜀𝑃𝑃 =

Launder e
Spalding
(1973)
Markatos
(1986)
Rodi
(1980)

sk

𝑢𝑢∗ =

sε

0,09

1,44

1,92

1,0 1,3

0,09f2(P/ε)

1,43

1,94

1,0 1,3

f(P/ε)

1,44

1,92

1,0 1,3

(9)

A associação da rugosidade ao contorno foi realizada
seguindo os indicativos de Naot e Rodi (1982), que sugeriram,
após o cálculo do campo de velocidades, calcular a velocidade
de atrito (ν) de forma iterativa, pela equação 10:

Tabela 1 - Coeficientes empíricos do modelo k-e

C2ε

𝑢𝑢∗ 3
𝜅𝜅𝑦𝑦𝑤𝑤

(8)

Associação da rugosidade ao contorno sólido

Os coeficientes das equações de transporte de turbulência do modelo k-ε (equações 5 e 6) são as entradas empíricas
do modelo e têm seus valores condicionados às especificidades
do processo em que foram determinados, os mesmos postos em
função dos parâmetros do escoamento. Os valores dos referidos
coeficientes são apresentados na Tabela 1.

C1ε

√𝐶𝐶𝜇𝜇

onde: Cµ é um parâmetro do modelo k-ε igual a 0,09; yw é a
distância à parede do primeiro nó das variáveis da turbulência
na malha alternada, κ é a constante de Von Kármán, adotado
neste trabalho igual a 0,41 e u* é a velocidade de atrito.
Estas expressões são utilizadas para definir os valores
de k e ε no primeiro nó da malha alternada e que deverá, por
construção da malha, estar na região de validade das hipóteses
do perfil logarítmico.

(7)

Cµ

𝑢𝑢∗ 2

𝜅𝜅𝜅𝜅
𝑦𝑦𝑢𝑢
𝑙𝑙𝑙𝑙 (𝐺𝐺 𝜐𝜐 ∗ )

(10)

onde G é um parâmetro que caracteriza a rugosidade, G = 9,0, e
neste trabalho é adotado para escoamentos hidraulicamente lisos.
Conhecendo-se os valores da velocidade de atrito, calcula-se a energia cinética turbulenta e a dissipação turbulenta. Estes
valores de k e ε são utilizados como contornos para o cálculo
dessas variáveis no restante do domínio. Neste procedimento
utilizou-se complementarmente o princípio da aderência para o
contorno da parede. A aderência foi modelada com o contorno
“no-slip”, sendo este o ponto frágil da interpretação do modelo
para o contorno sólido proposto por Naot e Rodi (1982).
Os escoamentos em que se testará a hipótese de parede
com rugosidade, serão escoamentos dentro da faixa de escoamentos hidraulicamente rugosos. O valor de G para escoamentos
totalmente rugosos pode ser obtido, segundo Lau e Krishnappan
(1981), pela equação 11:

O modelo k-ε padrão é baseado na hipótese de que
a viscosidade turbulenta é a mesma para todas as tensões de
Reynolds (viscosidade turbulenta isotrópica). Esta hipótese é
grosseira em alguns tipos de escoamento. O modelo k-ε pode
ser refinado para contemplar a anisotropia, introduzindo o
chamado modelo algébrico de tensões, que modifica a relação
da viscosidade turbulenta e a expressão de Kolmogorov-Prandtl
de forma que possibilite a representação da anisotropia (RODI,
1980; BERNARD; WALLACE, 2002).

𝐺𝐺 =

Modelação do contorno para as variáveis turbulentas

30,1𝜐𝜐
𝑢𝑢∗ 𝑘𝑘𝑆𝑆

(11)

onde kS representa o comprimento característico da rugosidade.
Esta formulação foi adotada também para escoamentos hidraulicamente lisos. Neste caso, o método citado no item
anterior tem a vantagem de não necessitar utilizar o princípio da
aderência, traduzido numericamente pelo contorno “no-slip”.
A hipótese “no-slip” danifica a suposição de perfil
logarítmico próximo à parede já que induz a uma distribuição

O escoamento foi modelado com a hipótese de perfil
logarítmico para a distribuição de velocidades nas suas proximidades, pois na região definida pelo intervalo esta hipótese é válida
segundo os dados experimentais, como em Nezu e Rodi (1986).
Na região de validade do perfil logarítmico, são válidas
para as variáveis apresentadas nas equações 8 e 9:
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linear de velocidades nesta região. Mas a formulação do item
anterior tem duas desvantagens, a primeira é a necessidade de
utilizar dois ou mais pontos internos da malha para definir a
derivada, impondo-se que estes pontos estejam dentro da região
de validade do perfil logarítmico, além de criar fortes inconvenientes no caso de escoamento com recirculação. A segunda
desvantagem é que o processo de convergência torna-se bem
mais lento na formulação do item anterior quando a parede
é rugosa, pois, ao invés da rugosidade interagir com todas as
variáveis em cada iteração, como se dá na formulação de Naot
e Rodi (1982), ela influencia apenas o campo de velocidades.

de todo o domínio. Patankar (1980) propôs outra versão para o
SIMPLE (SIMPLER - SIMPLE Revisado), outras modificações
também foram propostas por Doorval e Raithby (1984).
O algoritmo SIMPLE, em suas diversas formas, receberá
atenção especial na metodologia onde procurar-se-á deduzi-lo.
Modificações mais substanciosas foram realizadas no
SIMPLE dando origem ao algoritmo PISO. Wanik e Scnell
(1989) realizaram uma comparação entre estes dois algoritmos
e conclui que o SIMPLE é menos efetivo que o PISO no caso
do “swirlingflow”.

Malha de discretização

Contorno da superfície livre

A discretização do domínio tem grande influência na
solução numérica do modelo. Esta influência se deve tanto as
dimensões, como a forma que as variáveis do equacionamento
encontram-se distribuídas.
A malha alternada discretiza os componentes da velocidade em pontos diferentes. Este tipo de malha previne oscilações
numéricas no campo de pressão (PATANKAR, 1980).
A malha alternada tem como embasamento físico o
volume de controle.

Duas hipóteses podem ser utilizadas para definir o
contorno da superfície livre. A primeira e mais natural é supor
simetria para todas as variáveis do equacionamento na superfície livre; esta hipótese traz consigo a agradável similaridade do
contorno em duto forçado com plano de simetria. A segunda
hipótese advém da suposição sobre o processo turbulento na
superfície, e formula uma expressão para a dissipação turbulenta, como sendo uma função da energia cinética turbulenta na
superfície. Variações desta hipótese podem ser encontradas nas
formulações de Eiger (1990) por um lado e Lau e Krishnappan
(1981) e Naot e Rodi (1982), por outro.
Neste trabalho, implementou-se a hipótese de simetria para as diversas variáveis turbulentas e também a segunda
hipótese, como expressa por Lau e Krishnappan (1981), isto é,
simetria para todas as variáveis na superfície, com exceção da
dissipação turbulenta, que é calculada pela equação 12:

𝜀𝜀𝑆𝑆 =

3⁄
4

𝐶𝐶𝜇𝜇

𝜅𝜅𝑦𝑦𝑆𝑆

3⁄
2

𝑘𝑘𝑆𝑆

Critérios para seleção de um esquema numérico
adequado
Patel et al. (1987) listaram uma série de atributos que
possibilitassem a parametrização para a seleção do esquema
numérico mais adequado. Este esquema deve ser conservativo,
não difusivo e incondicionalmente convergente. Estes atributos
podem ser contemplados a partir da observância das seguintes
características:

(12)

•

onde ys é a distância do nó à superfície livre; muitos autores (por
exemplo, Naot; Rodi (1982)) definem ys como a distância a
uma superfície virtual localizada 0,07H acima da superfície livre
(onde H é a altura da lâmina d’água).

•
•

Algoritmo SIMPLE

•

O algoritmo SIMPLE tem uma silenciosa, mas explícita predileção da literatura. Este algoritmo recebeu atenção de
diversos pesquisadores.
A formulação SIMPLE (Semi-Implicit Method for
Pressure Linked Equation) foi proposta por Patankar e Spalding
(1972) para a resolução de escoamentos regidos por equações
diferenciais parabólicas; nesses escoamentos, as condições de
montante determinam as condições de jusante, e as condições
de jusante não influenciam as características de montante.
Raithby e Schneider (1979) estudaram o acoplamento
pressão-velocidade realizado pelo SIMPLE e formularam diversas
proposições com vistas a melhoria deste algoritmo.
Patankar (1980) implementou alterações no método,
capacitando-o a resolver escoamentos regidos por equações diferenciais elípticas, isto é, escoamentos em que há uma influência

•

O fluxo que sai pela face de uma célula é o mesmo que
adentra pela face comum na célula adjacente;
O princípio da conservação de massa deve ser garantido;
Os coeficientes para os nós adjacentes na equação
algébrica representativa devem ter o mesmo sinal,
para assegurar a dominância da diagonal da matriz dos
coeficientes;
Na ausência de fontes e condições de contorno a soma
dos coeficientes dos nós adjacentes (αnb) deve ser igual
ao coeficiente do ponto sob equacionamento (αP):

𝛼𝛼𝑃𝑃 = ∑ 𝛼𝛼𝑛𝑛𝑛𝑛

(13)

A razão entre a soma acima mencionada e o coeficiente
do ponto deve ser maior ou igual a um em todas as
equações e maior que um em pelo menos uma equação.
Esta condição é suficiente para a convergência.
O esquema de discretização utilizado foi o Híbrido
proposto por Patankar (1980).

Linearização do termo fonte e sumidouro nas
equações do modelo de turbulência
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A primeira proposta de linearização do termo fonte ou
sumidouro (termos algébricos não lineares) foi desenvolvê-lo em
série de Taylor em torno do valor de B (fonte ou sumidouro)
calculado com os valores de φ da iteração anterior:
𝑑𝑑𝑑𝑑
) (𝜙𝜙 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 − 𝜙𝜙 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉ℎ𝑜𝑜 )
𝑑𝑑𝑑𝑑

𝐵𝐵𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 = 𝐵𝐵𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉ℎ𝑜𝑜 + (

Tabela 3 - Dados do experimento de Steffler et al. (1983).

Medida
y (mm)
Q (m3/s)
R (mm)
B/D
S0
Froude
Reynolds

(14)

Com esta expressão teríamos o termo B como uma
função linear do φ a ser calculado (fnovo) e do φ da iteração
anterior (fvelho).
Logo se observou que este tipo de discretização, mesmo
utilizando o melhor princípio numérico de linearização, não
garante que as variáveis no processo de cálculo sejam sempre
positivas, e k e ε, por definição, são sempre positivas, como
também não garante estabilidade numérica.
Devido a esses fatos, adotou-se a linearização proposta
por Patankar (1980).
As diversas equações de transporte (quantidade de
movimento, k e ε) podem ser escritas na forma geral:
𝑢𝑢

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕
∂ϕ
𝜕𝜕
∂ϕ
+ 𝑣𝑣
=
(Γ ) +
(Γ ) + 𝐵𝐵
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕 𝜕𝜕𝜕𝜕
∂x
𝜕𝜕𝜕𝜕 ∂y

Perfil de velocidades

(15)

A Figura 1, 2 e 3 apresenta os resultados das medidas
e previsões dos modelos dos campos de velocidades para o
experimento RUN1.
A Figura 4 mostra o erro da simulação oriundo da previsão do campo de velocidade pelo modelo numérico. O erro
apresentou-se menor que 5% na região interior do escoamento
e podendo chegar a 20% na região próximo as paredes laterais.
O erro foi calculado utilizando-se a equação 17.

(16)

Tabela 2 - Linearização das equações do modelo k-ε



U



V



k

(



(

Bc
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕
−
𝜕𝜕𝜕𝜕
−

1,5P

𝜀𝜀
𝐶𝐶1 𝑃𝑃
𝑘𝑘

AVALIAÇÃO DO MODELO

3
93
0,032
80
12,3
2,3E-4
0,32
2,3E4

RESULTADOS E DISCUSSÃO

e seus coeficientes podem ser descritos como mostra
na Tabela 2.



2
255
0,126
161
5,08
2,3E-4
0,33
8,5E4

onde y é a profundidade média, Q é a vazão, R é o raio hidráulico,
B/D é a razão de aspecto e S0 é a declividade.

sendo B linearizado como:

𝐵𝐵 = 𝐵𝐵𝐶𝐶 + 𝐵𝐵𝑃𝑃 𝜙𝜙𝑃𝑃

1
146
0,126
116
7,83
1,2E-3
0,63
8,5E4

BP

Erro =

-

(𝑈𝑈𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 − 𝑈𝑈𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 )
𝑈𝑈𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒

(17)

onde U é a velocidade.
As Figuras de 5 a 9 apresentam os resultados das
medidas e previsões dos modelos dos campos de velocidades
para os experimentos RUN2 e RUN3. Observa-se que o erro
de previsão nestes experimentos próximo as paredes laterais são
menores que observados em RUN1. O erro médio ocorrido na
região central do escoamento é sempre menor que 5%.
A observação das isotácas mostra a incapacidade do
modelo para prever a diminuição da velocidade próxima à superfície do escoamento na região próxima às paredes laterais.
Este fato é devido ao fato do modelo de turbulência utilizado
ser isotrópico e esta diminuição na velocidade tem sua motivação
na anisotropia turbulenta.
Observa-se que a região onde não há influência da
corrente secundária o erro na avaliação da Velocidade U é menor. Estas correntes têm maior intensidade na região que está
confinada a distância das paredes laterais de duas vezes o valor
da profundidade máxima.

𝜀𝜀
𝑃𝑃
− − 0,5
𝑘𝑘
𝑘𝑘
𝜀𝜀
−𝐶𝐶2
𝑘𝑘

Dados Básicos
Os dados utilizados foram do experimento de Steffler et
al. (1983), utilizando LDA. A Tabela 3 resume as características
hidráulicas gerais do experimento realizado em canal retangular
de 1,143 m de base.
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Figura 1 - Perfil de velocidade (cm/s) da simulação RUN1

Figura 2 - Perfil de velocidade (cm/s) da simulação RUN1 próximo à parede lateral

Figura 3 - Perfil de velocidade (cm/s) da simulação RUN1 medidos por Stefler et al. (1983)
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Figura 4 - Erro na previsão próximo a parede do perfil de velocidades (cm/s) do experimento RUN 1

Figura 5 - Perfil de velocidades (cm/s) da simulação RUN 2

Figura 6 - Perfil de velocidades (cm/s) da simulação RUN 2 medidos por Stefler et al. (1983)
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Figura 7 - Erro na previsão próximo a parede do perfil de velocidades (cm/s) do experimento RUN 2

Figura 8 - Perfil de velocidades (cm/s) da simulação RUN 3

Figura 9 - Perfil de velocidades (cm/s) da simulação RUN 3 medidos por Stefler et al. (1983)
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Figura 10 - Erro na previsão próximo a parede do perfil de velocidades (cm/s) do experimento RUN 3

A Figura 11 apresenta o gráfico da taxa de variação da
pressão com a distância da seção de entrada do canal para as
simulações numéricas do Experimento RUN1. Observa-se que
a variação da pressão é assintótica ao valor 1.5 Pa/m estando
o escoamento em regime praticamente uniforme na seção distante 14m da entrada (seção onde foram realizadas as medidas
no experimento).

A Tabela 4 apresenta os valores da velocidade friccional e da tensão para os valores dos experimentos e simulados.
A velocidade de atrito para o experimento foi calculada pela
equação 18.

V a r ia ç ã o d a P r e s s ã o ( P a /m )

Tensões nas Paredes

Variação da pressão (Pa/m)

Variação longitudinal da Pressão

𝑢𝑢∗ = √𝑔𝑔𝑅𝑅ℎ 𝑆𝑆𝑂𝑂

(18)

As Figuras de 12 a 14 apresentam a distribuição das
tensões no fundo do canal.

2
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Figura 11 - Variação longitudinal da pressão simulação RUN1
Tabela 4 - Distribuição das tensões da simulação e dos experimentos para todos os casos considerados

RUN
1
2
3

τ (Pa)

u* ( cm/s)
Medido
3,69
1,92
1,34

Simulado
3,611
2,334
1,419
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Erro (%)
2,1
21,6
5,9

Medido
1,366
0,370
0,181
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T e n s ã o (P a )
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Te n s ã o ( P a )
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Figura 12 - Distribuição de tensões na parede do fundo simulação RUN1
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Figura 13 - Distribuição de tensões na parede do fundo simulação RUN2
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Figura 14 - Distribuição de tensões na parede do fundo simulação RUN3
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Energia Cinética e Dissipação Turbulenta

do escoamento onde estas variáveis são constantes ou apresentam pequenas variações. A visualização do comportamento da
energia cinética e dissipação nos gráficos sugere que, na região
próxima a parede, a variação destas propriedades sejam regidas
por equação similar às Equações 19 e 20 como já apresentada
por Souza Filho e Righetto (1995). Com β menor que zero
caracterizando um decaimento das variáveis turbulentas. Este
fato está associado ao fato das paredes serem o gerador principal
de turbulência.

As Figuras 15 a 19 apresentam o comportamento da
energia cinética e da dissipação turbulenta na região central do
canal obtida nas simulações dos três experimentos. Observa-se
um comportamento semelhante para a variação destas variáveis
nos três experimentos. A dissipação e a energia cinética apresentaram duas regiões com comportamentos distintos. A primeira
na região próxima a superfície sólida onde a energia cinética e a
viscosidade turbulenta decrescem e a segunda na região central

Figura 1: Dissipação Turbulenta da Simulação RUN1
Figura 15 - Dissipação Turbulenta da Simulação RUN1
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Figura 2: Energia Cinética Turbulenta RUN1
Figura 16 - Energia Cinética Turbulenta RUN1
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Figura 17 - Dissipação Turbulenta (D) da Simulação RUN2

Figura 3: Dissipação Turbulenta (D) da Simulação RUN2
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Figura 19 - Dissipação Turbulenta (D) da Simulação RUN3

Figura 1: Energia Cinética Turbulenta RUN2
Figura 1: Energia Cinética Turbulenta RUN2
Figura 1: Energia Cinética Turbulenta RUN2
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Figura 2: Dissipação Turbulenta (D) da Simulação RUN3
Figura 2: Dissipação Turbulenta (D) da Simulação RUN3
Figura 2: Dissipação Turbulenta (D) da Simulação RUN3
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Figura 3: Energia Cinética Turbulenta da Simulação RUN3
Figura 3: Energia Cinética Turbulenta da Simulação RUN3
Figura 3: Energia Cinética Turbulenta da Simulação RUN3
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CONCLUSÕES

EIGER, S. Simulação de escoamento uniforme em canais de seção composta
com modelos de turbulência. In: Congresso Latino Americano
de Hidráulica. Anais. Montevidéu, Uruguai, 1991. p-60-71.

O fenômeno do fluxo turbulento apresenta aspectos
críticos para sua modelagem que tornam difícil uma solução
perfeitamente aderente à realidade. Por exemplo, num fluxo
turbulento muitas das quantidades de interesse como a energia
cinética turbulenta, a dissipação e os campos de velocidade variam
muito rapidamente no tempo e não podem ser adequadamente
medidos. Na prática tudo o que pode ser medido em experiências
de laboratório são médias, usualmente médias temporais. Estas
médias são quantidades bem definidas e reproduzíveis. Isto leva
ao conceito de soluções estatísticas das equações de Navier-Stokes e à ideia de ergodicidade que formam a base conceitual
da maioria dos métodos oriundos da teoria de Kolmogorov
para o espectro de turbulência isotrópica homogênea em três
dimensões (FOIAS et al., 2001).
A questão decorrente é porque se devem empregar
modelos descritos por equações perfeitamente determinísticas
para representar o fluxo turbulento que exibe propriedades
inegavelmente estatísticas por natureza? A resposta seria dada
pelo grau aceitável de aderência macroscópica que o modelo
possa representar da realidade, analisando-se os resultados do
ponto de vista da engenharia.
Observando-se os resultados das simulações feitas
empregando-se o modelo hidrodinâmico k-ε para o experimento
de Steffler et al. (1983) em um canal retangular, verificou-se
que esta aderência representada pelos perfis de velocidade das
figuras 1 e 2 e a distribuição de tensões na parede do fundo
indicadas na Tabela 2 e figuras 3 e 4, torna-se tanto melhor
quanto menor o número de Froude do escoamento. Este resultado seria esperado uma vez que o escoamento sofre influência
da anisotropia turbulenta causada pela circulação secundária,
muito embora a razão de aspecto dos experimentos tenham
sido superiores a cinco, e não se possa garantir a sua influência
sobre todo o domínio do escoamento. Deduz-se obviamente
que quanto mais próximo do padrão de escoamento isotrópico
e viscosidade turbulenta melhor se torna a aderência do modelo
k-ε aos dados experimentais.
O resultado do estudo mostra que o modelo hidrodinâmico k-ε demonstrou ser adequado para as simulações em
canais retangulares. O algoritmo SIMPLE mostrou um excelente
desempenho como preditor determinístico do fluxo turbulento.
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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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