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RESUMO
Este trabalho apresenta os estudos hidrológico-operacionais para avaliação dos volumes de espera dos aproveitamentos do Sistema Cantareira considerando a segurança hidrológica das barragens e as vazões de restrição a jusante. Os hidrogramas de projeto para esta avaliação foram determinados pela aplicação de modelo chuva-vazão utilizando tormentas com
períodos de retorno entre 2 e 1.000 anos. As características fisiográficas foram determinadas utilizando as bases cartográficas, a análise pedológica detalhada e o uso e ocupação do solo por imagens. Foi desenvolvida a modelagem matemáticocomputacional para simulações da operação dos reservatórios para o controle de cheias considerando as vazões de restrição a
jusante e hidrogramas com período de retorno de 100 anos e para garantir a segurança das barragens utilizando hidrogramas com período de retorno de 1.000 anos. Para determinação dos volumes de espera requeridos foi feita uma análise conjunta das duas condições de projeto.
Palavras-chave: volumes de espera, segurança das barragens, modelo chuva-vazão.

Cachoeira, Atibainha e Juqueri (Paiva Castro), interligados através de túneis e canais, que deságuam no
reservatório de Águas Claras para alimentar a ETA
Guaraú e, então, ser distribuída para a Grande São
Paulo.
Os estudos realizados incluíram as seguintes
etapas:

INTRODUÇÃO
Neste trabalho são descritos os estudos hidrológicos necessários para a avaliação dos volumes
de espera dos aproveitamentos do Sistema Produtor
de Água Cantareira, maior sistema de abastecimento
da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP).
Cabe destacar que estes estudos fazem parte de alguns dos condicionantes estabelecidos pelo Departamento de Águas e Energia do Estado de São Paulo
(DAEE) na outorga do Sistema Cantareira.
O sistema Cantareira resume-se na transposição das águas do Alto rio Piracicaba para a bacia
do Alto rio Tietê, representando o principal manancial de abastecimento da RMSP, tanto em termos de
quantidade como de qualidade. Esta transposição é
composta pelos reservatórios de Jaguari-Jacareí,






Análise da disponibilidade de dados;
Determinação das características fisiográficas na área de abrangência do Sistema Cantareira;
Análise de freqüência de chuvas máximas de
1 dia;
Análise metodológica e definição dos critérios de projeto;

* Esta é uma publicação póstuma do eng. Luis Antonio Villaça de Garcia, falecido precocemente em
02/12/2010, quando o artigo já havia sido submetido à RBRH. Os coautores procederam às alterações solicitadas pelos revisores, mas a essência do artigo continua sendo de autoria do primeiro autor. A carreira do colega
Luis foi caracterizada pela competência técnica, pela seriedade e pelo extremo rigor profissional. Esta publicação é
uma simples homenagem a sua memória - os Coautores.
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Determinação das tormentas de projeto;
Determinação dos hidrogramas de projeto;
Análise da segurança hidrológica das barragens;
Avaliação dos volumes de espera.



Mapa Geológico do Estado de São Paulo
versão 2.0, escala 1:750.000 — CPRM — Serviço Geológico do Brasil;
Mapa Geológico do Estado de Minas Gerais,
escala 1:1.000.000 - CPRM — Serviço Geológico do Brasil.

DISPONIBILIDADE DE DADOS

Dados de Uso e Ocupação do Solo

Dados Pluviométricos

Os dados de uso e ocupação do solo na área
de abrangência das bacias do Sistema Cantareira
foram obtidos junto a SABESP. A classificação do
uso e ocupação do solo foi obtida através de interpretação da imagem de satélite LandSat 7 ETM para
os anos de 1989, 1999 e 2003 elaborada pelo ISA —
Instituto Socioambiental.

Foram utilizados os dados pluviométricos
das estações da Agência Nacional de Águas (ANA),
do Departamento de Águas e Energia do Estado de
São Paulo (DAEE), da SABESP e da Empresa Metropolitana de Águas e Energia S. A. (EMAE). Foram selecionados 48 postos pluviométricos baseando-se nos seguintes critérios:




Dados Operacionais dos Aproveitamentos
Foram utilizadas as relações cota x área x volume dos reservatórios obtidas em levantamento
recente contratado pela SABESP (Azimute, 2008).
As relações cota x descarga dos vertedouros e os NA
operacionais foram obtidos do DATA OPER Sistema
Cantareira (1991).

Inicialmente foi feita uma análise das extensões das séries de precipitações máximas de
1 dia dos postos pluviométricos. As séries de
precipitações máximas de 1 dia com extensão inferior a 15 anos foram descartadas devido à pouca representatividade estatística
para os objetivos deste estudo;
Complementarmente foi feita uma análise
da representatividade do regime pluvial dos
postos pluviométricos pré-selecionados. Esta
análise considerou a posição geográfica em
relação às sub-bacias dos rios Jaguari, Jacareí, Cachoeira, Atibainha e Juqueri. Para isso
foram utilizados os mapas das sub-bacias
com a localização dos postos pluviométricos
considerando uma faixa de 10 km no entorno.

CARACTERÍSTICAS FISIOGRÁFICAS
DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS
O Sistema Cantareira é formado pelas bacias
dos rios Jaguari/Jacareí, Cachoeira, Atibainha e
Juqueri nos aproveitamentos. A área total é de 2.303
km², sendo 56% no Estado de São Paulo e 44% no
Estado de Minas Gerais. As características fisiográficas levantadas na área de abrangência das bacias são:

Dados Cartográficos



Na área de abrangência dos estudos, ou seja,
as bacias dos rios Jaguari, Cachoeira, Atibainha e
Juqueri nos aproveitamentos do Sistema Cantareira
foram utilizadas as bases cartográficas na escala
1:50.000, com eqüidistância das curvas de nível de
20 m, elaboradas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e Instituto Geográfico e Cartográfico — IBGE.





áreas de drenagem e tempo de concentração nas bacias e sub-bacias;
Caracterização do uso e ocupação do solo;
Classificação hidrogeológica do solo;
Determinação do Número da Curva CN.

Delimitação das sub-bacias hidrográficas
As bacias dos rios Jaguari/Jacareí, Cachoeira, Atibainha e Juqueri nos aproveitamentos foram
subdivididas em função da necessidade de uma análise geológica mais abrangente e da representatividade do modelo chuva-vazão. A integração computacional das bacias hidrográficas permitiu determinar as áreas de drenagem. A Figura 1 apresenta as

Dados Geológicos
Os dados geológicos utilizados neste trabalho e necessários para a caracterização hidrogeológica das bacias do Sistema Cantareira foram:
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Figura 1 — Sub-bacias Hidrográficas e postos pluviométricos
Tc = 0,191L0,76S-0,19

sub-bacias hidrográficas, a rede hídrica principal, as
áreas de drenagem das sub-bacias e os postos pluviométricos selecionados.

Onde:
Tc= tempo de concentração, em horas;
L = comprimento do talvegue da bacia hidrográfica,
em km;
S = declividade entre a cota de montante e jusante,
em m/m

Determinação dos perfis longitudinais
dos talvegues das bacias
Foram levantados os perfis longitudinais dos
talvegues das bacias hidrográficas dos rios Jaguari,
Jacareí, Cachoeira, Atibainha e Juqueri.

Caracterização do uso e ocupação do solo
Os dados de uso e ocupação dos solos na área de abrangência dos estudos foram obtidos da
classificação realizada pelo ISA - Instituto Socioambiental (Whately, 2007). A caracterização do uso e
ocupação do solo é necessária para que, juntamente
com a análise geológica da área de abrangência, seja
possível determinar as condições de permeabilidade
do solo, ou da capacidade de infiltração, parâmetro
importante na modelagem de transformação chuvavazão.

Determinação do tempo de concentração
nas bacias e sub-bacias
A área de abrangência dos estudos é predominantemente rural. Sendo assim o tempo de
concentração foi determinado utilizando-se a equação do Corps of Engineers determinada e testada
em bacias rurais (Silveira, 2005). A fórmula é apresentada pela seguinte equação:
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mento semi-horizontal, de amplitude quilométrica.
Com tal deformação, de âmbito regional, a seqüência estratigráfica destas rochas foi totalmente alterada, fato este que por si só seria irrelevante para os
objetivos do presente estudo. Ressalta-se por outro
lado que a grande variabilidade dos litotipos existentes é uma das principais conseqüências da ação daqueles processos geológicos tão intensos.
Mencionam-se os diversos magmatismos ocorridos na área (geração de rochas ígneas), assim
como os inúmeros tipos de rochas metamórficas ali
ocorrentes em conseqüência dos variados graus de
metamorfismo a que as rochas então presentes foram submetidas durante o processo. Outro efeito é a
grande deformação, por dobramentos e por cisalhamentos, que os maciços rochosos apresentam.
Como conseqüência direta, o elevado grau de descontinuidades dos maciços interfere diretamente na
intensidade do intemperismo a que essas rochas são
submetidas, gerando solos mais espessos e mais desenvolvidos.
A fim de ilustrar a grande diversidade litológica da área, apresenta-se na Tabela 1 a relação
dos litotipos constituintes da área de estudo, abrangendo o Estado de São Paulo. Na última coluna
“Grupos Litológicos” menciona-se a classificação a
ser adotada neste trabalho reunindo litologias de
solos afins.
Para fins de uniformização foram utilizados
os mapeamentos geológicos executados pela CPRM
em ambos os Estados, respectivamente em escalas
1:750.000 e 1:1.000.000, o que garantiu maior uniformidade, tanto das classificações litológicas, como
das nomenclaturas geológicas adotadas em ambas as
áreas. A Figura 2 apresenta o mapa geológico na
área de abrangência dos estudos.
A fim de permitir a análise proposta, esse
conjunto de rochas foi dividido em grupos com o
objetivo de tipificar os solos deles decorrentes para
assim melhor avaliá-los quanto ao comportamento
hidráulico-hidrológico das bacias hidrográficas.
Apresentam-se a seguir os Grupos em que o
conjunto dos litotipos ocorrentes foi subdividido;
considera-se que tais grupos representem os litotipos
mais significativos sob o ponto de vista do comportamento hidráulico-hidrológico de seus solos:

Para a finalidade deste trabalho foi realizada
uma síntese da caracterização do uso e ocupação do
solo por sub-bacias, utilizando-se para isso os recursos de geoprocessamento. Há uma predominância
na região de campos antrópicos e vegetação.
Classificação hidrogeológica do solo
As condições de escoamento superficial e de
infiltração numa bacia hidrográfica dependem,
além dos gradientes topográficos, do grau de uso e
ocupação da área e da natureza dos solos constituintes, se mais ou menos percoláveis.
Para se proceder à quantificação de um parâmetro que retrate tal propriedade num determinado solo dispõe-se da classificação dos grupos hidrológicos de solos do SCS - Soil Conservation Service (1951). Conjugando-se esta classificação com a
tipologia de solos apresentada no trabalho desenvolvido por Setzer & Porto (1979) e, posteriormente,
por Kutner et al. (2001), há condições para se adaptar adequadamente o sistema classificatório do SCS
aos solos ocorrentes em climas tropicais, onde os
processos de intemperismo das rochas diferem radicalmente, daqueles do hemisfério norte, por sua
natureza, intensidade e amplitude.
Para a caracterização pedológica das bacias
hidrográficas que abastecem o Sistema Cantareira
procedeu-se à análise geológica da área a fim de se
identificar e mapear os principais litotipos ocorrentes e, portanto dos solos texturalmente mais significativos, resultantes diretos que são dos processos de
intemperismo que atuam sobre as rochas. As bacias
hidrográficas contribuintes do Sistema Cantareira,
abrangendo as bacias integrais dos rios Jaguari, Atibainha, Cachoeira e o trecho superior da bacia do
rio Juqueri foram compartimentados em sub-bacias
tendo-se procedido à identificação dos litotipos
constituintes.
Quanto aos litotipos constituintes, que implica na avaliação da composição pedológica textural dos solos das bacias hidrográficas contribuintes
aos reservatórios do Sistema Cantareira, a análise
realizada revelou a presença de uma grande variedade de espécies rochosas. A área de estudo é considerada extremamente complexa sob o ponto de
vista geológico, pois resultou da ação de sucessivos e
intensos processos orogênicos relacionados com
processos da escala de colisões crustais. A área possui diversas entidades tectono-estratigráficas, em sua
maioria datadas do Proterozóico Superior, ou Neoproterozóico, sendo entretanto dominada pelo
chamado Nappe Socorro-Guaxupé, feição estrutural
muito complexa que consiste de um imenso dobra-
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Grupo 1 — Englobando rochas designadas
genericamente como Granitóides, em grande parte pertencentes ao Orógeno SocorroGuaxupé, sendo representadas principalmente por granitos, adamelitos, sienitos, tonalitos e charnockitos;
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Tabela 1 — Ocorrências Litológicas nas Bacias Hidrográficas do Sistema Cantareira — na porção do Estado de São Paulo
Codificação no
Mapa
Litotipos Característicos
Geol ógico
NP3pg_ 2mi
Granitói des foliados calcoalcalinos
NP3pg_ 2sl
Granitói des foliados
NP3pg_ 2ju
Granitói des foliados

Morro Azul - Igaratá
Granito Sa. do Lopo
Granito Jundiuvira

NP3pg_ 2mc
NP3pg_ 2pa
NP3pg_ 2Stb

Granitói des foliados indiferenciados
Granitói des foliados indiferenciados
Granitói des foliados

Morro Claro / Imbiruçu
Granito Pau Pedra
Granito Terra Boa

NP3sg_3Apc
NP3sg_3Ast

Granitoi des
Granitoi des

Granito Piracaia
Granito Atibaia

NP3sg_2bv

Granitos foliados pe ralcalinos

Granito Sa. Boa Vista

NP3sg_2Cfx
NP3sg_2lpe

Granitoi des
Granitoi des

S. Francisco Xavier
Gran. Pedra Branca

Orógeno

NP3sg_2Ssi
NP3sg_1lbb

Granitoi des
Granitói des foliados calcialcalinos

Gran. Sa. dos Índios
Granitóides Sa. Do Barro

Socorro — Guaxupé

NP3sg_1lbp
NP3sg_1lcr

Granitói des foliados
Granitói des foliados

Suíte Brag. Paulista
Granito Cantareira

NP3sg_1lma
NP3sg_1lmp

Granitói des foliados
Granitói des foliados

Granito Mairiporã
Granito Mo.do Pão

NP3sg_1lmt
NP3sg_1lsp

Granitói des foliados
Granitói des foliados

Granito Mato Mole
Granito Sa. Preta

NP3sg_1Sgo
NP3sg_1Snp

Granitói des foliados
Granitói des foliados

Granito Gonçalve s
Granito Nazaré Paulista

Unidade/ De signação
Petrográfica

NP3sg_1Sqc

Granitói des foliados peraluminosos

Quatro Cantos

NP3sg_1Stt
NP3srbt
NP3srer

Granitói des foliados
Me tapelitos e anfibolitos
Filitos, anfibolitos e Metarenitos finos

Tico-Tico
Fm. Boturuna
Fm. Estrada dos Romeiros

NPvm

Paragnaisse s
migmatizados

NPvog

Ortognaisses Migmatíticos

MP2si

Micaxistos, Metapelitos e Quartzitos

Evento/Grupo/Complexo
Orógeno Paranapiacaba

Idade

Grupo
Litológico

NPrzoi co

1

NPrzoi co

1

NPrzoi co

1

Grupo S ão Roque

NPrzoi co

2

Complexo Varginha /
Guaxupé

NPrzoi co

3

Grupo S a. do Itaberaba

MsPrzoico

4

Posicionam.
Estratigráf.
Impreciso

(Província Tocantins)

Unid. Paragnai s.
migmatít. Superior
U nidade Ortoganais.
migmatíticos

Fonte: Mapa Geológico do Estado de São Paulo - CPRM — v 2.0- Esc. 1:750.000 — 2006






e nas percentagens de ocorrência de cada um desses
grupos de litotipos em cada sub-bacia.
Apresenta-se na Figura 3 que abrange a área
de estudo, além das diversas sub-bacias em que a
área foi dividida, uma síntese geológica destacandose as áreas de ocorrência dos Grupos Litológicos Tipo geradores dos solos mais significativos sob o
ponto de vista hidrológico.
Neste ponto é fundamental assinalar que
cada um destes litotipos gera, através dos processos
de intemperismo atuantes, mantos de solos texturalmente muito variáveis, desde os mais arenosos
(mais permeáveis e percoláveis), até os argilosos
(menos permeáveis e, portanto, com maiores índices de escoamento superficial); entre estes dois extremos há toda uma gama de solos decorrentes da
miscigenação destas texturas extremas.
Conforme já mencionado, a caracterização
e a quantificação do comportamento hidráulico dos
solos pode ser feita por meio de sistemas de classifi-

Grupo 2 — Primariamente representado pelos filitos, metapelitos e metarritmitos do
Grupo São Roque. Há também outros litotipos minoritários;
Grupo 3 — Reúne primariamente os gnaisses
e migmatitos do Complexo Varginha- Guaxupé;
Grupo 4 — Grupo muito heterogêneo, datado do Mesoproterozoico, mais antigo, geologicamente denominado Gpo. Serra do Itaberaba, abrangendo primariamente micaxistos, podendo também apresentar afloramentos de anfibolitos, metandesitos, quartzitos, extrusivas metamorfisadas etc.

Uma vez identificados quatro grupos englobando os principais litotipos presentes quantificouse, em cada uma das sub-bacias acima definidas, suas
ocorrências em termos de áreas territoriais ocupadas
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Figura 2 - Geologia na Área de Abrangência do Sistema Cantareira - Grupos de Solos Ocorrentes

Figura 3 - Grupos Litológicos — Tipo ocorrentes na Área de Abrangência do Sistema Cantareira
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Grupos Hidrológicos de Solos que compõem cada
um destes litotipos, remetendo portanto a um eventual processo de re-calibragem.

cação específicos. Dois destes sistemas destacam-se
por suas abrangências: o do “Soil Conservation Service” — SCS (1951) e o de Setzer e Porto (1979).
O sistema de classificação do SCS divide os
solos em 4 Grupos Hidrológicos: esta classificação
utiliza como principal critério a composição textural
dos solos e oferece, como grande vantagem, boa
abrangência e aplicabilidade em relação aos tipos de
cobertura e usos do solo, aliás da forma tradicional
como comumente são feitos, em virtude da maior
disponibilidade destes dados. O sistema de classificação elaborado por Setzer e Porto (1979), tomando por base algumas das características pedológicas
mais marcantes comumente apresentadas pelos
solos em climas tropicais, classifica-os em 5 Grupos
Hidrológicos. Por se referir ao nosso meio físicoquímico é melhor correlacionável com os litotipos
ocorrentes na área de interesse. Kutner et al (2001)
adotou a combinação de ambas as classificações,
visando maior abrangência do método de estudo
então proposto.
O fato já destacado de que cada litotipo gera um solo típico e característico, principalmente
quanto à sua textura, tendo em vista as peculiaridades mineralógicas de cada um destes litotipos e o
processo de intemperismo atuante, implica também
no fato que os solos de cada litotipo consistam de
misturas dos solos dos diversos Grupos Hidrológicos
mencionados nos Sistemas Classificatórios. Em outros termos: o solo de cada litotipo é, a rigor, constituído pela mistura dos vários Grupos Hidrológicos
de Solos. Adotando-se os critérios de Classificação
Hidrológica dos Solos de Setzer e Porto (1979), do
SCS e de Kutner et.al, (2001) pode-se compor a
Tabela 2, o qual apresenta as participações percentuais dos vários grupos hidrológicos de solos para
cada um dos diferentes litotipos ocorrentes nas bacias do Sistema Cantareira.

Litotipos e Grupos Hidrológicos de Solos
Ocorrentes na Bacia do Sistema Cantareira
Apresentam-se na Tabela 4 as participações
percentuais de cada Grupo Litológico — Tipo em
cada uma das sub-bacias, relativamente à área total
desta sub-bacia. De posse também da constituição
percentual dos diversos Grupos Hidrológicos de
Solos por Grupo Litológico-Tabela 2 calculou-se
para cada sub-bacia a participação percentual que
cada Grupo Hidrológico de Solo tem nessa subbacia. Cabe observar que nas sub-bacias que contém
as represas Jaguari (JAG13), Jacareí (JAC1), Cachoeira (CACH5), Atibainha (ATIB2), Cascata (JUQ1)
e Paiva Castro (JUQ3) foram descontadas as áreas
dos reservatórios, obtendo-se os grupos hidrológicos
apenas da área de solos.
Determinação do CN (Número da Curva)
Um dos parâmetros mais importantes no
processo de transformação chuva-vazão, o denominado número da curva CN; conforme conceituado
pelo método do USSCS — U. S. Soil Conservation
Service, retrata as condições de escoamento superficial e de infiltração ocorrentes nos solos das bacias
hidrográficas.
Tabela 3 — Valores de CN em função do uso e
ocupação do solo

Usos e Ocupação

Tabela 2 — Composição Porcentual Proposta

GRUPO LITOLÓGICO

GRUPOS HIDROLÓGICOS DE
SOLOS

CN por grupo hidrológico de solo
A

B

C

D

Afloramento rochoso

98

98

98

98

Agricultura

39

61

74

80

Campo Antrópico

57

73

82

86

Campo de Altitude

57

73

82

86

Campo cerr ado

57

73

82

86

Lazer

39

61

74

80

A

B

C

D

1- Grupo das r ochas Granitoides

15

45

15

25

Indústria

81

88

91

93

2- Grupo dos Filitos

0

0

50

50

Mineração

98

98

98

98

3- Grupo dos Gnaisses e Migmatitos

15

35

25

25

Ocupação Dispersa

57

72

81

86

4- Grupo dos Micaxistos

5

10

35

50

Ocupação Urbana de Alta Densidade

77

85

90

92

Ocupação Urbana de Média Densidade

61

75

83

87

Reflorestamento

39

61

74

80

Solo exposto

77

86

91

94

Vegetação Secundária em estágio
avançado de regeneração ou primária

30

48

65

73

Vegetação Secundária em estágio médio ou
inicial de regeneração

48

67

77

83

É importante assinalar que, dada a extrema
variabilidade dos litotipos constituintes num mesmo
Grupo Litológico, como é o caso da área de interesse no presente estudo, poderá vir a ser necessária
uma reavaliação da distribuição percentual dos
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Tabela 4 — Resumo das características fisiográficas determinadas nas bacias e sub-bacias da área de abrangência
Áreas de
drena gem

PERCENTAGENS DOS GRUPOS HIDROLÓGICOS

Uso e
Ocupação

Cota
de montante

Cota
de jusante

Comprimento
do talvegue

Tempo de
concentração

Tempo de
retardo

(km )

(m)

(m)

(km)

(h)

(min)

A

B

C

D

Predominante

JAG 1
JAG 2

12,15
9,57

1830,0
1860,0

1487 ,5
1487 ,5

8 ,3
4 ,8

1,7
1,0

62,9
37

15,0
15,0

45,0
45,0

15,0
15,0

25,0
25,0

Rural
Rural

62
62

62
62

JAG 1
JAG 2

JAG 3

57,49

1915,0

1417 ,4

18,5

3,5

125

15,0

45,0

15,0

25,0

Rural

63

63

JAG 3

JAG 4

32,25

1785,0

1417 ,4

12,7

2,6

93

15,0

45,0

15,0

25,0

Rural

65

65

JAG 4

JAG 5
JAG 6

57,99
99,45

1670,0
1780,0

1272 ,0
1272 ,0

21,7
20,9

4,2
3,9

152
140

15,0
15,0

40,8
43,0

19,2
17,0

25,0
25,0

Rural
Rural

70
65

70
65

JAG 5
JAG 6

JAG 7

136,02

1620,0

90 6,0

47,1

7,9

285

15,0

40,9

19,1

25,0

Rural

73

73

JAG 7

JAG 8

5,71

1900,0

1513 ,0

5 ,3

1,1

40

15,0

45,0

15,0

25,0

Rural

65

65

JAG 8

JAG 9
JAG 1 0

15,24
218,94

1875,0
1750,0

1513 ,0
92 6,0

9 ,1
48,5

1,9
7,9

68
285

15,0
15,0

45,0
36,9

15,0
23,1

25,0
25,0

Rural
Rural

70
73

70
73

JAG 9
JAG 10

JAG 1 1
JAG 1 2

157,13
111,13

1490,0
1480,0

92 0,0
90 6,0

40,0
31,2

7,1
5,6

254
201

15,0
15,0

35,8
39,1

24,2
20,8

25,0
25,0

Rural
Rural

73
74

73
74

JAG 11
JAG 12

JAG 1 3
JAGUARI

114,17
1027,2 4

1355,0
1830,0

79 8,0
79 8,0

37,7
12 1,8

6,7
18,2

241
655

15,0

40,3

19,7

25,0

Rural
Rural

72
71

69
71

JAG 13
JAGUARI

JAC1 (JACAREÍ)
CACH 1

202,76
25,74

1340,0
1830,0

79 5,0
1178 ,5

36,1
12,2

6,5
2,2

233
80

15,0
15,0

41,9
43,1

18,1
16,9

25,0
25,0

Rural
Rural

68
64

61
64

JAC1 (JACAREÍ)
CACH 1

Sub-Bacia s

2

DE SOLOS POR SUB - BACIA HI DROGRÁFI CA

CN

(1)

CN

(2)

Sub-Baci as

CACH 2

28,12

1770,0

1178 ,5

11,5

2,1

77

15,0

41,0

18,9

24,9

Rural

62

62

CACH 2

CACH 3

76,98

1485,0

87 5,0

22,2

4,0

144

15,0

39,5

20,4

25,0

Rural

72

72

CACH 3

CACH 4
CACH 5

147,63
113,54

1558,0
870,0

87 5,0
82 0,0

31,6
23,2

5,5
6,7

196
241

15,0
15,0

38,4
36,0

21,5
24,0

25,0
25,0

Rural
Rural

71
70

71
68

CACH 4
CACH 5

CACHOEIRA
ATIB 1

392,00
138,76

1830,0
1335,0

82 0,0
79 5,0

55,0
30,8

8,6
5,6

309
201

9,2

23,4

29,0

38,3

Rural
Rural

70
74

69
74

CACHOEIRA
ATIB1

ATIB 2
ATIBAINHA

173,24
312,00

1000,0
1335,0

77 8,0
77 8,0

17,5
48,3

3,9
8,5

139
306

10,2

27,1

26,8

35,9

Rural
Rural

70
72

66
70

ATIB 2
ATIBAINHA

JUQ 1
JUQ 2

108,68
104,19

1390,0
1055,0

74 7,0
74 7,0

28,0
23,2

4,9
4,7

177
170

8,2
5,9

21,1
14,4

33,4
34,0

37,3
45,6

Rural
Rural

72
74

72
74

JUQ 1
JUQ 2

JUQ 3

156,13

1050,0

74 1,0

19,6

4,0

145

10,7

31,1

24,3

33,9

Rural

71

70

JUQ 3

JUQUERI

369,00

1390,0

74 1,0

40,6

7,0

252

Rural

72

72

JUQUERI

CN foi calculado considerando-se as áreas inundadas da represa, conforme tabela abaixo
Re presa

Sub-bacia

Jaguari

JAG13

NA máx op
844,00

Área (km²)
11 ,76

0,10

Jacareí

JAC1

844,00

37 ,98

0,19

Cachoeira

CACH5

821,78

8, 59

0,08

Atibainha

ATIB2

786,86

21 ,99

0,13

Juque ri

JU Q3

745,61

4, 64

0,03

f ração da Atot

Áreas das represas foram obtidas do relatório Azimute - REL - 15607-07B
(2) CN foi calculado desconsiderando-se as áreas das represas. Foi considerada apenas a parte do solo.



Em função dos principais usos encontrados
nas sub-bacias, fez-se uma associação destes usos aos
valores de CN encontrados na literatura (Hydrology
Handbook, 1996). A Tabela 3 apresenta os valores
de CN por uso e ocupação.
Os valores de CN para cada sub-bacia foram
determinados utilizando-se o seguinte procedimento:




o CN total da sub-bacia foi obtido pela soma
dos produtos entre os valores de CN para
cada uso e ocupação e a respectiva porcentagens da sua área total.

Resumo das Características Fisiográficas
A Tabela 4 apresenta um resumo das características fisiográficas determinadas nas bacias e subbacias dos rios Jaguari, Cachoeira, Atibainha e Juqueri nos aproveitamentos do Sistema Cantareira. A
tabela apresenta os seguintes elementos:

Determinou-se para cada sub-bacia as porcentagens de uso e ocupação do solo em relação a sua área, utilizando-se para isso as
ferramentas de geoprocessamento;
Cada uso encontrado na sub-bacia foi associado ao respectivo grupo hidrológico de solo apresentado na Tabela 2 e aos correspondentes valores de CN apresentados na
Tabela 3. Isto permitiu determinar o valor
de CN por uso e ocupação;
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Identificação dos códigos atribuídos para
cada sub-bacia. Em destaque estão as bacias
totalizadas;
Áreas de drenagem, em km²;
Cota de montante, em metros;
Cota de jusante, em metros;
Comprimento do talvegue, em km;
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precipitações máximas anuais de 1 dia têm baixa
assimetria. Os coeficientes de curtose estão situados
entre 1,9 e 5,7, com média ponderada pela extensão
da série de 3,3. Isto indica que, na média, a distribuição das precipitações máximas anuais de 1 dia é
mesocúrtica.

Tempo de concentração, em horas;
Tempo de retardo, em minutos;
Porcentagens dos grupos hidrológicos de solo (A, B, C e D) determinadas para cada
sub-bacia;
Uso e ocupação predominante;
Valor de CN obtido considerando-se as áreas inundadas pelas represas. Neste caso o
valor de CN adotado para estas áreas foi igual a 98;
Valor de CN obtido considerando-se apenas
as áreas de solos.

Análise de Freqüência de Chuvas Máximas de 1 Dia
A análise dos coeficientes de assimetria e
curtose das séries de chuvas máximas de 1 dia permitiu antever que as distribuições probabilísticas
mais adequadas seriam Gumbel, Extremos Generalizada, Pearson Tipo 3, Log-Pearson tipo 3 e Gama
Generalizada. Foi escolhida a distribuição probabilística de Gumbel, recomendada pela Eletrobrás
(1987) para séries com coeficientes de assimetria
inferior a 1,0.
Para a análise regional das precipitações
máximas de 1 dia foi utilizado o método do “indexflood”. Para a estimativa do “index-flood” foi utilizada a média amostral das séries de precipitações máximas de 1 dia. Por sua vez as probabilidades associadas a cada elemento das séries de precipitações
máximas, usualmente denominadas de posições de
plotagem ou probabilidade empírica, foram definidas conforme recomendado por Cunnane (1978). A
Figura 4 apresenta, graficamente, os precipitações
máximas de 1 dia normalizados pela respectiva média (index-flood) plotados segundo Cunnane.
A análise da Figura 4 mostra que há uma
tendência comum da distribuição empírica das precipitações máximas anuais de 1 dia, confirmando a
adequabilidade da metodologia regional proposta.
Para o ajuste da distribuição probabilística
Gumbel às precipitações máximas anuais dos postos
selecionados foi utilizado o método dos momentos-L
introduzido por Hosking (1990). Esta opção seguiu
a recomendação da nova edição do Handbook of
Hydrology (Stedinger,1992) que indica a utilização
dos momentos-L para a estimativa dos parâmetros
das distribuições probabilísticas na análise de freqüência de eventos extremos.
No entanto julgou-se mais adequado a aplicação desta metodologia para cada bacia utilizando
os postos pluviométricos na sua área ou na imediata
circunvizinhança. As Tabelas 5 a 8 apresentam os
momentos-L e os coeficientes-L de variação e assimetria determinados para as séries de precipitações
máximas de 1 dia normalizadas pelas respectivas
médias. Os parâmetros da distribuição Gumbel para
cada série de precipitações máximas normalizadas
de 1 dia foram determinados utilizando os momentos-L 1 e 2. Finalmente os parâmetros da distribui-

ANÁLISE DE FREQÜÊNCIA DE
CHUVAS MÁXIMAS
Séries de Chuvas Máximas de 1 Dia

As séries de precipitações máximas de 1 dia
dos postos pluviométricos pré-selecionados foram
determinadas através da identificação da máxima
altura pluviométrica das séries de totais precipitados
diários em cada ano hidrológico, com início em
outubro de um ano e fim em setembro do ano subseqüente. As precipitações máximas de 1 dia foram
desconsideradas nos anos hidrológicos com falhas
de observação no semestre chuvoso que cobre o
período de outubro a março.
Inicialmente foi feita uma análise das extensões das séries de precipitações máximas de 1 dia
dos postos pluviométricos. Aplicados os critérios
descritos anteriormente foram selecionados 48 postos pluviométricos. As séries de precipitações máximas de 1 dia foram verificadas quanto à presença de
“outliers” ou valores extraordinários através da metodologia Grubbs & Beck (1972), recomendada pelo
United States Water Resources Council. Foram identificados alguns “outliers” que, conforme recomendado, foram retirados das séries.
Para as séries de precipitações máximas anuais de 1 dia nos 48 postos pluviométricos selecionados foram obtidos os principais parâmetros estatísticos como o número de elementos, a média, o
mínimo, o máximo, o desvio-padrão e os coeficientes de assimetria e curtose. Os coeficientes de assimetria e curtose revelaram as distribuições probabilísticas mais adequadas para representar as séries de
precipitações máximas anuais de 1 dia.
Os coeficientes de assimetria estão situados
entre -0,3 e 1,3, com uma média ponderada pela
extensão da série de 0,6. Isto revela que as séries de
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Tabela 5 — Momentos-L e Coeficientes-L das Séries de Precipitações Máximas da Bacia do Rio Juqueri
ELETROP
DAEE
DAEE
DAEE
DAEE
DAEE
DAEE
DAEE
DAEE
momentos ponderados de P12‐097
E3‐225
E3‐005
E3‐047
E3‐083
E3‐030
E3‐082
E3‐081
E3‐262
probabilidades
2346155 2346017 2346020 2346021 2346026 2346027 2346034 2346035 2346418
bo =
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
b1 =
0,56
0,54
0,56
0,57
0,57
0,59
0,57
0,56
0,56
b2 =
0,40
0,37
0,40
0,40
0,40
0,43
0,41
0,40
0,40
momentos‐L amostrais
1 =
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
 =
0,12
0,08
0,12
0,13
0,13
0,18
0,14
0,12
0,12
 =
0,03
0,00
0,02
0,02
0,01
0,03
0,02
0,00
0,00
coeficientes‐L
L‐CV t2 =
0,12
0,08
0,12
0,13
0,13
0,18
0,14
0,12
0,12
L‐assimetria t3 =
0,21
0,00
0,17
0,13
0,11
0,18
0,13
0,04
0,02

SABESP
BRJ

SABESP
P‐1
2346136
1,00
1,00
0,57
0,58
0,41
0,42

SABESP
P‐1A

SABESP
SABESP
SABESP
P‐2
P‐24
P‐3
2346135
2346134
1,00
1,00
1,00
1,00
0,56
0,59
0,55
0,57
0,40
0,43
0,39
0,41

1,00
0,14
0,02

1,00
0,17
0,04

1,00
0,13
0,02

1,00
0,18
0,03

1,00
0,11
0,00

1,00
0,14
0,02

0,14
0,14

0,17
0,21

0,13
0,15

0,18
0,19

0,11
0,03

0,14
0,13

Tabela 6 — Momentos-L e Coeficientes-L das Séries de Precipitações Máximas da Bacia do Rio Atibainha
DAEE
ELETROP ELETROP
DAEE
ANA
DAEE
momentos ponderados de D3‐070
P8‐191
P12‐081
E3‐099
E3‐250
probabilidades
2246086 2346221 2346248 2346010 2346096 2346352
bo =
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
b1 =
0,56
0,60
0,56
0,56
0,53
0,56
b2 =
0,40
0,44
0,40
0,40
0,37
0,40
momentos‐L amostrais
1 =
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
 =
0,12
0,20
0,13
0,13
0,07
0,12
 =
0,01
0,03
0,00
0,01
‐0,01
0,01
coeficientes‐L
L‐CV t2 =
0,12
0,20
0,13
0,13
0,07
0,12
L‐assimetria t3 =
0,11
0,17
0,02
0,06
‐0,08
0,04

SABESP
BRA

SABESP
SABESP
P‐5
P‐6
2346403 2346402
1,00
1,00
1,00
0,56
0,56
0,57
0,39
0,40
0,40

1,00
0,12
0,00

1,00
0,12
0,03

1,00
0,14
0,02

0,12
0,04

0,12
0,21

0,14
0,14

Tabela 7— Momentos-L e Coeficientes-L das Séries de Precipitações Máximas da Bacia do Rio Cachoeira
DAEE
DAEE
DAEE
ANA
DAEE
momentos ponderados de D2‐021
D3‐019
E3‐076 2346094 E3‐229
probabilidades
2245050 2246099 2346004 2346094 2346334
bo =
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
b1 =
0,56
0,58
0,56
0,56
0,58
b2 =
0,40
0,42
0,40
0,39
0,42
momentos‐L amostrais
1 =
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
 =
0,12
0,16
0,13
0,11
0,16
 =
0,01
0,01
0,03
0,02
0,03
coeficientes‐L
L‐CV t2 =
0,12
0,16
0,13
0,11
0,16
L‐assimetria t3 =
0,12
0,09
0,23
0,18
0,20

SABESP
BRC

SABESP
SABESP
SABESP
P‐15
P‐7
P‐4
2246140 2246134 2246046
1,00
1,00
1,00
1,00
0,59
0,57
0,56
0,56
0,43
0,40
0,40
0,40
1,00
0,18
0,03

1,00
0,13
0,01

1,00
0,12
0,00

1,00
0,13
0,01

0,18
0,19

0,13
0,04

0,12
0,01

0,13
0,08

Tabela 8 — Momentos-L e Coeficientes-L das Séries de Precipitações Máximas da Bacia do Rio Jaguari
DAEE
ANA
ANA
DAEE
DAEE
SABESP
SABESP
SABESP
SABESP
SABESP
momentos ponderados de D3‐018
D3‐054
D3‐035
P‐10
P‐11
P‐12
P‐13
P‐8
probabilidades
2246035 2246050 2246057 2246090 2246095 2246141 2246137 2246138 2246139 2246136
bo =
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
b1 =
0,58
0,59
0,56
0,58
0,59
0,56
0,55
0,56
0,57
0,56
b2 =
0,42
0,42
0,39
0,42
0,42
0,39
0,39
0,40
0,41
0,40
momentos‐L amostrais
1 =
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
 =
0,17
0,17
0,11
0,16
0,18
0,11
0,11
0,12
0,15
0,12
 =
0,03
0,02
0,01
0,03
0,02
0,00
‐0,01
0,00
0,00
0,02
coeficientes‐L
L‐CV t2 =
0,17
0,17
0,11
0,16
0,18
0,11
0,11
0,12
0,15
0,12
L‐assimetria t3 =
0,18
0,10
0,11
0,20
0,10
0,03
‐0,05
0,01
0,02
0,18
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SABESP
P‐8A

SABESP
P‐9
2246135
1,00
1,00
0,57
0,57
0,40
0,41

1,00
0,13
0,02

1,00
0,15
0,03

0,13
0,17

0,15
0,23
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Tabela 9 — Precipitações Máximas da Bacia do Rio Juqueri

Probabili dade
de Excedência

Período de
Retorno
(anos)

Precipitação Máxima /
Precipitação Média
Gumbel

Exponencial

Precipitação Máxima (mm) - Baci a do Rio Juqueri
P12-097
2346155

E3-225
2346017

E3-00 5
2346020

E3-047
2 346021

E3-083

E3-030

E3 -082

E3-081

E3-262

2346 026

2346027

2346034

2346035

234 6418

BRJ

P-1
2346136

P-1A

P-2
23 46135

P-24

P-3
2346134

0, 001

1.000

2,23

2, 59

160

159

161

169

17 5

178

172

164

1 97

187

186

176

177

178

175

0 ,01

100

1,78

1, 97

128

127

129

135

14 0

142

137

131

1 57

150

149

141

141

142

140

D3-018

2246050

2246057

D3-054

D3-03 5

P-1 0

P-11

P-12

P-13

P-8

P-8A

2246035

2246050

2246057

2 246090

2246 095

2246141

2246137

2246138

224 6139

224613 6

Precipitação Máxima ( mm) - Bacia do Rio Jagua ri
P-9
2246135

0, 001

1.000

2,35

2, 75

158

172

168

168

15 2

162

161

184

1 71

165

164

174

0 ,01

100

1,86

2, 07

125

136

132

133

12 0

128

127

146

1 35

131

130

137

D3-070

P8-191

P12-081

E3-099

2346 096

E3-250

2246086

2346221

2346248

2 346010

2346 096

2346352

Precipitação Máxi ma (mm ) - Bacia do Ri o Ati bainha
BR A

P-5

P-6

2346403

234 6402

0, 001

1.000

2,16

2, 50

172

209

160

155

14 8

161

156

184

1 73

0 ,01

100

1,74

1, 92

138

168

128

125

11 9

129

125

148

1 39

D2-021

D3-019

E3-07 6

2 346094

E3-229

2245050

2246099

2346004

2 346094

2346 334

Preci pita ção Má xima (mm) - Bacia do Rio Cachoeira
B RC

P-15

P-7

P-4

2246140

2246134

224 6046

0, 001

1.000

2,23

2, 59

181

163

158

153

17 0

188

168

171

1 82

0 ,01

100

1,78

1, 97

144

130

127

122

13 6

150

134

136

1 45

Distribuição Probabilística das Chuvas Máximas de 1 Dia nos Postos Pluviométricos do
Sistema Cantareira ‐ Bacia do Rio Juqueri

ção Gumbel regional foram determinados utilizando
o método proposto por Wallis (1982). Como exemplo, a Figura 5 apresenta a distribuição probabilística regional Gumbel ajustada pelos momentos-L para
a bacia do rio Juqueri.
A Tabela 9 apresenta as precipitações máximas de 1 dia para as bacias dos rios Juqueri, Atibainha, Cachoeira e Jaguari-Jacareí para os períodos
de retorno de 100 e 1.000 anos, obtidas pelo produto das ordenadas da distribuição probabilística
Gumbel normalizada e da média amostral ponderada das precipitações máximas das séries, utilizando a
extensão como fator de ponderação.

2,50

Chuva Máxima de 1 dia (mm/dia)

2,00

1,50

1,00

0,50

0,00
1

10

100

Período de Retorno (anos)
BRJ

2346020

2346017

2346136

P‐1A

2346135

P‐24

2346134

2346021

2346026

2346027

2346034

2346035

2346418

2346155

distribuição Gumbel

Figura 5 - Distribuição Empírica das Chuvas Máximas
de 1 dia — Bacia do Rio Juqueri

Chuva Máxima de 1 dia/Média das Chuvas Máximas de 1 dia

Distribuição Empírica das Chuvas Máximas de 1 Dia nos Postos Pluviométricos do
Sistema Cantareira
2,50

METODOLOGIA E CRITÉRIOS
DE PROJETO

2,00

1,50

A metodologia utilizada para a determinação dos hidrogramas de projeto para avaliação dos
volumes de espera requeridos nos aproveitamentos
do Sistema Cantareira foi definida em função das
características fisiográficas das bacias e da disponibilidade de dados hidrológicos. Uma vez que as bacias
hidrográficas têm áreas de drenagem entre 312 e
1.230 km2 e não dispõe de postos fluviográficos com
séries longas de vazões médias diárias optou-se pela
aplicação de modelo chuva-vazão que utilize as precipitações máximas e permita a representação das
características fisiográficas da bacia.
A metodologia para a determinação dos hidrogramas de projeto é composta pelas seguintes
etapas:

1,00

0,50

0,00
1

10

100

Período de Retorno (anos)
2245050
2346004
2346321
2246140

2246035
2346010
2346334
P‐1A

2246050
2346017
2346352
2346135

2246057
2346020
2346418
P‐24

2246086
2346021
BRA
2346134

2246090
2346026
BRC
2246046

2246095
2346027
BRJ
2346403

2246099
2346034
2346136
2346402

2346155
2346035
2246141
2246134

2346221
2346094
2246137
2246136

2346235
2346096
2246138
P‐8A

2346248
2346098
2246139
2246135

Figura 4 - Distribuição Empírica das Chuvas Máximas
de 1 dia — Sistema Cantareira
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ção das bacias hidrográficas e a formação de hidrogramas críticos ou de projeto para verificação da
segurança hidrológica e da necessidade de utilizar
volumes de espera. Uma vez que os aproveitamentos
da bacia do rio Piracicaba — Jaguari-Jacareí, Cachoeira e Atibainha — têm grandes áreas e volumes de
reservatórios para suas bacias hidrográficas há necessidade de utilizar de chuvas de projeto de longa
duração que resultam em hidrogramas com maior
volume e, portanto, mais críticos.
O tempo de concentração da bacia hidrográfica do rio Jaguari resultou em 18,2 horas. Por
sua vez, os tempos de concentração das bacias dos
rios Cachoeira, Atibainha e Juqueri resultaram em
8,6, 8,5 e 7,0 horas, respectivamente.
Desta forma, para atender as mencionadas
diretrizes, foi escolhida uma tormenta de projeto
para a bacia do rio Jaguari com duração de 24 horas,
enquanto para as bacias dos rios Cachoeira, Atibainha e Juqueri foi utilizada uma duração de 12 horas.

determinação das características fisiográficas
das bacias hidrográficas e das sub-bacias do
rio Jaguari, Cachoeira, Atibainha e Juqueri;
utilização do hidrograma unitário sintético
do “Soil Conservation Service” para a transformação da chuva excedente em escoamento superficial;
escolha da duração crítica das precipitações
de projeto para as bacias hidrográficas em
função do tempo de concentração;
escolha das distribuições temporais das precipitações de projeto para as bacias hidrográficas que resultem em condições críticas
para formação do escoamento superficial;
modelagem matemática e computacional
das sub-bacias hidrográficas;
simulação do processo chuva-vazão para a
ocorrência das precipitações de projeto obtendo os respectivos hidrogramas de projeto;
modelagem matemática e computacional da
operação de cheia dos aproveitamentos do
Jaguari-Jacareí, Cachoeira, Atibainha e Paiva
Castro utilizando as relações cota x descarga
dos vertedouros e as curvas cota x área x volume dos reservatórios;
simulação da operação de cheia dos aproveitamentos do Jaguari-Jacareí, Cachoeira,
Atibainha e Paiva Castro para hidrogramas
de projeto associados ao período de retorno
de 1.000 anos para a verificação da segurança hidrológica das barragens;
simulação da operação de cheia dos aproveitamentos do Jaguari-Jacareí, Cachoeira,
Atibainha e Paiva Castro para hidrogramas
de projeto associados ao período de retorno
de 100 anos para a verificação da capacidade de controle de cheias para diversas alternativas de vazões de restrição e volumes de
espera;
análise dos volumes de espera requeridos
para a garantia da segurança da obra e controle de cheias a jusante dos aproveitamentos.

Distribuição Espacial
As bacias hidrográficas dos rios Jaguari, Cachoeira, Atibainha e Juqueri têm áreas de drenagem
de 1.230, 392, 312 e 369 km2. Em função desta característica foi necessário, também, considerar as
sub-bacias para representar a distribuição espacial
das precipitações nas bacias hidrográficas.
Desconhecem-se estudos do fator de redução de área para o Estado de São Paulo, razão pela
qual foram utilizadas as relações obtidas pelo National Environmental Research Council (1975). A aplicação desta referência indicou que as chuvas de
projeto de 12 horas das bacias dos rios Juqueri e
Cachoeira deveriam utilizar um fator de redução de
0,88, enquanto para a bacia do rio Atibainha o fator
resultou em 0,89. Por sua vez as chuvas de projeto
de 24 horas na bacia do rio Jaguari deveriam utilizar
um fator de redução de 0,85.
Altura Pluviométrica
As precipitações máximas de 1 dia associadas a períodos de retorno de 100 e 1.000 anos nas
sub-bacias foram obtidas com base nas respectivas
precipitações máximas de 1 dia dos postos pluviométricos localizados no seu interior e/ou nas proximidades. No entanto, há necessidade de determinar as precipitações máximas de 12 e 24 horas para
estas sub-bacias.
Diversos estudos apresentados em publicações nacionais (Occhipinti, 1966) e internacionais
(Sherman, 1939) têm demonstrado que a chuva de

TORMENTAS DE PROJETO
Duração
A duração das chuvas ou tormentas de projeto dos aproveitamentos do Sistema Cantareira
deve ser escolhida para garantir a plena contribui-
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Tabela 10 — Precipitações Máximas de Projeto nas Sub-Bacias

Bacias e Sub‐
Bacias
JUQ 1
JUQ 2
JUQ 3
JUQUERI

Área de
Chuva no Ponto de 1 dia Chuva no Ponto de 1 dia Chuva na Área de 1 dia ou Chuva na Área de 1 dia ou
Drenagem
12 horas (mm)
24 horas (mm)
ou 12 horas (mm)
ou 24 horas (mm)
100 anos 1.000 anos 100 anos 1.000 anos 100 anos 1.000 anos 100 anos 1.000 anos
(km2)
127
159
144
180
112
140
132
165
108,7
140
175
159
199
124
155
146
183
104,2
127
159
145
181
113
141
133
166
156,1
116
145
369,0

ATIB 1
ATIB 2
ATIBAINHA

CACH 1
CACH 2
CACH 3
CACH 4
CACH 5
CACHOEIRA

JAG 1
JAG 2
JAG 3
JAG 4
JAG 5
JAG 6
JAG 7
JAG 8
JAG 9
JAG 10
JAG 11
JAG 12
JAG 13
JAC1 (JACAREÍ)
JAGUARI
JAGUARI- JACAREÍ

138,8
173,2
312,0

143
132

178
164

163
150

202
186

127
117
121

158
145
151

150
138

186
171

25,7
28,1
77,0
147,6
113,5
392,0

139
145
142
134
141

174
181
177
168
176

158
165
161
153
160

197
206
201
191
201

122
128
125
119
124
122

153
160
156
148
156
153

145
151
147
140
147

181
189
184
175
184

12,2
9,6
57,5
32,3
58,0
99,5
136,0
5,7
15,2
218,9
157,1
111,1
114,2
202,8
1027,2
1230,0

135
135
135
135
135
141
130
135
135
132
127
137
129
133

171
171
171
171
171
178
164
171
171
167
161
174
163
168

154
154
154
154
154
160
147
154
154
150
145
156
146
151

194
194
194
194
194
202
186
194
194
189
183
197
185
191

114
114
114
114
114
119
110
114
114
111
108
116
109
112

145
145
145
145
145
150
139
145
145
141
136
147
138
142

136
136
136
136
136
142
131
136
136
133
128
138
130
134

172
172
172
172
172
179
165
172
172
168
162
175
164
169

134

169

Tabela 11— Parâmetros do Método de Muskingum
Composição dos hidrogramas das subbacias

Comprimento de
propagação

Hidrograma Resultante

(km)
(J1 + J2)

12,4

J1-2

J1-2 + (J3 + J4)

20,9

J1-2-3-4

J1-2-3-4 + (J5 + J6)

47,0

J1-2-3-4-5-6

JAG 8 + JAG 9

46,3

J8-9

J8-9 + JAG 10

16,0

J8-9-10

J8-9-10+ JAG 11

7,7

J8-9-10-11

J8-9-10-11 + JAG 7 + JAG 12

32,0

J8-9-10-11-7-12

Total (J8-9-10-11-7-12 + J13)

Jtotal

JAC1 (JACAREÍ)

JACtotal

C1 + C2

19,6

C1-2

C1-2 + C3 + C 4

23,2

C1-2-3-4

Total (C1-2-3-4 + C5)
A1
JU1 + JU 2

Velocidade
Média da Onda
(m/s)

Tempo de
Translação da
Onda K (h)

número de
trechos

X

1,5
1,4
1,7
1,7
1,6
1,6
1,6

2,5
2,4
2,8
2,8
2,6
2,6
2,6

0,18
0,15
0,20
0,19
0,21
0,21
0,21

8
16
24
24
8
4
16

0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

1,5
1,0

2,6
1,6

0,21
0,22

10
18

0,2
0,2

1,3

2,1

0,19

12

0,2

1,4

2,3

0,19

8

0,2

Ctotal
17,5

Total (AT1+ A2)
Total (JU1-2+ JU3)

Velocidade
Média (m/s)

AT1
Atotal

12,6

JU1-2
JUTotal
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Distribuição Temporal das Chuvas Intensas com Duração entre 6 e 24 horas

1 dia tem uma duração efetiva média de 12 horas.
Portanto, foi adotado este critério, que possibilitou a
determinação das chuvas máximas de 12 horas com
base nas chuvas máximas de 1 dia.
As mencionadas publicações apresentam,
também, as relações entre as precipitações máximas
de 1 dia e 24 horas na cidade de São Paulo. Da
mesma forma a publicação de Pfafstetter (1982)
também permite avaliar esta relação em outros locais do Brasil. Estas publicações mostram que as
precipitações máximas de 1 dia e 24 horas resultam,
com muita freqüência, em 0,88, indicando que a
precipitação máxima do período de 24 horas contínuo é cerca de 13,6% superior à precipitação máxima observada diariamente. Desta forma foi utilizado
este critério para a determinação das chuvas máximas de 24 horas com base nas chuvas máximas de 1
dia.
Finalmente foram aplicados os mencionados fatores de redução de área, permitindo obter as
alturas pluviométricas ou precipitações máximas de
projeto associadas a períodos de retorno de 100 e
1.000 anos nas sub-bacias das bacias hidrográficas
dos rios Jaguari/Jacareí, Cachoeira, Atibainha e
Juqueri nos aproveitamentos do Sistema Cantareira,
apresentadas na Tabela 10. Em destaque estão as
precipitações máximas de projeto.

100
90

Chuva Acumulada / Chuva Total (%)

80
70
60
50

Piracicaba
Aparecida

40

São Paulo
Sistema Cantareira

30
20
10
0
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Tempo/Duração (%)

Figura 6 — Distribuição Temporal das Chuvas Intensas

DETERMINAÇÃO DOS HIDROGRAMAS
DE PROJETO
Método e Parâmetros para Propagação
dos Hidrogramas
Os hidrogramas calculados nas sub-bacias de
montante precisam ser propagados no trecho de rio
a jusante para serem somados aos hidrogramas provenientes das áreas de contribuição das sub-bacias a
jusante. Para esta propagação foi utilizado o método
de Muskingum. Para a aplicação deste método foram determinados, através de ferramentas de geoprocessamento, o comprimento do talvegue do rio
principal entre as seções de propagação.
A Tabela 11 apresenta os dados e os parâmetros K, X e número de trechos determinados
para a aplicação do método de Muskingum. O parâmetro K representa o tempo médio de deslocamento da onda de cheia e X representa o peso da
integração da vazão no espaço. A velocidade de
escoamento foi obtida utilizando o comprimento do
talvegue e o tempo de concentração da sub-bacia. A
velocidade média da onda de translação foi obtida
multiplicando por 5/3 a velocidade de escoamento
considerando o canal como sendo retangular e largo. Desta forma, foi possível obter o tempo de translação da onda K utilizando a velocidade média da
onda e o comprimento do talvegue do rio principal.
Foi adotado o valor de 0,2 para o parâmetro X do
método de Muskingum, recomendado para canais
em condições naturais.
O número de trechos foi obtido de forma a
garantir a estabilidade numérica do método de
Muskingum. O intervalo de tempo de simulação t
adotado foi de 6 minutos.
Ressalta-se que a propagação do hidrograma
da sub-bacia ATIB2 para a seção da barragem do

Distribuição Temporal
A distribuição temporal dos volumes precipitados condiciona o volume infiltrado e a forma do
hidrograma de escoamento superficial direto originado pela chuva excedente.
Para este estudo optou-se por utilizar os gráficos adimensionais de altura pluviométrica acumulada em função da duração, definidos por Magni e
Mero (1986). Na região do Sistema Cantareira os
gráficos adimensionais são apresentados para São
Paulo, Aparecida e Piracicaba. Nestes gráficos são
destacadas a envoltória superior, que representa as
chuvas que iniciam com grande intensidade diminuindo com o tempo, e a envoltória inferior que representa as chuvas que iniciam com pequena intensidade e aumentam gradativamente com o tempo.
Para representar a distribuição temporal crítica das
chuvas intensas nas bacias hidrográficas dos rios
Jaguari/Jacareí, Cachoeira, Atibainha e Juqueri nos
aproveitamentos do Sistema Cantareira optou-se por
utilizar a média das envoltórias superiores das distribuições temporais das chuvas intensas com duração
superior a 6 horas para São Paulo e Aparecida devido a maior proximidade da região, representada na
Figura 6.
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Tabela 12 — Síntese dos Hidrogramas das Bacias do Sistema Cantareira

Resultados
total precipitado (mm)
infiltração ou perda total (mm)
excedente total (mm)
total precipitado (103 m3)
infiltração ou perda total (103 m3)
excedente total (103 m3)
volume do hidrograma (103 m3)
Vazão de Pico (m3/s)

Bacia do Rio Jaguari

Bacia do Rio Cachoeira

Bacia do Rio Atibainha

Bacia do Rio Juqueri

100 anos
134
76
58

1.000 anos
169
83
86

100 anos
122
74
48

1.000 anos
153
82
71

100 anos
121
70
51

1.000 anos
151
76
74

100 anos
116
68
48

1.000 anos
145
74
70

164.356
93.338
71.018
71.018

207.889
102.530
105.360
105.360

47.977
29.140
18.837
18.837

60.060
32.102
27.957
27.957

37.853
21.826
16.027
16.027

47.071
23.859
23.212
23.212

42.626
24.999
17.628
17.628

53.339
27.430
25.909
25.909

1.677

2.543

662

1.006

625

926

716

1.077

queri nos aproveitamentos foram desenvolvidas para
as tormentas de projeto de 12 ou 24 horas de duração e períodos de retorno de 100 e 1.000 anos.
A Tabela 12 apresenta a síntese dos resultados das simulações do processo chuva-vazão das
bacias dos rios Jaguari, Cachoeira, Atibainha e Juqueri, fornecendo para cada condição de projeto os
totais precipitados, os totais infiltrados e os excedentes, bem como os volumes e as vazões de pico dos
hidrogramas resultantes.

Atibainha foi desconsiderada uma vez que o braço
do reservatório atinge seu exutório não havendo, na
prática, trecho de translação.
Modelagem Computacional
A modelagem computacional foi desenvolvida utilizando o modelo HEC-HMS v. 3.2 desenvolvido pelo Hydrologic Engineering Center do US
Corps of Engineers. A modelagem computacional
considerou as sub-bacias representadas na Figura 1,
com suas conexões representadas por trechos em
canal.
Para a modelagem das sub-bacias hidrográficas foram fornecidas as características fisiográficas
representadas pelas áreas de drenagem, o tempo de
retardo e o número da curva CN, apresentados na
Tabela 4. Para representar os trechos em canal foram fornecidos os parâmetros do método de Muskingum apresentados na Tabela 11.
As tormentas foram representadas fornecendo os totais precipitados máximos de 12 horas
nas sub-bacias dos rios Cachoeira, Atibainha e Juqueri e 24 horas nas sub-bacias do rio Jaguari, apresentados em destaque na Tabela 10. Os totais precipitados máximos foram distribuídos no tempo utilizando a distribuição temporal acumulada apresentada na Figura 6 com indicação “Sistema Cantareira”.
O intervalo de tempo de simulação adotado
foi de 6 minutos. O período de simulação foi de 24
horas para as bacias dos rios Cachoeira, Atibainha e
Juqueri e 48 horas para a bacia do rio Jaguari.

Hidrogram as de Projeto da Bacia do Rio Jaguari
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Figura 7 — Hidrogramas de Projeto — Bacia Jaguari

Hidrogramas de Projeto da Bacia do Rio Cachoeira
1.200

1.000

800

s)/
³
m
(
s 600
e
õ
az
V

TR = 100 anos
TR = 1000 anos

400

200

Hidrogramas de Projeto

0
0

3

6

9

12

15

18

21

24

Tempo (horas)

As simulações do processo chuva-vazão das
bacias dos rios Jaguari, Cachoeira, Atibainha e Ju-

Figura 8 — Hidrogramas de Projeto — Bacia Cachoeira

19

Avaliação dos Volumes de Espera Requeridos no Sistema Cantereira

13, incluindo as cotas de coroamento do vertedouro
e da barragem, os NA mínimo e máximo operacionais e os volumes mínimo, máximo e útil dos reservatórios.

As Figuras 7 a 10 apresentam os hidrogramas de projeto associadas aos períodos de retorno
de 100 e 1.000 anos das bacias dos rios Jaguari, Cachoeira, Atibainha e Juqueri nos aproveitamentos.
Hidrogram a s de P rojeto da Bacia do R io Atibainha

Tabela 13— Dados Operacionais dos Aproveitamentos

1.000
900
800
700

s)/ 600
³
(m
s 500
e
õ
az
V 400

TR = 100 an o s

Reservatórios
Jaguari‐Jacareí
Cachoeira
Atibainha
Paiva Castro
Total com Paiva Castro
Total sem Paiva Castro

TR = 1000 an o s

300
200
100

Cota da
Cota de
Volume
Volume
Coroamento Coroamento
NA
NA
do Vertedor da Barragem mínimo máximo Mínimo Máximo Volume
(m)
(m)
(m)
(m)
(hm3)
(hm3)
Útil (hm3)
835,00
847,00
820,80
844,00
808,04
239,45 1047,49
821,78
827,28
811,72
821,78
68,78
46,92
115,71
786,87
791,00
781,88
786,86
99,32
199,20
298,52
738,91
750,00
743,80
745,61
7,53
25,52
33,05
511,09 1494,77
983,68
485,58 1461,72
976,14

0
0
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ANÁLISE DA SEGURANÇA HIDROLÓGICA
DAS BARRAGENS

Figura 9 — Hidrogramas de Projeto — Bacia Atibainha

Hidrogram as de Projeto da Bacia do R io Juqueri

Os estudos hidrológicos para análise do volume de espera dos reservatórios do Sistema Cantareira foram iniciados considerando a garantia da
segurança hidrológica dos aproveitamentos, entendida como aquela que evitaria acidentes decorrentes
de cheias.
Para esta análise foram feitas a modelagem
computacional e as simulações da operação dos
reservatórios considerando os hidrogramas de cheia
com período de retorno de 1.000 anos. Para a modelagem computacional foram utilizadas as relações
cota x volume dos reservatórios e as relações cota x
descarga máxima dos vertedouros.
As análises iniciais não consideraram volumes de espera nos reservatórios. Assim, a condição
inicial dos reservatórios correspondeu ao NA máximo normal.
As Figuras 11 a 14 apresentam os hidrogramas afluentes e efluentes e o limnigrama dos reservatórios do Sistema Cantareira resultantes da operação para a cheia com período de retorno de 1.000
anos. A Tabela 14 apresenta um resumo dos resultados das simulações da operação dos reservatórios
para o hidrograma de projeto com período de retorno de 1.000 anos.
Os resultados indicam que os reservatórios
do Sistema Cantareira provocam um amortecimento
expressivo no hidrograma afluente, ficando entre 57
e 95 %. Este amortecimento é resultado da grande
capacidade de armazenamento do reservatório e a
limitação de descarga das estruturas de vertimento.
A sobrelevação dos reservatórios Jaguari-Jacareí e
Atibainha fica abaixo de 1,0 m enquanto nos reser-
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Figura 10 — Hidrogramas de Projeto — Bacia Juqueri

DADOS OPERACIONAIS DOS
APROVEITAMENTOS
Relações Cota x Área x Volume
Para fins do objetivo deste estudo foram utilizadas as relações cota x área x volume dos reservatórios obtidas recentemente no levantamento desenvolvido pela Azimute para a SABESP (Azimute,
2008).
Relações Cota x Descarga dos Vertedouros
Foram utilizadas as relações cota x descarga
apresentados no DATA OPER Sistema Cantareira
(1991).
Dados Operacionais
Os dados operacionais dos aproveitamentos
do Sistema Cantareira são apresentados na Tabela
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Hidrogramas Afluentes e Efluentes e Limnigrama do Reservatório do Atibainha

vatórios Cachoeira e Paiva Castro atingem 2,40 e
2,55 m.

788,6

1.000
900

788,4

afluente
efluente

800

788,2

Jaguari‐
Cachoeira Atibainha Paiva Castro
Jacareí
835,00
821,78
786,87
738,91
844,00
821,78
786,86
745,61
847,00
827,28
791,00
750,00

Parâmetros
cota de coroamento do vertedouro (m)
NA máximo normal (m)
cota de coroamento da barragem (m)
Vazão de Pico do hidrograma afluente(m3/s)
volume do hidrograma afluente (103 m3)

2.543
105.360

1.006
27.957

926
23.212

700

788,0

600

787,8

500

787,6

400

787,4

300

787,2

200

787,0
786,8

100

1.077
25.909

NA do Reservatório (m)

Tabela 14— Resumo dos Resultados da Simulação da Operação para o Hidrograma de Projeto — 1.000 anos

Vazões (m³/s)

NA reservatório

786,6

0
0

3
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9

12

15

18

21

24

Tempo (horas)

1.102
844,61
30.408

165
824,18
21.204

46
787,82
21.433

259
748,16
13.680

57
29
0,61
2,39

84
76
2,40
3,10

95
92
0,96
3,18

76
53
2,55
1,84

amortecimento da vazão de pico (%)
volume máximo armazenado/volume afluente (%)
sobrelevação do NA do reservatório (m)
bordo‐livre (m)

Figura 13 — Hidrogramas Afluentes e Efluentes
Reservatório Atibainha
Hidrogramas Afluentes e Efluentes e Limnigrama do Reservatório Paiva Castro
1.200

748,50

afluente

Quanto à segurança verifica-se que os reservatórios do Sistema Cantareira mantêm uma bordalivre, diferença entre a cota de coroamento da barragem e o NA máximo do reservatório, entre 1,84 e
3,18 m. Portanto, a borda-livre é suficiente para
garantir a segurança hidrológica dos aproveitamentos do Sistema Cantareira, não havendo necessidade
de considerar volumes de espera para este objetivo.

efluente

Vazões (m³/s)

1.000

800
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600

747,00

400

746,50

200

746,00

0

745,50
0

3

6

9

12

15

18

21

24

Tempo (horas)

Hidrogramas Afluentes e Efluentes e Limnigrama do Reservatório do Jaguari
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Figura 14 — Hidrogramas Afluentes e Efluentes
Reservatório Paiva Castro

844,900
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ANÁLISE DOS VOLUMES DE ESPERA
Vazões de Restrição

42

A vazão de restrição corresponde à vazão
máxima efluente do reservatório que evita impactos
a jusante. A vazão de restrição é usualmente determinada através de análise de campo e campanhas
hidrométricas, bem como modelagem e simulações
hidrodinâmicas.
A SABESP informou as seguintes vazões de
restrição para os aproveitamentos do Sistema Cantareira:

Tempo (horas)

Figura 11 — Hidrogramas Afluentes e Efluentes
Reservatório Jaguari
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824,0
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823,5

afluente
efluente
NA reservatório
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823,0
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822,0
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Hidrogramas Afluentes e Efluentes e Limnigrama do Reservatório do Cachoeira
1.200

Vazões (m³/s)

748,00

NA reservatório

NA do Reservatório (m)

Vazão de Pico do hidrograma efluente(m3/s)
NA máximo no reservatório (m)
volume máximo armazenado no reservatório (103 m3)






Jaguari-Jacareí: 50 m3/s;
Cachoeira: 7 m3/s;
Atibainha: 2 m3/s;
Paiva Castro: 3 m3/s.

821,5
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Estas vazões correspondem a uma prática de
operação mais rotineira da empresa e não obedecem ao conceito do que normalmente se entende
por vazão de restrição. Em rios aluviais, o leito me-

Figura 12 — Hidrogramas Afluentes e Efluentes
Reservatório Cachoeira
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Tabela 15 — Resultados das Simulações de Controle de Cheias dos Reservatórios do Sistema Cantareira

Reservatório Juqueri‐Paiva Castro
NA máximo normal (m) =
Volume no NA máximo normal (hm3) =

Volume Útil (hm3) =
Volume de

NA inicial Volume de Espera / Volume
Útil (%)
(m)
Espera (hm3)
745,61
0,00
0,00
745,00
36,05
2,72
744,75
50,06
3,77
744,50
63,67
4,80
744,25
76,92
5,79
Reservatório Atibainha
NA máximo normal (m) =
Volume no NA máximo normal (hm3) =

Volume Útil (hm3) =
Volume de

NA inicial Volume de Espera / Volume
Útil (%)
(m)
Espera (hm3)
786,86
0,00
0,00
786,75
2,43
2,41
786,50
7,90
7,85
786,25
13,32
13,23
786,00
18,69
18,57
Reservatório Cachoeira
NA máximo normal (m) =
Volume no NA máximo normal (hm3) =

Volume Útil (hm3) =
Volume de

NA inicial Volume de Espera / Volume
Útil (%)
(m)
Espera (hm3)
821,78
0,00
0,00
821,50
3,50
2,41
821,25
6,61
4,54
821,00
9,68
6,66
820,75
12,72
8,75
Reservatório Jaguari‐Jacareí
NA máximo normal (m) =
Volume no NA máximo normal (hm3) =

Volume Útil (hm3) =
Volume de

NA inicial Volume de Espera / Volume
Útil (%)
(m)
Espera (hm3)
844,00
0,00
0,00
843,50
3,05
24,67
843,00
6,07
49,04
842,50
9,05
73,10
842,00
11,99
96,85

745,61 Cota de Coroamento da Barragem (m) =
33,05 NA máximo na cheia milenar (m) =
3
7,53 Vazão Máxima Efluente na cheia milenar (m /s) =
NA máximo no reservatório (m)
Vazão de Restrição (m3/s)
3,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
748,771 748,747 748,689 748,634 748,581 748,529
748,324 748,300 748,242 748,187 748,134 748,082
748,150 748,126 748,068 748,013 747,958 747,904
747,982 747,957 747,896 747,838 747,782 747,728
747,808 747,783 747,722 747,664 747,608 747,554

786,86 Cota de Coroamento da Barragem (m) =
298,52 NA máximo na cheia milenar (m) =
3
99,32 Vazão Máxima Efluente na cheia milenar (m /s) =
NA máximo no reservatório (m)
Vazão de Restrição (m3/s)
2,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
787,573 787,564 787,550 787,537 787,524 787,512
787,467 787,459 787,446 787,435 787,423 787,413
787,225 787,218 787,208 787,198 787,189 787,181
786,983 786,979 786,973 786,968 786,963 786,959
786,501 786,501 786,501 786,501 786,501 786,501

821,78 Cota de Coroamento da Barragem (m) =
115,71 NA máximo na cheia milenar (m) =
3
68,78 Vazão Máxima Efluente na cheia milenar (m /s) =
NA máximo no reservatório (m)
Vazão de Restrição (m3/s)
7,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
823,857 823,837 823,776 823,722 823,672 823,628
823,591 823,572 823,515 823,465 823,420 823,380
823,356 823,337 823,284 823,238 823,197 823,163
823,120 823,103 823,054 823,013 822,977 822,949
822,888 822,872 822,828 822,793 822,764 822,745

844,00 Cota de Coroamento da Barragem (m) =
1047,49 NA máximo na cheia milenar (m) =
3
808,04 Vazão Máxima Efluente na cheia milenar (m /s) =
NA máximo no reservatório (m)
Vazão de Restrição (m3/s)
50,0
75,0
100,0
125,0
150,0
175,0
845,284 845,229 845,176 845,124 845,073 845,023
844,802 844,746 844,692 844,639 844,587 844,536
844,314 844,258 844,204 844,151 844,099 844,047
843,834 843,777 843,721 843,667 843,613 843,561
843,347 843,290 843,234 843,179 843,126 843,074

22

750,00
748,16
258,6

30,0
748,478
748,031
747,850
747,674
747,500

791,00
787,82
45,5

30,0
787,500
787,402
787,172
786,955
786,501

827,28
824,18
164,9

60,0
823,585
823,342
823,130
822,922
822,729

847,00
844,61
1.102,1

200,0
844,973
844,485
843,997
843,510
843,022
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com período de retorno de 100 anos. As análises
iniciais não consideraram volumes de espera nos
reservatórios, de forma a avaliar os benefícios e verificar os NA máximos que seriam atingidos nesta
operação. Posteriormente foram consideradas 4
alternativas de volume de espera, estabelecidas em
função do volume do reservatório e das vazões de
restrição. Assim, a condição inicial correspondeu à
cota do NA que resulta no volume de espera considerado.
Para cada reservatório do Sistema Cantareira foram consideradas 7 alternativas de vazão de
restrição e 4 alternativas de volume de espera que,
acrescida da condição sem volume de espera, resultou em 35 simulações. Portanto, lembrando que o
Sistema Cantareira é composto de 4 aproveitamentos, foram feitas 140 simulações da operação dos
reservatórios para controle de cheias.
A operação de controle de cheias mantém
vazões efluentes iguais às vazões de restrição limitadas à capacidade das estruturas hidráulicas. Desta
forma, quando o NA do reservatório está baixo a
capacidade hidráulica pode ser menor que a vazão
de restrição.
A Tabela 15 apresenta uma síntese dos resultados obtidos nas 140 simulações de controle de
cheias dos reservatórios do Sistema Cantareira. Para
cada aproveitamento são informadas as principais
características físicas do reservatório e os resultados
das simulações para a cheia com período de retorno
de 1.000 anos. Em seguida são apresentados os NA
iniciais, os volumes de espera e a percentagem de
comprometimento do volume útil do reservatório,
fornecendo um indicativo do impacto na regularização. Para cada volume de espera e vazão de restrição
são apresentados os NA máximos atingidos pelo
reservatório na operação de controle de cheias para
o hidrograma com período de retorno de 100 anos.
A Tabela 15 apresenta em fundo vermelho (em
destaque) os NA máximos atingidos na operação de
garantia da vazão de restrição que superam as cotas
de restrição para absorver a cheia milenar dos aproveitamentos do Sistema Cantareira.

nor do curso d’água é conformado por cheias de
freqüências relativamente altas (tipicamente com
recorrência entre dois e cinco anos). As vazões relacionadas acima, com exceção daquela relativa ao rio
Jaguari, são da ordem de grandeza das vazões médias dos cursos de água e nitidamente não se enquadram na definição anterior. Conseqüentemente
as vazões de restrição informadas pela SABESP são
excessivamente conservadoras, o que poderia exigir
volumes de espera expressivos, eventualmente até
exagerados, e comprometer a capacidade de regularização dos aproveitamentos.
Dado que a seção transversal de um rio em
condições naturais é usualmente estabelecida de
forma que a calha principal tenha capacidade hidráulica correspondente às vazões com períodos de
retorno entre 2 e 5 anos houve necessidade de determinar as vazões que melhor atendessem ao conceito de vazão de restrição. Desta forma, foi aplicada
a modelagem chuva-vazão para chuvas com período
de 2 anos permitindo obter as respectivas vazões de
pico. Assim, esta vazão de pico seria um indicativo
do limite em que, em condições naturais, o escoamento ficaria limitado à calha principal evitando a
invasão das várzeas ou da calha secundária. As vazões de pico dos hidrogramas associados ao período
de retorno de 2 anos foram:





Jaguari-Jacareí: 150 m3/s;
Cachoeira: 60 m3/s;
Atibainha: 50 m3/s;
Paiva Castro: 30 m3/s.

Verifica-se que as vazões de restrição obtidas
por este procedimento são significativamente superiores àquelas fornecidas pela SABESP. Portanto,
julgou-se necessário analisar os volumes de espera
para uma faixa ampla de vazões de restrição, tendo
como menor valor aquele fornecido pela SABESP e
como limite superior vazões da ordem de grandeza
daquelas obtidas pelo mencionado procedimento.
Modelagem Computacional e Simulações

Avaliação do Volume de Espera

Os estudos hidrológicos para análise do volume de espera dos reservatórios do Sistema Cantareira foram complementados analisando os aspectos
de controle de cheias, entendidos como a capacidade de garantir vazões efluentes que não superem as
vazões de restrição.
Para esta análise foram feitas a modelagem
computacional e as simulações da operação dos
reservatórios considerando os hidrogramas de cheia

Para estabelecer os volumes de espera dos
reservatórios do Sistema Cantareira optou-se por um
método que integrasse os aspectos de segurança
hídrica dos aproveitamentos e o atendimento às
vazões de restrição. A integração destes objetivos é
necessária uma vez que, ao início da cheia, o operador do aproveitamento não conhece a magnitude da
cheia afluente para tomar a decisão de operar para
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garantir a vazão de restrição ou a segurança da obra.
Ressalta-se que diversos acidentes em barragens
resultaram desta indecisão da operação.
Para esta integração dos objetivos foi feita a
hipótese conservadora da concomitância da cheia
com períodos de retorno de 100 e 1.000 anos. Isto
equivale à operação optar por garantir a vazão de
restrição e, posteriormente, verificar que deve optar
por quebrar as restrições e garantir a segurança do
aproveitamento. Assim, inicialmente, o reservatório
é ocupado pelo volume necessário para garantir a
vazão de restrição supondo a ocorrência da cheia
com período de 100 anos para, posteriormente, ser
acrescido do volume necessário para acomodar o
hidrograma de projeto com período de retorno de
1.000 anos.
A Figura 15 representa de forma esquemática o método utilizado para a integração dos objetivos. Julgou-se adequado garantir uma borda-livre
mínima de 1 m entre a cota da crista de coroamento
da barragem e o NA máximo resultante da ocorrência simultânea das cheias com período de retorno
de 100 e 1.000 anos. Então, foi determinada a cota
que permitisse conter o volume máximo armazenado no reservatório na ocorrência do hidrograma
com período de retorno de 1.000 anos, apresentado
na 9ª. linha da Tabela 16. Esta cota foi denominada
cota de restrição para absorver a cheia milenar correspondendo ao máximo NA que pode ser atingido
na operação para controle de cheias e garantia da
vazão de restrição sem comprometer a segurança
hidrológica da barragem. A Tabela 16 apresenta os
parâmetros utilizados e os valores obtidos para a
cota de restrição dos aproveitamentos do Sistema
Cantareira.
A comparação das cotas de restrição dos aproveitamentos do Sistema Cantareira com os NA
máximos atingidos na operação de garantia da vazão
de restrição apresentadas na Tabela 15 permite identificar os volumes de espera necessários e/ou
vazões de restrição que podem ser atendidas. A Tabela 15 apresenta em destaque os NA máximos atingidos na operação de garantia da vazão de restrição
que superam as cotas de restrição dos aproveitamentos do Sistema Cantareira.
A análise da Tabela 15 permite concluir
que:




não há necessidade da utilização de volumes
de espera para garantir, concomitantemente, a segurança hidrológica e as vazões de
restrição para os aproveitamentos de Atibainha, Cachoeira e Jaguari-Jacareí.
para evitar volumes de espera no aproveitamento Cachoeira é recomendável adequações que permitam elevar a vazão de restrição de 7,0 para 10,0 m3/s. No entanto, ressalta-se que esta diferença é inexpressiva para a precisão dos modelos computacionais e
mesmo para avaliações de campo.

cota da crista de coroamento
da barragem

Volume de Segurança

borda‐livre de 1 m

Cota de Restrição para
absorver a cheia milenar

Volume para Armazenamento da Cheia
com período de retorno de 1.000 anos
Volume para Armazenamento da Cheia com
período de retorno de 100 anos para garantir
as vazões de restrição

Figura 15 - Representação Esquemática do Método para
Determinação da Cota de Restrição para Absorver o
Hidrograma com Período de Retorno de 1.000 anos

Tabela 16— Determinação da Cota de Restrição para
Absorver o Hidrograma com Período de Retorno
de 1.000 anos
Jaguari‐
Jacareí
847,00
846,00
844,00

Cachoeira
827,28
826,28
821,78

NA máximo na cheia milenar (m)
Volume na Cota da Borda Livre (hm3)
Volume máximo na cheia milenar (hm3)
Volume no NA máximo normal (hm3)
Volume máximo armazenado na cheia milenar (hm3)

844,61
1.149,10
1.077,90
1.047,49
30,40

824,18
155,11
136,91
115,71
21,21

787,82
371,91
319,94
298,52
21,42

748,16
51,83
46,73
33,05
13,68

Volume mínimo a ser mantido (hm3)
Cota de Restrição para absorver a cheia milenar (m)

1.118,70
845,41

133,91
823,84

350,49
789,12

38,15
746,64

Parâmetros
Cota da Crista da Barragem (m)
Cota da Borda Livre (m)
NA Máximo normal (m)

Atibainha
Paiva Castro
791,00
750,00
790,00
749,00
786,86
745,61

CONCLUSÕES
Os estudos hidrológicos para avaliação dos
volumes de espera dos aproveitamentos do Sistema
Cantareira considerando os aspectos de segurança
hidrológica das barragens e as vazões de restrição a
jusante permitiram concluir que:

não é possível harmonizar os objetivos de
garantir a segurança do aproveitamento
Paiva Castro e as vazões de restrição, mesmo
com um amplo volume de espera e vazões
de restrição 10 vezes superiores àquelas indicadas pela SABESP;
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gramas de projeto com período de retorno
de 1.000 anos mantendo uma borda-livre,
diferença entre a cota de coroamento da
barragem e o NA máximo do reservatório,
entre 1,84 e 3,18 m;
não há necessidade da utilização de volumes
de espera para garantir, concomitantemente, a segurança hidrológica e as vazões de
restrição para os aproveitamentos de Atibainha, Cachoeira e Jaguari-Jacareí;
para evitar volumes de espera no aproveitamento Cachoeira é recomendável que a vazão de restrição seja igual ou superior a 10,0
m3/s;
não é possível harmonizar os objetivos de
garantir a segurança do aproveitamento
Paiva Castro e as vazões de restrição, mesmo
com um amplo volume de espera e vazões
de restrição 10 vezes superiores àquelas indicadas pela SABESP. Desta forma recomenda-se que a operação de controle de
cheias não seja adotada neste aproveitamento uma vez que poderá comprometer a segurança hidrológica do aproveitamento e,
conseqüentemente, o rompimento da barragem.
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Evaluation of Expected Flood Control Volume of the
Cantareira System
ABSTRACT
This paper presents hydrological and operational
studies for flood control volume evaluation in the Cantareira System developments, considering dam safety and downstream flow restriction. The design hydrographs for this
evaluation were set by applying the rainfall-runoff model.
Physiographic characteristics were determined using cartographic base and image data for detailed pedological analysis and land use. Mathematical computer modeling was
developed for reservoir operation simulation and flood
control considering the restriction flows and hydrographs
for a 100-year return period. The return period considered
for dam safety was 1000 years. Finally, global analysis was
performed for both design conditions.
Key-words: flood control volumes, dam safety, rainfallrunoff model.
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RESUMO
A presente pesquisa teve como objetivo entender a dinâmica do fluxo de água e a interação entre águas superficiais,
subterrâneas e meteóricas, na bacia hidrográfica do rio Jacuípe, drenando uma área de 12.163 km2 na região semi-árida
baiana, por meio da utilização de traçadores ambientais. O escoamento superficial na bacia do rio Jacuípe apresenta uma
tendência de enriquecimento em isotópos pesados de montante a jusante, com pico no reservatório de São José do Jacuípe, o
que reflete a ação da evaporação ao longo da bacia e a interferência de aproveitamentos hídricos nos cursos d’água. Os resultados mostram a grande contribuição das águas meteóricas para o escoamento do rio e provimento dos reservatórios durante
o período chuvoso, entretanto durante o período seco o escoamento é predominantemente de contribuição subterrânea e de
águas armazenadas nos reservatórios.
Palavras-Chave: dinâmica de fluxo, semi-árido, traçadores ambientais.

degradação da qualidade da água em ecossistemas
hídricos, o que geralmente resultam em disputas
políticas ou conflitos de usuários (montante - jusante).
Segundo (Vitvar e Aggarwal, 2007) os fluxos
dos rios conduzem uma memória integrada dos
processos hidrológicos numa bacia e desde 1960, os
isótopos são usados para traçar caminhos de poluentes e perdas por evaporação em rios. Segundo Kendall e Coplen (2001) há uma correlação entre as
características isotópicas das precipitações e das
águas dos rios, sugerindo que, em grandes escalas,
os valores isotópicos nas águas de rios geralmente
trazem informações da composição isotópica das
precipitações.
Como uma grande fração da chuva retorna
para atmosfera pela evaporação, o valor isotópico
residual no fluxo do rio, quando monitorado regularmente, contém informações sobre o ciclo hidrológico e o tempo de trânsito. A hidrologia utiliza
isótopos ambientais estáveis e radioativos como ferramenta para obter informações sobre a circulação e
o tempo de trânsito da água no ciclo hidrológico.
Neste contexto, diferentes isótopos estáveis de um
mesmo elemento apresentam comportamentos dis-

INTRODUÇÃO
O semi-árido nordestino do Brasil é caracterizado por uma grande variação temporal e espacial
da precipitação, ocorrendo a estação chuvosa num
único período de 3 a 5 meses no ano e por pouca ou
nenhuma vazão de escoamento nos rios durante a
maior parte do ano. O atendimento a demanda da
população dessa região é um desafio constante na
busca de se atingir um nível satisfatório de convivência com essas características climáticas. Assim, o
conhecimento detalhado do ciclo hidrológico, principalmente do escoamento superficial e subterrâneo
se faz essencial para promover condições adequadas
de vida e desenvolvimento no semi-árido.
Estudos recentes (Vorosmarty e Meybeck,
2004) sugerem que os impactos de armazenamentos, desvios e redirecionamento de escoamento para
atendimento à demanda por água, hidrelétricas e
irrigação podem superar os impactos das recentes e
antecipadas mudanças climáticas nas vazões. Conseqüências desses efeitos incluem mudanças na freqüência e extensão de escoamentos, transporte de
sedimentos, alteração na recarga de aqüíferos e

27

Estudo da Dinâmica do Fluxo de Água ma Bacia do Rio Jacuípe por Meio de Traçadores Ambientais

Nacional de Recursos Hídricos — CNRH, que exige
uma formulação de diretrizes para a implementação
da Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH)
considerando a interdependência das águas superficiais, subterrâneas e meteóricas. Os instrumentos de
gestão definidos na PNRH e os mecanismos de implantação são diversos e vem exigindo uma identificação detalhada dos corpos de água superficiais e
subterrâneos e suas interconexões, a exemplo da
recente Resolução no 91/2008, que dispõe sobre
procedimentos gerais para o enquadramento dos
corpos de água superficiais e subterrâneos.
No presente trabalho foi feito um estudo da
dinâmica de fluxo de água na bacia do rio Jacuípe,
representativa do semi-árido baiano, integrante da
Rede de Hidrologia do Semi-árido (REHISA). Foram consideradas interações das águas superficiais,
subterrâneas e meteóricas, utilizando os isótopos
ambientais oxigênio-18 e deutério como traçadores
para aplicabilidade na gestão das águas dessa região.

tintos, produzindo uma separação parcial entre os
isótopos leves e pesados chamado de fracionamento
isotópico.
Segundo Vitvar e Aggarwal (2007) a vazão
dos rios carrega uma memória integrada dos processos hidrológicos numa bacia. O uso de isótopos estáveis do hidrogênio e oxigênio como traçadores em
estudos hidrológicos vem expandindo-se ao longo
das últimas cinco décadas. Com a descrição da variação sistemática das precipitações no mundo (Craig,
1961; Dansgaard, 1964), estes isótopos são utilizados
no desenvolvimento de teorias descritivas do fracionamento isotópico durante a evaporação (Craig e
Gordon, 1965); na aplicação e validação em estudos
de evaporação em reservatórios (Dincer, 1968; Gat,
1970; Dansgaard, 1964; Machavaran e Krishnamurthy, 1994; Gibson et al., 1996; Gibson, 2002); nos
estudos do comportamento do escoamento superficial (Hitchon e Krouse, 1972; Moore, 1989; Cameron et al., 1995; Gibson e Prowse, 2002); e na separação dos componentes do hidrograma (Wels et al.,
1991; Laudon e Slaymaker, 1997; Buttle e Peters,
1997).
Uma extensa revisão da aplicação dos traçadores isotópicos para estudos hidrológicos foi publicado por Mook e Vries (2001) e uma avaliação no
progresso da pesquisa em hidrologia isotópica com
foco na contribuição dos estudos canadenses foi
realizada por Gibson et al. (2005).
No semi-árido do nordeste brasileiro essa
metodologia de investigação vem sendo aplicada
para estudos relativos a água superficial no que se
refere a processos de salinização de açudes, perdas
por evaporação e interação rio-aquífero (Santiago,
1984; Pereira, 2006; Gomes et al., 2007).
Bennet (2008) realizou comparação entre
métodos da hidrometria com a abordagem isotópica. Neste trabalho as concentrações dos isótopos
estáveis do hidrogênio e do oxigênio foram utilizadas no aprimoramento de estimativas de produção
de água para cálculos de entrada de poluente em
reservatórios. Os resultados indicaram que a rede
hidrométrica falha em capturar a variabilidade hidrológica em sistemas sensíveis como pequenos
lagos evaporados e com baixo escoamento afluente.
Estimativas baseadas em isótopos capturam o comportamento da produção de água extremamente
baixa em áreas planas e desconectadas e o comportamento da produção de água extremamente alta
em outras áreas por ter fortes conexões com o fluxo
subterrâneo.
Essa conexão com o fluxo subterrâneo tem
recebido destaque na gestão de recursos hídricos,
conforme a Resolução no 15/2001 do Conselho

ÁREA DE ESTUDO
A bacia hidrográfica do rio Jacuípe totaliza
uma área de drenagem de 12.163 km2, com 36 municípios parcial ou totalmente inseridos. O rio Jacuípe é o maior contribuinte do rio Paraguaçu, com
escoamento no sentido geral oeste-leste. Essa bacia
tem grande importância para o Estado da Bahia,
apresentando uma complexidade elevada de gerenciamento e planejamento dos seus recursos hídricos,
devido principalmente a: i) intermitência do rio
principal em quase todo seu curso, ii) à existência
de dois importantes reservatórios (França e São José
do Jacuípe), iii) à intensa atividade industrial no
trecho baixo e, iv) ao alto grau de comprometimento das vazões regularizadas pelas barragens no atendimento às demandas.
O rio Jacuípe possui comprimento total de
437 km, nasce na Chapada Diamantina, no município de Morro do Chapéu, atravessa a região semiárida, até a confluência com o rio Paraguaçu nas
proximidades do lago da Barragem de Pedra do
Cavalo, situando-se na parte central norte da bacia
do rio Paraguaçu (Figura 1).
A bacia está inserida totalmente na região
semi-árida. No entanto, as características no relevo
permitem que existam variações climáticas ao longo
da bacia, apresentando maiores teores de umidade
nas suas extremidades devido à proximidade da
Chapada Diamantina nas suas nascentes, e ao Re-
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côncavo próximo à confluência com o rio Paraguaçu.
A partir de Morro do Chapéu, no sentido
oeste-leste, até São José do Jacuípe, chove anualmente entre 600 mm e 800 mm. Sua parte central
apresenta, todavia, regiões onde as chuvas são muito
escassas. A partir de São José do Jacuípe até Riachão
do Jacuípe, as chuvas médias anuais são inferiores a
700 mm, chegando a 400 mm anuais. Em direção ao
Recôncavo, a partir de Riachão do Jacuípe, os totais
anuais de chuva voltam a aumentar, chegando a
1.300 mm próximo à barragem de Pedra do Cavalo,
onde o rio Jacuípe desemboca no rio Paraguaçu. O
trimestre mais seco está compreendido entre os
meses de agosto e outubro, sendo o mês de setembro, em média, o mais crítico.

vando a análise da composição isotópica ao longo
do rio principal e seus afluentes principais. Foram
amostradas águas de chuva, subterrâneas, superficiais e armazenadas nos reservatórios (Figura 2 e Tabela 1).
O fracionamento isotópico pode ocorrer
com a mudança na composição isotópica pela transição de um componente de um estado físico para
outro (água líquida para vapor d'água), ou em outro componente (dióxido de carbono em carbono
orgânico de uma planta), ou pode se manifestar
como uma variação na composição isotópica entre
dois componentes em equilíbrio químico (bicarbonato dissolvido e dióxido de carbono).
No ciclo hidrológico o deutério (D) e o 18O
são traçadores perfeitos, cujas abundancias relativa
variam em função do percurso da água.
A abundância relativa da amostra é medida
por espectrometria de massa e expressa em partes
por mil ( ‰) com relação ao padrão de referência
internacional (VSMOW - Vienna Standard Mean
Ocean Water):
(‰)=(Ramosstra — Rpadrão)/ Rpadrão 102
onde R é a razão isotópica, entre os isótopos pesados
e os mais leves (mais abundantes), ou seja, 18O/16O e
D/H
Na ocorrência da evaporação, as águas residuais ficam mais enriquecidas em isótopos pesados,
apresentando valores de (‰) mais positivos ao
longo do percurso. Na condensação ocorrida para a
formação das nuvens ocorre o inverso, as moléculas
pesadas da água condensam-se mais facilmente,
deixando o vapor residual mais pobre em isótopos
pesados, apresentando valores de (‰) mais negativos.
A metodologia utilizada para a coleta das
águas e estocagem das amostras procedeu de acordo
com as instruções da Agência Internacional de Energia Atômica (IAEA) (UNESCO/IAEA, 2002).
Para a coleta da água de chuva foram utilizados
coletores com adição de óleo mineral para evitar a
evaporação. A coleta foi realizada mensalmente em
frascos totalmente preenchidos e devidamente fechados..
Para determinar a razão deutériohidrogênio (D/H), foi utilizado o método apresentado por Brand (Brand et al., 2000), que propôs a
redução de uma alíquota de água a centenas de
graus Celsius. Alíquotas de aproximadamente 1,0 μl
de cada amostra de água são injetadas em um reator

Figura 1 - Localização da Bacia do rio Jacuípe

A tipologia climática segundo Thorntwaite,
publicada em SEI (2007) apresenta para a região
próxima a nascente (Morro do Chapéu) clima subúmido a seco (C1dA’) e para o restante da bacia
clima semiárido (Dd’A’) com regime pluviométrico
sem estação definida.
A geologia da bacia do rio Jacuípe é bastante diversificada, apresentando rochas com idades
desde o Arqueano até o Recente. O embasamento
está relacionado com a unidade geotectônica denominada de Cráton de São Francisco. Apresentando geologia da região predominantemente o embasamento cristalino, complexo metassedimentar e
coberturas sedimentares.

METODOLOGIA
A amostragem na bacia do rio Jacuípe teve
início em junho de 2006. Foram realizadas cinco
campanhas de campo para coleta de amostras de
águas meteóricas, superficiais e subterrâneas objeti-
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Figura 2 - Pontos amostrados na bacia do rio Jacuípe e afluentes
Tabela 1 - Pontos de coleta na bacia do rio Jacuípe

Ponto
RJ_1
RJ_2
RJ_3
RJ_4
RJ_5
RJ_6
RJ_7
RJ_8
RJ_9
RJ_10
RJ_11
RJ_12
FR_6
SJ_5
AF_1
AF_2
AF_3
AF_4
AF_5
AF_6
AF_7
AF_8
AF_9
AQ_1
AQ_2

LOCALIDADE
Nascente principal - Morro do Chapéu
Cachoeira Domingos Lopes - nascente perene
Manguinhas — barramento Rio Jacuípe
Rio Jacuípe - estrada Várzea do Poço
Rio Jacuípe (Cigana)
Rio Jacuipe (Palmeirinha)
Rio Jacuípe - Estrada terra - Gavião/SJ
Rio Jacuipe - Morrinhos
Rio Jacuipe - Ponte - Gavião
Rio Jacuipe - Barreiros (10 km Nova Fátima)
Rio Jacuipe - Ponte - Riachão do Jacuípe
Rio Paraguaçu - Ponte - Feira de Santana
Descarga de fundo reservatório França
Descarga de fundo reservatório São José
Rio Barra do Ligeiro
Rio Ferro Doido
Barragem do Angelim — Rio Preto
Açude Umbuzeiros (perto rio dos Patos)
Rio dos Patos - afluente
Rio do Ouro - afluente
Rio sanharó (vertedouro açude) - afluente
Rio Grande - afluente
Riacho minação
Fazenda Oiti - poço
Fazenda Boa Vista - minação - afluente
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HDevice da Finningam, onde ocorre a reação de
oxidação do cromo a 850˚C, com conseqüente liberação do H2.
A metodologia analítica utilizada para se determinar o 18O na água é a proposta por Epstein e
Mayeda (1953), que consiste no equilíbrio isotópico
entre o gás carbônico e a água (CO2-H2O) numa
temperatura, geralmente, de 25,00,1oC, por pelo
menos 8h. O CO2 resultante desse equilíbrio foi
injetado em uma linha de purificação de CO2 de
alto vácuo, onde foram retiradas as impurezas (umidade e gases).
Após estes procedimentos as amostras de H2
e CO2 foram analisadas em espectrômetro de massa,
onde foram obtidos valores de D e δ18O.
Para controle da qualidade das medidas, foram utilizados padrões secundários acompanhando
cada lote, que é composto de amostras com composição isotópica conhecida e referenciada em relação
ao VSMOW.

sentou nesse período águas mais afetadas pela evaporação que a da barragem de Angelim e seu curso
d'água não apresentava fluxo suficiente para atingir
o rio principal, indicando que seu escoamento não é
dominado pela água subterrânea. O reservatório de
França, nesse período, traz um valor isotópico que
reflete as águas negativas da sua área de drenagem
sujeitas a exposição da evaporação, tornando-as mais
positivas que águas da chuva. Já o reservatório São
José apresenta águas mais afetadas pela evaporação
devido o tempo de residência de suas águas de aproximadamente quatro meses (Fontes, 2008).
Na segunda campanha, realizada em novembro de 2006, foi feito o monitoramento dos
principais afluentes do trecho do rio Jacuípe entre
os reservatórios de França e São José e incluída a
análise da água de uma nascente (AQ_2) no trecho
médio da bacia para comparação com os resultados
obtidos nos rios.
Na campanha de novembro de 2006 verifica-se que a composição isotópica das águas não seguiu a tendência natural de enriquecimento ao
longo do curso do rio, mas apresenta valores influenciados pelas chuvas que ocorreram no final de
outubro e início de novembro na região média e
baixa da bacia.
O afluente rio do Ouro (AF_6), mais extenso afluente do rio Jacuípe, foi amostrado nessa campanha e apresentou valores isotópicos próximos ao
da chuva ocorrida em França em outubro (δD=-3
‰). Entretanto, não houve escoamento suficiente
para atingir o rio principal. Para os pontos FR_6,
AF_3 e SJ_5 não houve alteração por representarem
amostragem nos reservatórios que devido ao tempo
de residência e ao grande volume de água armazenada nos reservatórios não sofreram renovação com
as chuvas recentes. Nesse trecho observou um pequeno enriquecimento nos isótopos pesados devido
a influência mais significativa da evaporação.
Na terceira campanha, realizada em abril de
2007, foi feita a caracterização do período chuvoso
da região, com os afluentes escoando e atingindo o
rio principal. Foram identificados cinco afluentes no
trecho entre os reservatórios de França e São José
do Jacuípe. Esse período também foi caracterizado
pelo vertimento dos reservatórios.
Verificou-se uma redução dos valores isotópicos das nascentes, refletindo as recargas dos aqüíferos pelas chuvas negativas de fevereiro de 2007
(δD=-44 ‰). Entretanto apesar de contribuir para
valores mais negativos nas águas armazenadas na
barragem do Angelim (AF_3), conferiram valores
mais positivos para a Cachoeira Domingos Lopes,
que antes apresentava fluxo proveniente de águas

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Análise temporal do escoamento na Bacia do rio Jacuípe
Os pontos de coleta estão distribuídos na
bacia em regiões de embasamento cristalino e metassedimentos (Figura 3).
Na primeira campanha, realizada em julho
de 2006, foram percorridos trechos do rio principal
e afluentes da nascente, com a finalidade de caracterizar o comportamento global da bacia. Neste ano
as chuvas ocorreram distribuídas entre os meses de
março e abril, num total de 352 mm e a coleta realizada em julho ainda refletiu a influencia desse evento chuvoso no escoamento de base de acordo com
os valores isotópicos encontrados De acordo com a
Tabela 2 e a Figura 3, o ponto RJ_2, a 65 km da
nascente, já demonstrava os efeitos do fracionamento isotópico pela evaporação das águas meteóricas,
com valores mais positivos em 13‰ para o δD do
que a nascente principal localizada no ponto RJ_1.
Nessa campanha foi verificado o enriquecimento das águas ao longo do rio, principalmente
após o reservatório de São José, os valores de δD
variaram de -2‰ (reservatório de França) para
+20‰ (reservatório de São José do Jacuípe). A barragem de Angelim (AF_3), apesar de ter um grande
espelho d'água exposto, não apresentava águas afetadas pela evaporação, indicando contribuição permanente do rio Preto com escoamento regido pelas
águas subterrâneas. O rio Ferro Doido (AF_2) apre-
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Tabela 2 - Valores isotópicos por campanha

Ponto
RJ_1
RJ_2
RJ_3
RJ_4
RJ_5
RJ_6
RJ_7
RJ_8
RJ_9
RJ_10
RJ_11
RJ_12
FR_6
SJ_5
AF_1
AF_2
AF_3
AF_4
AF_5
AF_6
AF_7
AF_8
AQ_1
AQ_2

5/7/2006
δ18O δ2H
-3,2
-20
-0,9
-7
-0,9
-4
3,8
18
-0,6
-2
4,1
20
-1,5
-8
-0,9
-4
-1,1
-7
-4,1
-25
-

7/11/2006
δ18O δ2H
-3,2
-19
-0,4
-2
-0,4
0
-0,5
0
-0,3
-1
-1,7
-8
-0,4
0
0,2
1
3,8
19
-0,2
0
3,7
14
1,8
10
6,4
30
-1,5
-4
-1,4

-8
-25
-5

Ponto

12/12/2006
δ18O δ2H
0,7
0
0
-1
0,4
0
-0,5
-5
0,7
4
3,2
21
-

RJ_1
RJ_2
RJ_3
RJ_4
RJ_5
RJ_6
RJ_7
RJ_8
RJ_9
RJ_10
RJ_11
RJ_12
FR_6
SJ_5
AF_1
AF_2
AF_3
AF_4
AF_5
AF_6
AF_7
AF_8
AQ_1
AQ_2

21/4/2007
δ18O δ2H
-1,8
-12
-1,2
-10
-1,4
-10
-1,8
-14
-2
-13
-0,9
-7
3,8
17
1,8
4
-0,5
-5
4,1
19
-2,3
-18
-2,3
-19
-2,2
-18
-0,5
-7
-0,6
-5
2,4
9
1,4
4
-1,4
-12

1/8/2007
δ18O δ2H
-3
-17
-0,3 -5
-0,4 -2
-0,8 -4
-0,7 -4
0,7
2
3 2 14
3,8
15
-0,8 -6
-2,2 -16
2,6
12
4,2
19
-1,2 -11
-0,2 -5
2,3
9
5,3
24
5,4
21
-1,6 -11

9/11/2007
δ18O δ2H
-3.0
-17
1.4
7
0,6
-1
0,0
-5
-0,1
-6
4,4
17
4,4
21
-0,6
-7
-1,1
-9
4,4
11
13,4 63
2,2
9
9,1
32
6,9
30
10,5 47
-

presença do escoamento subsuperficial que ainda
contribuía para o escoamento do rio principal. A
descarga de fundo do reservatório do França (FR_6)
demonstra uma renovação completa das águas de
acordo com os resultados isotópicos desta campanha, uma vez que a descarga de fundo passa a apresentar os valores isotópicos da vazão afluente ao
lago.
A quinta campanha, realizada em novembro
de 2007, possibilitou a caracterização do período
mais seco da região para a presente pesquisa, com as
nascentes secas e a vazão do rio reduzida, assim como os níveis dos reservatórios. O δD variou de -19
‰ no ponto RJ_2 (Cachoeira Domingos Lopes),
ponto que reúne as nascentes do rio, a +21 ‰ no
ponto RJ_11 (Riachão do Jacuípe), refletindo a ação
da evaporação ao longo da bacia.
No trecho alto da bacia apenas a Cachoeira
Domingo Lopes (RJ_2) apresentava vazão e com δD
negativo, indicando que seu escoamento no período
seco é proveniente de lençóis subterrâneos que na
bacia apresentou valores -25 ‰ para o δD. A Barra-

subterrâneas com valores mais empobrecidos e passaram a receber contribuição do escoamento superficial (mais positivo). Com a ocorrência das chuvas
esta cachoeira passa a receber contribuições do escoamento superficial da área de drenagem.
As águas do rio Jacuípe permanecem empobrecidas até a entrada do reservatório de São José.
Apenas os afluentes com reservatórios guardam
valores mais positivos devido ao efeito da evaporação. O reservatório de São José elevou seu nível
significativamente o que necessitou a abertura total
das válvulas de descarga de fundo. Isso gerou em
Gavião (RJ_9) o escoamento das águas afetadas pela
evaporação do reservatório (isotopicamente mais
enriquecidas). Em Riachão do Jacuípe (RJ_11) a
influência desse reservatório na vazão do rio Jacuípe
apresenta-se menos significativa, devido a contribuição das águas das chuvas.
Em agosto de 2007 foi realizada a quarta
campanha, repetindo o monitoramento dos pontos
da campanha anterior. Neste período os afluentes
não atingiam mais o rio principal, ficando apenas a
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impacto de pequenos reservatórios ao longo do rio,
uma vez que RJ_3 é amostrado no lago do reservatório de Manguinhas.
Após a ocorrência de chuvas intensas os valores de  são próximos aos das chuvas e desse afluente que tem caráter efêmero. No período de transição, quando as chuvas são mais escassas e positivas
(δD=+5 ‰), o rio fica com águas mais afetadas pela
evaporação que o reservatório de França.
A marca isotópica em RJ_3, apesar de ser referente a águas armazenada em um reservatório de
pequeno porte, nas primeiras campanhas apresentou um empobrecimento em D em relação ao ponto anterior. Nas campanhas seguintes verifica-se um
aumento do D, que passa de -10 ‰ em abril para
+7 ‰ em novembro, enquanto que em RJ_4 passa
de -10 ‰ em abril para -1 ‰ em novembro. Essa
variação reflete a influência do barramento de Manguinhas existente neste trecho do rio.
Na campanha de agosto, quando o nível dos
aquíferos ainda está refletindo as chuvas de fevereiro de 2007, o ponto RJ_3 mostra-se mais negativo
que RJ_4, indicando contribuição ou mistura com
águas mais profundas, portanto mais empobrecidas
em isótopos pesados.
Próximo a localidade de Morrinhos, depois
do barramento de Manguinhas (RJ_3), foi amostrado o ponto RJ_8, aonde a água vem mais afetada
pela evaporação, indicando que não há mais contribuição predominante da água do reservatório de
França para o fluxo do rio neste ponto.
Entre RJ_3 e RJ_8 houve um enriquecimento em deutério de +3 ‰ nesta campanha. Seu comportamento fica então caracterizado por acompanhar a composição das águas meteóricas, pois no
período de chuvas mais intensas fica mais negativa e
no período de chuvas escassas mais positivas, como
ocorre com as próprias águas dessas chuvas. Reflete
ainda a evaporação ocorrida na sua área de drenagem. Na campanha de novembro de 2007 a variação
entre as composições isotópicas do deutério entre
RJ_3 e RJ_8 foi de +10 ‰.
Em abril de 2007 (terceira campanha) o
ponto RJ_8 recebeu contribuição do afluente rio
Sanharol (AF_7), entretanto apresenta composição
isotópica similar a da chuva, sendo a vazão formada
predominantemente por essas águas pluviais, com
menor contribuição do AF_7, uma vez que o rio
Sanharol, tem águas mais enriquecidas em isótopos
pesados, devido à alta residência das águas no reservatório localizado em seu curso. No ponto amostrado próximo a cidade de Gavião (RJ_9), há uma entrada de água enriquecida logo após o período de

gem Angelim (AF_3) apresentou uma elevação nos
valores isotópicos, diferentemente do que foi observado na primeira campanha, indicando uma redução nos níveis dos aqüíferos, que contribuíam para
manter uma água acumulada mais empobrecida em
isótopos pesados, e revelando a ação da evaporação
em suas águas. Nessa campanha observa-se um enriquecimento nos valores isotópicos das águas dos
afluentes pela ação da evaporação. Apenas os reservatórios com elevado tempo de residência de suas
águas apresentaram redução dos isótopos pesados
no ponto coletado (FR_6 e SJ_5) referente à suas
descargas de fundo.
Nessa campanha foi observado valores mais
empobrecidos em isótopos pesados para o FR_6,
indicando a contribuição maior das águas superficiais armazenadas para o fluxo do rio em relação ao
período referente a campanha anterior.
Análise espacial do escoamento na Bacia do rio Jacuípe
O escoamento superficial na bacia do rio Jacuípe apresenta uma tendência de enriquecimento
de montante a jusante com pico no reservatório de
São José, conforme apresentado na Figura 4.
A nascente perene do rio fica na Cachoeira
Domingos Lopes (RJ_2), lugar que reúne as diversas
nascentes intermitentes desse rio, com contribuição
permanente do rio Preto, que percorre alguns trechos em cavernas.
No trecho do rio entre os reservatórios de
França e São José, a composição isotópica da água
tem um comportamento similar entre os lugarejos
de Palmeirinhas (RJ_6) e Cigana (RJ_5), não havendo variação espacial, apenas temporal. Após as
chuvas de fevereiro, na campanha de abril, os valores isotópicos desses pontos refletiam a composição
da chuva. Na próxima campanha (agosto/2007) a
evaporação tornou a água mais positiva nesse trecho
indicando que não há contribuição da água subterrânea e ocorrência de mistura na vazão do rio.
No próximo ponto de análise, RJ_4, perto
da localidade de Umbuzeiros, o rio Jacuípe recebe
em período de chuvas intensas a contribuição do
seu maior afluente que trazem águas mais positivas
que o rio principal, o rio do Ouro (AF_6), assim
como do rio Grande (AF_8) que também é positivo,
mas não tem sua vazão sustentada por muito tempo.
AF_6 apresentou -5 ‰ para o valor de δD em abril
de 2007, enquanto o rio principal apresentava -14
‰, já o AF_8 apresentava +4 ‰.
A comparação entre os pontos RJ_3 e RJ_4,
distante 3 km um do outro, possibilita verificar a
contribuição do afluente rio dos Patos (AF_5) e o
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Figura 4 - Variação do δD‰ ao longo do rio Jacuípe nas cinco campanhas.

confirmando que o escoamento em região semiárida é resposta direta a ocorrência de chuvas.
Para a caracterização das águas superficiais
da bacia do rio Jacuípe no período estudado foi
utilizada a linha de evaporação local definida por
Fontes (2008), que reflete as características de bacias do semi-árido com predominância de águas evaporadas em seus mananciais, inclusive na época mais
chuvosa e úmida. A linha de evaporação local (LEL)
tem inclinação de 4,8 (valor médio de todas as campanhas), valor esperado no semi-árido para águas
que sofreram evaporação. A Figura 5 ilustra a LMG e
a LEL para a Bacia do rio Jacuípe.

chuva. Isso ocorre indicando que o fluxo é proveniente do reservatório e que em novembro de 2006 foi
proveniente da chuva ocorrida só nessa área, misturada com as águas vindas do reservatório. O tempo
de escoamento desse ponto relativo à contribuição
de chuvas intensa foi inferior a três meses no período de investigação de acordo com as visitas a campo
realizadas e os afluentes que contribuem para esse
ponto pararam de correr em aproximadamente um
mês. Em abril de 2007, confirma-se a influência da
barragem nesse ponto, que apresenta valores de +17
‰, contrastando com os valores negativos dos demais pontos do rio e compatível com o valor de +19
‰ medido na descarga de fundo do São José.
Em Riachão do Jacuípe (RJ_11), devido à
maior área de drenagem, as águas ficam menos positivas, até que águas do reservatório sejam predominantes na vazão dessa seção. No encontro com o rio
Paraguaçu (RJ_12) as águas do rio Jacuípe são mais
volumosas e no período estudado não foram percebidas variações nos valores de .
Os valores de D para águas subterrâneas ficaram entre -25 e -17 ‰. Já os afluentes do rio Jacuípe apresentaram valores em média mais enriquecidos, com exceção do período de chuvas intensas,
quando o escoamento de toda bacia apresentou D
entre -5 a -14 ‰, influenciadas pela água de chuva

Tabela 3 - Valores ajustados do D(‰)  18O (‰) para
as quatro campanha e valor médio.
Bacia
do
Jacuípe
10 Campanha
20 Campanha
30 Campanha
40 Campanha
50 Campanha
LEL
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R

Ajuste linear
(5,2±0,2). 18O
(4,9±0,2). 18O
(5,5±0,2). 18O
(4,9±0,2). 18O
(4,7±0,2). 18O
(4,8±0,1). 18O

-(1,3±0,5) ‰
- (0,7±0,5) ‰
- (3,8±0,4) ‰
- (2,4±0,4) ‰
- (3,7±1,1) ‰
- (2,4±0,3) ‰

0,99
0,98
0,99
0,99
0,99
0,99
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Tabela 4 - Resumo da origem do escoamento nos pontos monitorados ao longo do rio Jacuípe.

Ponto

Localidade

RJ_1

Nascente
Cachoeira Domingos
Lopes

RJ_2
RJ_3

Manguinhas

RJ_4

Umbuzeiro

RJ_5
RJ_6
RJ_7
RJ_8
RJ_9
RJ_10
RJ_11
RJ_12

Cigana
Palmeirinha
Gavião
Morrinhos
Gavião
Barreiros
Riachão do Jacuípe
Ponte - Feira de Santana

chuva

água subterrânea

chuva e rio dos Patos

água armazenada e
água subterrânea

chuva, rio do Ouro e
rio Grande
chuva
chuva
chuva
chuva e rio Sanharol
reservatório SJ
chuva
chuva
rio Paraguaçu

LEL

100

área de drenagem
reservatório FR
reservatório FR
reservatório SJ
área de drenagem
reservatório SJ
reservatório SJ
área de drenagem
rio Paraguaçu

lips et al. (2002), para a bacia do Rio Grande, região
árida no suldoeste dos EUA, que foi de D(‰)= 5,1
18O - 28‰.

Rio Jacuípe

120



D= *(4,8±0,1)‰-(2,4±0,3)‰

1a Campanha
2a Campanha
3a Campanha
4a Campanha
5a Campanha

80

D(‰)

Origem predominante do escoamento
Periodo chuva intensa
Período seco
água subterrânea
água subterrânea

60
40

LM

G

CONCLUSÕES

L
LE

Os resultados obtidos nesse trabalho possibilitam o entendimento do fluxo de água em bacias
hidrográficas e interação entre águas superficiais,
subterrâneas e meteóricas em cenários com rios de
fluxo intermitente, chuvas concentradas em curtos
períodos com eventos chuvosos extremos.
A variação espaço-temporal dos isótopos
permitiu estabelecer a origem do escoamento nos
pontos amostrados do rio principal identificando as
inferências das águas subterrâneas e meteóricas.
No trecho próximo a nascente, verifica-se a
predominância da contribuição da água subterrânea, entretanto foi observado presença de poços
que interferem no fluxo superficial fazendo com
que o rio Jacuípe, no trecho alto, tenha seu escoamento mantido predominantemente na ocorrência
de chuva.
Os resultados mostram a grande contribuição das águas meteóricas para o escoamento do rio
e provimento dos reservatórios durante o período
chuvoso, entretanto durante o período seco o escoamento é predominantemente de contribuição subterrânea (principalmente próximo a nascente) e
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Figura 5 - Diagrama do D(‰)  18O (‰) dos pontos
amostrados durante as quatro campanhas no rio Jacuípe.

O coeficiente de correlação de 0,99, para a
linha de evaporação local, indica que os valores de
D(‰) e 18O (‰) estão bem correlacionados,
inclusive os valores parciais indicados na Tabela 3.
A Tabela 4 sintetiza a origem do escoamento nos pontos monitorados ao longo do rio Jacuípe.
As linhas de evaporação local (referente as
águas superficiais) na bacia do rio Jacuípe apresentam inclinação menor que 8, indicando que são
águas mais evaporadas, corroborando com o resultado de Matsui (1978), para a bacia do rio Pajeú
(PE), que foi de D(‰)= 6,4 18O+5,5‰; e de Phil-
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Geochimica et Cosmochimica Acta, 36:1337–1357.
Kendall C. e Coplen T. 2001. Distribution of oxygen-18 and
deuterium in river waters across the united states,
Journal Hydrol. Processes, 15:1363–1393.
Laudon H. e Slaymaker O. 1997. Hydrograph separation using
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alpine example. Journal of Hydrology, 201:82–101.
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provenientes das águas armazenadas nos reservatórios.
Este entendimento da dinâmica de fluxo das
águas da bacia do rio Jacuípe pode contribuir com a
gestão dos recursos hídricos desta área, que deve ser
definida de acordo com as diretrizes do CNRH,
subsidiando o processo de tomadas de decisão embasado no comportamento do rio principal, considerando a interdependência das águas superficiais,
subterrâneas e meteóricas.
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Study of Water Flux Dynamics in the Jacuipe River
Basin Using Environmental Tracers
ABSTRACT
This research aims at the study of water flux and
interaction of surface water, ground water and meteoric
water in the Jacuípe river basin, a 12,163 km2 area representative of the semiarid region in State of Bahia, using
environmental tracers. The results show the potential of
environmental tracers to understand the hydrologic cycle in
the study area which has insufficient hydrologic measured
data. The runoff in the Jacuípe river basin shows a trend of
heavy isotope enrichment downstream with a maximum
value in São José do Jacuípe reservoir, which reflects the
evaporation effect over the river basin and the interference
of stream exploitation. The results shows the contribution of
meteoric waters to runoff and reservoir supply when heavy
rainfall occurs, but in the dry season the runoff is mainly
from groundwater contributions and water supply in reservoirs.
Key-words:Flux dynamics, semi-arid, environmental tracers.
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RESUMO
O Ribeirão dos Müller é afluente do Rio Barigui, situado a oeste do município de Curitiba — PR. Nasce em uma
densa área populacional, composta de residências e comércios, atravessa toda a extensão do Campus da Universidade Positivo e grande parte da cidade industrial de Curitiba, onde deságua no Rio Barigui. É formado por uma pequena bacia hidrográfica com 10,29 km2 de área. Como muitos rios do município, o Ribeirão dos Müller vem passando por um processo de
degradação e ou poluição, principalmente pela falta de infraestrutura de saneamento básico da região. O objetivo do trabalho foi avaliar a qualidade das águas do Ribeirão, no trecho em que corta a Universidade Positivo, e verificar se a situação
atual em que se encontra é compatível com a Classe 3, na qual foi enquadrado, segundo a portaria SUREHMA no 92 de 20
de setembro de 1992, artigo 1o, inciso VII. A avaliação da qualidade das águas do Ribeirão dos Müller foi feita por parâmetros físico-químicos e microbiológicos. Foram coletadas 24 amostras, entre fevereiro a agosto de 2007. Dentro do Campus da
Universidade Positivo, o Ribeirão dos Müller apresenta um odor desagradável e coloração acinzentada, semelhante ao esgoto
doméstico. Os resultados indicaram baixa concentração de Oxigênio Dissolvido (OD), com valores de 1,14 ± 0,94 mg.L-1,
alta concentração de matéria orgânica (DQO), com valores igual a 250,82 ± 186,48 mg.L-1, e presença de metais traços
como o chumbo (Pb), com valores igual a 1,55 ± 0,04 mg.L-1. Os resultados também mostraram altas concentrações de coliformes totais (CT), 16 x 106 NMP.100 mL-1, coliformes termotolerantes, com 10 x 106 NMP.100 mL-1, com presença de
Escherichia coli em todas as amostras. A atual situação do Ribeirão dos Müller é crítica, ultrapassa todos os limites estabelecidos pelo CONAMA 357/05 para uma classe 3.
Palavras chaves: Rio, qualidade da água, esgoto, águas urbanas poluídas.

O estudo foi realizado para o Município de
Curitiba que é dividido, basicamente, em seis grandes Bacias Hidrográficas: Iguaçu, Atuba, Bacacheri,
Belém, Passaúna, Ribeirão dos Padilha e Barigui. A
bacia hidrográfica do rio Barigui apresenta forma
alongada com área de drenagem igual a 279,11 km²,
sendo 140,8 km² no Município de Curitiba. Tem
como principais afluentes o rio Vila Formosa, rio
Passo do França, arroio do Andrada, arroio da Ordem, arroio Pulador, rio Tanguá, rio Uvu, rio Campo Comprido e o Ribeirão dos Muller.
Desde 1992, o Instituto Ambiental do Paraná (IAP) faz o monitoramento da qualidade das
águas nas principais bacias hidrográficas do Município de Curitiba e região metropolitana, com a finalidade de informar a população sobre as condições
de qualidade dos recursos hídricos, além de servir
como suporte para: o planejamento local e regional,
a gestão dos recursos hídricos e a avaliação dos programas de saneamento e recuperação ambiental.

INTRODUÇÃO

O desenvolvimento ocorrido no Brasil,
principalmente nas últimas três décadas, tem produzido impactos significativos ao meio ambiente, causados pelo elevado grau de urbanização, que na
maioria das vezes, ocorreu sem um planejamento
sobre uso e ocupação do solo e sem um plano de
gestão integrado de bacias hidrográficas. Isto acelerou a degradação dos recursos naturais, principalmente hídricos, através da contaminação dos mananciais superficiais e subterrâneo, tornando-os
indisponíveis para o uso humano.
A bacia hidrográfica é um cenário para a
gestão ambiental e nela podem estar concentradas
todas as atividades geradas naturalmente ou por
ações antrópicas (Zorzal et al., 2005).
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cipalmente, pela falta de proteção do solo, somado
ao lançamento de resíduos sólidos (lixo) no sistema
de drenagem, perda da qualidade das águas superficiais e subterrâneas geradas pela lavagem de ruas,
transportes de materiais sólidos, e ligações clandestinas de esgotos, ou seja, a disposição de esgotos sem
tratamento é a principal fonte de poluição dos recursos hídricos e está diretamente associada à falta
de infra-estrutura de saneamento (Tundisi, 2005).
As impurezas da atmosfera ou do solo, carregadas pelas chuvas, lixo jogado em vias públicas,
defensivos agrícolas e fertilizantes utilizados na agricultura e desmatamento, no entanto, também são
considerados importantes poluentes dos recursos
hídricos (Philippi; Martino, 2005).
Segundo o IBGE (2000), no Brasil, 47,8%
dos domicílios não têm coleta de esgoto, 32% possuem coleta, no entanto o esgoto não é tratado, e
somente 20,2% dos domicílios têm esgoto coletado
e tratado. Esse esgoto, tratado ou não, na maioria
dos casos, é lançado nos rios, ou seja, segundo a
mesma pesquisa, 84,6% dos esgotos in natura são
lançados diretamente nos rios. Em Curitiba, segundo dados da Companhia de Saneamento do Paraná
(SANEPAR, 2008), 89,42% do esgoto coletado recebem tratamento; ao passo que o atendimento de
rede de esgoto não ultrapassa 82,07%. Portanto,
pode-se concluir que, aproximadamente, 30% de
todo o esgoto gerado em Curitiba é lançado in natura nos rios e afluentes como o Bacacheri, Belém,
Padilha, Atuba, Iguaçu e Barigui (do qual o Ribeirão
dos Müller é afluente). Esses rios percorrem as áreas
mais urbanizadas da cidade de Curitiba e têm a qualidade de suas águas comprometidas não só pelo
esgoto sanitário, mas em muitos casos pelo industrial (Zorzal et al., 2005).
Scheffer et al. (2007) fizeram uma caracterização físico-química (denominada pelos autores de
parâmetros aquáticos) nos rios Iraí, Belém, Iguaçu e
Barigui do município de Curitiba e concluíram que
o nível de ocupação e as atividades desenvolvidas na
região da bacia têm forte influência nas características do rio. Destacam que o descarte clandestino de
esgoto doméstico é a principal fonte de poluição.
O uso e ocupação da bacia hidrográfica apresentam reflexos diretos na qualidade da água e
nas populações que vivem próximas a ela, que podem ser mensurados e quantificados pelos indicadores ou parâmetros da qualidade da água (Cunha et
al., 2005).
A resolução CONAMA 357 de 2005, Art. 3º,
classifica as águas doces, salobras e salinas do Território Nacional segundo a qualidade requerida para
os usos preponderantes e o Art. 4º classifica as águas

Na bacia do rio Barigui são cinco pontos de monitoramento, quatro pontos distribuídos ao longo do
leito do rio Barigui e um ponto na foz do rio Uvu,
afluente da margem direita. Em todos os pontos de
monitoramento, de 1992 a 2009, a classificação varia
entre poluída e muito poluída (IAP, 2009). Nenhum
ponto de monitoramento, porém, está localizado no
Ribeirão dos Müller.
Esse ribeirão localiza-se na região oeste da
cidade de Curitiba, atravessando os bairros de Campo Comprido e Cidade Industrial. Drena uma área
de aproximadamente 10,29 km2 e abrange uma
região composta por residências, indústrias, comércio e pelo Campus da Universidade Positivo.
Por se tratar de uma bacia urbana, sofre
muitos desequilíbrios ambientais, consequência das
ocupações irregulares das margens, da falta de infraestrutura de saneamento básico como: coleta e
tratamento de esgoto sanitário, disposição adequada
dos resíduos sólidos e um sistema eficiente de drenagem urbana. Além disso, devido ao processo de
urbanização, sofre com o desmatamento, confinamento do leito e impermeabilização do solo.
Assim, o objetivo deste trabalho é avaliar a
qualidade da água do ribeirão dos Müller, no trecho
em que corta a Universidade Positivo, e verificar se a
situação atual em que se encontra é compatível com
a Classe 3 na qual foi enquadrado, segundo a portaria SUREHMA no 92 de 20 de setembro de 1992,
artigo 1o, inciso VII. A classificação 3, conforme o
CONAMA 357/05, refere-se ao abastecimento para
consumo humano, após receber tratamento convencional ou avançado, irrigação arbórea, cerealíferas e forrageiras, pesca amadora, recreação secundária e dessendentação de animais.

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
A população é figura principal no desenvolvimento urbano. No Brasil, 83% do total da população residem em área urbana, com conseqüente proliferação das áreas de periferia, próximas a mananciais, o que aumenta os problemas de poluição e
inundações. Um exemplo é a ocupação irregular das
regiões ribeirinhas, que pertencem ao poder público, as quais são invadidas pela população de menor
renda, gerando impactos freqüentes (Tucci, 2005).
Essas regiões são ambientalmente frágeis, formadas
por fundos de vales, encostas e áreas de proteção
ambiental (Pereira, 2001).
A urbanização tem como principal impacto
o aumento da carga de sedimentos provocada, prin-

40

RBRH — Revista Brasileira de Recursos Hídricos Volume 16 n.3 - Jul/Set 2011, 39-47
doces em classe Especial, 1, 2, 3 e 4, especificando os
possíveis usos.
No Paraná o enquadramento dos cursos de
água foi estabelecido através de 16 portarias da antiga Superintendência de Recursos Hídricos e Meio
Ambiente do Estado do Paraná (SUREHMA), uma
para cada bacia hidrográfica do Estado, que teve
como base a antiga portaria do CONAMA No. 20 de
1986. Os cursos de água pertencentes à bacia hidrográfica do Iguaçu foram enquadrados, segundo a
Portaria SUREHMA No 92 de 20 de setembro de
1992, artigo 1o, como classe 2, estando entre as exceções, através do inciso VII, o Rio Barigui e seus
afluentes localizados à jusante do Parque Barigui,
como é o caso do Ribeirão dos Müller, objeto deste
estudo, que foram enquadrados como classe 3, pois
estão situados em áreas industriais e de grandes
centros urbanos.
No entanto, a dificuldade de se enquadrar
rios urbanos com grande aporte de poluição tem
suscitado ações no sentido do estabelecimento de
um enquadramento com metas progressivas pactuado no ambiente dos comitês de gestão de recursos
hídricos (Knapik, 2007).

Campus da
Universidade Positivo

Figura 1 — Foto da área da Bacia Hidrográfica do Ribeirão
dos Müller, com destaque ao talvegue principal do Ribeirão (SMMA, 2010)

MATERIAL E MÉTODOS

A vazão média do Ribeirão dos Müller foi
estimada por regionalização de vazão, pois não há
nenhuma estação fluviométrica em operação no
Ribeirão. O método adotado para a estimativa da
vazão média de longo período foi proposto por
CEHPAR (1999), que utilizou dados de 57 estações
fluviométricas com áreas de drenagem menores que
5000 km2, compreendendo a totalidade dos rios
pertencentes ao estado do Paraná. A vazão média
de longo período estimada foi de 0,185 m3.s-1, com
limites de confiança de 95% iguais a 0,163 m3.s-1 e
0,207 m3.s-1. A vazão mínima de estiagem de sete dias
consecutivos para tempo de recorrência de 10 anos
(Q7,10) foi estimada em 0,039 m3.s-1, com intervalo de
confiança de 95% entre 0,036 m3.s-1 e 0,042 m3.s-1.

Área de estudo
A bacia hidrográfica do Ribeirão dos Muller,
afluente da margem direita do Rio Barigui (Fig. 1),
localiza-se no Primeiro Planalto Paranaense, entre as
coordenadas de latitude 25º13’24” e 25º38’23” sul e
longitude 49º15’00” e 49º22’29” oeste (IAP, 2009). A
área da bacia apresenta-se com 42,68% urbanizada,
36,76% com solo descoberto, 16,55% com vegetação
rasteira, 2,6% com vegetação densa e apenas 1,4%
da área é coberta por água (Antonietto; Gomes,
2001).
O clima predominante da região, segundo
classificação de Köppen, é o Cfb, clima subtropical
com verão fresco e úmido e temperaturas variando
entre 10ºC e 22ºC; o inverno é brando com temperaturas entre -3 ºC e 18 ºC. As chuvas são distribuídas por todos os meses, ocorrendo precipitação
diária superior a 30 mm. Entretanto, entre março e
agosto de 2007, período em que foi monitorada a
qualidade da água do ribeirão, o índice pluviométrico médio diário foi de 13,3 mm, com mínima de 0,2
mm e máxima de 54,8 mm (observado no dia 08 de
maio de 2007) (SIMEPAR, 2007).

Ponto de coleta
A avaliação da água do ribeirão foi feita entre fevereiro a agosto de 2007 (incluindo três estações do ano: verão, outono e inverno). Foram coletadas 24 amostras e realizadas análises físicoquímicas e biológicas. Todas as coletas de amostras
foram realizadas no mesmo ponto (coordenadas
25º26’31” S e 49º21’26” W), em local de remanso,
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próximo ao Biotério da Universidade Positivo (Fig.
2).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados dos parâmetros analisados indicam um alto grau de poluição do Ribeirão dos
Müller, principalmente por esgoto doméstico. Os
valores mínimos e máximos e a média aritmética,
com seu respectivo desvio padrão, estão apresentados na Tab. 1.

Ponto de
coleta

Tabela 1 - Valores mínimos e máximos e a média aritmética, com seu respectivo desvio padrão dos parâmetros
físico-químicos monitorados durante
o período de avaliação.

Figura 2 — Foto do local de coleta de amostra — Ribeirão
dos Müller, Campus da Universidade Positivo.

Cor (uC)

Mín.
10,00

Valores
Máx.
Méd. e DP
55,00
26,80 ± 11,21

Turbidez (UNT)

13,69

159,00

46,64 ± 34,10

T (oC)
ST (mg.L-1)

13,30
100,02

23,10
1180,04

17,20 ± 2,24
472,20± 324,80

STV (mg.L-1)
STF (mg.L-1)

20,03
10,10

680,01
1100,11

168,90 ± 145,4
315,20 ± 287,4

SST (mg.L-1)

60,04

200,13

105,00 ± 43,14

SSV (mg.L-1)
SSF (mg.L-1)

20,03
10,07

1400,17
140,03

56,67 ± 39,22
48,33 ± 34,93

SDT (mg.L-1)

20,01

1.120,13

329,36± 351,22

OD (mg.L-1)
DQO(mg.L-1)

0,46
51,00

3,95
676,00

1,14 ± 0,94
250,82± 186,48

Parâmetros

Parâmetros
Os parâmetros físico-químicos e microbiológicos seguiram as rotinas descritas no Standard
Methods for the Examination of Water and Watewater
(APHA, 2000), As análises de: Temperatura, Cor,
Turbidez, pH e Oxigênio Dissolvido (OD), foram
feitas in loco (eletrométrico); Sólidos totais (ST),
Sólidos Totais Voláteis (STV), Sólidos Totais Fixos
(STF), Sólidos Suspensos Totais (SST), Sólidos Suspensos Voláteis (SSV), Sólidos Suspensos Fixos
(SSF), através do método gravimétrico; Nitrogênio
Amoniacal (NH4) pelo método de microKjeldahl;
Demanda Química de Oxigênio (DQO), por refluxo fechado; Fósforo Total (P), por ácido Ascórbico;
Coliformes Totais (CT), Coliformes Termotolerantes ou Fecais (CF) e Escherichia coli, foi utilizada a
técnica dos tubos múltiplos.
Também foram feitas análises de Alcalinidade Total e a Bicarbonato (AB), seguindo a metodologia descrita por Ripley et al. (1986) e de Ácidos
Voláteis Totais (AVT), de acordo com a metodologia descrita por Dilallo e Albertson (1961).
A verificação da qualidade da água do Ribeirão quanto à presença de elementos-traço foi
realizada em única amostragem. A abertura das
amostras seguiu os procedimentos descritos pela
Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB, 2004). Os elementos analisados foram
Chumbo (Pb), Cromo (Cr), Cobre (Cu), Zinco
(Zn), Cádmio (Cd) e Níquel (Ni). A leitura das amostras foi por espectrofotômetro de absorção.
Todas as análises foram feitas em duplicata.

pH

6,70

7,80

7,30 ± 0,24

AB (mgCaCO3.L-1)

19,10

48,30

35,20 ± 9,12

AVT (mgAcH.L-1)

18,10

99,03

37,90 ± 19,50

-1

N (mgNH4.L )

7,20

19,80

15,40 ± 3,560

P (mgPO4.L-1)

1,40

5,80

3,93± 1,43

Os resultados mostraram valores entre 10 e
50 uC, no entanto, os resultados obtidos nas análises
de cor não foram tão elevados quanto os obtidos por
Covatti e Queiroz (2007), em alguns trechos do rio
Cascavel, sub bacia do rio Cascavel no baixo rio
Iguaçu — PR, que foram entre 50 e 220 uC, atribuídos aos impactos causados por ações antrópicas. von
Sperling et al. (2007), citam que a cor encontrada
em rios impactados por esgotos domésticos geralmente está entre 35 e 200 uC.
Nas observações visuais, as águas do ribeirão
têm uma coloração acinzentada, com alguns pontos,
às margens, com coloração negra (Fig. 3). A coloração acinzentada, com proximidade à negra, é o
resultado das fases de decomposição e concentração
da matéria orgânica (Mota, 2006).
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Machado et al. (2007) avaliaram a qualidade
da água do Ribeirão Piambu — MG, antes e após o
lançamento de água residuária doméstica e de laticínio, e observaram que antes do lançamento as
concentrações de sólidos totais fixos predominaram
em relação aos sólidos totais voláteis e, após o lançamento, os sólidos totais voláteis apresentaram
elevadas concentrações em relação aos sólidos fixos.
Os autores atribuíram este fato ao aporte de matéria
orgânica. Para a concentração de sólidos em suspensão presente nas águas do Ribeirão dos Müller, os
valores encontrados indicaram predominância dos
sólidos voláteis em relação aos sólidos fixos.

Figura 3 - Foto do ribeirão dos Müller dentro do Campus
da Universidade Positivo.

A turbidez, que causa interferência na dispersão da luz na água, e pode ser proveniente de
altas concentrações de sólidos em suspensão, compostos químicos dissolvidos, partículas suspensas
como silte, argila e matéria orgânica (Nuvolari,
2003; Mota, 2006; Togoro e Marques, 2007), variou
de 13,7 a 159,0 UNT. Os altos valores de turbidez,
segundo Bernardes e Soares (2005), indicam esgoto
fresco e isto foi observado, em visita às margens do
ribeirão, onde se verificou lançamentos de dejetos in
natura através de tubulações de esgotos.
Em relação aos sólidos presentes, as concentrações de sólidos totais fixos (STF) predominam,
em várias amostras, em relação aos sólidos totais
voláteis (STV) (Fig. 4), pois esta é uma condição
natural das águas dos rios. Entretanto, a situação
inversa está relacionada à incidência de matéria
orgânica, o que pode ser observado entre o 60º e o
80º dia do período de avaliação.

Figura 5 - Concentração de SST, SDT e ST (mg.L-1)
obtida nas águas do ribeirão dos Müller durante
o período de avaliação.

O CONAMA 357/05 cita como parâmetro
de monitoramento a concentração de sólidos dissolvidos totais. Para um rio classe 3 a máxima concentração não deve ultrapassar 500 mg.L-1. No Ribeirão
dos Müller a média obtida para sólidos dissolvidos
totais foi de 329,36 ± 351,22 mg.L-1. O grande desvio
padrão está associado aos picos de sólidos dissolvidos observados nos dias 19 de julho (dia 130 do
período de avaliação), 27 de julho (dia 140 do período de avaliação) e 6 de agosto (dia 150 do período
de avaliação), que foram iguais a 744 mg.L-1, 1.120
mg.L-1 e 990 mg.L-1, respectivamente, ultrapassando
o limite estabelecido pela legislação (Fig. 5).
A matéria orgânica presente nas águas do
Ribeirão dos Müller foi determinada indiretamente
pelo método da DQO, com valores médios de
250,82 ± 186,48 mg.L-1, muito semelhantes aos valores típicos de concentração de matéria orgânica
encontrada em esgotos domésticos, que variam entre 300 e 500 mg.L-1, aproximadamente (von Sper-

Figura 4 - Concentrações de ST, STV e STF (mg.L-1)
observadas nas águas do ribeirão dos Müller durante
o período de avaliação.
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todas as amostras a concentração de OD foi inferior
ao limite estabelecido pelo CONAMA 357/05, para
um rio classe 3, que é, no mínimo, 4 mg.L-1 de OD.
Concentrações semelhantes também foram encontradas em alguns rios que cortam o Município de
Curitiba como: rio Belém, com concentrações de 1,1
mg.L-1; rio Iguaçu, com concentrações de 0,2 mg.L-1
e rio Barigui (do qual o Ribeirão dos Müller é afluente), com concentrações de 1,2 mg.L-1 (Scheffer et
al., 2007).

ling, 2005). Os valores encontrados para matéria
orgânica (em DQO) durante o período de avaliação
estão apresentados na Fig. 6.

Figura 6 - Concentração de matéria orgânica em DQO
(mg.L-1) medida nas águas do ribeirão dos Müller
durante o período de avaliação.

A alcalinidade a bicarbonato indica a capacidade de tamponamento. No Ribeirão dos Müller,
a média obtida para alcalinidade total foi de 61,3 ±
11,3 mgCaCO3.L-1 e a alcalinidade a bicarbonato foi
de 35,2 ± 9,12 mgCaCO3.L-1. Valores de alcalinidade
total também foram medidos por Scheffer et al.
(2007) nos rios Iraí, Belém e Iguaçu, com valores
médios de 33,30 mgCaCO3.L-1, no Iraí; 116,3, no
Belém; 123,7 no Iguaçu e 133,0 mgCaCO3.L-1, no
Barigui. Nesse estudo, os autores verificaram que o
rio Iraí sofria menos impacto de atividades antrópicas e os rios Belém e Iguaçu eram os mais deteriorados por esgotos domésticos, gerando elevados valores de alcalinidade devido à decomposição de nutrientes e substâncias orgânicas, sob condições anaeróbias.
Também foram avaliadas as concentrações
de ácidos voláteis totais e os resultados médios obtidos foram iguais a 37,9 ± 19,5 mgAcH.L-1. Os ácidos
voláteis totais estão presentes nas fases iniciais da
degradação anaeróbia da matéria orgânica e, portanto, as concentrações observadas no Ribeirão indicam que a degradação no corpo hídrico está muito próxima da condição de degradação anaeróbia.
As concentrações de alcalinidade total, a bicarbonato e ácidos voláteis totais estão apresentadas na Fig.
7.
Esta condição foi comprovada pela avaliação
da concentração de OD que apresentou valor médio
de 1,14 ± 0,94 mg.L-1, sendo que, na maioria das
amostras os valores ficaram abaixo de 1 mg.L-1. Em

Figura 7 - Concentrações de alcalinidade total,
alcalinidade a bicarbonato e ácidos voláteis totais
medidas nas águas do Ribeirão dos Müller
durante o período de avaliação.

Figura 8 - Concentração de OD (mg. L-1) e valores de pH
observados na águas do Ribeirão dos Müller durante o
período de avaliação.

Quanto ao pH, as águas do Ribeirão apresentaram pH básico, próximo do neutro, com média
em 7,30 ± 0,24, o que, segundo Scheffer et al.
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vada a presença de E. coli. Segundo o CONAMA
357/05, a única espécie do grupo coliforme termotolerantes, cujo habitat exclusivo é o intestino humano e de animais homeotérmicos é a E. coli.
Os elementos traço, também conhecidos
como metais pesados, metais-traço ou micronutrientes, foram analisados em uma única amostra, apenas
para constatação de presença. Foi detectado valor
médio de chumbo igual a 1,55 ± 0,04 mg.L-1 e zinco
de 0,07 ± 0,02 mg.L-1. Os demais elementos analisados estavam abaixo do limite de detecção do equipamento. A resolução CONAMA 357/05, para um
rio classe 3, apresenta o limite de 0,033 mg.L-1 para
Pb e 5 mg.L-1 para o Zn. Assim, o chumbo ultrapassou o limite estabelecido na legislação.
A presença de chumbo na massa líquida de
um rio pode ter diferentes origens, a mais comum é
o lançamento de resíduos de fabricação de baterias,
tintas, pigmentos, inseticidas, ligas, munição de
soldas, escapamento de veículos e águas residuárias
industriais Kent (2000). Scheffer et al. (2007) também citam que a presença de metais na coluna de
água pode ser resultado de um complexo entre
espécies reduzidas de enxofre e metais, que só acontece em ambiente anóxico, favorecido pelos constantes lançamentos de resíduos sanitários.

(2007), é típico da região, pois nos levantamentos
feitos nos rios Iraí, Belém, Iguaçu e Barigui, o pH
encontrado foi de 6,5; 7,4; 7,0 e 7,6, respectivamente. A Fig. 8 apresenta os valores de OD e pH encontrados nas águas do Ribeirão dos Müller.
Os níveis de nitrogênio e fósforo também
indicam o grau de poluição de um corpo hídrico e,
dependendo da concentração, podem levar o corpo
de água ao estado de eutrofização. Além disso, a
forma predominante do nitrogênio pode fornecer
indicações sobre o estágio de poluição. O nitrogênio
amoniacal, quando presente, pode ter como origem
as seguintes condições: esgoto bruto, poluição recente, estágio intermediário da poluição (von Sperling, 2005).
A média de nitrogênio amoniacal observada
no Ribeirão dos Müller foi de 15,4 ± 3,56 mgNH4.L-1,
superior ao limite estabelecido pela resolução CONAMA 357/05, para um rio classe 3, que é de 13,3
mgNH4.L-1, em ambiente lótico e com pH menor ou
igual a 7,5. Em relação à concentração de fósforo, a
resolução CONAMA 357/2005 estabelece que para
um rio Classe 3, a concentração de fósforo total não
deve ultrapassar 0,15 mgP.L-1. No Ribeirão dos Müller, mesmo a menor concentração encontrada que
foi igual a 1,4 mgP.L-1 foi superior ao limite estabelecido pela legislação. Segundo Campos e Jardim
(2003), fatores ambientais naturais ou antrópicos
podem influenciar na concentração de fósforo presente nas águas, como é o caso do Ribeirão dos Müller.
Quanto às características biológicas, foram
realizadas análises de coliformes totais, termotolerantes e verificada a presença de Escherichia coli. Para
coliformes totais foi verificado um valor mínimo de
5 x 106 NMP.100mL-1 e máximo de 16 x 106
NMP.100mL-1, e para os coliformes termotolerantes
o mínimo obtido foi de 2,2 x 106 NMP.100mL-1 e
máximo de 16 x 106 NMP.100mL-1.
A resolução CONAMA 357/05 cita que os
coliformes termotolerantes estão presentes em fezes
humanas, animais homeotérmicos, em solos, plantas
ou outras matrizes ambientais que apresentem contaminação por material fecal. Os resultados obtidos
na maioria das amostras ultrapassaram os limites
estabelecidos por essa resolução, a qual determina
que, para contato secundário, em um rio classe 3,
não pode ser excedido o limite de 2,5 x 103 coliformes termotolerantes por 100 mL, em 80% das amostras, em pelo menos 6 amostras, em um período de
1 ano. No Ribeirão dos Müller foram realizadas
quatro amostragens e, em todas elas, os valores observados ultrapassaram o limite estabelecido pela
legislação. Em todas as amostras coletadas foi obser-

CONCLUSÃO
Na avaliação do Ribeirão dos Müller pode-se
concluir que ocorre um processo de degradação
com baixas atividades de autodepuração. O Ribeirão
apresenta baixas concentrações de oxigênio dissolvido (1,14 ± 0,94 mg.L-1) e altas concentrações de
matéria orgânica (250,82 ± 186,48 mg.L-1), provenientes de lançamentos recentes, principalmente de
esgotos domésticos, o que foi confirmado pelas altas
concentrações de nitrogênio amoniacal, fósforo e de
coliformes termotolerantes, alcançando valores de
16x106 NMP.100mL-1, com presença de Escherichia
coli.
Possivelmente, além do lançamento de esgoto doméstico, o Ribeirão recebe outro tipo de
lançamento de água residuária, pois na análise de
elementos traço foi encontrado chumbo com concentração de 1,55 ± 0,04 mg.L-1, valor superior ao
limite estabelecido pela resolução CONAMA
357/05, que é de 0,033 mg.L-1.
Os dados, em relação à qualidade das águas
do Ribeirão dos Müller, indicam uma situação preocupante, pois este se apresenta com alto grau de
contaminação, decorrente dos resíduos lançados
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diretamente, sem nenhuma forma de tratamento.
O atual enquadramento do Ribeirão não representa
a real situação em que se encontra, pois os dados
observados durante a avaliação indicam uma situação que nem a classe IV (CONAMA 357/05), que é
destinada a navegação e harmonia paisagística, contempla.
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high concentrations of organic matter (COD)( 250.82 ±
186.48 mg.L-1), and the presence of trace metals such as
lead (Pb), with values equal to 1.55 ± 0.04 mg L-1. The
results also showed high concentrations of total coliforms
(TC), 16 x 106 MPN. 100 mL-1, fecal coliforms, 10 x 106
MPN. 100 mL-1, with Escherichia coli in all samples. The
current situation of Ribeirão dos Müller is critical, and
surpasses all limits established by CONAMA 357/05 for
Class 3.
Keywords: river, water quality, wastewater; polluted urban
water.

Evaluation of Water Quality in Ribeirao dos Muller
River
ABSTRACT
The river called Ribeirão dos Müller is a Barigui
River tributary. It is located west of Curitiba, the capital of
Paraná, Brazil. Its source is in a highly populated area,
with houses and businesses, and it flows through the entire
campus of Universidade Positivo and much of the industrial city of Curitiba, where it discharges into Barigui River. It consists of a small 10.29 km2 .catchment. As in
many rivers in the county, Ribeirão dos Müller has been
exposed to degradation due to pollution caused by lack of
basic sanitation in the region. This study aimed to evaluate the water quality of the river, in the section where it
flows through the campus, and to find out whether its
current situation is in accordance with Class 3, its classification according to the SUREHMA Administrative Ruling No 92 of September 20, 1992, article 1, section VII.
The water quality assessment of the Ribeirão dos Müller
was carried out using physico-chemical and microbiological
parameters. Twenty-four samples were collected between
February and August 2007. In the Campus, the river has
an unpleasant odor and is grayish, similar to domestic
wastewater. The results showed a low concentration of
dissolved oxygen (DO), with values of 1.14 ± 0.94 mg.L-1,
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RESUMO
Para conhecer a dinâmica do reservatório de Itaipu, este estudo propõe a implementação do modelo numérico
Delft3D que visa avaliar a circulação de suas águas e o transporte de sedimentos, identificando as áreas que apresentam os
maiores percentuais de erosão/deposição. Além da implementação do módulo hidrodinâmico foram realizados testes de análise de sensibilidade. Uma vez que a hidrodinâmica mostrou-se satisfatória, foram criados cenários com aporte de sedimentos
de diferentes tipos (silte e argila) e fontes (fundo e em suspensão) e analisadas as deposições e o transporte ao longo do reservatório. Para todas as simulações realizadas, não foi observada erosão/deposição além de 45 km iniciais do reservatório.
Palavras Chave: modelo numérico, transporte de sedimentos, reservatório de Itaipu.

INTRODUÇÃO

ÁREA DE ESTUDO

Sedimentos transportados pelo rio, quando
acumulam nos reservatórios, podem causar-lhes
danos tais como: redução do volume de água, prejuízos à navegação, danificação de turbinas, bloqueio
de tomadas de água e comportas, entre outras.
Qualquer que seja a finalidade (armazenamento de
água, geração de energia, irrigação, entre outros), o
tamanho e as características de operação dos reservatórios, estes estão sujeitos a ter sua capacidade de
armazenamento parcial ou totalmente tomada pelos
sedimentos, causando o processo de assoreamento.
Em geral, os reservatórios de hidrelétricas brasileiros
possuem grandes extensões, o que dificulta seu monitoramento e identificação de problemas tais como
áreas assoreadas e/ou com baixa qualidade da água,
desmatamento das margens, entre outros. Além
disso, no Brasil, a maior parte da energia elétrica é
gerada por aproveitamento hidrelétrico, fazendo
com que os estudos sedimentológicos sejam particularmente importantes para que seja garantida a mitigação dos efeitos de assoreamento dos reservatórios.

A Usina Hidrelétrica de Itaipu, maior em
produção de energia no mundo, é um empreendimento binacional desenvolvido pelo Brasil e pelo
Paraguai no Rio Paraná (Figura 1). A potência instalada final da usina é de 14.000 MW (megawatts),
com 20 unidades geradoras de 700 MW cada (Itaipu
Binacional, 2007).

Figura 1 — Reservatório de Itaipu.

A Usina Hidrelétrica de Itaipu está localizada no Rio Paraná, no trecho de fronteira entre o
Brasil e o Paraguai, 14 km ao norte da Ponte da
Amizade. A área de estudo se estende desde Foz do
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Iguaçu — Ciudad del Este até a cidade de Guaíra, ao
norte. O limite a jusante é dado pela barragem de
Itaipu, tendo o reservatório 150 km de comprimento e 7 km de largura média. A área alagada é de
1.350 km², sendo 770 km² em território brasileiro e
580 km² em território paraguaio. A profundidade
média é de 22 m, chegando a 170 m nas proximidades da barragem. A área de drenagem é de 820.000
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com valores diários que variaram entre 7.532 m³/s e
22.656 m³/s (Itaipu Binacional, 2007).
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O módulo hidrodinâmico do Sistema de
Modelagem Delf3D, desenvolvido pela Delft3D Hydraulics (Holanda) tem como base o sistema de equações de águas rasas em duas e três dimensões.
O sistema de equações básicas do modelo é
composto pela equação da continuidade (1), equação do movimento na direção horizontal (2), e equações do transporte para constituintes conservativos (3). O módulo hidrodinâmico do modelo resolve a equação de Navier-Stokes para um fluido incompressível, levando em conta a aproximação de
águas rasas de Boussinesq. Na componente vertical
da equação, a aceleração é desprezível quando
comparada à aceleração gravitacional, sendo a equação do momento reduzida à relação hidrostática
para o campo de pressão. O conjunto de equações
diferenciais parciais, com condições iniciais e de
contorno apropriadas, são discretizadas utilizando o
esquema de diferenças finitas.
Na horizontal estas equações podem ser
formuladas em coordenadas cartesianas retangulares, ortogonais curvilíneas ou em coordenadas esféricas, sendo o domínio do modelo limitado pelos
contornos abertos e fechados.
As equações básicas são apresentadas a seguir, em coordenadas ortogonais curvilíneas
(  ,  ).
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z   ,  : sistema de coordenada vertical (   0
d 
na superfície e   1 no fundo);
R : raio da Terra;
z : coordenada cartesiana vertical no espaço físico;
 : elevação da superfície livre em relação ao plano
de referência (em z  0 );
d : profundidade abaixo do plano de referência z ;
 : latitude;



;
V : velocidade à profundidade média na direção  ;
u: velocidade do fluido na direção  ;
v: velocidade do fluido na direção  ;
U : velocidade à profundidade média na direção

: componente da velocidade na vertical;
:
Q contribuições, por unidade de área, das vazões
de entrada e de saída, da precipitação e da evaporação;
f : parâmetro de Coriolis;
t : tempo;
0 : densidade da água;


P : gradiente de pressão na direção  ;

F : tensão de Reynolds na direção  ;
vV : viscosidade vertical turbulenta;
M : contribuições de fontes externas que podem
fornecer ou destruir momento (descargas de rios,
ondas, etc) na direção  ;
DH : coeficiente cinemático horizontal de difusão
turbulenta;

(1)
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Neste estudo foi utilizada uma ferramenta
disponível no Delft3D chamado MORFAC (fator de
escala morfológico). Esta ferramenta é um acelerador (multiplicador) que atua nos fluxos de erosão e
deposição dos sedimentos. Com isto, os volumes dos
sedimentos depositados e re-suspensos são amplificados.
Os resultados de deposição de sedimentos
podem ser visualizados mesmo com a simulação de
períodos de curta duração (menores que um ano).
Na prática, é como se a simulação do processo de
transporte de sedimentos tivesse sido realizada por
um período maior que o simulado.

DV : coeficiente cinemático vertical de difusão turbulenta;
d : decaimento de primeira ordem;
c : concentração de sedimento;
S : termos de contribuição ou retirada devido às
descargas de entrada e saída de água;
O transporte de sedimentos em suspensão
na coluna de água é calculado utilizando a equação
da advecção-difusão na sua forma tridimensional, da
mesma forma que constituintes conservativos, como
sal e calor, com algumas diferenças como fluxo de
sedimento entre o fundo e a coluna de água, e velocidade de queda do sedimento sobre a ação da gravidade.
Também podem ser citados outros efeitos
como a influência do sedimento na massa específica
da água e a conseqüente redução da turbulência.
Mudanças na batimetria de fundo, provocadas pela
constante erosão/deposição de sedimentos, podem
modificar o campo de velocidades, este efeito, embora acrescente custo computacional, pode ser levado em consideração nos cálculos. Estes processos
dependem do tipo de sedimento envolvido, especialmente areia e argila, pois diferentes fórmulas serão utilizadas para os cálculos das velocidades de
queda, erosão e deposição. Podem ser selecionadas
diferentes frações de argila e areia, a interação de
frações de sedimentos é importante para simular
diversos processos.
A velocidade de queda ( wq ) do sedimento

GRADE NUMÉRICA E BATIMETRIA
Os dados topográficos do reservatório de Itaipu foram obtidos através da digitalização das curvas de nível, provenientes das cartas topográficas
anteriores ao enchimento do reservatório. Além
destes dados, foram utilizadas informações provenientes de 16 seções batimétricas transversais, ao longo de todo o reservatório. A distância entre cada
seção varia de 5 a 15 km, sendo que a média de espaçamento entre os pontos amostrais ao longo destas seções é de aproximadamente 25 metros.
O contorno do reservatório foi produzido
com o processamento de imagens Landsat 7 ETM+,
capturadas em 19 de dezembro de 2002 e resolução
espacial de 15 metros. Essas imagens foram analisadas com programas computacionais capazes de identificar diferentes padrões (texturas) contidos nos
arquivos. Dessa maneira foi possível identificar as
coordenadas geográficas dos pontos que representam o limite entre terra e água, que, em última análise, representa o contorno do nível no momento da
captura dessa imagem.
Os dados batimétricos gerados foram interpolados para os pontos da grade numérica por meio
do módulo QUICKIN do Delft-3D. Nas áreas com
baixa densidade de pontos de batimetria amostrados, foi utilizada a interpolação triangular. Já nas
áreas com elevada densidade de pontos de batimetria amostrados é realizada uma média destes pontos
em cada célula da grade. Estas áreas foram selecionadas manualmente utilizando ferramentas específicas deste módulo. A batimetria resultante pode ser
observada na Figura 2. As profundidades zero representam os pontos de terra (secos).

não coesivo (areia) é calculada de acordo com o
método de Rijn (1993), na qual a formulação utilizada depende do diâmetro do sedimento em suspensão. Já para sedimentos coesivos o modelo não
possui formulação interna, neste trabalho, esta velocidade foi estimada utilizando a lei de Stokes:
wq 

gd 2   s   


18   

(4)

onde g é a aceleração da gravidade, d é o diâmetro
da partícula,  é a massa específica do fluido,  s é a
massa específica do sólido e  é a viscosidade cinemática.
Para observar a dinâmica dos processos de
transporte, deposição e re-suspensão dos sedimentos, é necessária a simulação de cenários com duração de anos ou décadas. Entretanto, por limitações
computacionais, a duração dessas simulações seriam
inviáveis devido ao tempo necessário.
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estação Guaíra corresponde a 98,7% do total de
bacias afluentes, o que justifica ser a principal forçante da hidrodinâmica no interior do reservatório.
Na Figura 3 podem ser observados os pontos
de monitoramento para obtenção de dados de nível,
os contornos abertos de entrada (Guaíra) e saída
(Itaipu), e também a localização da seção transversal
(2 km a jusante de Guaíra) medida com ADCP para
obtenção de dados de velocidade.

Figura 3 — Pontos de monitoramento, contornos e seção.
Figura 2 — Batimetria e contornos do reservatório.

Três diferentes esquemas foram testados
como condição de contorno, sendo estes: (1º) vazões na entrada e saída, (2º) série de nível na entrada e de vazões na saída e (3º) níveis na entrada e na
saída.
As condições iniciais, como altura média do
nível do reservatório e outros parâmetros físicos e
numéricos utilizados nas simulações são apresentados na Tabela 1.

A grade obtida é curvilínea, de forma que as
linhas de grade na direção longitudinal acompanham a direção dos fluxos mais intensos, que causa
minimização de erros numéricos. A grade possui
18.848 células com 649 pontos na direção latitudinal
e 150 na direção longitudinal. Nas regiões onde o
reservatório é mais estreito, a grade possui maior
resolução, representando bem o fluxo em todo o
domínio.
Após a confecção manual da grade, foi observada a qualidade desta. Fazendo uso das ferramentas gráficas disponíveis no sistema de modelagem Delft3D, foi possível construir uma grade numérica obedecendo fielmente às normas de qualidade, quanto à ortogonalidade, suavidade e resolução dos elementos da grade.

Tabela 1 — Condições iniciais, parâmetros físicos
e numéricos utilizados nas simulações.

HIDRODINÂMICA
Para implementar o módulo hidrodinâmico
são necessárias forçantes externas de entrada e saída, que neste caso podem ser as séries de níveis ou
vazões. Estes dados (séries diárias) foram obtidos nas
estações de monitoramento localizadas em Guaíra
(na entrada) e na UHE de Itaipu (na saída).
Os contornos abertos de entrada e saída do
modelo são Guaíra e Itaipu, respectivamente. A
bacia de contribuição do afluente rio Paraná na

Parâmetro
Condição Inicial: Nível (m)
Passo de tempo (s)
Aceleração da gravidade (m.s-2)
Massa específica da água (kg.m-3)
Temperatura da água (°C)

Valor
219,83
30
9,81
1.000
22

Coeficiente de Rugosidade
(Chézy m0,5.s-1)

65

Viscosidade turbulenta (m2.s-1)

1,0

Os resultados da série de nível para os três
esquemas simulados de condições de contorno foram comparados com os dados medidos na estação
Porto Mendes. O erro médio absoluto, que é a diferença média entre os dados medidos e os simulados,
foi para o (1º) esquema de 111 cm, para o (2º) de
110 cm, e para o (3º) de 3,5 cm. A simulação que
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apresentou erros menores foi a que utiliza séries de
níveis como condições de contorno de entrada e de
saída do modelo.
Além da calibração quanto ao nível, foi analisado também o campo de velocidades para a terceira simulação. Há uma diferença na magnitude da
velocidade na entrada do reservatório (da ordem de
0,5 a 0,3 m/s) e próximo à barragem (da ordem de
0,1 m/s). A velocidade média obtida no reservatório
foi de 0,25 m/s. Além disso, as velocidades obtidas
da terceira simulação estão de acordo com as medidas pelo ADCP (0,375 m/s) na seção 2 km a jusante
de Guaíra.

Figura 4 — Níveis gerados na análise de sensibilidade dos
coeficientes de Chézy (m0,5.s-1).

SENSIBILIDADE E CALIBRAÇÃO
Foram testados coeficientes de viscosidade
turbulenta de 0,1; 0,5; 1 e 10,0 m².s-1. O modelo
mostrou baixa sensibilidade à variação do coeficiente de viscosidade turbulenta, resultando em uma
diferença de níveis (Figura 5) e magnitude das correntes praticamente iguais para cada simulação. O
coeficiente de 1,0 m².s-1 foi escolhido para dar continuidade às simulações por apresentar as menores
diferenças quanto a níveis medidos e modelados.

Análises de sensibilidade foram realizadas
como forma de se conhecer o comportamento global do modelo e a resposta deste às variações, principalmente dos parâmetros físicos e numéricos (Tobón, 2002).
As análises de sensibilidade foram realizadas
em relação à rugosidade de fundo, coeficiente de
viscosidade turbulenta e resolução dos elementos da
grade. Estas análises consistiram na avaliação da
diferença dos resultados quanto à magnitude da
velocidade das correntes e níveis produzidos nos
pontos de monitoramento no reservatório, através
de um certo número de simulações para cada um
dos parâmetros avaliados. Comparações de níveis
modelados com os níveis observados, nos pontos de
monitoramento, foram realizadas como forma de
facilitar a escolha do melhor cenário a ser utilizado.
As simulações para análise de sensibilidade
foram realizadas para vinte e um dias do mês de
março de 2000 (dia dez ao dia trinta) e tiveram as
mesmas condições iniciais e parâmetros físicos utilizadas na análise da condição de contorno (Tabela
1).
Os coeficientes de rugosidade de Chézy do
fundo de 45, 55 e 65 m0,5.s-1 foram testados. O modelo mostrou baixa sensibilidade à variação do coeficiente de Chézy, resultando em uma diferença de
níveis e magnitude das correntes praticamente iguais para cada simulação. O coeficiente de Chézy
de 65 m0,5.s-1 resultou nas menores diferenças quanto
a níveis medidos e modelados (Figura 4) para a
estação Porto Mendes e foi utilizado nos demais
testes.

Figura 5 — Níveis gerados na análise de sensibilidade dos
coeficientes de viscosidade turbulenta (m2.s-1).

Para economizar tempo e esforço computacional foi realizada uma simulação com uma grade
menos refinada. A grade possui 4.264 células com
325 pontos na direção latitudinal e 75 na direção
longitudinal. A ortogonalidade, suavidade e resolução dos elementos estão dentro dos padrões sugeridos pelo manual do modelo. Na Figura 6, é apresentada a comparação de níveis medidos e modelados
para esta grade na estação Porto Mendes.
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landa como sendo de 0,2 N.m-2 e do rio Maas localizado na Holanda de 0,2 N.m-2. As partículas de sedimentos, flocos ou até mesmo trechos da superfície
do leito, serão erodidos quando a tensão tangencial
aplicada no leito exceder o valor da tensão tangencial crítica de erosão, o qual depende das características do material e da estrutura do leito (Rijn,1993).
Tabela 2 — Parâmetros adotados nas simulações
de sedimentos.

Figura 6 — Níveis gerados na análise de sensibilidade
para resolução dos elementos da grade.

Esta simulação apresentou resultados muito
semelhantes aos dados de níveis medidos. O erro
médio absoluto entre os dados medidos e modelados é de 5 cm para Porto Mendes. O erro maior
pode ser percebido nos momentos iniciais da simulação, pois é necessário um tempo de estabilização
até que a simulação entre em equilíbrio com as forçantes de entrada e saída do modelo. Este fato também foi observado utilizando a grade mais refinada.
Portanto, a grade menos refinada foi utilizada nas
demais simulações.

Parâmetro

Valor

Taxa de erosão do sedimento (kg.m-2.s-1)

0,0001

Tensão tangencial crítica
de erosão (N.m-2)

0,2

Tensão tangencial crítica
de deposição (N.m-2)

0,08

Já para a tensão tangencial crítica de deposição, Rijn (1993) apresentou resultados obtidos
para sedimentos naturais em dois lagos localizados
na Holanda como sendo de 0,08 e 0,1 N.m-2 e do rio
Maas (Holanda) de 0,06 N.m-2. A deposição do sedimento ocorre quando a tensão tangencial no leito
não é suficiente para re-suspender as partículas de
sedimentos que entram em contato com o leito. A
tensão tangencial na qual há uma taxa incipiente de
deposição é denominada tensão tangencial crítica
de deposição.
A massa específica do quartzo e de minerais
argilosos é aproximadamente igual a 2650 kg.m-3.
Será considerado sedimento coesivo aquele que
possui tamanho inferior a 0,065 mm (Rijn, 1993).
Para sedimentos em suspensão, segundo o
relatório preliminar de março de 1992 produzido
pelos pesquisadores Newton de Oliveira Carvalho e
Márcio Gomes Catharino na ELETROBRAS e intitulado avaliação do assoreamento de Itaipu — PR, a
análise dos resultados de 170 medições realizadas
em Guaíra levou à equação de correlação entre a
descarga líquida e a descarga sólida em suspensão
para este local (Neidert e Terabe, 1999):

SIMULAÇÃO TRIDIMENSIONAL
Campos de velocidade calculados para um
mês completo utilizando a simulação em três e duas
dimensões foram semelhantes, sugerindo que os
fluxos tridimensionais não foram tão importantes na
composição das velocidades.

ANÁLISE DOS SEDIMENTOS
Os parâmetros adotados nas simulações utilizando sedimentos no reservatório de Itaipu são
apresentados na Tabela 2.
A taxa de erosão dos sedimentos é uma
constante que depende da composição mineral,
matéria orgânica, salinidade, entre outros. Para
lamas naturais pouco consolidadas os valores relatados desta taxa de erosão estão na faixa de 0,00001
kg.m-2.s-1 a 0,0005 kg.m-2.s-1 (Rijn,1993).
Rijn (1993) apresentou resultados de tensões tangenciais críticas de erosão obtidas para sedimentos naturais em dois lagos localizados na Ho-

QSF = 8,88x10-7 . Q2,6836

(5)

onde: QSF é a descarga sólida final (t/dia) e Q é a
vazão líquida (m3/s).
A média de sedimentos suspensos entrando
no reservatório por Guaíra para o período analisado
(março de 2000 a março de 2001) é de 52.325 t/dia.
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Para sedimentos suspensos, foi realizada
uma simulação para o período de 1 ano com sedimento sendo descarregado diariamente no principal
afluente do reservatório (rio Paraná em Guaíra).
Não foi evidenciada erosão/deposição significativa para 1 ano de simulação utilizando o MORFAC igual a um. Para analisar o transporte de sedimentos foram traçadas 4 seções ao longo do reservatório, que podem ser observadas na Figura 7.

Pelo solo da região ser do tipo latossolo (Facetti, Kump e Diaz, 2003), assumiu-se que os sedimentos em suspensão possuem uma fração de 80%
de sedimentos do tipo argila grossa e outra de 20%
de sedimentos do tipo areia média. Foram consideradas durante as simulações, alterações ocorridas no
leito do reservatório que foram causadas por erosão
e deposição de sedimentos.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
Para analisar a dinâmica dos sedimentos no
leito do reservatório de Itaipu e supondo que exista
uma camada de sedimentos depositada no fundo do
reservatório, foram realizadas duas simulações com
sedimentos coesivos e não coesivos. Este procedimento é realizado para verificar a capacidade do
fluxo de água em re-suspender e transportar esses
sedimentos de fundo.
Uma camada com 1m de espessura, de sedimentos não coesivos de diâmetro 0,4 mm (areia)
foi disponibilizada no leito do reservatório, como
condição inicial. A simulação teve duração de 1 ano.
Para todo o período simulado não foi constatada
nenhuma alteração (erosão e deposição) no leito do
reservatório. O fluxo de água não teve energia suficiente para alterar a camada de sedimentos arenosos
do leito do reservatório.
Foi realizada a mesma simulação utilizando
sedimentos coesivos com diâmetro de 0,06 mm para
o período de tempo de um mês e foi disponibilizada
uma camada de fundo com espessura de 1m de
sedimentos em todo o reservatório. A vazão necessária para alterar o fundo do reservatório foi de 12.361
m3/s, que causou uma erosão de 3,5 mm em apenas
uma célula da grade, para o dia em que esta vazão
ocorreu. Esta célula apresenta uma velocidade integrada verticalmente de 0,48 m/s, que foi considerada elevada se comparada com as outras áreas do
reservatório, por se encontrar na região onde o
canal principal é mais estreito (entrada do reservatório).
Para a vazão de 13.640 m3/s a erosão máxima observada foi de 90 mm nas células vizinhas à
citada anteriormente e a vazão de 13.202 m3/s causou uma erosão máxima de 160 mm. Já para a vazão
de 13.099 m3/s foi observada uma erosão de 250
mm que permaneceu inalterada até o fim do período simulado, pois as vazões mantiveram-se inferiores. As alterações nas características de fundo (erosão/deposição) foram notadas apenas nos 8 km
iniciais do reservatório.

Figura 7 — Seções transversais no reservatório.

Para melhor visualização dos resultados, a
Figura 8 apresenta o perfil do leito do reservatório
de Itaipu.

Figura 8 — Reservatório de Itaipu: perfil do leito
(Itaipu Binacional, 2007).

O transporte total de sedimentos passando
pelas seções ao longo de todo o período simulado
pode ser observado na Figura 9.
A média de sedimentos suspensos transportados para todo o período analisado na seção 4 é de
0,093 m³/s (0,53 g/s transportados por m² da seção
4 para sedimentos argilosos), já pelo leito não é
observado nenhum transporte. As partículas de
sedimentos levaram 23 dias para chegar até a seção
4, desde o início da simulação.
Considerando que o total de sedimentos
que passa pela seção 1 é de 100%, o decaimento
para a seção 4 foi de aproximadamente 70%. Estes
resultados e os das demais seções podem ser visualizados na Tabela 3.
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As áreas de deposição estão localizadas nas
margens do canal principal de entrada do reservatório. Para esta simulação, a previsão de deposição em
alguns pontos das margens (representada pelas áreas mais escuras na Figura 10) do reservatório de
Itaipu para 100 anos de simulação é de 50 m, com
redução da profundidade. A deposição ocorreu nos
45 km iniciais do reservatório e nas outras áreas não
foi observada nenhuma alteração na batimetria de
fundo.
Os aspectos morfológicos são relevantes na
dinâmica dos sedimentos. Nota-se pela Figura 8 que
a área onde ocorreu a deposição (45 km iniciais)
apresenta uma inclinação muito grande, favorecendo este acúmulo de sedimentos.

Figura 9 — Transporte total de sedimentos nas seções.
Tabela 3 — Dados e resultados da simulação de transporte
total de sedimentos.

Local

Área da
Seção (m²)

S1
S2
S3
S4

27.564
37.966
101.859
465.449

CONCLUSÕES

Transporte de
Sedimentos
(%)
100,0
92,7
77,0
33,5

As seguintes conclusões podem ser inferidas
deste trabalho:




A simulação foi repetida utilizando o parâmetro MORFAC igual a 100. Neste caso foi observada deposição dos sedimentos ao longo do tempo
(Figura 10).




Figura 10 — Deposição de sedimentos em suspensão após
100 anos de simulação (MORFAC = 100, 1 ano).
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O programa Delft3D, aplicado em simulações hidrodinâmicas e de transporte de sedimentos, mostrou-se uma ferramenta capaz
de atender aos objetivos deste trabalho.
A simulação hidrodinâmica mostrou-se satisfatória e capaz de reproduzir a realidade do
reservatório com fidelidade. Os níveis medidos e os modelados apresentaram um erro
médio absoluto de 3,5 cm na estação de
Porto Mendes para o período de um mês utilizando a condição de contorno de nível
na entrada e na saída do modelo. Além disso, a velocidade obtida das simulações para
a seção (na faixa de 0,2 m/s até 0,4 m/s) está próxima da velocidade medida com o
ADCP (0,375 m/s).
A análise de sensibilidade, realizada para verificar a influência do coeficiente de rugosidade e da viscosidade turbulenta nos níveis
de água e na velocidade do reservatório
mostraram baixa influência destes parâmetros na hidrodinâmica do reservatório e por
conseqüência do transporte de sedimentos.
Isto se deve ao fato de que as velocidades
observadas no reservatório são muito baixas
e a variação destes parâmetros não irá provocar grandes alterações.
Simulações para sedimentos coesivos de
fundo (0,06 mm de diâmetro) mostraram
que a velocidade necessária para que seja
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observada erosão no leito do reservatório é
de 0,48 m/s, fato que só ocorreu na entrada
do reservatório, próximo à Guaíra e para
uma vazão observada de 12.300 m3/s.
A análise do transporte de sedimentos (80%
de argila grossa e 20% de areia média) em
seções ao longo do reservatório mostra que
parte do sedimento é depositada. Pelo leito
não é observado nenhum transporte (arraste). O decaimento observado no transporte
de sedimentos suspensos da seção mais próxima de Guaíra para a mais próxima da barragem foi de aproximadamente 70%.
Os processos de erosão e deposição, segundo os resultados das simulações do modelo,
ocorrem nos 45 km iniciais do reservatório,
devido à maior intensidade do fluxo. A hidrodinâmica do reservatório tem importância primordial nos processos de transporte,
deposição e re-suspensão dos sedimentos.
Isto ocorre porque as velocidades observadas no interior do reservatório são muito
baixas, principalmente próximas à barragem. Por este motivo, nos 100 km finais não
ocorrem alterações na batimetria de fundo,
os sedimentos que chegam até a barragem
representam as partículas mais finas do material suspenso que não depositaram anteriormente e que ainda podem ser carreadas
pelo fluxo.
As análises deste estudo foram realizadas a
partir de simulações utilizando o fator
MORFAC igual a 100. Para estas simulações,
a previsão de deposição em alguns pontos
(Figura 9) das margens do reservatório de
Itaipu nos 45 km iniciais para 100 anos de
simulação é de 50 m, com redução da profundidade. Portanto, a taxa de deposição
nestes locais é de 0,5 m/ano ou 1,37
mm/dia.
As áreas que devem merecer uma atenção
mais detalhada, com a implementação de
programas de monitoramento de alterações
batimétricas (deposição de sedimentos)
correspondem às faixas de terra das margens nos 45 km iniciais do reservatório.

apodrecimento, deposição no fundo do lago e transformação em minerais, indo se adicionar ao assoreamento (ANEEL, 2000).
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Depósitos de sedimentos na entrada de reservatórios podem gerar problemas de enchentes a
montante. Já depósitos de material fino nas margens
podem causar problemas ambientais, pois facilitam
o crescimento de plantas aquáticas. Essa vegetação
flutuante provocará problemas diversos, como seu
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Implementation of a Numerical Model for Sediment
Transport Assessment in the Itaipu Reservoir — State
of Paraná, Brazil
ABSTRACT
In order to learn about the dynamics of Itaipu reservoir, this study proposes the implementation of a Delft3D numerical model that aims to assess the movement of its
waters and sediment transport, identifying the areas that
present the highest percentage of erosion/deposition. Besides
the implementation of the hydrodynamic module, sensitivity
analysis tests were carried out. Since the hydrodynamics
proved satisfactory, scenarios were created with input from
sediments of different types (silt and clay) and sources (in
bed and suspension) and the depositions and transport
along the reservoir were reviewed. No additional erosion/deposition was seen beyond the first 45 km of the
reservoir in any of the simulations performed.
Keywords: numerical model, sediment transport, Itaipu
reservoir.
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RESUMO
Na década de 1990, alguns estudos apresentaram evidências indicando que os reservatórios de usinas hidrelétricas
seriam emissores potenciais de gases de efeito estufa para a atmosfera. Para justificar novos projetos de usinas hidrelétricas
deve-se mostrar, entre outros aspectos, que esta é a melhor solução em termos ambientais para uma dada capacidade instalada. Adicionalmente, é relevante avaliar o potencial de redução de gases de efeito estufa em relação a outras fontes de energia.
No entanto, muitas pesquisas realizadas com este objetivo fundamentam seu procedimento metodológico para o monitoramento dos gases de efeito estufa sem considerar os aspectos do ciclo da matéria orgânica no reservatório e sua sinergia com a
dinâmica de processos de transporte que compõem uma bacia hidrográfica. Este trabalho apresenta uma metodologia baseada
no balanço de carbono do reservatório de uma pequena central hidrelétrica (PCH) para estimar as emissões de gases de efeito
estufa, especialmente metano (CH4) e dióxido de carbono (CO2). Além disso, também avaliar, através das frações do balanço
de massa de carbono se o reservatório é fonte ou sumidouro de carbono, com ou sem produção primária e, eventualmente, se
as fontes de carbono provém de fora do sistema aquático (alóctone) ou do próprio sistema (autóctone). Os resultados para o
estudo de caso mostraram que o reservatório da PCH Salto Natal, para as condições de carga identificadas no monitoramento, é emissor de dióxido de carbono, com fontes de carbono que provém de fora do reservatório (alóctone) e também que não
emite metano.
Palavras-chave: emissão de gases de efeito estufa, reservatório de PCH, balanço de carbono.

óxido nitroso (N2O), que comprovadamente interagem com a radiação infravermelha na atmosfera
causando a intensificação do efeito estufa natural.
Este fato tornou-se um argumento significativo contra a construção de novas barragens de usinas hidrelétricas. Portanto, para justificar novos
projetos de usinas, é importante mostrar, entre outros aspectos, que, em termos ambientais, esta é a
melhor solução para uma dada capacidade instalada. Por conseguinte, o potencial de redução de gases de efeito estufa em relação a outras fontes de
energia deve ser demonstrado.
Este artigo tem como objetivo apresentar
um modelo matemático para avaliar a emissão de

INTRODUÇÃO
Na década de 1990, alguns estudos apresentaram evidências que reservatórios de usinas hidrelétricas (UHE) poderiam ser fontes potenciais (emissores potenciais) de gases de efeito estufa (GEE),
(Rudd et al., 1993; Kelly et al., 1994), produto da
decomposição da matéria orgânica, quer seja, alóctone, autóctone, ou ainda, inundada em sua bacia
de acumulação durante a formação do reservatório.
Neste caso, os gases produzidos são principalmente
o dióxido de carbono (CO2), o metano (CH4) e o
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voltado principalmente ao destino da matéria orgânica biodegradável após a inundação da biomassa
terrestre. Logo se tornou claro que a degradação da
vegetação inundada era apenas uma parte do problema relacionado à emissão dos gases dos reservatórios. A degradação da matéria orgânica autóctone
disponível não poderia explicar as altas emissões de
metano e dióxido de carbono em determinados
reservatórios. A quantidade de matéria orgânica de
origem alóctone, proveniente das regiões a montante do reservatório, é responsável pela produção de
uma parte significativa dos gases de efeito estufa
formados no ambiente lêntico (Svensson, 2005).
A matéria orgânica pode ser decomposta
tanto em ambientes aeróbios quanto anaeróbios. Na
presença de oxigênio são produzidos dióxido de
carbono e água, enquanto que na ausência de oxigênio metano e dióxido de carbono. Adicionalmente a estes, são formados (ácidos fúlvicos, ácidos húmicos e húmus). Estes compostos inertes são polímeros fenólicos originados principalmente da lignina, presente na madeira. Assim, parte do carbono
originalmente presente é emitida na forma de gás, e
a outra parte é transportada pela água como ácido
fúlvico e húmico, solúveis na água. A parte insolúvel
e a parte inerte dos resíduos fenólicos são incorporadas ao sedimento de fundo do reservatório (Santos et al., 2005). Sendo assim, a emissão dos gases de
efeito estufa em reservatórios é controlada pelo
transporte físico destes gases a partir do sedimento e
da coluna de água. Os modos de transporte mais
importantes em ambientes continentais são: a difusão molecular, processo ebulitivo e a advecção causada pela mistura turbulenta da água e transporte
via plantas aquáticas (Huttunen e Martikainem,
2005).
A maioria dos estudos sobre emissões de
gases de efeito estufa de reservatórios tem se concentrado na estimativa de gás metano. Águas lóticas
e turbulentas são bem oxigenadas e não apresentam
condições para a formação de metano, que é produto da degradação da matéria orgânica em condições
anaeróbias. Em águas lênticas, particularmente em
águas estratificadas, o hipolímnio é anóxico, e apresenta condições para a metanogênese. O metano,
então formado, se difunde através da coluna de
água ou forma bolhas que irão se mover em direção
à superfície da água. Cabe destacar, que o metano
que difunde é também um substrato para as bactérias metanotróficas e é rapidamente consumido por
estes microorganismos, se houver disponibilidade de
oxigênio. Portanto, se o corpo de água for profundo, somente uma pequena quantidade de metano
alcançará a superfície da água.

gases de efeito estufa de uma pequena central hidrelétrica (PCH) utilizando desenvolvimento do balanço de carbono para o reservatório. Adicionalmente,
pretende-se identificar as diferentes vias do ciclo do
carbono, além de, avaliar por meio de um modelo
de balanço de massa, em que condições de carga o
reservatório comporta-se como uma fonte ou sumidouro de carbono e se esta fonte é alóctone ou autóctone.
Cabe destacar que a avaliação da origem da
matéria orgânica, autóctone ou alóctone, é importante no estudo das emissões líquidas (foot print) do
reservatório. Isto se explica porque os reservatórios
podem processar matéria orgânica alóctone de algum lugar ao longo da bacia, independente da formação do reservatório.
No entanto, muitas pesquisas realizadas com
este objetivo fundamentam seu procedimento metodológico para o monitoramento dos gases de efeito estufa sem considerar os aspectos do ciclo da
matéria orgânica no reservatório e sua sinergia com
as dinâmicas dos processos que compõe uma bacia
hidrográfica (Fearnside, 2002; Hanson et al, 2004;
Santos et al, 2005; e Sbrissia, 2008). Dentro deste
contexto, este artigo adiciona uma abordagem que
complementa os resultados existentes.

ASPECTOS CONCEITUAIS
O metano (CH4) e o dióxido de carbono
(CO2) são os dois principais gases de efeito estufa
associados a reservatórios de usinas hidrelétricas
com forte impacto sobre o clima. Entretanto, o metano tem o potencial de aquecimento global 21
vezes maior que o dióxido de carbono (para um
período de 100 anos) (Baird, 2001).
Os gases emitidos pelos reservatórios originam-se da decomposição de três fontes a saber: da
biomassa original inundada; da biomassa formada
pelo processo de fotossíntese nas águas do reservatório; e da matéria orgânica proveniente da bacia de
drenagem. A decomposição diminui progressivamente a quantidade de biomassa inundada, e, portanto, a proporção da contribuição para a emissão
de gases diminui com o tempo, sendo a maior contribuição gerada nos primeiros três anos após a inundação (Santos et al., 2005; Huttunem e Martikainem, 2005).
Quando as pesquisas sobre a importância
das emissões dos gases de efeito estufa provenientes
de reservatórios de usinas hidrelétricas começaram a
apresentar resultados relevantes, o interesse era
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da área urbana do município de Campo Mourão, a
jusante da UHE Mourão I, de propriedade da Companhia Paranaense de Energia - COPEL e, aproximadamente, 95 km da foz do rio Mourão (COPEL,
2000).
A área de drenagem do reservatório é de
585 km2, e o nível de água esta na cota 510 m. O
reservatório possui uma área de 62 ha, sendo que 17
ha correspondem ao leito do rio e um volume de
4,25 hm3, o que corresponde a uma vazão média de
longo termo de 17,0 m3/s, e com um tempo de residência de aproximadamente três dias (COPEL,
2000). A profundidade média do reservatório é de
15 m.
O clima na região da PCH Salto Natal, segundo a classificação de Köeppen é Cfa, que indica
“clima subtropical com temperatura média no mês
mais frio inferior a 18°C (mesotérmico) e temperatura média no mês mais quente acima de 22°C, com
verões quentes, geadas pouco freqüentes e tendência de concentração das chuvas nos meses de verão,
contudo sem estação seca definida” (COPEL, 2000).
A precipitação média anual na região da
PCH Salto Natal é de aproximadamente 1.643
mm/ano; a máxima mensal quando observada foi
de 428 mm em dezembro de 1964; o mês que apresentou maior média foi dezembro (222,2 mm); a
precipitação média anual resultou em 1.679
mm/ano; a direção predominante do vento é leste
(E) em todos os meses (COPEL, 2000).

Quando a metanogênese é intensa, a concentração de oxigênio diminui, expandindo a zona
anóxica. A zona oxigenada do reservatório irá diminuir e se a profundidade do corpo de água não for
grande o suficiente, o processo de oxidação será
insuficiente para remover todo o metano. Por outro
lado, a ebulição, transporte de massa através das
bolhas, faz o metano indisponível para as bactérias
metanotróficas enquanto ele se move do sedimento
do reservatório até a superfície da água, se difundindo diretamente na atmosfera (Svensson, 2005).
Ebulição e difusão parecem não ser os únicos fenômenos de emissão de gases de efeito estufa
por reservatórios. Estudos recentes mostram que um
das principais vias de emissão pode ser a difusão de
gases quando a água passa na turbina da usina (Fearnside, 2002).
Finalmente, as emissões de reservatórios
devem variar amplamente com a localização geográfica, tipo de vegetação do entorno do reservatório,
temperatura, sazonalidade, tamanho e profundidade do reservatório, profundidade da tomada de
água das turbinas, operação da barragem, dentre
outros fatores (Fearnside 2002, Santos et al, 2005,
Sbrissia, 2008). Todos estes elementos influenciam
na dinâmica da matéria orgânica no reservatório
que determina o respectivo padrão de emissão ao
longo do tempo.

MATERIAL E MÉTODOS
FLORESTA

Este item apresenta uma descrição da área
de estudo, a definição da rede de amostragem, a
freqüência de amostragem e os parâmetros analisados. Adicionalmente, apresenta a concepção do
modelo matemático do ciclo do carbono no reservatório do sistema, baseada no ciclo do carbono, e
também, a estratégia para a solução do sistema de
equações de balanço de massa e para a estimativa
dos parâmetros definidos no modelo.
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Figura 1 — Localização da PCH Salto Natal

Este estudo foi desenvolvido no reservatório
da PCH Salto Natal, que possui potência instalada
de 15 MW e de propriedade da BRASCAN Energética S/A, subsidiária brasileira da Brookfield Renewable Power. Está localizada no rio Mourão, Figura 1,
afluente da margem esquerda do rio Ivaí, na bacia
do Paraná, situando-se no paralelo 24°04’20”S e
meridiano 52°17’30”W a, aproximadamente, 8 km

A tipologia vegetal da área do projeto pode
ser considerada como adotando o sistema de classificação da COPEL (2000), incluindo: Sistema Primário de Floresta Estacional Semidecidual Montana
— FE e de Floresta Estacional Semidecidual Aluvial —
FA; Sistema Secundário de 4a Fase da Sucessão Vegetal - C4 (capoeira) e 5a Fase da Sucessão Vegetal - C5
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O carbono orgânico total (COT), o carbono
orgânico dissolvido (COD), carbono inorgânico
dissolvido (CID) e o carbono orgânico particulado
(COP) foram determinados utilizando o método de
combustão à alta temperatura (Shimadzu, 2006), em
equipamento TOC-VCPH, marca Shimadzu. As amostras para a determinação do COD foram filtradas em membranas de ésteres de celulose com porosidade de 0,45 μm, marca Millipore. O COP foi estimado pela diferença entre o COT e o COD. O teor
de carbono orgânico no sedimento (CS) foi determinado utilizando-se do equipamento LECO modelo C-144.

(capoeirão/floresta secundária); Agropecuária — AP;
Reflorestamento — RE; Sistema Primário incluindo:
Floresta Estacional Semidecidual Montana — FE.
Quanto à área inundada, aproximadamente
50% era formada por pastagens, 30% por cultura de
soja e 20% por mata ciliar (COPEL, 2000), indicando uma característica típica da região onde está
inserido o reservatório.
Rede de amostragem e freqüência
de coleta das amostras
Para a coleta das amostras foram selecionados locais levando-se em consideração aspectos relacionados a acesso, hidrodinâmica do reservatório e
profundidade (Sbrissia, 2008): O Ponto 1
(24°03'29''S, 52°17'22"N) localizado a jusante do
reservatório, na saída das turbinas, foi escolhido
para fornecer elementos para estudo de balanço de
carbono e qualidade da água. O Ponto 2
(24°05'22''S, 52°18'05"N): localizado no reservatório, próximo a barragem, definido para fundamentar os estudos de balanço de carbono e estratificação
térmica e química do reservatório; O Ponto 3
(24°05'29''S, 52°18'54"N): localizado a montante do
reservatório da PCH Salto Natal, no rio Mourão,
principal tributário do reservatório, representa o
ponto de controle de qualidade da água na entrada
do reservatório. Neste estudo, foram realizadas quatro campanhas, no período de maio de 2007 a março de 2008, limitadas pelas condições de financiamento existentes à época. Os detalhes e dados obtidos encontram-se detalhados em Sbrissia (2008).

Balanço de massa do carbono
Compreender o ciclo de carbono em um
reservatório é fundamental para avaliar se este corpo
hídrio é uma fonte ou um sumidouro de gases de
efeito estufa. Entender como um lago processa o
carbono requer quantificar as cargas de carbono
alóctone e autóctone, conhecer os processos biológicos e físico-químicos e, ainda, compreender os
efeitos combinados das cargas de carbono no metabolismo do lago, no processo de sedimentação e no
fluxo para atmosfera (Hanson et al., 2004).
O uso de um modelo matemático pode
auxiliar na interpretação de questões que seriam
difíceis de responder por medidas diretas como, por
exemplo, qual é o destino do carbono alóctone no
lago; como as cargas de carbono exógeno alteram o
ciclo de carbono no lago; e a partir de qual carga de
carbono um lago se torna um emissor de gases de
efeito estufa para atmosfera (Hanson et al., 2004).
Para representar este sistema foi definido
um modelo determinístico, em estado não estacionário e contínuo para ser aplicado a um pequeno
reservatório (Tucci, 2002). Este modelo considera o
ciclo de carbono interno do reservatório, e também
as trocas de fluxo de carbono com os sistemas terrestres e atmosféricos. Modelos determinísticos representam os fenômenos físicos de um determinado
sistema e as equações matemáticas resultantes são
derivadas do transporte de massa e fenômenos de
reação (Braga, 2001).
O reservatório foi considerado um reator
homogêneo bem misturado, portanto, a modelagem
realizada neste estudo é válida somente para os períodos em que o reservatório não está estratificado.
Não foi considerada a morfometria do reservatório
e, tão pouco, a separação dos ambientes litorâneos e
pelágicos. Para simplificar o sistema, o reservatório
foi considerado um cilindro com profundidade
definida como a profundidade média do reservató-

Obtenção dos dados limnológicos
da superfície e coluna de água
As variáveis analisadas foram: alcalinidade
total, condutividade, demanda bioquímica de oxigênio (DBO), demanda química de oxigênio
(DQO), oxigênio dissolvido (OD), pH, temperatura
do ar, temperatura da água, sólidos totais (ST), sólidos suspensos totais (SST), sólidos dissolvidos totais
(SDT), sólidos sedimentáveis (SS), turbidez, nitrogênio orgânico, nitrogênio amoniacal, nitrito, nitrato, fósforo total, carbono orgânico total (COT),
carbono orgânico total dissolvido (COD), carbono
inorgânico dissolvido (CID), carbono orgânico particulado (COP) e profundidade com disco de Secchi
em acordo com banco de dados apresentado integralmente em Sbrissia (2008). Todos os ensaios
foram realizados integralmente no Laboratório de
Engenharia Ambiental Francisco Borsari Netto (Labeam) e em acordo com APHA (1998).
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da água superficial; (7) o COD gerado por diagênese (transformação do carbono particulado em carbono dissolvido) no sedimento é transformado por
bactérias em metano. Por ser relativamente insolúvel
na água, o gás metano produzido no sedimento é
transportado diretamente para atmosfera na forma
de bolhas;
A Tabela 1, a seguir, mostra as taxas de reação entre os compartimentos do modelo (coluna 1),
apresentados na figura 2, e enfatizam os principais
processo da dinâmica da Matéria orgânica (coluna
2). A Figura 3 mostra o diagrama conceitual do modelo de balanço de massa proposto.
O sistema em estudo pode ser representado
pelas seguintes equações de balanço de massa de
acordo com os compartimentos de CID, COD, COP
e CS:

rio. No balanço de massa, não foi incluído o sistema
de carbonato de cálcio (CaCO3).
Neste modelo, as trocas de carbono orgânico e inorgânico entre o sedimento e a coluna de
água, foram consideradas de ocorrência na camada
superficial do sedimento. A Figura 2 mostra um
diagrama simplificado de um lago idealizado situado
numa bacia hidrográfica, onde estes processos estão
representados em seus respectivos compartimentos.
CO2

(1) CO2

CO2

CH4

(5) CO2

(7) CH4

Atmosfera
(6) CID, COD e COP

(2) CID, COD e COP

CID

COP

Reservatório

(3) COP

COD

a) Balanço de massa do carbono inorgânico dissolvido
(CA=CID)

(4) DIC
Sedimento

dC A
 QC Ain  QC A  k AC C AV  k BACBV
dt
 kCACCV  k DACDV 

V
Figura 2 - Diagrama simplificado do ciclo de carbono em
um reservatório

(1)

k EACEVS  K Adif C A

O carbono foi agrupado em quatro compartimentos, a saber: carbono inorgânico dissolvido
(CID), carbono orgânico dissolvido (COD) e carbono orgânico particulado (COP) e carbono orgânico
no sedimento (CS). O ciclo do carbono descrito de
maneira simplificada ocorre da seguinte maneira:
(1) A produção primária líquida (PPL) em sistemas
terrestres resulta na acumulação de biomassa; (2) A
parte da biomassa chega ao lago através da água
superficial como COD, CID e COP. O carbono no
lago apresenta formas orgânica e inorgânica. Produtores primários transformam CID em COP e excretam COD neste processo. A decomposição do COP
está associada a produção de CID e COD. A respiração microbiana e a fotodegradação mineraliza o
COD na forma de CID; (3) Uma parte do COP sedimenta e, da parte restante, uma fração é composta
por microorganismos fotossintetizantes, COPv, cujo
metabolismo produz COD e CID. Parte do Carbono
Orgânico Particulado pode ter seu ciclo de vida
representado por uma taxa de mortalidade (COPm)
produzindo potenciais alterações no balanço de
Carbono; (4) o COP no sedimento mineraliza lentamente e libera CID para a coluna de água no processo; (5) o gradiente da pressão parcial do CO2
entre o lago e a atmosfera determina o fluxo atmosférico líquido (FAL) do CID; (6) todas as formas de
carbono são transportadas para fora do lago através

b) Balanço de massa do carbono orgânico dissolvido
(CB=COD)

V

dCB
 QCBin  QCB  k BACBV  kCBCCV
dt

(2)

Tabela 1 - Taxas de reação entre os compartimentos do
modelo

Parâmetro
(1)

Processo
(2)
Fotossíntese
Respiração Aeróbia
Respiração Aeróbia
Excreção
Mortalidade
Sedimentação
Respiração Aeróbia
Sedimentação
Respiração Aeróbia
Ressuspensão
Ressuspensão
Fluxo Ebulitivo
Fluxo Difusivo
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‐1

Valor (dia )
(3)
‐2,1959 10‐10
+6,8713 10‐04
+2,7443 10+05
‐1,7829 10+05
+6,3274 10‐01
‐9,6132 10+04
+5,0520 10+05
‐5,0520 10+05
+6,1450 10‐04
‐3,0110 10‐13
‐4,3259 10‐15
‐6,2520 10‐04
+4,8370 10‐01
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CO2

CH4
CIDin, CODin e COPin

CIDout, CODout e COPout

kadif
kba

COD
B

computacional MATLAB 7, mais especialmente
rotinas computacionais com base no Método de
Minimização por Predição de Erro (PEM) (The
Mathworks Inc., 2004). Esta técnica tem sido utilizada para a solução de sistemas dinâmicos (regimes
não estacionários ou não permanentes) em diversas
áreas do conhecimento como processamento de
sinais, modelagem de processos biológicos e bioquímicos, processos estocásticos dentre outros
(Dennis e Schnabel, 1983; Sung e Lee, 2001; Farina
e Piroddi , 2010).
A idéia básica deste método de estimativa de
parâmetros em sistemas dinâmicos, como o aqui
proposto, é o de construir um algoritmo preditor
iterativo e comparar suas predições com dados disponíveis (dados de monitoramento) usando uma
medida de otimização para o erro, por exemplo,
minimizar o erro quadrático da predição, como o
utilizado nesta pesquisa. As iterações são satisfeitas
quando ou o número máximo de iterações é alcançado, ou o gradiente de erro é menor que a tolerância, ou quando um valor melhor do objetivo não
pode ser encontrado (Dennis and Schabel , 1983;
Qingchang, 1990; Soderstrom et al, 1991; Ljung,
1999; Sung e Lee, 2001; Ljung, 2002; Borjas e Garcia, 2004; Li e Zhang, 2006; Farina e Piroddi, 2010).
Para tanto, duas rotinas computacionais
foram desenvolvidas em ambiente MATLAB 7 (The
Mathworks Inc., 2004) e apresentadas em Sbrissa
(2008). A primeira contempla a declaração das
matrizes das equações de estado (eqs 1 a 5). A 2ª
rotina , por sua vez, é lida pela rotina principal do
modelo onde as matrizes do sistema de equações e
os parâmetros são estimados com base em algoritimo proposto em Dennis e Schnabel (1983), e representado pela subrotina ‘pem’ (The Mathworks Inc.,
2004).
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Figura 3 - Diagrama do modelo.

c) Balanço de massa do carbono orgânico particulado
vivo (CC=COPV)

dCC
 QCCin  QCC  kCACcV  kCB CCV  kCDCCV
dt
 kCE CCV  k AC C AV  k EC C EV

V

(3)

d) Balanço de massa do carbono orgânico particulado
morto (CD=COPM)

dC D
 QC Din  QC D  k DA C DV  k DE C DV
dt
 k CD C C V  k ED C EV

V

(4)

e) Balanço de massa do carbono orgânico total no sedimento (CE=CS)
dC E
 QC Ein  QC E  k CE C cV  k DE C DV  k EC C E V
dt
 k ED C E VS  k EA C E VS  k Eeb C E VS

VS

(5)

em que: V é volume do lago [L3]; VS é volume do
sedimento [L3]; Ci é a concentração do componente[ML-3]; t é o tempo [T]; Q é a vazão volumétrica
[L3T-1]; Cin é a concentração influente do componente i [ML-3]; kmn é a taxa de reação do componente m em n [T-1]; knm é a taxa de reação do componente n em m [T-1]; kkj é a taxa de sedimentação do
componente k, [T-1]; kjk é a taxa de ressuspensão do
componente j [T-1].

Produção líquida do ecossistema (PLE)
e fluxo de carbono líquido (FCL)
As frações do balanço de massa do carbono
podem fornecer medidas convenientes para classificar o nível trófico e os fluxos de emissões em lagos.
A produção líquida do ecossistema (PLE) é a diferença entre a fração de massa da produção primária
bruta (PPB), fotossíntese, e as frações de massa da
respiração (R):

Estimativa dos Parâmetros e
Estratégias de Simulação

PLE  PPB  R

Os parâmetros do modelo, como apresentado na eqs. 1 a 5, foram estimados por meio de um
conjunto de ferramentas de identificação de sistemas (System Identification Toolbox) do programa

(6)

Esta equação descreve o balanço metabólico
do sistema aquático. A PLE negativa significa que o
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valores das taxas de reação para as espécies de carbono do balanço de massa, podem ser observados
na Figura 4. Os resultados para esta simulação, indicam que o erro de estimativa entre os valores medidos e simulados para as variáveis carbono inorgânico
dissolvido (CID), carbono orgânico dissolvido
(COD) e para o carbono orgânico total no sedimento (CS) foi respectivamente -3,2 %, -1,3 % e -0,4 %.
Os resultados desta análise permitiram definir
os valores dos parâmetros do sistema identificados
pelo modelo (Tabela 2). A Figura 5 mostra o diagrama conceitual do modelo com os valores dos
parâmetros.

sistema é alóctone, fontes externas de carbono alimentam a respiração (R) além da PPB, enquanto a
PLE positiva um sistema autóctone.
O fluxo de carbono líquido (FCL) representa o balanço entre fluxo atmosférico líquido (FAL) e
o sedimento (S):

FCL  FAL  S

(7)

Esta equação descreve o lago como uma
fonte de carbono para a atmosfera (FCL positivo)
ou como um sumidouro de carbono (FCL negativo).

3
CID (mg/l)

RESULTADOS E DISCUSSÕES
Resultados do monitoramento da qualidade da água
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Os resultados das análises do monitoramento físico, químico e biológico, apresentados em Sbrissia (2008), mostram que as variáveis analisadas
atendem ao limite da Classe 2 da Resolução CONAMA 357/2005. Os resultados encontrados indicam que a qualidade da água do reservatório da
PCH Salto Natal é fortemente influenciada pela
presença do reservatório da UHE Mourão I, a montante, em especial pelo aporte pouco significativo de
transporte de sólidos e baixa dinâmica de matéria
orgânica (Sbrissia, 2008).
A maior parte dos sedimentos da bacia de
drenagem do reservatório da PCH Salto Natal fica
retida no reservatório da UHE Mourão I. Como
consequência, as concentrações das variáveis analisadas são bastante baixas, principalmente os nutrientes, o que faz com que o reservatório seja predominantemente oligotrófico. O reservatório, em conseqüência da escassez de nutrientes, apresenta baixa
produtividade.
Este fato afeta o ciclo do carbono no reservatório e, portanto, as emissões de dióxido de carbono. As frações de dióxido de carbono características do reservatório são resultado do aporte de matéria orgânica na sua entrada e da decomposição da
matéria orgânica do sedimento, não podendo ser
transformadas em carbono orgânico particulado
vivo (COPV). Restando apenas, para o dióxido de
carbono, sua saída através da vazão efluente e da
emissão para a atmosfera (Sbrissia, 2008).
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Figura 4 - Resultado da simulação para os dados
de monitoramento
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Figura 5 — Taxas de reação obtidas pelo modelo

Os resultados parciais do balanço de massa
(-kadif CID e —keeb CS) para três dias, são apresentados
na coluna 3 da Tabela 1, a partir dos quais foram
calculados os fluxos difusivos e ebulitivos em kg d-1
km-2. A Tabela 3 mostra também os resultados dos
cálculos do fluxo de carbono líquido (FCL) e produção líquida do ecossistema (PLE). Conforme

Resultados da modelagem
Os resultados da solução do sistema de equações (eq. 1 a eq. 5) e da identificação para os
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descrito na metodologia, o FCL, que é a diferença
entre as frações de balanço de massa do fluxo atmosférico líquido de carbono (FAL) e as frações
que sedimentam (S), indica se o reservatório, nas
condições de carga do balanço de massa, é uma
fonte (FCL positivo) ou sumidouro (FCL negativo)
de carbono. A PLE, que representa a diferença entre as frações de balanço de massa que são absorvidas pelo processo de fotossíntese e as frações de
balanço da respiração, indica se o reservatório é
autóctone (com produção primária) (PLE positiva)
ou alóctone (PLE negativa).
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Figura 6 - Comparação entre os dados do inventário brasileiro de emissões de CH4 e os estimados pelo modelo para
PCH Salto Natal.

Tabela 3 - Resultado do cálculo dos fluxos
de emissão, fcl e ple.
Dia
1
2
3
Média

-kadifCID Fluxo difusivo -keebCS Fluxo ebulitivo FCL=FAL-S PLE=PPB-R
-1 -1
-1
-2
-1 -1
-1
-2
-1
-1
(mg l )
(mg l )
(mg l d ) (kg d km ) (mg l d ) (kg d km )
-1,224
-8388,684
1,211
121,095
0,013
-1,192
-1,212
-8305,792
1,211
121,095
0,001
-1,192
-1,204
-8251,746
1,211
121,095
-0,007
-1,192
-1,2131
-8315,4076
1,2109
121,0950
0,0021
-1,1920

Nas Figuras 5 e 6 são apresentados os resultados obtidos pelo modelo para a PCH Salto Natal e
comparados com os dados do inventário brasileiro
de emissões (MCT, 2006), respectivamente para
fluxos difusivo (CO2) e ebulitivo (CH4).
Os resultados produzidos pelo modelo para
o fluxo difusivo, Figura 5, mostram que esta emissão
é expressiva em relação aos reservatórios das outras
usinas hidrelétricas. A princípio, em função da localização geográfica, era esperado que os resultados
das emissões difusivas para o estudo de caso fossem
mais próximos dos resultados das usinas hidrelétricas situadas em latitudes semelhantes. Entretanto,
na avaliação do fluxo ebulitivo (CO2), Figura 6, o
valor negativo indica a ausência de fluxo de gases do
compartimento do sedimento para a atmosfera.
Alguns fatores devem ser considerados na
análise destes resultados. A metodologia utilizada
para a avaliação dos fluxos pelo inventário MCT
(2006) é diferente daquela utilizada por este estudo,
o que pode ter contribuído para as diferenças dos
fluxos entre os dois métodos de avaliação. Assim,
para avaliar estas diferenças seria necessário calcular
as emissões nestes reservatórios utilizando este modelo.
Outro fator que deve ser considerado é que
os resultados dos cálculos das frações parciais do
balanço de massa para cada processo mostram um
fluxo significativo do compartimento do carbono
orgânico total do sedimento (CS) para o compartimento do carbono inorgânico dissolvido (CID) na
coluna de água, o que significa que parte significativa do fluxo difusivo se deve a processos aeróbios no
sedimento.
As condições de amostragem, tanto temporal como espacial da água e do sedimento, a espessura da camada ativa do sedimento, a maneira como
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Os resultados dos cálculos mostram que o
fluxo difusivo médio para atmosfera, para os três
primeiros dias, foi de -8.315 ± 8,0% kg d-1 km-2.
Quanto ao fluxo ebulitivo, a média para os três primeiros dias foi de 121 ± 5,5 kg d-1 km-2. O sinal positivo do fluxo ebulitivo indica que o reservatório não
está emitindo metano e, portanto, o fluxo de gases
do compartimento do sedimento para atmosfera por
ebulição é nulo. O erro foi calculado somando-se o
ajuste do modelo entre os dados de campo e simulado mais o erro do método analítico do carbono. A
análise do valor médio do FCL mostra que o reservatório, para o tempo de residência de três dias é uma
fonte de emissão de carbono. A média da PLE indica que o reservatório é alóctone (heterotrófico), isto
é, as fontes de carbonos do reservatório são externas.

Hidrelétrica (latitude)

Figura 5 - Comparação entre os dados do inventário brasileiro de emissões de CO2 e os estimados pelo modelo
para PCH Salto Natal
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carbono medidas no monitoramento e as simuladas
pelo modelo.
Quanto à comparação entre os valores de
emissão do dióxido de carbono estimados pelo modelo e os valores medidos no inventário brasileiro de
emissão (MCT, 2006), vale ressaltar que a metodologia desenvolvida neste estudo não substitui a metodologia do MCT (2006), entretanto, pode ser
utilizada como um instrumento para compreender o
processo de emissão de gases do efeito estufa em
reservatórios.
O reservatório da PCH Salto Natal, de acordo com os dados de monitoramento e com os resultados da modelagem, apresenta dois caminhos para
a diferença entre as concentrações de carbono inorgânico dissolvido (CID). Mais especificamente, esta
diferença representa sua absorção por organismos
fotossintetizantes ou a emissão para fora do reservatório. Como não foram detectados organismos fotossintetizantes, as concentrações de carbono orgânico particulado vivo (COPV) encontradas foram
praticamente nulas, por conseguinte, o único caminho possível para o dióxido de carbono remanescente é a emissão para a atmosfera (Sbrissia, 2008).
A análise do fluxo atmosférico líquido
(FAL) mostra que o reservatório apresenta uma
propensão a ser fonte de carbono para a atmosfera,
devido às baixas concentrações de COPM e COPV,
resultando em uma taxa de sedimentação muito
baixa no reservatório.
A análise do balanço de massa permite concluir que o reservatório é fonte de emissão de dióxido de carbono, sendo que a matéria orgânica que
causa a emissão é alóctone. Esta implicação é importante para a avaliação do impacto da formação do
reservatório. Evidencia-se que a matéria orgânica
sofreria decomposição na coluna de água do rio,
mesmo sem a formação do reservatório, devido à
sedimentação da matéria orgânica em trechos do rio
onde a velocidade da água fosse mais baixa.
Durante as campanhas de verão, observaram-se eventos de emissão por bolhas, fluxo ebulitivo, no ponto P3, trecho do rio a montante do reservatório. Este ponto é caracterizado por indicar a
diminuição da velocidade da água (mudança de
ambiente lótico para lêntico), indicando a sedimentação da matéria orgânica proveniente da carga
instantânea cuja origem pode ser a descarga de fundo da barragem da UHE Mourão I. Se não houvesse
reservatório, esta carga provavelmente iria sedimentar ao longo do rio e causar emissões mais distribuídas, mas de mesmo impacto no balanço global da
bacia hidrográfica. É importante ressaltar que para
conclusões mais precisas são necessários mais estu-

foram estimados os valores médios do CS e a quantidade de carbono orgânico refratário no sedimento
são alguns fatores que podem também ter influenciado na diferença entre os resultados entre os dois
métodos de avaliação.
Quanto ao impacto da inundação da área
para a formação do reservatório sobre a emissão de
gases de efeito estufa é importante ressaltar que as
concentrações de carbono orgânico no sedimento
no trecho final do reservatório são significativamente maiores que nas outras áreas, conforme apresentado em Sbrissia (2008), trecho intermediário e
próximo à barragem. Este fato é um indicativo que a
origem do fluxo difusivo não é a matéria orgânica
inundada durante a formação do reservatório. Por
conseguintes, pode-se considerar que a matéria
orgânica da qual o fluxo difusivo se origina é alóctone.
Devido ao fato que não foram detectados
carbono orgânico particulado vivo (COPV) e carbono orgânico particulado morto (COPM) no monitoramento (Sbrissia, 2008), é provável que a origem da
alta concentração de carbono no sedimento sejam
cargas instantâneas de carbono particulado, que não
foram identificadas durante o monitoramento. Estas
cargas instantâneas sedimentam no trecho final do
reservatório, quando a água muda de velocidade e
passa de ambiente lótico para lêntico. Uma possibilidade de carga instantânea são as descargas de fundo realizadas pela UHE Mourão I, localizada a montante do reservatório da PCH Salto Natal. Mas para
uma avaliação mais precisa deste processo são necessários estudos de uso de solo na bacia de influência
do reservatório e de avaliação hidrológica e hidrodinâmica do reservatório.

CONCLUSÕES
O modelo de balanço de carbono é uma
ferramenta fundamental não só para avaliar o ciclo
biogeoquímico do carbono, como também para
avaliar o potencial de emissão de gases de efeito
estufa do reservatório.
Através da medição do carbono na coluna
de água foi possível avaliar, se o reservatório é uma
fonte ou sumidouro de carbono, isto é se é autóctone ou alóctone, do ponto de vista da produção primária dentro do reservatório. O método de predição de erro se mostrou uma técnica adequada para
a solução do sistema de equações como um procedimento de calibração entre as concentrações de

67

Estimativa de Emissões de Gases de Efeito Estufa em Reservatórios a Partir da Dinâmica da Matéria Orgânica na Coluna da Água:
Estudo de Caso PCH Salto Natal, Campo Mourão - Paraná

Processing. Published online in Wiley Online Library.
DOI – 10.1002/acs.1203.
FEARNSIDE, P.M. (2002). “Greenhouse Gas Emissions from a
Hydroelectric Reservoir (Brazil`s Tucuruí dam) and
Energy Policy Implication”. Water and Soil Pollution.
HANSON P. C.; POLLARD A. I.; BADE D.L.; FREDICK K.;
CARPENTER S. R.; FOLEY J.A. (2004). “A model of
carbon evasion and sedimentation in temperate
lakes”. Global Change Biology, v. 10, n. 8, p. 12851298.
HUTTUNEM, J. T.; MARTIKAINEN P. J. (2005). “Long-term
net methane release from finnish hydro reservoirs”.
Seminar on Greenhouse Fluxes from Hydro Reservoir and Workshop on Modeling Greenhouse Gas
Emissions from Reservoir at Watershed Level”. Rio
de Janeiro. ELETROBRAS, COPPE/UFRJ.
KELLY, C.A. et al. (1994). “Turning Attention to Reservoirs
Surfaces, a Neglected Area in Greenhouse Studies”.
EOS Trans. Am. Geophis. Union 75.
LI, J. e ZHANG, Y. (2006). “Prediction error method-based
second order structural identification algorithm in stochastic state space formulation”. Earthquake Engineering and Structural Dynamics. 35: 761-779. Published online in www.interscience.wiley.com. DOI –
10.1002/eqe.563
LJUNG, L. (1999). “System Identification – Theory for the
user”. Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ, 2nd ed.
LJUNG, L. (2002). “Prediction Erro Estimation Methods”. Circuits Systems Signal Processing. 21 (1): 11-21.
THE MATHWORKS INC. Matlab – “The Language of
Technical Computing” – Version 7.0 (R14). 2004.
Online Help.
MCT - Ministério da Ciência e Tecnologia. (2006). “Emissões
de Dióxido de Carbono e Metano pelos Reservatórios Hidrelétricos Brasileiros”. Primeiro Inventário
Brasileiro de Emissões Antrópica de Gases de Efeito
Estufa.
QINGCHANG, R. (1990). “Prediction Error Method for Identification of a Heat Exchanger”. Eindhoven: Eindhoven
University of Technology, Faculty of Electrical Engineering.
RUDD, J. W. M.; HARRIS, R.; KELLY, C. A. e HECKY, R. E.
(1993). “Are hydroelectric reservoir significant
sources of greenhouse gases?”. Ambio 22: 246-248.
SODERSTROM, T., STOICA, P. FRIEDLANDER, B. (1991).
“An Indirect Prediction Error Method for System identification”. Automatica. 27 (1): 183-188.
SANTOS dos, M. A.; MATVIENKO. B.; ROSA, L. P.; SIKAR, E.
(2005). “Carbon dioxide and methane emissions from
hydroelectric reservoirs in Brasil”. Proceedings of International Seminar on Greenhouse Fluxes from Hydro Reservoir and Workshop on Modeling Greenhouse Gas Emissions from Reservoir at Watershed
Level. Rio de Janeiro. ELETROBRAS, COP-
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Estimation of Greenhouse Gas Emissions in Reservoirs Based on the Dynamics of Organic Matter in
the Water Column; Case Study of SHP Salto Natal,
Campo Mourão, Paraná
ABSTRACT
In the 90’s, research results suggested that some
hydropower plant reservoirs could be a source of greenhouse
gas emissions. Hence, to justify a new hydroelectric power
plant project, it is necessary to show the best environmental
solution, considering other energy sources. However, many
studies for this purpose only consider monitoring greenhouse gases emissions, without taking into account the
organic matter cycle in the reservoir and its relationship
with the river basin. Thus, the goal of this research is to
develop a methodology based on carbon mass balance to
estimate methane (CH4) and carbon dioxide (CO2) fluxes
from a small hydroelectric power plant reservoir, Salto
Natal, located in Campo Mourão, Paraná, Brazil. In
addition, it was also considered whether this reservoir is a
carbon source or sink and also, whether it is from primary
production or even if carbon sources come from outside the
aquatic system (allochthonous) or from within the system
itself (autochthonous). The results of the case study showed
that it is an emitter of carbon dioxide with carbon sources
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RESUMO
A elaboração do projeto de uma bomba para a construção da mesma envolve um alto custo e longo tempo para alcançar o produto final de alto rendimento. Tecnologias de simulação computacional, como o softwares de Fluidodinâmica
Computacional (CFD), é uma forma eficaz de se estudar o comportamento de uma bomba hidráulica, pois fornece um quadro
completo do seu funcionamento, permitindo a correção e melhoria do projeto, antes mesmo de o protótipo ser construído. O
presente trabalho tem como objetivo validar, através de ensaio experimental, o modelo computacional, criado através do
programa de CFD, o comportamento de uma bomba centrífuga através do campo de velocidades. Verificou-se que, os resultados obtidos na simulação física e na virtual foram muito próximos, com diferença média de 5%, comprovando a eficiência
da ferramenta CFD para estudos de comportamento hidráulicos, o que contribui com o desenvolvimento e aperfeiçoamento de
produtos e processos a um baixo custo e um tempo reduzido.
Palavras-chaves: dinâmica dos fluidos computacional, bomba centrífuga, CFD.

são fundamentais para a validação dos modelos testados
Uma forma mais eficaz para estudar o desempenho da bomba é através do CFD, Computational Fluid Dynamics ou Dinâmica de Fluido Computacional.
A tecnologia de CFD (Computational Fluid
Dynamic) se tornou uma parte fundamental no
projeto e análise de produtos e processos de muitas
empresas, devido a sua habilidade de predizer o
desempenho destes equipamentos e processos antes
mesmo de serem produzidos ou implementados e
ao baixo custo envolvido na simulação. A simulação
numérica realizada através de CFD emprega um
esquema numérico baseado em discretização por
Volumes Finitos. Nos escoamentos de fluidos, o
modelo matemático é estabelecido com base nas
equações de conservação da quantidade de movimento, da massa e da energia. Algumas das principais aplicações são: aeroespacial, automotiva, turbomáquinas, petróleo e naval.
A Simulação CFD de uma bomba fornece
um quadro completo do seu funcionamento e permite aos engenheiros identificar áreas onde há recirculação, deslocamento de fluxo ou onde a cavitação irá ocorrer. Com tal ferramenta, o engenheiro
pode determinar as causas do comportamento e
implementar melhorias no projeto de uma bomba

INTRODUÇÃO
Bombas Hidráulicas são máquinas operatrizes que adicionam energia aos líquidos, tomando
energia mecânica de um eixo e a transformando em
energia potencial. As formas de transmissão de energia podem ser: aumento da carga de pressão,
aumento de velocidade ou aumento de elevação —
ou qualquer combinação destas formas de energia.
Conduzir fluidos com máximo rendimento
é considerado requisito de grande importância em
indústrias, saneamento, irrigação, e em outras diversas áreas que utilizam bombas hidráulicas, já que
diminuem os custos com a implantação do sistema
de bombeamento, assim como a sua manutenção e
os gastos com energia. Para isso, são feitos experimentos em laboratório com a finalidade de estudar
o comportamento de uma bomba hidráulica, assim
como o seu desempenho.
As simulações numéricas são muito importantes pois eles têm um enorme potencial para predizer o desempenho dos equipamentos e processos
antes da sua produção e implementação, assim como permitir a redução do tempo de desenvolvimento do projeto de uma empresa, entretanto para confiabilidade dos resultados os ensaios experimentais
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velocidades, bem como validar os resultados obtidos
computacionalmente.

hidráulica otimizando um projeto antes mesmo de o
protótipo ser construído.
O CFD depende da solução numérica das
equações de Navier-Stokes, , que descrevem fluxo do
fluido. Os computadores realizam milhões de cálculos necessários para a solução dessas equações, simulando a interação de fluidos com superfícies complexas utilizadas na engenharia. Em um modelo da
dinâmica dos fluidos computacional, a superfície
complexa de interesse é subdividida em um grande
número de células que formam a rede ou malha.
Em cada uma destas células, o PDEs pode ser reescrito como equações algébricas que relacionam a
velocidade, pressão, temperatura, etc. O conjunto
de equações resultantes pode então ser resolvido
iterativamente, resultando em uma descrição completa do fluxo ao longo de todo o domínio.
Atualmente, existem vários softwares comerciais que utilizam a metodologia da CFD, tais como
PHOENICS CFX®, STAR-CD®, FLUENT®, FLOW3D® e o ANSYS CFX®. Este último foi escolhido
para a elaboração deste trabalho, por ter sido disponibilizado pelo fabricante da bomba em estudo. O
software CFD é uma ferramenta valiosa para auxílio
na validação dos modelos computacionais, podendo
criar um laboratório virtual, com grande confiabilidade dos resultados obtidos através da simulação,
assim como a distribuição da velocidade e pressão,
além da possibilidade de visualização do comportamento hidráulico do fluido no interior das tubulações, máquinas de fluxo, etc. A ferramenta de CFD
contribui com o desenvolvimento e aperfeiçoamento de equipamento e produtos. Além disso, o software apresenta um pacote robusto e completo de
solução, desde a definição do problema, resolução,
análise e apresentação dos resultados. Detectou-se
poucos trabalhos sobre o assunto na literatura acadêmica sendo muitas aplicações feitas por empresas
da área de máquinas hidráulicas. Pode-se destacar
um trabalho clássico básico na área de simulação
hidrodinâmica computacional de Maliska (2004), e
alguns trabalhos atuais tais como: (ANSYS, 2004),
Dupont (2006), ANSYS (2006), Dorsch e Keeran
(2007).

METODOLOGIA
Etapas do software CFD
A figura 1 ilustra as principais etapas para
uso do software de CFD.

Figura 1 - Descrição da ferramenta CFD.

A dinâmica dos fluidos computacional se
baseia em algoritmos numéricos que lidam com
escoamento de fluidos. Com isso, todos os programas que a utilizam, por exemplo, o software CFD
em estudo, possuem uma interface com o usuário
muito sofisticada, tanto para inserção dos parâmetros de entrada quanto para a análise de resultados.
O CFD é um programa de simulação numérica composto por basicamente três etapas: préprocessador, solver, ou processador, e pósprocessador. A seguir serão detalhadas as etapas do
software CFD, bem como um conceito do mesmo.

OBJETIVO
a)Conceito
O presente trabalho propõe estudar o comportamento hidráulico de uma bomba centrífuga,
utilizando-se o recurso da dinâmica de fluido computacional (CFD) a partir da análise do perfil de

O software de CFD fornece poderosa tecnologia de dinâmica dos fluidos computacional (CFD)
para simulações de todos os níveis de complexidade,
como a simulação do comportamento de sistemas
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variáveis pelo usuário, geração de objetos gráficos,
nos quais visibilidade, transparência e suavização
podem ser controladas.
O pré-processador trabalha com diferentes
formatos de malhas, permitindo que geometrias
complexas sejam modeladas com a malha apropriada. Na etapa da construção da geometria, os usuários podem utilizar os modelos do pacote do programa, bem como criar e/ou modificar modelos
CAD no ambiente de modelagem de sólidos. Esse
programa encontra maneiras de melhorar as características de componentes já implementados, criando modificações no projeto que podem ser testadas
pela mudança da geometria do modelo e realizar as
simulações para verificar os efeitos das mudanças.
O processo de simulação através da ferramenta CFD, detalhando cada etapa, é descrito a
seguir.

envolvendo o escoamento de fluidos etransferência
de calor, entre outros processos físicos, permitindo a
solução das equações do escoamento sobre uma
região de interesse, para condições de contorno
específicas da região.
As equações da conservação da quantidade
de movimento, conservação da massa e da energia,
são discretizadas e resolvidas iterativamente para
cada volume de controle. Como resultado, uma
aproximação do valor de cada variável em pontos
específicos dentro do domínio é obtida (ANSYS,
2009).
Para realizar as simulações foram utilizados
técnicas numéricas que abrangem o método dos
elementos finitos, método das diferenças finitas e,
principalmente, o método dos volumes finitos para a
solução das Equações inerentes do processo. O último método, que é utilizado pelo CFD, baseia-se na
discretização numérica da região do fluido em um
conjunto finito de pequenas sub-regiões, chamadas
de volumes de controle, ilustrado pela figura 2.

b) Pré- processamento
No primeiro estágio do pré-processamento
será criada a geometria do sólido a ser modelado. A
geometria pode ser criada por qualquer ferramenta
CAD e o resultado importado para o préprocessador. A partir da geometria, definem-se o
fluxo do fluido, regiões sólidas e nomeiam-se as
respectivas superfícies. Após a definição e classificação da geometria, gera-se a malha, cujo refinamento
está diretamente relacionado com a precisão dos
resultados apresentados pela simulação, ou seja,
quanto mais refinada a malha, mais preciso será o
resultado obtido.
A seqüência do pré-processamento é:

Volume de
controle

Figura 2 - Demonstração da discretização de uma região
de interesse.

b.1) Geometria
Nesta etapa é usado um módulo do software
que é uma ferramenta especializada para o rápido
desenho de componentes rotativos de máquinas em
3D. Incorporando um conhecimento extenso em
turbomáquinas em um ambiente gráfico, o software
pode auxiliar no desenvolvimento de componentes,
como lâmina axial, radial e fluxo misto, em aplicações como bombas, compressores, ventiladores,
sopradores, turbinas, expansores, turbocompressores, indutores e outros.
A ferramenta de dimensionamento inicial
utilizada é o “Vista CPD para bombas centrífugas”,
que através de dados iniciais de saída - fluxo de massa, a razão de pressão, etc. - e restrições geométricas,
irá configurar a geometria da lâmina, os parâmetros
de desempenho dimensional - velocidade específica,
vazão específica, etc., que permite ao usuário construir uma voluta e um rotor baseada em uma bomba

Este software é composto de quatro módulos, que são ativados no processo de solução de um
problema utilizando a metodologia da CFD. O primeiro módulo permite a geração ou a importação
da malha e especificação da geometria. O segundo é
o pré-processamento, cuja função é detalhar o tipo
de escoamento a ser analisado, verificar as condições
de contorno, fornecer valores iniciais e parametrizar
o problema para o uso do solver. O terceiro módulo
vai ativar o solver que, usando as condições específicas no pré-processamento, irá obter a solução do
problema. O quarto módulo ativo, o pósprocessamento, tem como características principais
ferramentas gráficas de última geração para a visualização tridimensional dos resultados, definição das
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mentos a serem formados, os quais definem a malha
a ser gerada. O mesmo foi feito para o corpo e superfície padrão, que é a configuração do volume e
da superfície da bomba que não foram definidas nos
domínios. Além disso, é configurada a espessura
máxima dos elementos a serem gerados.
Por fim, gera-se a malha (figura 4) a partir
do sólido. A malha gerada totalizou 1.140.237 elementos, assim como é informado na figura 3. Os
detalhes são visualizados também na figura 4.

já construída. Neste utilizou-se esta ferramenta apenas para a construção de um rotor inicial.
Os principais dados de entrada fornecidos
no VISTA — CPD são:





Carga de pressão = 54,5 mH2O;
Vazão = 61,5 m3/s;
Rotação = 3500 rpm;
Características do fluido bombeado:
 Densidade = 1000 kg/m3;
 Viscosidade = 1.10-6 m2/s.

b.2) Malha
Malha numérica é discretização do domínio
de interesse através dos nós, onde serão calculadas
as variáveis para a simulação do escoamento. A geração de malhas pode ser de dois tipos: estruturada
(regular), estruturada por blocos e não-estruturada.
Malhas não-estruturadas são utilizadas para
configurações complexas e são discretizadas pelo
método de elementos finitos ou volumes finitos. As
malhas não estruturadas são cada vez mais utilizadas
na modelagem de problemas de fenômenos de
transporte, devido a sua flexibilidade na discretização de geometrias complexas. Em geral, os elementos que compõem esse tipo de malhas são: piramidal, prismático e tetraédrico.
Após a construção da bomba, a mesma é
importada a ferramenta de criação de malhas. Para
isso, é necessária a criação de regiões do fluido,
regiões sólidas e superfícies com os seus respectivos
nomes. Estas superfícies são importantes porque são
usadas como referência para uma próxima etapa da
modelagem.
Em ambas as figuras são apresentadas regiões de superfície e de sólido, sendo a primeira a
seleção da superfície de cada região (região 2D) e a
segunda, a seleção do sólido (região 3D).
As interfaces são as áreas de transição entre
duas regiões distintas, nomeadas para a entrada e
saída do fluido. A região de sólido da interface são
todas as interfaces juntas.
Para gerar a malha, inicialmente deve-se
configurar a mesma, realizando a setagem do número de elementos da malha da superfície de interesse.
Quanto mais refinada a malha, melhores serão os
resultados, porém, maior será o esforço computacional. Por esse motivo, deve-se encontrar o nível de
refinamento que ofereça dados confiáveis com um
tempo de simulação computacional coerente.
Para cada domínio foram definidos os comprimentos máximos e mínimos das arestas dos ele-

Figura 3 - Informações da malha gerada.

Figura 4 - Detalhes da malha (frontal/sucção)

Deve-se ressaltar que as superfícies de maior
interesse, como na região das pás e as regiões de
maior velocidade, devem ser mais refinadas, pois são
regiões onde se deseja estudar o fenômeno (campo
de pressões, perfil de velocidades etc.) com maior
precisão ou regiões que devem ser refinadas para
diminuir os erros que podem surgir devido à alta
velocidade na região. O maior refinamento nos
permite verificar as mudanças do escoamento com
uma maior precisão.
Condição de contorno:
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para usinagem de um componente ou peça. As instruções são apresentadas ao comando da máquina
na ordem em que o programador precisa delas para
realizar o trabalho. O programa CNC transmite à
máquina a geometria da peça e as informações relativas à movimentação das ferramentas necessárias a
execução do trabalho.
No programa, é feita a seleção de ferramentas e operação de usinagem para a realização da
simulação da usinagem no computador. Assim todas
as ferramentas e operações foram escolhidas corretamente e a simulação realizada com sucesso, ou
seja, sem erros, colisões e sobre metais, o computador gera códigos para a máquina CNC, que lê os
códigos e realiza a usinagem da peça bruta da mesma maneira como foi observado na simulação do
programa utilizado para esta finalidade, na mesma
ordem de ferramentas e processos. Depois de usinadas, as peças são montadas, formando a bomba para
ser simulada no laboratório físico.

As condições de contorno são as características do escoamento (velocidade, pressão, temperatura, etc.) atribuídas aos limites do domínio de interesse. Elas são peças essenciais para o fechamento
do sistema de equações e para a obtenção dos resultados corretos.
Os tipos de condições de contorno a serem
definidas dependem dos seus respectivos propósitos
na simulação. Os tipos são:
Condições de contorno para fluidos:
 Entrada (inlet): fluido escoa somente para
dentro do domínio;
 Saída (outlet): fluido escoa somente para
fora do domínio;
 Aberto (openning): fluido pode escoar para
fora ou para dentro do domínio, simultaneamente;
 Parede (wall): contorno impenetrável pelo
escoamento;
 Plano de simetria (symmetry plane): plano
de simetria tanto geométrica como do escoamento.

Etapas do Laboratório físico
Para o desenvolvimento das equações, baseado nas grandezas lidas e calculadas, e para o estabelecimento de métodos de ensaios e maneiras de
medir as grandezas envolvidas na determinação de
desempenho da bomba hidráulica em estudo, foram
utilizadas as seguintes normas:

Condição de contorno para sólidos:
 Parede (wall);
 Plano de simetria (symmetry plane).
Interface sólido-fluido



Interface sólido-sólido
b.3) Definição física do problema - Construção da
bomba
Para a construção da bomba simulada no
programa de CFD, foi utilizado um programa especifico que o fabricante possui.
Tal programa é um sistema de manufatura
auxiliado por computador (CAM) utilizado pela
empresa para a usinagem das peças componente da
bomba. O programa tem uma biblioteca completa
de tecnologias de usinagens e um banco de dados
extenso de ferramentas. Oferece ainda o melhor na
classe de usinagem prismática combinados com a
poderosa ferramenta de sólido em 3D e estratégias
de usinagem de superfície, além de uma flexível
comunicação máquina-ferramenta.
O programa de construção da bomba tem
ligação direta com a máquina CNC da empresa,
usada para a usinagem. O sistema CAM é operado
por meio de um conjunto de instruções estabelecidas previamente. No caso específico de uma máquina CNC o programa é desenvolvido com freqüência





ISO 9906 (1999) - Rotodynamic pumps Hydraulic performance acceptance tests Grades 1 and 2;
NBR 6400 (1989) - Bombas hidráulicas de
fluxo (classe C) - Ensaios de desempenho e
de cavitação, Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.
NBR 6397 (1975)- Bombas hidráulicas de
fluxo - Ensaios, Associação Brasileira de
Normas Técnicas — ABNT;

Equacionamento
O equacionamento apresenta as equações
básicas utilizadas pelo trabalho:


Altura total de elevação (H):

(1)
Onde:
H = Altura total de elevação, em [m];
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p2 = Carga de pressão na linha de recalque, na saída
da bomba, em [mH2O];
p1 = Carga de pressão na linha de sucção, na entrada da bomba, em [MH2O];
g = Aceleração da gravidade, em [m/s2];
ρ = Massa específica do líquido que está sendo bombeado, em [kg/m3];
v1 = Velocidade do líquido na tubulação de recalque, em [m/s];
v2 = Velocidade do líquido na tubulação de sucção,
em [m/s];
z1 = Altura vertical do ponto de medida da pressão
de recalque, em [m];
z2 = Altura vertical do ponto de medida da pressão
de sucção, em [m].


(4)
Onde:
ηT = Rendimento total da bomba, [1];
Ph = Potência hidráulica, em [kW];
Pe = Potência de eixo, em [kW].
Simulação Física
Para simular o comportamento hidráulico
da bomba no laboratório físico, foram utilizados
vários equipamentos para a realização do teste de
bancada completo, mas os principais, que serão
utilizados para este trabalho foram os seguintes:

Velocidade do líquido (v):




(2)
Onde:
Q = Vazão na bomba, em [m3/s];
D1 = Diâmetro da tubulação de recalque, em [m];
D2 = Diâmetro da tubulação de sucção, em [m].


O estudo físico foi feito através de experimentos no laboratório físico da empresa, para validar o experimento virtual. O presente estudo tem a
finalidade de realizar uma análise visual qualitativa e
comparativa entre os dois experimentos, verificando
a proximidade da simulação virtual para uma simulação real.
A seguir, a figura 5 ilustra a bancada de teste
do laboratório do fabricante da bomba, onde foi
realizado o experimento.

Potência hidráulica (Ph):
(3)

Onde:
Ph = Potência hidráulica, em [kW];
ρ = Massa específica do líquido que está sendo bombeado, em [kg/m3];
g = Aceleração da gravidade, em [m/s2];
Q = Vazão na bomba, em [m3/s];
H = Altura total de elevação, em [m].


Transdutor de pressão, modelo PSI-420 da
Zürich. Faixa de indicação: 0 a 160 m.H2O.
Medidor de vazão digital, Faixa de indicação: DN50 — DN150.

Rendimento do conjunto η(C):
(3)

Onde:
ηC = Rendimento do conjunto moto-bomba;
Ph = Potência hidráulica, em [kW];
Pel = Potência elétrica, em [kW].


Rendimento total η(T):

Figura 5 - Espaço físico do laboratório do fabricante
de bombas
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RESULTADOS
Distribuição das velocidades
Para vazões muito baixas, de começo de
curva, as áreas de recirculação são mais freqüentes,
tanto no rotor quanto na tubulação de sucção, fenômenos normais para esta bomba normalizada,
projetada para maiores vazões. Este fenômeno ocorre devido à pré-rotação, que induz a formação de
vortex nas regiões mencionadas. A distribuição longitudinal da velocidade na bomba para a vazão de 10
m3/h é representada na figura 6 e detalhada nas
figuras 7 e 8. Mesmo com estas áreas de recirculação
presentes no interior da bomba, conseguiu-se enxergar através de uma animação que ilustra o caminho do fluido entrando e sendo expulso do rotor
pela tubulação de recalque, que tais recirculações
não prendem a água no seu interior. Porém, uma
bomba funcionando com uma vazão mais baixa, mas
com a rotação normal de funcionamento (3500
rpm), gera recirculação no interior da mesma, podendo superaquecê-la e danificá-la.
As maiores velocidades observadas na simulação para 10 m3/h encontram-se na garganta da
voluta e em algumas regiões da interface do rotor
com a voluta. A escala de velocidade observada no
canto das figuras não é totalmente confiável, pois
depende do refinamento da malha, ou seja, as velocidades máxima e mínima podem variar com uma
malha com elementos maiores ou uma malha mais
refinada. Além disso, estes valores representam a
velocidade média do conjunto todo, ou seja, a média
de todos os domínios, nas direções x, y e z.

Figura 7 - Detalhe do rotor, para a vazão de 10m3/h.

Figura 8 - Detalhe da parte posterior do rotor, para a
vazão de 10m3/h.

Para o ponto 15, com vazão igual a 60 m3/h
(figura 9), nota-se algumas pequenas áreas de recirculação e áreas sem fluxo de água. Estas áreas são
áreas de descolamento, ou seja, a água desprende da
parede do rotor. Com o deslocamento da massa
inicial do fluído do centro do rotor para sua extremidade, formar-se-á um vazio (vácuo), sendo este, o
ponto de menor carga de pressão da bomba.
Estas áreas podem ser prejudiciais ao rendimento da bomba.. Esta bomba vem sofrendo modificações em busca da melhoria do seu rendimento. Esta simulação foi a ultima modificação da bom-

Figura 6 - Linhas de direção analisando a velocidade no
interior da bomba para uma vazão de 10m3/h.

77

Avaliação da Distribuição de Velocidades em Uma Bomba Centrífuga Radial Utilizando Técnicas de CFD

ba. Um dos projetos ainda não concluídos nesta
mesma bomba é a alteração do ângulo de saída e
alguns outros parâmetros da bomba. Essas mudanças ainda estão na fase de projeto, mas já nota-se que
melhor direcionam o fluxo no interior do rotor, se
comparado com o rotor antigo. Isso eliminará as
áreas de deslocamento de água no interior do rotor.
A distribuição da velocidade na bomba é representada pelas figuras 10 e 11, onde se observa a
região mais avermelhada na língua da voluta. As
maiores velocidades observadas nesta simulação
estão na língua da voluta e as menores velocidades
são apresentadas na tubulação de sucção, onde o
fluido ainda não sofreu influência da força centrífuga.

Figura 11 - Detalhe da parte posterior do rotor para a
vazão de 60m3/h.

Nota-se em todas as simulações que o regime no interior do rotor é turbulento de acordo com
cálculos de reynods e observação visual
As figuras 10 e 11 apresentam apenas uma
faixa de velocidade, então o rotor apresenta áreas
que aparentam não ter circulação de água. O recurso de isovolume do pós-processador é utilizado para
demonstrar que essas áreas vazias da figura anterior,
contêm circulação, porém com baixas velocidades.
As destes resultados foram foram comparadas com
valores de vazões e alturas manométricas. Os valores
destes dois parâmetros foram obtidos computacionalmente e experimentalmente (bomba construída). Ressalta-se que os valores de vazões simulados
foram obtidos a partir dos campos de velocidades.
Observou-se que as diferenças entre valores experimentais e computacionais ficaram no máximo em
5% .

Figura 9 - Linhas de direção analisando a velocidade no
interior da bomba para uma vazão de 60m3/h.

CONCLUSÕES
No presente trabalho, foi realizado um estudo do comportamento hidráulico da bomba centrífuga a partir de simulações no laboratório físico e
virtual.
A bomba centrífuga foi validada através de
ensaio experimental em laboratório. Ao comparar
os resultados do experimento físico e virtual para a
validação, observou-se uma diferença máxima de
4,6% entre as curvas. De acordo com a norma ISO

Figura 10 - Detalhe do rotor para a vazão de 60m3/h.
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Fluidos Computacional. 2ª edição. Editora LTC. Rio
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9906 são admissíveis valores de incerteza tabelados
por grandeza, de forma a obter 95% do nível de
confiança global. Isto quer dizer que a incerteza
considerada para a curva construída é de ±5%.
Esta pequena porcentagem de erro encontrada na validação dos resultados comprova a eficiência da ferramenta de CFD, Esta ferramenta é muito promissora para este tipo de análise hidráulica,
pois fornece uma análise visual e detalhada de alta
qualidade, na medida em que é possível visualizar o
comportamento hidráulico da bomba e os fenômenos que ocorrem durante o escoamento do fluido.
Assim, a mesma contribui com o seu desenvolvimento e aperfeiçoamento a um baixo custo e em um
tempo menor. O baixo custo deve-se a economia na
construção de protótipos e o tempo foi reduzido em
um sexto do tempo de projetos anteriores à utilização do programa de CFD.
Os resultados obtidos por este trabalho podem ser utilizados como uma idéia inicial para futuros desenvolvimentos, observando a necessidade de
executar os cálculos com malhas mais refinadas com
maior número, de iterações, como normalmente é
feito em projetos industriais. Outra potencialidade
do software é o estudo da cavitação em bombas
centrífugas através do programa de CFD, a fim de
buscar a maior eficiência da bomba com menores
danos.

Evaluation of Velocity Distribution in a Radial
Centrifugal Pump Using CFD Techniques
ABSTRACT
The design of a pump construction project involves high costs and takes long time to reach the final high
efficiency product. Computer simulation technology, such
as the Computational Fluidodynamic Simulation software
(CFD), is the most effective way of studying the behavior of
the hydraulic pump, since it provides a complete picture of
its operation, allowing the engineer to correct and improve
the project even before the prototype is built. This study aims
to validate, through experimental testing, the computer
model, created by the CFD program, of a TH 40-160
centrifugal pump. The results obtained in virtual and
physical simulation were very close, with an average difference of 5%, proving the efficiency of the CFD tool to study
hydraulic behavior, which contributes to the development
and improvement of products and processes at a low cost
and in less time.
Keywords: computational fluid dynamics, flow meter, Venturi, CFD.

REFERÊNCIAS
ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 6397
– Ensaios em bombas hidráulicas de fluxo, 1975.
ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 6400
– Bombas hidráulicas de fluxo (classe C) - Ensaios
de desempenho e de cavitação, 1989.
ANSYS, ANSYS® CFX® Robust Cavitation Modeling. 2006.
Disponível em: < http://www.ansys.com>. Acesso em
11 de Junho de 2009.
ANSYS, CFX Helps Design More Efficient Diesel Engine Water
Pumps, ANSYS Study Cases, 2004. Disponível em:
< http://www.ansys.com>. Acesso em 11 de Junho
de 2009.
ANSYS, ANSYS, BLADEMODELER™ Tutorial. 2007.
DORSCH G.; KEERAN K., Chopping Away at Solids, Advantage, Excellence in Engineering Simulation, Volume
I, Issue 2, Pages 16-17. 2007. Disponível em: <
http://www.ansys.com>. Acesso em 14 de Junho de
2009.
DUPONT, P., CFD expertise improves product design and
operational behavior, World Pumps, Volume 2006,
Issue 483, Pages 22, 24-25. 2006.

79

RBRH — Revista Brasileira de Recursos Hídricos Volume 16 n.3 - Jul/Set 2011, 81-93

Avaliação da Qualidade da Água e da Eficácia de Barreiras Sanitárias em
Sistemas para Aproveitamento de Águas de Chuva
Sérgio Henrique Braga de Souza, Suzana Maria Gico Lima Montenegro,
Sylvana Melo dos Santos, Sávia Gavazza dos Santos Pessoa
Universidade Federal de Pernambuco - UFPE
sergiohenrique00@hotmail.com, suzanam@ufpe.br, sylvana@ufpe.br, savia@ufpe.br

Rodolfo L.B. Nóbrega
Universidade Federal de Campina Grande
Recebido: 10/03/10 - revisado: 03/08/10 - aceito: 20/07/11

RESUMO
O uso de cisternas para abastecimento de água das famílias que moram em regiões de escassez de recursos hídricos
constitui uma importante forma alternativa para os moradores dessas localidades, uma vez que se trata de um sistema de
captação e armazenamento que emprega dispositivos simples. Não havendo limitação de abastecimento em relação ao regime
pluviométrico e capacidade de armazenamento da água de chuva, pode-se considerar que os problemas observados no uso de
cisternas referem-se principalmente à qualidade da água, sendo o manejo e o desvio das primeiras águas os principais componentes de sua deterioração. Visando contribuir para a redução desse cenário, no presente trabalho foi avaliada a aplicabilidade de dispositivos de descarte automático das primeiras águas de chuva como barreiras sanitárias, por meio da investigação da qualidade da água encaminhada às cisternas. Os resultados obtidos indicaram que os dispositivos de descarte utilizados tiveram influência positiva em reduzir substancialmente a concentração de importantes parâmetros indicadores da
qualidade da água, como turbidez, coliformes totais e bactérias heterotróficas totais, configurando-se como eficientes barreiras
sanitárias para melhoria da qualidade da água encaminhada às cisternas. Além disso, verificou-se a influência do tempo de
construção das cisternas e da época do ano, período chuvoso ou período de estiagem, na qualidade da água armazenada.
Palavras-chave: água de chuva, barreiras sanitárias, cisternas, semi-árido.

cimento, populações difusas, situadas principalmente no interior dos estados nordestinos, tem se servido de cisternas como forma de aproveitamento da
água proveniente da baixa pluviosidade que se concentra em um curto período do ano.
Além das conhecidas dificuldades associadas
à quantidade de água armazenada nas cisternas
(baixos índices pluviométricos e área de captação),
alguns estudos realizados no Semi-árido brasileiro
(Amorim e Porto, 2003; Brito et al., 2005a) apontam
também para problemas relacionados com a qualidade da água. De acordo com Amorim e Porto
(2003), a atenção com a qualidade vai além do fornecimento de água de boa qualidade, pois, ao contrário de um sistema de água potável tradicional,
onde é vedada a entrada de contaminantes, uma
cisterna é um sistema “aberto”, cuja manutenção da
qualidade é função da consciência e conhecimento
prático sobre preservação da qualidade da água, dos
consumidores. Embora, em algumas situações, a
quantidade de água armazenada pelas cisternas seja

INTRODUÇÃO
A chuva é o tipo de precipitação mais importante para a hidrologia por sua capacidade de
produzir escoamento, e sua disponibilidade em uma
bacia durante o ano é o fator determinante para
quantificar, entre outros, a necessidade de abastecimento de água para uso doméstico e de irrigação
(Bertoni & Tucci, 2004).
No que se refere ao Nordeste Brasileiro, verifica-se ao longo do ano um período curto de 3 a 4
meses com precipitações pluviométricas e um período longo, geralmente chamado de estiagem, sem a
ocorrência de eventos significativos de precipitação.
A demanda de evaporação é elevada nessa região
durante todo ano, caracterizando um clima semiárido. Por esse motivo, é uma região muito carente
em relação à distribuição de água.
Considerando ainda o baixo nível de atendimento por sistemas públicos de águas de abaste-
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água por tubulação. Alguns pesquisadores têm se
dedicado ao estudo da quantidade de água que é
necessária ser desviada até a obtenção de valores
aceitáveis de parâmetros físico-químicos, como Annecchini (2005) e Melo (2007). De acordo com
Melo (2007), existe grande variação percentual da
qualidade da água de chuva durante os primeiros 5
milímetros de precipitação, principalmente após o
1º milímetro. O autor ratifica que as primeiras águas
da chuva realmente promovem a limpeza da atmosfera, e que a partir de certa quantidade da precipitação, a água se torna de excelente qualidade e com
valores estáveis. Annecchini (2005) mostrou reduções significativas dos parâmetros analisados (condutividade elétrica, acidez, cloretos, sulfatos, nitrogênio amoniacal, nitrato e nitrito) do primeiro para
o terceiro milímetro inicial de chuva. A autora analisou ainda outros parâmetros e concluiu que, para as
análises realizadas nas caixas de descarte de primeiras águas e nas cisternas, o aumento do volume de
descarte da primeira chuva, melhorou a qualidade
da água que vai para a cisterna.
Assim sendo, este trabalho teve como objetivo investigar a eficácia de barreiras sanitárias em
cisternas, tomando como base unidades piloto instaladas no semi-árido do nordeste brasileiro.

suficiente para suprir as necessidades básicas da
comunidade na época da estiagem, essa água normalmente está fora dos padrões de potabilidade
(Brito et al., 2005b, Al-Salaymeh et al, 2011). Estudos realizados por Diniz et al. (1995, 2005), Ceballos
et al. (1998) e Tavares (2009), na região rural da
periferia da cidade de Campina Grande, estado da
Paraíba, evidenciaram elevada contaminação fecal
das águas de pequenos barreiros, olhos d’água e
açudes, usados para abastecimento humano sem
tratamento prévio e usos domésticos em geral. Além
disso, ao investigar hábitos de higiene de pessoas
residentes no Nordeste brasileiro, Gomes et al.
(2002) concluíram que a população estudada apresentou condições sanitárias muito pobres, bem como hábitos de higiene inadequados. De acordo com
os autores, apenas 18% das casas têm água encanada
e 46% têm banheiros; além disso, em 77% das residências criam-se porcos que estão frequentemente
em contato com humanos. Estudos similares foram
realizados por Al-Salaymeh et al. (2011), que monitoraram durante o período de dezembro de 2007 a
abril de 2008 um total de 100 amostras de água coletadas de cisternas semanalmente, variando de 4 a 12
amostras por semana, na cidade de Hebron, na Palestina. Segundo os autores, os índices de contaminação fecal detectados na maioria das amostras coletadas indicam que o ambiente ao redor da cisterna,
as práticas de manuseio da cisterna e a falta de conscientização dos proprietários sobre a necessidade de
ações preventivas, para evitar a contaminação da
água de chuva, são os principais fatores que contribuem para a contaminação da água de chuva armazenada nas cisternas.
Neste contexto de práticas inadequadas, carência de infra-estrutura e baixo nível de conhecimento, faz-se necessário investimento em desenvolvimento de barreiras sanitárias apropriadas à região
e consciência ambiental por parte dos usuários.
Dispositivos de descarte das primeiras águas das
primeiras precipitações e a tomada de água por
tubulação costumam ser muito eficientes na melhoria da qualidade da água armazenada (Andrade
Neto, 2003). A importância desses desvios está no
fato que, no início da estação das chuvas, quando há
muita sujeira acumulada na superfície de captação,
as águas da primeira chuva carreiam a sujeira da
superfície de captação e partículas em suspensão na
atmosfera, e, por isso, nessas condições, não deve ser
armazenada na cisterna. De acordo com Andrade
Neto (2004), um dispositivo automático para desvio
das primeiras águas de cada chuva é uma barreira
física de proteção sanitária de cisternas de importância comparável à cobertura, tampa e tomada de

MATERIAL E MÉTODOS
A presente pesquisa foi desenvolvida em duas etapas distintas: avaliação qualitativa da água armazenada em 6 (seis) cisternas localizadas no semiárido pernambucano; e avaliação da eficácia de
dispositivos de desvio das primeiras águas de chuva.
A qualidade da água das cisternas existentes
foi monitorada com base em parâmetros físicoquímicos e microbiológicos utilizando metodologias
recomendadas pela APHA (1998). Para isso, foram
selecionadas seis cisternas localizadas nos municípios de Caruaru e Pesqueira (localizados respectivamente a 135 e 209 km da cidade de Recife).Segundo Hargreaves (1974 apud Rodrigues et
al., 2010), de acordo com a classificação de Köppen,
o clima na região é do tipo BSsh (extremamente
quente, semiárido), quando a precipitação total
anual média é de 730 mm. A precipitação média
anual em Caruaru é de 694 mm, estando a estação
chuvosa de março a agosto e a estação seca de setembro a fevereiro (Silva et al., 2010).
As cisternas de que trata esta pesquisa foram
escolhidas mediante o uso de um dendograma (que
é um meio de sumarizar um padrão de agrupamen-
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famílias retiram água das cisternas por meio de balde (PS1, LC1, LC2, CE1 e CE2) e apenas uma família retira água por meio de bomba manual (GB1).
Essas amostras foram acondicionadas em caixas
térmicas, e remetidas ao Laboratório de Engenharia
Ambiental do Centro Acadêmico do Agreste da
UFPE para análise.
Para avaliação da eficácia de dispositivos de
desvio automático das primeiras águas de chuva,
foram definidos dois locais para instalação dos sistemas de captação e armazenamento de águas de
chuva aqui avaliados. Um sistema foi instalado em
uma escola rural e o outro em uma vila de casas
conjugadas, ambos na localidade de Sítio Canela de
Ema, município de Pesqueira, estado de Pernambuco.
Os locais fazem parte da região agreste (Figura 1), no semi-árido pernambucano. Pesqueira
(Figura 2) possui uma área de 1.000 km², dista aproximadamente 215 km da capital do estado, Recife, e tem população de 64.454 habitantes (IBGE,
2009), enquanto Caruaru (Figura 2) possui uma
área de 921 km², dista cerca de 135 km de Recife, e
tem população de 298.501 habitantes (IBGE, 2009).

to, começando com todos os indivíduos separados
que são fundidos progressivamente em pares até
chegar a uma única raiz). Para cada uma das análises de agrupamento realizadas foi construído o dendograma, que agrupou as cisternas em quatro subgrupos e foi elaborada uma tabela relacionando
detalhadamente o número do questionário e o
comportamento das variáveis consideradas: recebimento de água proveniente de carro-pipa, tempo de
construção das cisternas, estado de conservação da
cisterna e do telhado, realização de desvio (pela
família) das primeiras águas de chuva, forma de
retirada da água da cisterna, condições de higiene
da família, localização da fossa séptica em relação à
cisterna. Neste contexto, foram excluídas as cisternas que recebiam água de caminhão-pipa, e foram
selecionados pares de cisternas com diferentes tempos de construção (antigas e novas), em famílias
com boas e ruins condições de higiene da família e
com a localização da fossa séptica ao lado da cisterna
ou mais afastada.
As cisternas que tiveram a qualidade da água
monitorada estavam localizadas nas comunidades de
Pé de Serra (PS1) e Lajedo do Cedro (LC1 e LC2),
em Caruaru-PE, e Guaribas (GB1) e Sítio de Canela
de Ema (CE1 e CE2), em Pesqueira-PE.
No período de 1 ano (1 ciclo — chuva + estiagem) foram realizadas doze coletas (freqüência
mensal) em cada cisterna, sendo que em seis delas
foram realizadas análises de série curta (pH, condutividade, oxigênio dissolvido - OD, temperatura,
turbidez, cor aparente, cor verdadeira, salinidade,
alcalinidade, cloretos, coliformes totais, escherichia
coli e bactérias heterotróficas totais) e nas outras seis
coletas análises de série completa (série curta acrescida das análises de salmonella, metais - Al, Pb, Fe,
Zn, Mg, Mn - Demanda Química de Oxigênio DQO, Demanda Bioquímica de Oxigênio - DBO e
nitrogênio, nas formas de N-NO3-, N-NO2-).
A contagem de bactérias heterotróficas totais foi realizada pelo método pour plate. O meio
utilizado foi o ágar nutriente para contagem em
placas, incubadas em estufa bacteriológica com
temperatura de 35oC, por 48 horas. Após o tempo
de incubação foi utilizado um contador manual de
colônias para a contagem das Unidades Formadoras
de Colônias (UFC). Coliformes totais e Escherichia
coli foram quantificados com o uso da técnica de
colilert®.
Para coleta, foram utilizados recipientes esterilizados em autoclave a 120oC e 1 atm por 15 minutos. A coleta foi realizada utilizando-se o mesmo
procedimento que os moradores da comunidade
utilizam para retirar a água das cisternas. Cinco

Figura 1 — Mapa do estado de Pernambuco com destaque
para região agreste. Fonte: adaptado de Wikipédia (2008).

Figura 2 — Mapa do estado de Pernambuco com destaque
para os municípios de Caruaru, Pesqueira e Recife.

Cada sistema possuía duas cisternas, sendo
uma dotada de dispositivo de descarte das primeiras
águas de cada precipitação e a outra não. Desta
forma foi possível analisar a influência do dispositivo
em manter ou melhorar a qualidade da água no
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A.

B.

C.

Figura 3 — Esquema do dispositivo de descarte das primeiras águas de chuva: princípio do fecho hídrico:
A. início da chuva; B. enchimento da cisterna; C. cessada a chuva.

A.

B.

C.

Figura 4 — Esquema do dispositivo de descarte das primeiras águas de chuva: princípio dos vasos comunicantes:
A. início da chuva; B. enchimento da cisterna; C. cessada a chuva.

A.

B.

Figura 5 — Dispositivos de tomada de água: A. escola rural; B. vila de casas conjugadas.
Fotos ilustrativas de ambos os dispositivos instalados em campo são apresentadas nas Figuras 5ª
(Escola Municipal - vasos comunicantes) e 5B (vila de casas conjugadas - fecho hídrico).
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tação e armazenamento, de construção dos dispositivos, de realização de visitas e de participação em
encontros com a equipe de realização da pesquisa.
Nos dois casos, da agrovila e da escola rural,
foi necessária a instalação de sistemas de captação
com calhas, tubulações e conexões em PVC, em
substituição aos sistemas já instalados, mas em condições precárias de conservação. Os dispositivos de
descarte das primeiras águas de cada precipitação
foram dimensionados visando descartar de 1 a 2 mm
de cada precipitação, com base em resultados obtidos de pesquisas anteriores (Andrade Neto, 2004;
Annecchini, 2005; Melo, 2007). Por facilidade de
construção optou-se por dispositivos cúbicos com
dimensões de 0,50 m de largura por 0,50 m de comprimento, 0,45 m de altura e capacidade para armazenar 0,11 m³ de água de chuvas, que corresponde
ao primeiro milímetro de precipitação.
Para investigação dos dispositivos de desvio,
simulou-se uma precipitação superior a 5 mm
(quantidade suficiente para circular em todo o sistema captação-descarte-armazenamento), visando
coletar a água no sistema em pontos específicos de
investigação, passíveis de contaminação, e analisar a
água coletada. Foram utilizados cerca de 493 L de
água na escola rural e cerca de 450 L na vila de casas
conjugadas, transportados por meio de caminhõespipa. Essa água foi bombeada aos telhados da escola
rural e da vila de casa conjugadas por meio de uma
mangueira de ½ polegada de diâmetro com furos de
2 mm, espaçados em 5 cm. A mangueira foi colocada sobre o telhado, ao longo do comprimento, com
vistas a garantir a uniformidade do escoamento e
assim simular a precipitação. Esta mangueira foi
conectada a uma bomba elétrica, que, por sua vez
estava ligada ao caminhão pipa. O experimento foi
de simulação foi realizado primeiro na escola rural e
três dias depois na vila de casas.
Enquanto a água passava por todo o sistema
foram retiradas amostras de água dos locais de investigação: água do caminhão pipa (A), do interior dos
dispositivos de descarte das primeiras águas (B) e
logo após o dispositivo (C) (Figura 6). A eficácia do
sistema é avaliada por meio da verificação da influência do descarte das primeiras águas, as quais retêm impurezas, evitando que estas alcancem o interior das cisternas durante o primeiro milímetro de
cada precipitação, situação em que a água se encontra com grande quantidade de sujeira (Andrade
Neto, 2003).
Foram analisados os seguintes parâmetros
de qualidade de água para as amostras coletadas:
coliformes totais e termotolerantes, bactérias heterotróficas totais, cloro residual, turbidez, alcalinidade,

interior da cisterna por meio da comparação das
cisternas com dispositivos de descarte das primeiras
águas e das cisternas sem o dispositivo. De acordo
com Andrade Neto (2004), o desvio de descarte é
apenas um pequeno tanque para o qual são desviadas automaticamente as primeiras águas de cada
chuva, simplesmente através de um desvio intercalado na tubulação de entrada da cisterna, que deriva
para esse pequeno tanque as águas de lavagem da
superfície de captação.
Foram analisados dois tipos de dispositivos
de desvio de descarte das primeiras águas, que diferem entre si pelo princípio físico de funcionamento
a partir do qual a água captada no telhado segue
para a cisterna, sendo que um deles tem seu funcionamento fundamentado no princípio do fecho hídrico (Figura 3) e o outro no princípio dos vasos
comunicantes (Figura 4). Em ambos os desvios, à
medida que o telhado é lavado, processa-se o acúmulo de água no tanque (Figuras 3A e 4A) e só após
este estar completamente cheio, é que a água vai
para a cisterna (Figuras 3B e 4B). É fundamental
que depois de cada evento de chuva, o tanque de
desvio seja esvaziado, através de uma tubulação de
descarga (Figura 3C e 4C), a qual deve ser novamente fechada permitindo o funcionamento do dispositivo para o desvio automático das primeiras águas do
próximo evento de chuva.
Para avaliar o funcionamento dos dispositivos de desvio sem influências externas (condições
ideais) foi realizada uma simulação de chuvas. Antes
do início do experimento de simulação de chuvas, o
sistema de transporte de água (calhas e sistemas de
desvio) foram lavados com água de abastecimento
público e sabão neutro. Estudos realizados por Rodrigues et al. (2010) com uma série de totais mensais de precipitação que abrange os anos de 1961 a
2009, indicam que os meses menos chuvosos em
Pesqueira são setembro, outubro e novembro, com
valores acumulados mensais máximos da ordem de
40 mm e médios em torno de 20 mm. O experimento para avaliação do funcionamento dos dispositivos
foi realizado em dezembro de 2008, em que a precipitação acumulada de outubro a dezembro desse
ano foi de 12,23 mm (dados do INPE), ou seja, correspondeu a um período de aproximadamente 3
meses sem ocorrência de chuva na região.
Visando identificar, principalmente, as características de manejo, foram selecionados dois
tipos de usuários com tipologias de telhado distintas:
uma agrovila e uma escola rural. Em ambos os casos
os usuários dos sistemas foram consultados sobre as
intervenções previstas, tendo concordado com as
ações planejadas de adaptação dos sistemas de cap-
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Este monitoramento da análise da qualidade
da água armazenada nas cisternas foi realizado de
janeiro de 2008 a dezembro de 2009, com períodos
de chuva e períodos de estiagem (Figuras 7a e 7b).
Apesar do valor máximo de precipitação acumulada
mensal, neste período, ter sido da ordem de 370
mm, no mês de maio de 2009, os demais valores
mensais acumulados não superaram o limite de 175
mm, sendo que nos meses de setembro a dezembro
esses valores ficaram abaixo de 30 mm.

sólidos dissolvidos totais, cor aparente, ferro, pH e
alumínio. As análises foram realizadas, em triplicata,
de acordo com APHA (2005).

A.

Figura 6 — Esquema de coleta de amostras de água.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Avaliação da qualidade da água
armazenada em cisternas

Fontes dos dados:
Caruaru

—

Instituto

Nacional

de

Pesquisas

Espaciais

(www.inpe.br);

Os resultados obtidos indicaram que o tempo de construção das cisternas teve influência sobre
a qualidade físico-química da água armazenada nas
mesmas. Os maiores valores de pH e de alcalinidade
foram observados nas águas provenientes das cisternas com construção recente (PS1 e LC2, com 2 anos
e 1 ano de construídas, respectivamente). O mesmo
aconteceu com os resultados de alcalinidade obtidos
por Tavares (2009) ao analisar a qualidade da água
em cisternas da Paraíba, e com os resultados de pH
obtidos por Silva (2006) ao avaliar a qualidade da
água de chuva destinada ao consumo humano, armazenada em cisternas de placas, no município de
Araçuaí, região semi-árida mineira. O pH esteve
entre 8,4 e 8,7 e a alcalinidade entre 191,67 e 310,79
mg CaCO3/L em ambas as cisternas, enquanto que
nas demais o pH esteve em torno de 7,2 e a alcalinidade foi sempre inferior a 200 mg CaCO3/L, que é
o principal parâmetro que reflete tal influência. O
único metal encontrado nas cisternas foi o alumínio,
com os maiores teores observados nas cisternas com
construção mais recente (média de 0,6 mg/L para
LC 2 e 0,2 mg/L para PS1). No entanto, em concentrações aceitáveis para consumo humano. Essas concentrações, aceitáveis para consumo humano, ainda
devem ser provenientes da dissolução de compostos
presentes nos materiais (cimento) utilizados na
construção das cisternas.

Pesqueira — Secretaria de Agricultura e Reforma Agrária
(www.agricultura.pe.gov.br)

B.

Fontes dos dados:
Caruaru

—

Instituto

Nacional

de

Pesquisas

Espaciais

(www.inpe.br); Pesqueira — Instituto Agronômico de Pernambuco (www.ipa.br)

Figura 7 — Valores acumulados mensais de precipitação
nos municípios de Caruaru e de Pesqueira, em Pernambuco: A. no ano de 2008; B. no ano de 2009.

Em relação à influência da época do ano
sobre a qualidade da água das cisternas, foi observada redução entre os períodos de estiagem e de chu-
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A.

B.

Figura 8 — Bactérias Heterotróficas (UFC/mL): A. no período chuvoso; B. no período de estiagem.

A.

B.

Figura 9 — Bactérias do grupo coliformes totais (NMP/100mL): A. no período chuvoso; B. no período de estiagem.

A.

B.

Figura 10 — Escherichia coli (E. coli) (NMP/100mL): A. no período chuvoso; B. no período de estiagem.

va, proveniente de efeito de diluição, apenas nos
parâmetros pH e alcalinidade. Não foram observadas influências sobre parâmetros como OD, cor,
turbidez e, principalmente, microrganismos patogênicos.
Os teores de cloretos estiveram bem abaixo
do estabelecido pelo padrão de potabilidade (de
250 mg/L, conforme Portaria nº 518/05 do MS),
com valores inferiores a 18,98 mg/L em todas as
cisternas avaliadas. Todas as cisternas apresentaram
teores de OD superiores a 6 mg/L na maior parte

do tempo. No entanto, a cisterna LC1 apresentou
teor de OD entre 4,8 e 5,95 mg/L durante o período avaliado. Nesse período o valor médio de coliformes totais foi igual a 12.061 NMP/100 mL para
essa cisterna, com exceção de uma única coleta em
período chuvoso, quando foi atingida a concentração de 111.990 NMP/100 mL. A presença mais marcante desses microrganismos nessa cisterna pode ter
influenciando o teor de OD.
A cor aparente, cor verdadeira e turbidez estiveram sempre abaixo dos valores máximos permi-

87

Avaliação da Qualidade da Água e da Eficácia de Barreiras Sanitárias em Sistemas para Aproveitamento de Águas de Chuva

tidos pela legislação na maior parte do tempo em
todas as cisternas. Os maiores valores de turbidez
observados estiveram em torno de 1,6 UT.
Os resultados dos exames bacteriológicos
indicaram a presença de bactérias heterótrofas totais
(Figura 8), bactérias do grupo coliformes totais (Figura 9) e Escherichia coli (E. coli) (Figura 10) em
todas as amostras de todas as cisternas, com exceção
de uma única (GB1) que não apresentou E.coli.
Foram detectadas concentrações de coliformes de
até 120.330 NMP/100 mL na cisterna PS1.
De forma geral, os resultados relativos à cisterna GB1, única cuja água é retirada por meio de
bomba, apresentaram menor variabilidade que os
demais, não tendo sido verificada influência aparente em relação à época do ano. Essa cisterna apresentou água com qualidade compatível com o padrão
de potabilidade para todos os parâmetros, exceto
coliformes, em 100% das amostras analisadas. Ressalta-se que, apesar de ter sido detectada a presença
de coliformes nessa cisterna, os valores foram inferiores aos observados nas demais cisternas (Figura 9).
A ausência de E. coli nessa cisterna caracteriza que
não houve contaminação por animais de sangue
quente. Isso indica que o uso de bomba como instrumento auxiliar de retirada de água da cisterna
pode se configurar como efetiva barreira sanitária à
contaminação da água e, consequentemente, à proteção da saúde dos seus consumidores. Contudo, há
que se considerar que o universo amostral foi limitado e que tal constatação deve ser considerada, mas
não generalizada.
Os resultados de qualidade das águas armazenadas nas cisternas indicaram haver contaminação
significativa da água e, portanto, a necessidade de
avaliação de dispositivos automáticos de desvios que
possam melhorar a qualidade da água que é encaminhada às cisternas.
Em relação ao experimento realizado para
investigação dos dispositivos de desvio ensaiados, a
primeira observação que merece destaque se refere
ao fato de que a água utilizada no experimento de
simulação de chuvas, apesar de ter sido adquirida
dentro do padrão de potabilidade Portaria nº
518/05 do MS), foi transportada por meio de caminhões-pipa disponíveis na região.
Esse fato deve ter comprometido a qualidade da água por meio de mistura da água potável
com resíduos já presentes no caminhão, fazendo
com que uma água fora dos padrões fosse utilizada
no experimento de simulação. Por esse motivo, não
será feita nenhuma alusão comparativa da água
encaminhada à cisterna com o padrão de potabilidade da água.

Avaliação da eficácia dos sistemas de desvio
Os teores de ferro e alumínio encontrados
na água que passou por ambos os sistemas de captação (escola e vila) foram iguais a 2 mg/L e 0,5
mg/L, respectivamente, e não sofreram alterações
ao longo do percurso da água, não tendo sido observada contaminação da água por esses compostos,
como relatado por alguns autores (Jaques et al.,
2005).
A água utilizada nos experimentos possuía
um teor de oxigênio dissolvido de 6,6 mg/L (escola)
e 6,1 mg/L (vila) (situação em A, Figura 11). Estes
teores diminuíram após o contato com o telhado,
caindo para 5,75 mg/L (escola) e 5,65 mg/L (vila)
(situação em B, Figura 11).
Provavelmente, tais mudanças na quantidade de oxigênio dissolvido podem ter sido resultantes
da própria movimentação da água ao circular pelo
sistema de captação, bem como estar relacionadas
aos aumentos de turbidez e bactérias heterotróficas
totais, observados após a lavagem do telhado (Figuras 12 e 15).
Ambos os tipos de dispositivos de desvio avaliados tiveram influência positiva sobre a remoção
de turbidez (Figura 12).
O material em suspensão que foi lavado da
atmosfera e de ambos os telhados elevou a turbidez
(Figura 12) de 17,64 UT para 58,69 UT na escola e
de 21,53 UT para 65,79 UT na vila de casas conjugadas, em função do material que ficou retido no
interior dos desvios (situação em B — Figura 12). Isso
indica que, na ausência de desvio, água com essa
qualidade seria encaminhada às cisternas.

Figura 11 — Teores de oxigênio dissolvido (mg/L) na água
ao longo do percurso.

Contudo, o dispositivo instalado na vila de
casas conjugadas, que é baseado no princípio do
fecho hídrico, foi mais eficiente em reter as impure-
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movido da tubulação de saída da água do dispositivo
de desvio.

zas, pois a turbidez foi reduzida em 79%, de 65,79
UT para 14,03 UT, o que significa que todo o material em suspensão lavado ficou retido no desvio. Já o
dispositivo instalado na escola rural, que é baseado
no princípio dos vasos comunicantes, também reduziu a turbidez, porém com menor eficiência, de
58,70 UT para 45,30 UT (redução de 23%). Esse
resultado caracteriza muito bem o papel do dispositivo de desvio de permitir que a água que chega à
cisterna seja isenta da influência do percurso.

Figura 13 — Valores obtidos de sólidos dissolvidos totais
(mg/L)

Exames bacteriológicos
Não foi detectada a presença de Escherichia
coli (E. coli) em nenhuma das amostras analisadas,
o que evidencia que a presença de E. coli em cisternas, citada em outros trabalhos (Silva, 2007; Brito et
al., 2005a; May, 2004), provavelmente está relacionada ao manuseio inadequado da água pelos usuários das cisternas.
Os resultados das análises de coliformes totais estão apresentados na Figura 14.

Figura 12 — Turbidez da água (UT) ao longo do percurso.

Destaca-se a importância da redução da turbidez da água que é encaminhada às cisternas, proporcionada pelos dispositivos de desvio, uma vez que
quanto menor a quantidade de material em suspensão na água, melhor será a eficácia dos sistemas de
desinfecção. Isso implica, no caso do uso de cloração, na redução da quantidade do produto químico
utilizado.
Em relação aos sólidos dissolvidos totais, observa-se que houve um pequeno aumento no seu
teor após a água passar pelo sistema de captação dos
modelos piloto (situação em B, Figura 13). Esse
aumento pode ter sido ocasionado pela dissolução
de partículas presentes no telhado e nas calhas durante o transporte dessas substâncias para o interior
do desvio (situação em B, Figura 12).
Mais uma vez o desvio instalado na vila de
casas conjugadas, baseado no princípio do fecho
hídrico, foi eficiente em reduzir a quantidade de
sólidos dissolvidos, de 43,60 mg/L para 36,90 mg/L
(redução de 15%). Já no desvio da escola rural houve aumento no teor de sólidos dissolvidos de 53,80
mg/L para 65,20 mg/L (21%) (situação em C, Figura 13). Apesar da limpeza feita no sistema de transporte de água, é possível que tenha havido alguma
dissolução de material que porventura não foi re-

Figura 14 — Valores obtidos de coliformes totais
(NMP/100 mL) ao longo do percurso.

Como se pode observar, a água fornecida
para a realização do experimento estava isenta de
coliformes totais (situação em A - Figura 14). Porém,
ao passar pelo telhado e calhas, se observou contaminação dessa água por coliformes totais, passando,
então, de zero para 9.090 NMP/100 mL, na escola
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tos merecem destaque: a quantidade de bactérias
conduzidas para o interior do desvio de fecho hídrico foi substancialmente superior (1070,5 UFC/mL)
ao encaminhado ao desvio de vasos comunicantes
(58 UFC/mL), o que dificulta a comparação entre
os tipos de desvio; e houve um aumento no número
de bactérias entre as situações em B e C da escola,
que pode estar associado ao aumento dos sólidos
dissolvidos totais (Figura 13), novamente indicando
que é possível que houvesse alguma impureza na
tubulação de encaminhamento da água à cisterna,
apesar da limpeza realizada.
Os resultados obtidos evidenciam a importância do uso de dispositivos de desvio das primeiras
águas de chuva, uma vez que, independente do
princípio de funcionamento, ambos os modelos
avaliados no presente trabalho foram eficazes em
reduzir a quantidade de impurezas encaminhadas às
cisternas, principalmente turbidez, coliformes totais
e bactérias heterotróficas totais. Esses parâmetros
merecem destaque por estarem intrinsecamente
relacionados com o processo de desinfecção da água. Destaca-se ainda a importância da adequada
operação dos dispositivos de desvios para que seu
papel seja desempenhado conforme esperado. Após
Recomenda-se que a cada evento de chuvas, o mesmo deve ser esvaziado para que possa lavar o primeiro milímetro da próxima chuva. No entanto, devem
ser conduzidos estudos que permitam estabelecer
qual o intervalo entre chuvas que pode ser tolerado
sem esvaziamento do dispositivo de desvio. De forma
semelhante, o uso do desvio não isenta os usuários
de realizarem o manejo adequado da água armazenada nas cisternas, por meio do uso de bombas, que
também se configura como barreira sanitária adicional.

rural, e para 21.780 NMP/100 mL, na vila de casas
conjugadas. Isso indica que houve contaminação da
água por esse grupo de microrganismos ao passar
pelo telhado e calhas.
Mais uma vez, o dispositivo de descarte das
primeiras águas teve seu principal papel configurado, quando proporcionou redução de coliformes de
21.780 NMP/100 mL para 980 NMP/100 mL (redução de 95,50%) no caso do desvio de fecho hídrico
(vila) e de 9.090 para 5.040 (redução de 44,55%)
para o desvio dos vasos comunicantes (escola rural).

Figura 15 — Valores obtidos de bactérias heterotróficas
(UFC/mL) ao longo do percurso.

Resultado semelhante foi observado para
bactérias heterotróficas totais, uma vez que no interior dos dispositivos de descarte das primeiras águas
houve um aumento do número de bactérias heterotróficas de 16,5 UFC/mL para 58 UFC/mL na escola rural e de 9,5 UFC/mL para 1.070,5 UFC/mL na
vila de casas conjugadas, indicando que houve contaminação por bactérias heterotróficas após a água
entrar em contato com o telhado e passar pelas calhas (situações em A e B — Figura 15). Como se pôde
observar, uma vez mais, o dispositivo com o princípio do fecho hídrico (vila de casas) foi eficiente,
reduzindo o número de bactérias de 1.070,5
UFC/mL para 60,5 UFC/mL (94,39%).
Os resultados obtidos não comprovam, porém, a eficácia do dispositivo de descarte das primeiras águas instalado na escola. Após o mesmo, a
quantidade de unidades formadoras de colônia
aumentou de 58 para 117 UFC/mL, indicando,
desta forma, a necessidade de realização de estudos
adicionais sobre esse dispositivo que é fundamentado no princípio dos vasos comunicantes. Dois pon-

CONCLUSÕES
Em relação à qualidade da água armazenada
nas cisternas existentes, quanto aos aspectos físicoquímicos, observa-se que todas as variáveis analisadas
atendem aos padrões de qualidade exigidos pela
Portaria nº 518/05 do MS (Brasil, 2004), exceto OD,
em algumas cisternas. A qualidade microbiológica
da água armazenada em todas as cisternas avaliadas
não atendeu ao padrão de potabilidade (portaria
518/04 do MS, 13) para consumo humano, apenas
uma atendeu a norma em relação à Escherichia coli,
porém não atendendo para os demais padrões microbiológicos analisados.
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Considera-se que a metodologia utilizada
nos experimentos de simulação de chuvas foi adequada para a realização de experimentos em época
de estiagem, uma vez que permitiram que importantes observações sobre os tipos de dispositivos fossem
obtidos. Porém, o sistema de aplicação de água nos
telhados pode ser melhorado.
O dispositivo de descarte das primeiras águas, instalado na vila de casas conjugadas, que é
fundamentado no princípio do fecho hídrico, foi
mais eficiente do que o dispositivo com princípio de
vasos comunicantes em reduzir as concentrações dos
parâmetros encaminhados às cisternas, tanto do
ponto de vista físico-químico, quanto bacteriológico.
Os principais parâmetros que sofreram influência dos dispositivos de desvio foram turbidez,
coliformes totais e bactérias heterotróficas totais,
com reduções de 79%, 95,5% e 94,39%, respectivamente, para o dispositivo com o princípio de fecho
hídrico. Para o desvio com princípio de vasos comunicantes foram observadas reduções de 23% e
44% para turbidez e coliformes, respectivamente,
não tendo sido possível obter dados conclusivos
quanto à remoção de bactérias heterotróficas totais.
A redução desses parâmetros é importante, pois
tende a reduzir também o consumo de produtos
químicos com a desinfecção por cloração, bem como melhorar a eficiência da desinfecção solar. Esses
resultados comprovam a eficácia dos dispositivos de
desvios, confirmando os benefícios de seu uso, desde que a operação dos mesmos seja adequada, o que
se reflete em esvaziá-lo ao final de cada evento de
chuvas.
Para os demais parâmetros analisados (oxigênio dissolvido, sólidos dissolvidos totais, alumínio
e ferro) não se observou influência dos dispositivos
automáticos de desvio.
Não houve contaminação por E. coli em
nenhuma parte dos sistemas. Isso reforça, portanto,
a hipótese de que a contaminação por E. coli em
cisternas, provavelmente, é proveniente do manejo
inadequado por parte dos usuários.
Os resultados obtidos indicaram ainda que o
tempo de construção das cisternas teve influência
sobre a qualidade físico-química da água armazenada nas mesmas.
Em relação à influência da época do ano
sobre a qualidade da água das cisternas, foi observada redução entre a época de estiagem e de chuva,
proveniente de efeito de diluição, apenas nos parâmetros pH e alcalinidade. Por outro lado, não foi
observada influência sobre parâmetros como OD,
cor, turbidez e, principalmente, microrganismos
patogênicos.
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Evaluation of Water Quality and the Efficiency of
Sanitary Barriers in Rainwater Harvesting Systems
ABSTRACT
The use of cisterns for family water supply in
regions where water is scarce is an important alternative for
the local population, because it is an efficient system for
rainwater harvesting and storage and is comprised of
simple, low-cost devices. Since the rainfall regime allows
water storage in sufficient amount for local water supply,
the problem of cistern use concerns water quality issues, as
the water generally does not meet adequate drinking
standards. This work deals with the design of a simple
system for rainwater harvesting and storage (pilot model for
rainwater harvesting) to be used for assessing installed
sanitary barriers aimed at maintaining stored water at the
level of drinking standards. For this purpose, pilot models
with sanitary barriers were installed. Two different water
disposal devices were tested, aimed at the automatic refusal
of the initial rainwater volumes. The results indicated that
the devices tested for refusal of the first rainwater volumes
were efficient to considerably reduce concentration of major
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water quality indicators, such as turbidity, coliforms and
heterotrophic bacteria. In addition, the time of construction
and season (wet or dry) were seen to influence storage water
quality.
Keywords: rainwater, sanitary barriers, cisterns, semi-arid.
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RESUMO
Alterações nos regimes de afluências para as usinas hidrelétricas do Sistema Interligado Nacional (SIN) têm sido
observadas, principalmente a partir do final da década de 1960. Processos antrópicos nas bacias hidrográficas, sobretudo
ligadas a alterações no uso do solo, podem ser diretamente apontados como causas para essas alterações. Aparte das origens
ou justificativas possíveis, o presente trabalho possui por objetivo uma investigação expedita na condição de estacionariedade
de 146 séries de afluências referentes a usinas hidrelétricas do SIN. A análise é feita baseada em seis testes estatísticos de
enfoques distintos (t-Student, Cox-Stuart, Wilcoxon, Coeficiente de Correlação de Spearman, Mann-Kendall e F-Snedecor),
todos característicos na verificação de tendências em séries temporais. Os resultados são demonstrados em termos de p-valores
para todos os casos. Ao final, um método simples de correção da não estacionariedade é sugerido, visando a melhora na
representatividade das séries em modelos de planejamento do sistema elétrico brasileiro.
Palavras-Chave:

plicidade de séries com as mesmas características
estatísticas da série observada.
Todavia, há um fato complicador para a geração de tais séries. Modelos utilizam informações
contidas nos registros históricos para estimação de
seus parâmetros. De modo implícito, portanto, as
características estatísticas são consideradas invariantes no tempo. Essa condição é conhecida como estacionariedade e se refere a um estado de equilíbrio
das séries. Em modelos que trabalham com séries
relativamente curtas (menores do que 30 anos), a
premissa da estacionariedade é viável e não representa maiores problemas. Por outro lado, a adoção
desta condição quando se trabalha com séries longas
se torna imprudente para alguns casos, reduzindo a
confiabilidade das séries geradas. Ainda, Queiroga
(2003) aponta a adoção estacionariedade como
possível fonte de erros e imprecisões em modelos
hidrológicos.

INTRODUÇÃO
Séries naturais de afluências possuem uma
grande importância para o planejamento energético
por oferecer subsídios para o cálculo dos volumes
disponíveis para geração. No Brasil, essa importância é ainda mais acentuada, visto que 73,6% da geração de energia elétrica provêm de usinas hidrelétricas (ANEEL, 2008).
No estudo das afluências de um reservatório
é de praxe o emprego do Método de Monte Carlo
para geração de séries sintéticas, com o objetivo da
composição de diferentes cenários de igual probabilidade de ocorrência. Considera-se que as informações dadas pelos registros históricos traduzem apenas um acontecimento de um processo natural extremamente complexo. São empregados, portanto,
modelos estocásticos para a geração de uma multi-
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medianas das séries nos períodos anterior e posterior a 1970.
Müller et al. (1998), por sua vez, analisaram
as séries na bacia hidrográfica incremental da usina
de Itaipu. Com a aplicação de oito testes estatísticos
a conclusão obtida foi semelhante à de Genta et al.
(1997): as vazões apresentaram um aumento significativo após a década de 1970.
O terceiro estudo citado se refere à usina de
Furnas, situada na região Sudeste brasileira. Ao aplicar um modelo SARIMA para modelagem de suas
afluências, Sáfadi (2004) utilizou o teste de CoxStuart para detecção de tendências. A resposta foi,
mais uma vez, positiva para o aumento das vazões.
Apesar de este aumento ser verificado em
boa parte dos rios brasileiros, outros estudos indicaram uma situação exatamente oposta. Silva e Alencar (2001), mesmo utilizando séries curtas (7 a 12
anos), ao aplicar os testes de Wilcoxon e Mann &
Whitney, constataram um decréscimo nas afluências
de dois rios paraibanos.
Contando com séries mais longas (65 anos),
Moraes et al. (1997) detectaram diminuição nas
afluências dos rios Atibaia, Jaguari e Piracicaba, no
Estado de São Paulo. Os testes utilizados foram o de
Pettitt e o de Mann-Kendall, obtendo alterações
elevadas, na ordem de -24%, -52% e -21%, respectivamente aos rios citados.
Para a bacia do rio Paraíba do Sul, no qual
estão envolvidas áreas dos Estados de São Paulo,
Minas Gerais e Rio de Janeiro, Marengo e Alves
(2005) também aplicaram o teste de Mann-Kendall,
chegando à conclusão de decréscimo nas afluências.
Outros dois estudos merecem destaque pela
área de abrangência que cada um investigou. Marengo et al. (1998), utilizando-se novamente do teste
de Mann-Kendall, verificaram a estacionariedade de
afluências para regiões Amazônicas e Nordeste do
Brasil, além do noroeste do Peru. Tendências negativas foram encontradas no rio São Francisco (Minas
Gerais, Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe);
tendências positivas foram encontradas na bacia do
rio Parnaíba (Piauí e Maranhão). Nenhuma tendência significativa foi observada na Amazônia.
Guetter e Prates (2002) analisaram 54 estações fluviométricas componentes do SIN. A verificação foi através da aplicação de testes t-Student (para
médias) e F (para variâncias), em escalas anuais e
trimestrais. Aumento significativo das vazões foi
observado nas bacias dos rios Iguaçu, Paraná, Paranapanema, Tietê, Paranaíba e Tocantins, a partir da
década de 1970, em concordância com a conclusão
de outros estudos anteriormente apresentados.

O objetivo principal do presente trabalho é
fazer uma investigação na condição de estacionariedade das séries hidrológicas de todas as usinas hidrelétricas que compõem o Sistema Interligado Nacional (até dezembro de 2007). Para tanto, seis testes
estatísticos com enfoques diferentes são aplicados às
afluências anuais, no período de 1931 a 2007, totalizando 77 anos de registros. Para as usinas com séries
consideradas não estacionárias, estatísticas extras são
calculadas, a fim de estimar o aumento (ou diminuição) nas afluências.
Vale ressaltar que as características físicas
das bacias hidrográficas não são levadas em consideração. A busca de possíveis causas para a não estacionariedade também não se faz presente neste
estudo. Leitores interessados podem consultar os
trabalhos de Batista et al. (2009), Genta et al.
(1997), Guetter e Prates (2002) e Tucci (2007).
Na intenção de oferecer uma solução simples para a construção de modelos de geração de
séries para regiões com afluências consideradas não
estacionárias, é proposto um método de correção
baseado em um pré-processamento dos registros
hidrológicos. Este método aparece como alternativa
a técnicas existentes para remoção da não estacionariedade, de rápida implementação e que oferece
bons resultados.

ESTUDOS ANTERIORES
Conscientes de eventuais alterações nas características estatísticas das séries hidrológicas ao
longo dos anos, muitos autores desenvolveram estudos investigativos para verificação da condição de
não estacionariedade. Em comum, todos eles utilizaram testes estatísticos para os veredictos.
Batista et al. (2009) estudaram a não estacionariedade das séries de nove usinas, situadas nas
regiões Sul e Sudeste brasileiras, através da aplicação
dos testes t-Student e de Wilcoxon. A conclusão foi a
de que apenas as séries hidrológicas do Sul poderiam ser caracterizadas como não estacionárias com
significância relevante.
Dentre outros estudos aplicados também às
regiões Sul e Sudeste brasileiras, destacam-se os
trabalhos de Genta et al. (1997), Müller et al. (1998)
e Sáfadi (2004). No primeiro, longas séries de vazões
dos quatro maiores rios da América do Sul foram
estudados, dentre os quais três fazem parte do presente estudo (Paraná, Uruguai e Paraguai). Os autores notaram um aumento linear das vazões em todos
os casos, além de uma diferença significativa entre as
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Freitas (1997) e Pedrosa e Souza (2009) analisaram a estacionariedade de séries, respectivamente, nos Estados do Ceará e Alagoas. Diferentemente dos outros estudos aqui citados a conclusão
foi de que não há evidências estatísticas para considerar as séries destes locais não estacionarias.
Percebe-se que muitos estudos a respeito do
tema estão disponíveis, com conclusões diversas.
Ainda assim, uma comparação direta entre eles não
é recomendável, haja vista que diferentes técnicas
foram utilizadas. Procura-se no presente trabalho
uma fonte de comparação comum que será possível
a partir da aplicação de um mesmo método de análise a todas as estações fluviométricas do SIN.

As séries foram obtidas em escala mensal diretamente do Operador Nacional do Sistema Elétrico através de seu sítio (ONS, 2010). Além de naturalizadas, as afluências estão consistidas, fato que dispensou essa verificação no presente trabalho.
Em números gerais, são 146 séries correspondentes a aproveitamentos hidrelétricos de todos
os subsistemas do SIN (Figura 1) em operação ou
que entrarão em operação nos próximos anos. Todas as séries possuem o mesmo comprimento de 924
meses, compreendendo janeiro de 1931 a dezembro
de 2007. A fim de retirar os efeitos da sazonalidade
dos dados, médias anuais foram calculadas, restando
séries de afluências com 77 anos cada. Entende-se
que a não estacionariedade está associada a efeitos
de grande escala e não deve ser confundida com
épocas sazonais distintas, nas quais regimes hidrológicos diferenciados causam mudanças no comportamento das afluências.

MÉTODOS DE ANÁLISE
Coleta e preparação dos dados

Testes estatísticos empregados

O presente estudo foi feito sobre as séries de
vazões naturais. Isso significa dizer que todos os
efeitos oriundos da instalação e operação dos reservatórios, bem como ações antrópicas em geral nos
cursos d’água, são retirados. Braga et al. (2009)
apresentam um estudo com as considerações necessárias para a obtenção de afluências com tais características. É importante ressaltar, contudo, que o
processo de naturalização das vazões não exclui a
possível condição de não estacionariedade, pois esta
se relaciona com uma grande quantidade de fatores
de difícil mensuração.

Como exposto, a verificação da premissa de
estacionariedade das séries foi feita com a aplicação
de seis testes estatísticos com diferentes enfoques.
Os testes utilizados podem ser divididos em duas
classes: testes paramétricos e não paramétricos. No
primeiro caso, a inferência é feita sobre os momentos amostrais das séries (no caso médias e variâncias). Dessa maneira, há a necessidade de assumir
uma distribuição probabilística que permita a parametrização da amostra. No presente estudo, os testes
paramétricos utilizados foram t-Student e FSnedecor. No segundo caso, os testes são efetuados
na intenção de se encontrar tendências independentemente dos momentos estatísticos das séries. Os
testes não paramétricos aplicados foram Cox-Stuart,
Wilcoxon, Coeficiente de Correlação de Spearman e
Mann-Kendall. A escolha dos testes seguiu recomendações de referências específicas, tais como
Buishand (1984), Chen e Rao (2002) e a anteriormente citada Müller et al. (1998). As formulações
são descritas de forma resumida na sequência.
Teste t-Student
O teste t-Student é tido como um dos mais
conhecidos e simples de se aplicar. Trata-se de um
teste paramétrico sobre médias, assumindo que as
amostras envolvidas seguem uma distribuição Normal. Para ser possível a aplicação deste teste, as amostras foram submetidas a uma transformação lognormal. Em estudos hidrológicos brasileiros tradicionais é de praxe esta transformação, pois, fisica-

Figura 1 — Divisão de subsistemas do SIN
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mente, o modelo log-normal é mais realista por não
permitir vazões negativas em seu domínio (Kelman,
1987; Gomide, 1986).
Este teste é feito sobre duas subamostras, retiradas da amostra principal. Da mesma forma que
em Müller et al. (1998), a data escolhida para a divisão da amostra foi no ano de 1969. Portanto, a amostra 1 compreendeu os anos 1931 a 1969 e a amostra 2 foi composta pelos registros dos anos de
1970 a 2007. Para uma série ser considerada estacionária, as médias entre os subperíodos deverão ser
estatisticamente semelhantes, sob um determinado
nível de significância. Logo, podem-se formular as
hipóteses do teste:



(3)

Uma vez determinados todos os parâmetros,
o veredicto do teste é obtido comparando-se o valor
calculado de t em ((2) com valores tabelados, para
um dado nível de significância.
Teste de Cox-Stuart
Também conhecido por teste dos sinais, é
um teste não paramétrico, ou seja, não há a necessidade de assumir nenhuma distribuição probabilística marginal para a amostra em análise e, portanto,
não depende da definição de nenhum parâmetro.
Como explicam Siegel e Castellan Jr. (1988), o foco
principal do teste não é essencialmente quantitativo;
ao invés disso, a técnica busca diferenças entre os
pares formados por duas subamostras de mesmo
tamanho, extraídas da amostra original.
Para uma amostra sem tendências, é de se
esperar que o número total de sinais negativos e
positivos seja considerado estatisticamente semelhante, sob um nível de significância. Nesse contexto, formulam-se as hipóteses do teste:

H0 — As subamostras possuem médias estatisticamente semelhantes;
H1 — As subamostras não possuem médias
estatisticamente semelhantes.

Sendo exposta a base teórica do teste, prossegue-se com o equacionamento do mesmo, especificamente ajustado a subamostras de tamanhos e
variâncias diferentes (Welch, 1947). O desvio padrão conjunto é calculado por:

(1)


onde
e
Variâncias amostrais dos subperíodos 1 e 2,
respectiva-mente;
n1 e n2 Número de elementos dos subperíodos 1 e
2, respectiva-mente;



H0 — O número de sinais negativos e positivos é igual (não há tendências);
H1 — O número de sinais negativos e positivos é diferente (há tendências).

Para subamostras com um número de elementos n ≥ 35, a estatística do teste Cox-Stuart é
aproximada a uma distribuição Normal, com variável padrão calculada por:

A estatística do teste é dada por:

(2)

(4)

onde
e
Médias amostrais dos subperíodos 1 e 2,
respectivamente;

onde
x
é o menor valor selecionado entre os números totais de elementos positivos ou negativos;

No caso da hipótese nula ser verdadeira, dizse que a amostra segue uma distribuição t, com ν
graus de liberdade calculados pela equação de Welch-Satterthwaite (Welch, 1947):

Na comparação da variável calculada em
((4) com valores tabelados da distribuição normal
padrão, para um dado nível de significância, chegase a conclusão sobre a hipótese nula.
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Teste de Wilcoxon

É tido como uma técnica rigorosa, extremamente
eficiente e que já foi aplicada em estudos anteriores
justamente na verificação da estacionariedade de
séries hidrológicas (Müller et al., 1998). No citado
estudo, em particular, os autores selecionaram o
teste de Spearman como o mais consistente em
comparação a outros, inclusive sobre os três anteriormente apresentados. As hipóteses a serem testadas
são:

Da mesma forma que o anterior, este é um
teste não paramétrico e depende da divisão da amostra principal em duas subamostras. A única diferença é que estas não têm a necessidade de conter o
mesmo número de elementos, pois a análise não é
feita em pares. De acordo com Siegel e Castellan Jr.
(1988), este é um dos testes não paramétricos mais
poderosos e é o primeiro indicado quando não se
deseja assumir nenhuma distribuição probabilística
marginal para a amostra.
A teoria envolvida busca verificar se as duas
subamostras, em princípio independentes, fazem
parte de uma mesma população. Para a verificação
da condição de não estacionariedade, a série histórica é dividida da mesma forma que no teste tStudent, ou seja, de 1931 a 1969 e de 1970 a 2007.
Caso o teste apresente resultado positivo, a interpretação é que as duas séries pertencem a um mesmo
processo, sem a presença da não estacionariedade.
Obviamente, a recíproca é verdadeira. Em resumo,
adotam-se as hipóteses:






H0 — A série é homogênea (não há tendências);
H1 — A série não é homogênea (há tendências)

A primeira ação é atribuir índices à série original; a seguir a série é ordenada e novos índices
são atribuídos. A diferença entre o índice que um
elemento adquire na série original e o que este
mesmo elemento assume na série ordenada, denotada por di, determina a variável chave do teste. O
coeficiente de correlação de Spearman é calculado
através da expressão (Siegel e Castellan Jr. 1988):

H0 — As amostras provêm de uma mesma
população;
H1 — As amostras não provêm de uma mesma população.

(6)
onde
n

Após a divisão em subamostras, formam-se
dois conjuntos totalizando n1 e n2 elementos em
cada subamostra. Na sequência, os valores são ordenados em conjunto, atribuindo-se índices (1, 2,...,
n1+n2). A estatística do teste W é obtida através da
soma dos índices de cada amostra, X1 e X2, o que
resultar no menor valor. Para amostras consideradas
grandes (n1>10 ou n2>10) a distribuição amostral
de W aproxima-se de uma Normal, com variável
padrão determinada por:

é número de elementos da amostra;

Para grandes amostras, a verificação da hipótese nula é feita sobre a distribuição t, calculada
através da equação:

(7)
A comparação do valor calculado em ((7)
com o valor tabelado, sob um nível de significância,
permite a conclusão acerca da hipótese nula.

(5)

Teste de Mann-Kendall

Comparando-se o valor da estatística em
((5) com a tabela da distribuição Normal, sob determinado nível de significância, chega-se à conclusão sobre a hipótese nula.

Assim como os três últimos testes apresentados, o teste de Mann-Kendall se classifica como não
paramétrico. Além disso, esta inferência adota a
série completa, sem divisões. Dada uma série, partese do pressuposto que, ao sortear de forma aleatória
qualquer elemento desta série, assume-se estatisticamente que este elemento provém de uma única
população. As hipóteses são dadas, portanto, por:

Teste do Coeficiente de Correlação de Spearman
Também de conotação não paramétrica, este teste se diferencia dos anteriores por considerar a
amostra como um todo, sem necessitar subdivisões.
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A estatística do teste é dada por (Snedecor e
Cochran, 1989):

H0 — Todos os elementos amostrais são sorteados de modo independente de uma
mesma população;
H1 — Todos os elementos amostrais não são
sorteados de modo independente de uma
mesma população.

(10)
onde
e
Variâncias amostrais dos subperíodos 1 e 2,
respectiva-mente;

Estas condições são verificadas através de alguns cálculos (ELETROBRÁS, 1987):

A comparação da estatística em ((10) com a
distribuição F para n1-1 e n2-1 graus de liberdade
fornece o veredicto para o teste.

(8)
onde
ti
si
n

Condições gerais para aplicação dos testes

número de xj ≤ xi, com i < j < n;
número de xj>xi, com i < j < n;
tamanho da amostra;

Os seis testes estatísticos apresentados foram
aplicados a todas as séries consideradas no estudo,
com a intenção de detectar a condição de não estacionariedade. Na maioria dos casos, optou-se pelos
testes não paramétricos levando em consideração
que assumir uma distribuição estatística (Gaussiana,
no caso) para todas as usinas do estudo seria uma
simplificação desnecessária.
Embora a busca de prováveis causas que levaram os regimes históricos de afluências a variar
com o tempo não faça parte do escopo do trabalho,
estudos como os de Genta et al. (1997), Müller et al.
(1998), Tucci (2007) e Batista et al. (2009) fornecem subsídios importantes para aplicação dos testes.
Dentre as diversas análises presentes, todos chegaram à conclusão que o final da década de 1960 marcou um período crítico no tocante à estacionariedade das afluências nos principais rios brasileiros. Essa
informação é de primordial importância na aplicação dos testes que dependem da divisão da amostra
principal em subamostras. Sob esse contexto, o ano
limite para essa divisão foi fixado em 1969.
Todos os testes utilizados no estudo são bilaterais. Esta classe de testes rejeita a hipótese nula se
a estatística de cada teste for suficientemente grande
ou suficientemente pequena. Desta forma, as distribuições possuem duas regiões críticas, à esquerda e
à direita da hipótese nula. O nível de significância
adotado para os seis testes foi de 5%.
Antes de apresentar os resultados obtidos, é
necessário comentar sobre a premissa básica para
aplicação dos testes estatísticos. De uma forma geral,
todos assumem a independência serial entre as variáveis em análise. Como vazões apresentam correlações em série, os resultados dos testes poderiam ser
considerados sem fundamento. Com essa premissa
em mente, Müller et al. (1998) efetuaram simula-

Dessa maneira, fixando-se um ano i, verificam-se quantos elementos posteriores (j, j+1, j+2,…)
são maiores ou menores a ele, de acordo com as
definições de ti e si. Uma vez calculada a equação
((8), a estatística do teste pode ser determinada:

(9)

Comparando-se o valor da estatística em
((9) com a tabela da distribuição Normal, sob determinado nível de significância, chega-se à conclusão sobre a hipótese nula.
Teste F-Snedecor
Este último teste é classificado como paramétrico sobre variâncias e é semelhante ao teste tStudent ao assumir que as amostras seguem uma
distribuição de probabilidades marginal Normal. As
amostras foram submetidas a uma transformação
log-normal, como explicado anteriormente.
O teste é feito sobre duas subamostras extraídas da amostra original. A intenção é avaliar se as
variâncias das subamostras são estatisticamente semelhantes, sob determinado nível de significância.
Assim, formulam-se as hipóteses:



H0 — As subamostras possuem variâncias estatisticamente semelhantes;
H1 — As subamostras não possuem variâncias
estatisticamente semelhantes.
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Tabela 1 — Resultados da aplicação dos testes estatísticos
p-valores

Código Usina - Nome

Subsistema

Rio

1 — CAMARGOS

1-SUDESTE

GRANDE

0,111 0,137 0,057 0,046 0,055 0,481

2 — ITUTINGA

1-SUDESTE

GRANDE

0,111 0,137 0,057 0,046 0,055 0,481

4 - FUNIL GRANDE

1-SUDESTE

GRANDE

0,676 0,137 0,356 0,152 0,147 0,545

6 — FURNAS

1-SUDESTE

GRANDE

0,937 0,354 0,586 0,331 0,357 0,892

7- M. DE MORAES

1-SUDESTE

GRANDE

0,652 0,287 0,389 0,264 0,295 0,681

8 — ESTREITO

1-SUDESTE

GRANDE

0,677 0,287 0,384 0,269 0,301 0,693

9 — JAGUARA

1-SUDESTE

GRANDE

0,688 0,287 0,418 0,282 0,312 0,697

10 — IGARAPAVA

1-SUDESTE

GRANDE

0,712 0,287 0,436 0,291 0,320 0,712

11 - VOLTA GRANDE

1-SUDESTE

GRANDE

0,787 0,287 0,505 0,315 0,343 0,740

12 - PORTO COLÔMBIA

1-SUDESTE

GRANDE

0,917 0,354 0,572 0,342 0,371 0,817

14 — CACONDE

1-SUDESTE

PARDO

0,569 0,354 0,676 0,284 0,303 0,360

15 - EUCLIDES DA CUNHA

1-SUDESTE

PARDO

0,504 0,209 0,343 0,334 0,329 0,564

16 — A. SALLES OLIVEIRA

1-SUDESTE

PARDO

0,503 0,209 0,328 0,327 0,324 0,561

17 — MARIMBONDO

1-SUDESTE

GRANDE

0,138 0,287 0,278 0,225 0,251 0,463

18 - AGUA VERMELHA

1-SUDESTE

GRANDE

0,197 0,354 0,398 0,316 0,338 0,490

20 — BATALHA

1-SUDESTE

SÃO MARCOS

0,381 0,394 0,521 0,398 0,399 0,109

21 - SERRA DO FACÃO

1-SUDESTE

SÃO MARCOS

0,473 0,399 0,544 0,393 0,388 0,214

24 — EMBORCAÇÃO

1-SUDESTE

PARANAÍBA

0,365 0,354 0,412 0,378 0,384 0,136

25 - NOVA PONTE

1-SUDESTE

ARAGUARI

0,143 0,287 0,117 0,210 0,217 0,879

26 — MIRANDA

1-SUDESTE

ARAGUARI

0,295 0,394 0,239 0,345 0,349 0,624

27 - CAPIM BRANCO 1

1-SUDESTE

ARAGUARI

0,332 0,394 0,252 0,355 0,363 0,592

28 - CAPIM BRANCO 2

1-SUDESTE

ARAGUARI

0,417 0,399 0,326 0,385 0,390 0,543

29 - CORUMBÁ IV

1-SUDESTE

CORUMBÁ

0,433 0,394 0,454 0,392 0,391 0,745

30 - CORUMBÁ I

1-SUDESTE

CORUMBÁ

0,535 0,354 0,476 0,351 0,341 0,981

31 — ITUMBIARA

1-SUDESTE

PARANAÍBA

0,186 0,354 0,180 0,300 0,305 0,603

32 - CACHOEIRA DOURADA

1-SUDESTE

PARANAÍBA

0,232 0,354 0,227 0,330 0,340 0,682

33 - SÃO SIMÃO

1-SUDESTE

PARANAÍBA

0,066 0,137 0,090 0,022 0,022 0,836

34 - ILHA SOLTEIRA

1-SUDESTE

PARANÁ

0,038 0,287 0,042 0,018 0,017 0,867

37 - BARRA BONITA

1-SUDESTE

TIETÊ

0,014 0,003 0,015 0,009 0,016 0,638

38 - ÁLVARO DE S. LIMA

1-SUDESTE

TIETÊ

0,014 0,009 0,013 0,008 0,013 0,722

39 — IBITINGA

1-SUDESTE

TIETÊ

0,004 0,009 0,006 0,004 0,008 0,576

40 — PROMISSÃO

1-SUDESTE

TIETÊ

0,002 0,021 0,002 0,003 0,007 0,423

42 - NOVA AVANHANDAVA

1-SUDESTE

TIETÊ

0,001 0,021 0,001 0,002 0,005 0,394

43 - TRÊS IRMÃOS

1-SUDESTE

TIETÊ

0,001 0,009 0,001 0,002 0,004 0,323

45 — JUPIA

1-SUDESTE

PARANÁ

0,003 0,043 0,002 0,000 0,001 0,777

46 - PORTO PRIMAVERA

1-SUDESTE

PARANÁ

0,000 0,003 0,000 0,000 0,000 0,960

47 — JURUMIRIM

1-SUDESTE

PARANAPANEMA

0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,336

48 — PIRAJU

1-SUDESTE

PARANAPANEMA

0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,336

49 — CHAVANTES

1-SUDESTE

PARANAPANEMA

0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,720

t

101

CS

W

SP

MK

F

Estacionariedade das Afluências às Usinas Hidrelétricas Brasileiras

p-valores

Código Usina - Nome

Subsistema

Rio

50 - LUCAS N. GARCEZ

1-SUDESTE

PARANAPANEMA

0,000 0,003 0,000 0,000 0,000 0,475

51 - CANOAS II

1-SUDESTE

PARANAPANEMA

0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,461

52 - CANOAS I

1-SUDESTE

PARANAPANEMA

0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,435

57 — MAUÁ

2-SUL

PARANAPANEMA

0,001 0,043 0,002 0,012 0,011 0,367

61 — CAPIVARA

1-SUDESTE

PARANAPANEMA

0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,991

62 — TAQUARUÇU

1-SUDESTE

PARANAPANEMA

0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,980

63 — ROSANA

1-SUDESTE

PARANAPANEMA

0,000 0,001 0,000 0,000 0,001 0,643

66 — ITAIPU

1-SUDESTE

PARANÁ

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,553

71 - SANTA CLARA PR

2-SUL

JORDÃO

0,008 0,137 0,011 0,026 0,030 0,720

72 — FUNDÃO

2-SUL

JORDÃO

0,007 0,137 0,010 0,024 0,028 0,683

73- JORDÃO

2-SUL

JORDÃO

0,021 0,081 0,024 0,008 0,108 0,166

74 — GOV. BENTO MUNHOZ

2-SUL

IGUAÇU

0,007 0,081 0,007 0,049 0,052 0,615

76 — SEGREDO

2-SUL

IGUAÇU

0,001 0,081 0,001 0,007 0,010 0,860

77- SALTO SANTIAGO

2-SUL

IGUAÇU

0,001 0,081 0,001 0,008 0,010 0,816

78- SALTO OSÓRIO

2-SUL

IGUAÇU

0,001 0,081 0,001 0,007 0,008 0,815

82 - SALTO CAXIAS

2-SUL

IGUAÇU

0,001 0,137 0,001 0,006 0,007 0,903

83 - BAIXO IGUAÇU

2-SUL

PELOTAS

0,001 0,137 0,001 0,006 0,007 0,902

86 - BARRA GRANDE

2-SUL

PELOTAS

0,004 0,081 0,008 0,009 0,010 0,134

90 - CAMPOS NOVOS

2-SUL

CANOAS

0,005 0,081 0,007 0,009 0,011 0,728

91 — MACHADINHO

2-SUL

URUGUAI

0,004 0,043 0,005 0,008 0,008 0,369

92 — ITÁ

2-SUL

URUGUAI

0,005 0,137 0,011 0,017 0,017 0,319

93 - PASSO FUNDO

2-SUL

PASSO FUNDO

0,006 0,209 0,007 0,007 0,009 0,622

94 — MONJOLINHO

2-SUL

MONJOLINHO

0,001 0,043 0,002 0,002 0,002 0,946

95 - QUEBRA-QUEIXO

2-SUL

CHAPECÓ

0,000 0,081 0,000 0,001 0,001 0,409

97 - CASTRO ALVES

2-SUL

TAQUARI-ANTAS

0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,054

98 - MONTE CLARO

2-SUL

TAQUARI-ANTAS

0,000 0,003 0,000 0,000 0,000 0,025

99 - 14 DE JULHO

2-SUL

TAQUARI-ANTAS

0,000 0,003 0,000 0,000 0,000 0,023

101 - SÃO JOSÉ

2-SUL

IJUÍ

0,000 0,081 0,001 0,000 0,001 0,664

102 - PASSO SÃO JOÃO

2-SUL

IJUÍ

0,000 0,081 0,001 0,000 0,001 0,658

103 - FOZ CHAPECO

2-SUL

CHAPECÓ

0,003 0,137 0,007 0,013 0,015 0,365

105 - PONTE NOVA

1-SUDESTE

TIETÊ E TRIBUTÁRIOS

0,310 0,354 0,233 0,239 0,186 0,726

107 - EDGARD DE SOUZA

1-SUDESTE

TIETÊ E TRIBUTÁRIOS

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,085

108 — TRAIÇÃO

1-SUDESTE

TIETÊ E TRIBUTÁRIOS

0,394 0,287 0,866 0,389 0,399 0,767

109 — PEDREIRA

1-SUDESTE

TIETÊ E TRIBUTÁRIOS

0,845 0,354 0,988 0,398 0,398 0,582

110 — ERNESTINA

2-SUL

JACUÍ

0,000 0,021 0,001 0,001 0,002 0,595

111 - PASSO REAL

2-SUL

JACUÍ

0,026 0,137 0,032 0,039 0,048 0,066

112 — JACUI

2-SUL

JACUÍ

0,025 0,137 0,030 0,037 0,046 0,065

113 — ITAÚBA

2-SUL

JACUÍ

0,015 0,137 0,020 0,021 0,025 0,090

114 - DONA FRANCISCA

2-SUL

JACUÍ

0,052 0,081 0,057 0,058 0,071 0,197

115 - CAPIVARI CACHOEIRA

2-SUL

CAPIVARI

0,016 0,021 0,029 0,036 0,039 0,083
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p-valores

Código Usina - Nome

Subsistema

Rio

117 — GUARAPIRANGA

1-SUDESTE

TIETÊ E TRIBUTÁRIOS

0,192 0,081 0,582 0,313 0,351 0,799

118 — BILLINGS

1-SUDESTE

TIETÊ E TRIBUTÁRIOS

0,845 0,354 0,988 0,398 0,398 0,582

119 - HENRY BORDEN

1-SUDESTE

TIETÊ E TRIBUTÁRIOS

0,013 0,009 0,069 0,051 0,066 0,633

120 — JAGUARI

1-SUDESTE

JAGUARI

0,017 0,043 0,007 0,005 0,009 0,655

121 — PARAIBUNA

1-SUDESTE

PARAÍBA DO SUL

0,352 0,081 0,392 0,367 0,366 0,747

122 - SANTA BRANCA

1-SUDESTE

PARAÍBA DO SUL

0,809 0,354 0,923 0,398 0,398 0,611

123 — FUNIL

1-SUDESTE

PARAÍBA DO SUL

0,051 0,081 0,027 0,039 0,053 0,670

124 — LAJES

1-SUDESTE

RIBEIRÃO DAS LAJES

0,230 0,394 0,280 0,255 0,253 0,833

125 - SANTA CECILIA

1-SUDESTE

PARAÍBA DO SUL

0,435 0,287 0,216 0,125 0,133 0,221

126 — PICADA

1-SUDESTE

DO PEIXE

0,302 0,394 0,059 0,049 0,056 0,184

127 — SOBRAGI

1-SUDESTE

PARAIBUNA

0,053 0,287 0,015 0,003 0,006 0,757

129 — SIMPLÍCIO

1-SUDESTE

PARAÍBA DO SUL

0,274 0,209 0,111 0,110 0,147 0,192

130 - ILHA DOS POMBOS

1-SUDESTE

PARAÍBA DO SUL

0,288 0,209 0,138 0,144 0,202 0,199

131 - NILO PEÇANHA

1-SUDESTE

BOMBEADA

0,935 0,354 0,665 0,218 0,227 0,451

132 — FONTES

1-SUDESTE

PARAIBA DO SUL

0,586 0,287 0,430 0,223 0,209 0,995

133 - PEREIRA PASSOS

1-SUDESTE

PARAIBA DO SUL

0,816 0,354 0,495 0,185 0,184 0,417

134 - SALTO GRANDE

1-SUDESTE

SANTO ANTÔNIO

0,057 0,287 0,043 0,031 0,036 0,760

135 - PORTO ESTRELA

1-SUDESTE

SANTO ANTÔNIO

0,053 0,287 0,042 0,028 0,035 0,755

139 — CANDONGA

1-SUDESTE

DOCE

0,146 0,287 0,062 0,040 0,066 0,987

141 — BAGUARI

1-SUDESTE

DOCE

0,092 0,209 0,056 0,024 0,019 0,932

143 — AIMORÉS

1-SUDESTE

DOCE

0,086 0,209 0,048 0,017 0,015 0,756

144 — MASCARENHAS

1-SUDESTE

DOCE

0,083 0,209 0,044 0,018 0,016 0,754

148 — IRAPÉ

1-SUDESTE

JEQUITINHONHA

0,911 0,399 0,555 0,315 0,320 0,699

153 - SÃO DOMINGOS

1-SUDESTE

VERDE/SÃO DOMINGOS

0,049 0,287 0,109 0,005 0,009 0,014

154 — ITAPEBI

3-NORDESTE JEQUITINHONHA

0,892 0,287 0,992 0,379 0,376 0,909

155 - RETIRO BAIXO

1-SUDESTE

PARAOPEBA

0,202 0,287 0,448 0,267 0,259 0,705

156 - TRÊS MARIAS

1-SUDESTE

SÃO FRANCISCO

0,802 0,354 0,448 0,345 0,361 0,556

162 — QUEIMADO

1-SUDESTE

PRETO

0,189 0,287 0,196 0,121 0,091 0,167

169 — SOBRADINHO

3-NORDESTE SÃO FRANCISCO

0,112 0,137 0,060 0,049 0,066 0,181

172 — ITAPARICA

3-NORDESTE SÃO FRANCISCO

0,156 0,209 0,071 0,051 0,064 0,174

173 — MOXOTÓ

3-NORDESTE SÃO FRANCISCO

0,196 0,209 0,125 0,084 0,097 0,168

174 - PAULO AFONSO 123

3-NORDESTE SÃO FRANCISCO

0,196 0,209 0,125 0,084 0,097 0,168

175 - PAULO AFONSO 4

3-NORDESTE SÃO FRANCISCO

0,196 0,209 0,125 0,084 0,097 0,168

178 — XINGÓ

3-NORDESTE SÃO FRANCISCO

0,196 0,209 0,125 0,084 0,097 0,168

180 — TÓCOS

1-SUDESTE

PIRAÍ

0,260 0,394 0,333 0,223 0,184 0,615

181 — SANTANA

1-SUDESTE

---

0,838 0,354 0,586 0,217 0,213 0,263

182 — VIGÁRIO

1-SUDESTE

---

0,886 0,394 0,561 0,212 0,206 0,354

185 - BARRA DO BRAUNA

1-SUDESTE

POMBA

0,003 0,081 0,001 0,001 0,003 0,672

189 - PEDRA DO CAVALO

3-NORDESTE PARAGUAÇU

0,519 0,394 0,600 0,275 0,280 0,552

190 - BOA ESPERANÇA

3-NORDESTE PARNAÍBA

0,670 0,394 0,799 0,160 0,151 0,060
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Código Usina - Nome
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192 - GUILMAN-AMORIM

1-SUDESTE

PIRACICABA

0,044 0,209 0,012 0,011 0,016 0,772

193 - SÁ CARVALHO

1-SUDESTE

PIRACICABA

0,042 0,209 0,011 0,011 0,014 0,757

195 — JAURU

1-SUDESTE

JAURU

0,008 0,021 0,014 0,000 0,000 0,975

196 — GUAPORÉ

1-SUDESTE

GUAPORÉ

0,000 0,003 0,000 0,000 0,000 0,184

203 - CORUMBÁ III

1-SUDESTE

CORUMBÁ

0,416 0,394 0,492 0,380 0,379 0,779

215 - SALTO PILÃO

2-SUL

ITAJAÍ-AÇÚ

0,000 0,009 0,000 0,000 0,000 0,831

217 — ROSAL

1-SUDESTE

ITABAPOANA

0,187 0,137 0,430 0,199 0,232 0,118

241 - SALTO RIO VERDINHO

1-SUDESTE

VERDE

0,004 0,043 0,004 0,005 0,018 0,187

249 — OURINHOS

1-SUDESTE

PARANAPANEMA

0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,722

251 - SERRA DA MESA

1-SUDESTE

TOCANTINS

0,563 0,394 0,636 0,120 0,151 0,894

252 - CANA BRAVA

1-SUDESTE

TOCANTINS

0,954 0,399 0,891 0,237 0,270 0,698

253 - SÃO SALVADOR

1-SUDESTE

TOCANTINS

0,861 0,399 0,827 0,271 0,307 0,531

257 - PEIXE ANGICAL

1-SUDESTE

TOCANTINS

0,873 0,394 0,939 0,213 0,217 0,409

261 — LAJEADO

1-SUDESTE

TOCANTINS

0,950 0,394 0,795 0,302 0,312 0,312

262 — SALTO

1-SUDESTE

VERDE

0,004 0,043 0,004 0,004 0,016 0,192

272 - CURUÁ-UNÁ

4-NORTE

CURUÁ-UNA

0,262 0,209 0,161 0,197 0,227 0,026

275 — TUCURUÍ

4-NORTE

TOCANTINS

0,454 0,137 0,321 0,376 0,367 0,318

278 — MANSO

1-SUDESTE

MANSO

0,047 0,137 0,038 0,028 0,042 0,519

279 — SAMUEL

4-NORTE

JAMARI

0,439 0,394 0,866 0,356 0,354 0,000

281 - PONTE PEDRA

1-SUDESTE

CORRENTE

0,003 0,000 0,000 0,000 0,000 0,003

283 - SANTA CLARA MG

1-SUDESTE

CORRENTE

0,465 0,287 0,421 0,351 0,340 0,219

290 — ESPORA

1-SUDESTE

CORRENTES

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,002

304 - ITIQUIRA I

1-SUDESTE

ITIQUIRA

0,203 0,021 0,027 0,003 0,013 0,000

305 - ITIQUIRA II

1-SUDESTE

ITIQUIRA

0,203 0,021 0,027 0,003 0,013 0,000

311 — CAÇU

1-SUDESTE

CLARO

0,018 0,021 0,017 0,064 0,105 0,400

312 — B. DOS COQUEIROS

1-SUDESTE

CLARO

0,021 0,021 0,020 0,073 0,113 0,404

315 - FOZ DO RIO CLARO

1-SUDESTE

CLARO

0,023 0,021 0,022 0,075 0,112 0,396

t

CS

W

SP

MK

F

seguem o padrão do Operador Nacional do Sistema
Elétrico. As abreviações utilizadas são as seguintes: t,
para o teste t-Student; CS, para o teste de CoxStuart; W, para o teste de Wilcoxon; SP, para o teste
do Coeficiente de Correlação de Spearman; MK,
para o teste de Mann-Kendall e F para o teste FSnedecor.
Optou-se por não exibir os resultados em
termos do binário “aceita/rejeita”, mas através dos
chamados p-valores. Estes índices de probabilidade
fornecem uma melhor noção dos resultados de cada
teste. Considerando-se que as séries históricas são
apenas uma realização do processo estocástico subjacente pode-se dizer, em termos estatísticos, que
está se trabalhando com uma amostra retirada de

ções através do Método de Monte Carlo para estações fluviométricas, na intenção de avaliar a validade
da aplicação dos testes em sua formulação original.
A conclusão foi a de que as correlações em série nos
postos são baixas, comparáveis aos limites de significância utilizados. Assim, a aplicação dos testes e seus
resultados foram considerados válidos.

RESULTADOS
A Tabela 1 mostra os resultados da aplicação
dos seis testes para as estações fluviométricas consideradas neste trabalho. Os códigos das estações
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Tabela 2 — Estatísticas para séries consideradas não estacionárias na média ou sem tendências significativas

Código Usina - Nome

Estatísticas
-2S1

1

+2S1

-2S2

2

+2S2

VAR1

VAR

VAR2

34 - ILHA SOLTEIRA

4728

5009

5291

5287

5582

5878

10,57

10,26

9,98

37 - BARRA BONITA

342

365

388

409

435

461

16,44

16,16

15,91

38 - ÁLVARO DE S. LIMA

386

412

437

461

490

518

16,24

15,92

15,63

39 — IBITINGA

465

495

524

564

597

630

17,54

17,15

16,80

40 — PROMISSÃO

561

597

633

692

731

769

19,02

18,34

17,74

42 - NOVA AVANHANDAVA

595

633

672

745

788

831

20,23

19,63

19,09

43 - TRES IRMÃOS

639

681

723

800

844

889

20,04

19,36

18,74

45 — JUPIA

5579

5903

6227

6509

6847

7185

14,29

13,78

13,32

46 - PORTO PRIMAVERA

6203

6537

6870

7445

7810

8175

16,68

16,30

15,96

47 — JURUMIRIM

182

192

202

237

251

265

23,03

23,52

23,96

48 — PIRAJU

187

197

207

242

257

271

22,94

23,44

23,89

49 — CHAVANTES

276

291

306

365

387

410

24,52

24,99

25,40

50 - LUCAS N. GARCEZ

367

385

403

490

518

546

25,12

25,67

26,16

51 - CANOAS II

373

392

411

499

528

557

25,17

25,72

26,22

52 - CANOAS I

388

407

426

519

549

578

25,26

25,83

26,33

57 — MAUÁ

218

236

255

297

318

339

26,74

25,69

24,78

61 — CAPIVARA

842

891

941

1188

1258

1328

29,14

29,14

29,13

62 — TAQUARUÇU

884

936

988

1262

1335

1409

29,97

29,92

29,87

63 — ROSANA

1005

1066

1127

1410

1489

1569

28,71

28,43

28,18

66 — ITAIPU

8248

8641

9034

11114

11562

12009

25,79

25,26

24,78

71 - SANTA CLARA PR

83

89

96

105

113

121

20,93

20,96

20,99

72 — FUNDÃO

87

94

100

110

119

127

21,09

21,11

21,13

73 — JORDÃO

18

22

27

28

36

43

37,25

37,55

37,76

74 — GOV. BENTO MUNHOZ

528

567

607

672

721

771

21,50

21,33

21,19

76 — SEGREDO

672

721

769

897

958

1019

25,03

24,75

24,51

77- SALTO SANTIAGO

779

838

897

1056

1134

1213

26,19

26,12

26,07

78- SALTO OSÓRIO

816

877

939

1106

1188

1270

26,25

26,18

26,12

82 - SALTO CAXIAS

1048

1127

1205

1419

1524

1629

26,11

26,05

26,00

83 - BAIXO IGUAÇU

1133

1218

1303

1533

1647

1761

26,10

26,05

26,00

86 - BARRA GRANDE

220

240

260

279

300

321

21,17

20,00

18,98

90 - CAMPOS NOVOS

246

266

286

321

347

374

23,42

23,43

23,43

91 — MACHADINHO

583

632

681

756

814

872

22,92

22,35

21,86

92 — ITÁ

827

899

970

1066

1149

1233

22,41

21,82

21,31

93 - PASSO FUNDO

45

48

52

58

63

68

23,09

22,98

22,88

94 — MONJOLINHO

74

80

86

103

112

121

28,63

28,76

28,87

95 - QUEBRA-QUEIXO

60

65

70

86

93

99

30,77

29,91

29,16

97 - CASTRO ALVES

113

124

134

163

176

189

30,86

29,74

28,78

98 - MONTE CLARO

211

233

254

297

321

344

28,90

27,44

26,18

99 - 14 DE JULHO

218

240

262

307

331

356

29,03

27,56

26,29
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Código Usina - Nome

Estatísticas
-2S1

1

+2S1

-2S2

2

+2S2

VAR1

VAR

VAR2

101 - SÃO JOSÉ

178

194

209

259

280

302

31,05

30,96

30,89

102 - PASSO SÃO JOÃO

185

201

217

269

291

314

31,07

30,98

30,89

103 - FOZ CHAPECO

1001

1087

1173

1304

1406

1508

23,22

22,70

22,25

107 - EDGARD DE SOUZA

84

110 - ERNESTINA

21

89

94

116

122

128

27,38

27,10

26,85

23

25

32

35

38

33,36

33,60

33,81

111 - PASSO REAL

171

186

202

207

223

238

17,33

16,27

15,35

112 — JACUI

172

188

203

208

224

240

17,38

16,32

15,39

113 — ITAÚBA

216

235

255

267

288

309

19,06

18,30

17,64

114 - DONA FRANCISCA

274

297

320

321

346

372

14,61

14,27

13,98

115 - CAPIVARI CACHOEIRA

17

18

19

20

21

22

12,76

12,90

13,03

119 - HENRY BORDEN

36

37

39

39

41

44

9,67

10,07

10,42

120 — JAGUARI

28

29

31

25

26

28

-12,38

-12,04

-11,72

123 — FUNIL

225

239

253

205

216

227

-9,79

-10,51

-11,15

127 — SOBRAGI

78

83

87

71

74

78

-10,76

-11,06

-11,33

134 - SALTO GRANDE

155

165

176

136

146

157

-14,33

-12,96

-11,79

135 - PORTO ESTRELA

162

173

183

142

153

164

-14,52

-13,16

-11,97

143 — AIMORÉS

834

889

945

745

798

851

-11,98

-11,48

-11,04

144 - MASCARENHAS

968

1033

1098

863

925

988

-12,19

-11,65

-11,19

153 - SÃO DOMINGOS

120

122

124

125

127

130

4,24

4,26

4,29

185 - BARRA DO BRAUNA

118

125

133

98

104

111

-20,58

-20,37

-20,18

192 - GUILMAN-AMORIM

78

83

88

69

74

79

-12,82

-12,35

-11,94

193 - SÁ CARVALHO

85

91

97

75

81

86

-12,96

-12,49

-12,08

195 — JAURU

88

90

91

83

85

86

-6,06

-6,25

-6,43

196 — GUAPORÉ

45

46

47

38

39

40

-19,64

-19,33

-19,02

215 - SALTO PILÃO

84

91

98

128

138

147

34,21

33,60

33,08

241 - SALTO RIO VERDINHO

182

188

194

198

205

211

8,06

8,13

8,19

249 - OURINHOS

279

294

310

370

392

415

24,48

24,95

25,38

262 — SALTO

167

173

178

182

188

194

8,12

8,18

8,24

278 — MANSO

154

164

174

166

179

191

7,41

8,05

8,60

281 - PONTE PEDRA

70

72

73

81

83

85

12,73

13,21

13,67

290 — ESPORA

53

55

56

67

69

71

20,93

21,21

21,47

304 - ITIQUIRA I

68

71

74

74

77

80

7,09

7,16

7,23

305 - ITIQUIRA II

68

71

74

74

77

80

7,09

7,16

7,23

311 — CAÇU

176

185

193

194

204

213

9,22

9,34

9,46

312 - BARRA DE COQUEIROS

184

192

201

202

212

221

8,97

9,09

9,19

315 - FOZ DO RIO CLARO

197

206

216

216

227

237

8,83

8,94

9,04

uma população. Assim, os p-valores para os testes
bilaterais são interpretados como a probabilidade de
se observar, em outra amostra retirada da mesma
população, uma estatística maior (ou menor) do

que a observada com a amostra testada. Em meio a
esse raciocínio, quanto menores os p-valores maiores as evidências de não-estaciona- riedade, dado
que a formulação de todas as hipóteses nulas assu-
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me, a priori, a estacionariedade das séries. Em conformidade com a condição de aplicação dos testes,
os p-valores exibidos se referem às probabilidades
associadas aos testes bilaterais.
As usinas em negrito foram as que obtiveram rejeição na maioria dos testes aplicados. Para
esse resultado, excluíram-se os veredictos do teste FSnedecor, que diferiram substancialmente dos demais. Portanto considera-se que as séries de afluências representativas das usinas em destaque possuem
indício significativo de não estacionariedade na
média. Percebe-se também que os p-valores para
estas usinas são muito baixos, em concordância com
a explicação mencionada anteriormente.
A fim de investigar o comportamento das
séries consideradas não estacionárias em relação à
média ou à presença de tendências, segundo o critério apresentado no parágrafo anterior, algumas
estatísticas básicas foram calculadas. Estes índices
levaram em consideração a mesma divisão de períodos utilizada nos testes com subamostras. Assim,
determinaram-se as médias dos anos anteriores e
posteriores a 1969. Os valores foram calculados em
intervalos de confiança para dois desvios padrão e
estão mostrados na Tabela 2. As últimas três colunas
exibem a variação percentual entre os períodos.
As siglas utilizadas na Tabela 2 são: ±2Si para variações no intervalo de confiança determinados
para dois desvios padrão no período i; i para a
média no período i; VAR para as variações percentuais nos períodos i e para a média . Em todos os
casos i=1,2.

Tabela 3 — Resumo dos resultados
Subsistema

E

NE

Total

1-Sudeste

59

45

104

2-Sul

0

30

30

3-Nordeste

9

0

9

4-Norte

3

0

3

Total

71

75

146

*E — Estacionárias; NE — Não Estacionárias

Examinando as estatísticas expressas pela
Tabela 2, percebe-se que na grande maioria dos
casos os índices de variação são significativos, atingindo a média geral de aproximadamente 21% de
aumento das afluências entre um período e outro.
Por outro lado, variações negativas foram também
detectadas, embora se restrinjam somente ao subsistema 1-Sudeste. Ao analisar a localização geográfica
dessas usinas, nota-se que todas se encontram próximas a regiões de grandes áreas urbanas, nos Estados de São Paulo e Minas Gerais. As exceções são as
usinas de Guaporé e Jauru, ambas localizadas no
extremo oeste do estado do Mato Grosso.
A Tabela 1 mostra ainda uma divisão referente ao teste F-Snedecor para variâncias. O isolamento desse teste, em particular, ocorreu devido à
constatação de que, das 75 séries consideradas não
estacionárias na média (pelo teste paramétrico tStudent) ou sem tendências (pelos demais testes
não paramétricos), 66 (ou 88%) foram consideradas
estacionárias na variância. Por ser uma variável que
mede a dispersão estatística em torno da média, esse
resultado mostra que, embora os volumes de afluências tenham apresentado tendências de aumento
(ou diminuição), a faixa de variação da grande maioria das séries se manteve.
No tocante aos demais testes aplicados, nota-se que todos indicaram tendências semelhantes.
O teste de Cox-Stuart foi o que demonstrou as maiores discrepâncias em comparação aos outros, como
se pode ver pelos p-valores obtidos (Tabela 1). Sob
um ponto de vista global, o teste do Coeficiente de
Correlação de Spearman se mostrou o mais rígido e
consistente, constatação também apontada no trabalho de Müller et al. (1998).
Sabe-se que o comportamento original dos
processos naturais não é estacionário em nenhum
grau. Essa simplificação é adotada em modelos hidrológicos pela complexidade em se calcular parâmetros de processos cujos momentos estatísticos
variam no tempo. Entretanto, com base nos resulta-

ANÁLISE DOS RESULTADOS
Em números gerais, das 146 usinas analisadas, 75 possuem séries com evidências de não estacionariedade, ao obter a maioria das rejeições nos
testes aplicados.
Enfocando a análise em termos de subsistemas, há uma clara tendência nas séries, como demonstra a Tabela 3.
Em específico, o subsistema 2-Sul não possui
nenhuma série estatisticamente estacionária. Por
outro lado, nos subsistemas 3-Nordeste e 4-Norte, as
séries podem ser consideradas estatisticamente estacionárias. A maioria das usinas brasileiras se situa no
subsistema 1-Sudeste, que apresentou resultados
divididos. Ainda assim, destaca-se que foi constatada
a maioria das séries com a evidência de não estacionariedade.
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dos e taxas de variação obtidos neste trabalho, fica
evidente que assumir esta simplificação para as afluências históricas de muitas das usinas brasileiras é
arriscado. Por esse motivo, sugere-se no item a seguir um método simples de correção desta condição
indesejável.

MÉTODO PARA CORREÇÃO
DA NÃO ESTACIONARIEDADE
Sob o contexto dos modelos autorregressivos, comuns na modelagem de afluências, uma formulação específica é comumente aplicada. Chamada de ARIMA (Autoregressive Integrated Moving
Average Model) (Box et al., 1994; Hipel e McLeod,
1994), esta classe de modelos considera uma parcela
de “diferenciação” no método. Em outras palavras,
um processo não estacionário é encarado como a
soma de d processos estacionários. Claramente,
modelos que adotam essa solução aumentam a
complexidade e o volume dos cálculos, por conter
uma carga extra de parâmetros.
Outro método, mais parcimonioso, utiliza-se
do pré-processamento das séries. Em uma análise
mais complexa ou com elevado número de séries a
considerar, por exemplo, esta técnica pode ser empregada para diminuir o custo computacional que o
modelo exigirá.
O método de correção a ser sugerido foi utilizado primeiramente por Mine et al. (2009) e depois em Batista et al. (2009). Ele parte do princípio
que, em uma série estacionária, é esperado que o
traçado gráfico da curva acumulativa de vazões em
uma estação fluviométrica possa ser ajustado por
uma linha de tendência contínua ao longo de todo
o período. Uma mudança na declividade da curva
faria com que duas retas de tendência possam ser
ajustadas, uma para cada período. Essa condição,
por sua vez, caracterizaria uma série não estacionária. A Figura 2 ilustra a diferença mencionada.
A correção da não estacionariedade é feita
através do cálculo dos coeficientes angulares das
duas retas ajustadas. Adotando-se novamente a divisão de períodos no ano de 1969, determina-se o
coeficiente angular do período mais recente (de
1970 a 2007) e multiplica-se o valor ao período mais
antigo (de 1931 a 1969), linearizando a tendência.
Como dito, trata-se de um método simples, mas que
traz bons resultados. A
Figura 3 mostra o método aplicado às afluências acumuladas da usina de Salto Osório.

Figura 2 — Vazões Acumuladas para Furnas
(superior) e Salto Osório (inferior)

Figura 3 — Vazões Acumuladas Corrigidas
para Salto Osório
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todo deve ser aplicado da mesma maneira nos casos
de decréscimo da vazão. Em outras palavras, a correção será sempre feita do período mais recente
sobre o mais antigo.

A fim de demonstrar a funcionalidade do
método, foram escolhidas 10 usinas com séries consideradas não estacionárias, cinco no subsistema 1Sudeste e cinco no subsistema 2-Sul. Os testes estatísticos foram repetidos para as afluências corrigidas
dessas usinas. Como exceção, optou-se por não refazer o teste F-Snedecor, pelo fato de que as 10 usinas
selecionadas foram consideradas estacionárias na
variância na primeira análise. Os resultados estão
exibidos na Tabela 4.
Nota-se que a diferença entre os p-valores
obtidos antes e depois da correção é expressiva,
principalmente em usinas com indício significativo
de não estacionariedade (Itaipu, por exemplo). A
única rejeição foi detectada no teste de MannKendall, para a usina de Castro Alves. No entanto, os
outros testes aplicados à mesma usina indicaram
falha em rejeitar a hipótese de estacionariedade.
Vale ressaltar que este método difere do traçado de curvas duplo-acumula- tivas entre estações
de medição vizinhas. A aplicação de tal técnica teria
pouca valia para a correção da não estacionariedade
em uma usina específica, visto que a escala das bacias hidrográficas é demasiadamente grande e a densidade de estações fluviométricas disponíveis é muito pequena.

CONCLUSÃO
O presente trabalho teve como meta a verificação na condição de estacionariedade das séries
de afluências para todas as usinas do SIN, até o ano
de 2007. Para tanto foram aplicados seis testes estatísticos bilaterais com enfoques distintos, baseados
na literatura específica. As diferenças nas formulações, entretanto, não refletiram significativamente
nos resultados que confirmaram a condição de não
estacionariedade para 75 das 146 séries testadas.
Entretanto esta condição não se verificou para o
caso das variâncias das séries, que se mostraram
estacionárias em sua maioria.
Geograficamente, as séries com rejeição nos
testes se localizam nas regiões Sul e Sudeste do país.
Nas regiões Norte e Nordeste não foram detectadas
tendências estatisticamente significativas.
Os resultados desse estudo são de extrema
importância, visto que a grande maioria das usinas
hidrelétricas do Brasil se encontram nas regiões Sul
e Sudeste. Ademais, foi constatado que as taxas de
variação nas médias de longo termo nas séries são da
ordem de 21%, valor suficientemente grande para
não ser desprezado. Recomenda-se, portanto, que as
séries não estacionárias sejam submetidas a um processo de correção antes de alimentar os modelos de
planejamento do sistema elétrico. Uma das técnicas
para esse ajuste foi mostrada neste artigo; é um método muito simples, mas de grande utilidade.

Tabela 4 — Resultados dos testes para as séries corrigidas

Código Usina - Nome

p-valores
t

CS

W

SP

MK

39 — IBITNGA

0,909 0,947 0,362 0,374 0,403

42 — N. AVANHAND.

0,932 0,931 0,395 0,399 0,240

46 — P. PRIMAVERA

0,911 0,725 0,381 0,371 0,810

49 - CHAVANTES

0,845 0,811 0,373 0,386 0,939

66 - ITAIPU

0,963 0,947 0,328 0,333 0,311

78 — S. OSÓRIO

0,937 0,803 0,378 0,381 0,774

86 — B. GRANDE

0,742 0,963 0,366 0,361 0,134

91 - MACHADINHO

0,857 0,996 0,371 0,373 0,375

97 - CASTRO ALVES

0,672 0,858 0,289 0,287 0,045

215 — S. PILÃO

0,931 0,803 0,349 0,343 0,813
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Portanto, o resultado final da aplicação da
correção é uma série estacionária na qual o período
anterior a dezembro de 1969 é incrementado pelo
coeficiente angular do período mais recente, que
mantém sua série original. Vale lembrar que o mé-
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Stationarity of Inflows to Brazilian Hydroelectric
Power Plants
ABSTRACT
Changes in streamflow regimes for the Brazilian
Interconnected System (BIS) hydroelectric power plants have
been observed, beginning mainly in the late 1960s. Anthropic processes in river basins, essentially linked to land use
modifications, can be identified as the cause of these
changes. Aside from the origins or probable justifications,
the present work aims at the expeditious investigation of the
stationarity condition for 146 streamflow series concerning
the BIS hydroelectric power plants. The analysis is based on
six statistical tests with different approaches (t-Student,
Cox-Stuart, Wilcoxon, Spearman’s Correlation Coefficient,
Mann-Kendall and F-Snedecor), all traditionally used to
detect trends in temporal series. Results are shown in pvalues terms, for all cases. Lastly, a simple method to correct non-stationarity is suggested, aiming at improving the
series representativeness in management models of the Brazilian Electric System.
Keywords: Hydroelectric Power Plants; stationarity; BIS
(SIN).
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RESUMO
Este trabalho apresenta uma primeira caracterização oceanográfica no estuário do rio Tubarão, avaliando os processos de transporte de sal e caracterizando as principais forçantes físicas que controlam a hidrodinâmica no baixo estuário.
Nos dias 3 e 4 de maio foi realizada uma campanha para aquisição de dados hidrográficos ao longo de dois ciclos completos
de maré (25 horas), sob condições de maré de sizígia. Informações de velocidade e direção das correntes, temperatura e salinidade foram obtidas através do fundeio de um PACD e dois CTD`s (superfície e fundo). Um transecto longitudinal de cerca
de 33 km foi traçado, ao longo do qual foram efetuados perfis verticais com CTD a cada 1 km e sedimentos de fundo foram
coletados a cada 2 km. Também foram realizados estudos hidrológicos e hipsométricos. De forma geral as correntes de vazante
foram predominantes no estuário e apresentaram as maiores intensidades. A distribuição vertical de salinidade ao longo do
estuário mostrou a presença de uma cunha salina bem definida que penetrou cerca de 27 km estuário adentro. Através da
decomposição do transporte advectivo de sal foi possível verificar a maior importância da descarga fluvial e da circulação
gravitacional sobre os outros mecanismos físicos que influenciam nas características do transporte de sal no estuário. O
estuário foi classificado como de cunha salina.
Palavras Chave: transporte de sal, hidrodinâmica, estuário, rio Tubarão

Sob o ponto de vista dinâmico, numa escala de segundos a anos, os estuários podem ser caracterizados pela mistura entre as águas doce, de origem
fluvial, e salgada, de origem marinha; pela circulação gravitacional causada pela diferença de densidade dessas águas; pela influência de forçantes como a descarga fluvial, ondas e marés e pelo suprimento de sedimentos.
Segundo Dyer (1986), a diferença de salinidade entre a água do mar e do rio é entorno de 35,
o que gera uma diferença de densidade próxima de
2%. Mesmo pequena ela é suficiente para gerar um
importante fluxo residual, chamado de circulação
gravitacional. A descarga fluvial proporciona a entrada de água doce no estuário. Esse volume escoa
em direção ao mar, fluindo sobre a água salgada que
entra no estuário devido às marés ocasionando, uma
circulação bi-direcional, com a água doce fluindo
em direção ao mar na camada superficial e a água
salgada entrando no estuário junto ao fundo.
Conforme a importância de cada variável
envolvida nos processos físicos, um estuário irá se

INTRODUÇÃO
Dyer (1973) e Officer (1976) definiram os
seguintes tipos de estuários: altamente estratificados
ou cunha salina, parcialmente misturados e, bem
misturados ou homogêneos. Como são ambientes
dinâmicos, principalmente considerando-se uma
escala de observação de horas, dias a meses os estuários transitam entre os diferentes tipos classificatórios. De forma que, as interações que ocorrem no
interior de um estuário, considerando a presença
das águas doce e salgada, sob a influencia das condicionantes hidrodinâmicas, trarão para cada estuário
um diferente grau de mistura e características de
transporte, retenção e distribuição de propriedades
(salinidade, material particulado em suspensão,
nutrientes, etc).
Estes ecossistemas dinâmicos têm uma das
maiores diversidades do mundo (Hobbie, 2000;
Bianchi, 2007) e podem ser vistos sob diferentes
escalas de tempo conforme os processos focados.
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Figura 1 - Estuário do Rio Tubarão. As estações de coleta de sedimento estão indicadas pelos losangos (◊) e a localização
da estação fluviométrica (ANA) está indicada pelo circulo cheio (●). O fundeio foi realizado na estação RT2.

os rios Braço do Norte e Capivari. Após percorrer
uma distância de 120 km e drenar uma área de
5.640 km2 (Beltrame, 2003) ele desemboca na Lagoa
de Santo Antônio. A vazão média do rio Tubarão é
de 44 m3/s para os meses de inverno e 152 m3/s
para os meses de verão. O domínio climático na
região é do tipo mesotérmico (cfa), com média
pluviométrica anual de 1370 mm.
O vento é predominantemente nordeste
(cerca 30%), com calmarias (20 % das observações)
e vento sul (16%) segundo a estação meteorológica
de laguna (ELETROSUL, 1990).
Conforme a SDM (1997), as principais fontes poluidoras do Rio Tubarão e seus respectivos
tipos de poluição são: a) Mineração: resíduos da
extração de carvão; b) Urbano-industrial: efluentes
orgânicos e tóxicos; c) Engenhos de mandioca: efluentes tóxicos; d) Atividades relacionadas à lavoura:
agrotóxicos e assoreamento do rio; e) Atividades
relacionadas à pecuária: coliformes fecais por dejetos de suínos. Além de problemas como ocorrência
de retificação, canalização e dragagem de cursos de
água e salinização dos solos nas áreas irrigadas.
Autores como ELETROSUL (1990), Marcomin (1996), Bertoluzzi (2003) estudaram a Bacia
Hidrográfica e rio Tubarão observando o aspecto
sócio-ambiental geral da bacia, usos da água e os
impactos ambientais decorrentes das atividades re-

ajustar dinamicamente à dominância de determinada variável sendo que, em longo prazo, percebe-se a
predominância de certa condição. Por exemplo: no
caso de estuários que têm seu processo de mistura
determinado pela ação das marés na maior parte do
tempo, apresentam haloclinas mais verticais características de estuários bem misturados, eles são considerados estuários dominados pela maré. Os estuários dominados por rio são aqueles em que a descarga fluvial é a variável dominante nos processos de
mistura na maior parte do tempo. A distribuição de
sal é marcada por haloclinas mais horizontais, onde
se evidencia uma forte estratificação. Apresentam
cunha salina e são mais comuns em costas de micro
marés, como é o caso da costa de Santa Catarina.
A Bacia Hidrográfica do Rio Tubarão encontra-se na Região Sul do estado de Santa Catarina
e pertence à vertente de drenagem Atlântica. É a
mais expressiva bacia hidrográfica da Região Sul de
Santa Catarina. As águas desta bacia servem como
fonte para o abastecimento público de pelo menos
seis municípios, além de serem usadas também para
abastecimento industrial, irrigação, recreação, atividade pesqueira e turística. Toda esta bacia é considerada bastante impactada principalmente por atividades carboníferas, agrícolas, pecuárias, entre
outras (Lima et al., 2001). O rio tubarão nasce junto
a Serra Geral, e tem como seus principais afluentes
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uma bacia de drenagem. Estas curvas são elaboradas
a partir da intersecção de planos com o modelo de
elevação digital, sendo calculadas as áreas que se
encontram acima de cada plano de elevação utilizado. Com a confecção de curvas hipsométricas absolutas, onde elevações (h) e áreas (a) são relativadas
em função da elevação máxima (H) e da área total
(A) de cada bacia, uma comparação direta de bacias
é possibilitada em termos de a/A e h/H. A digitalização do contorno da bacia também foi realizada no
programa SURFERTM, a partir da base hidrológica
fornecida pela ANA.

gionais. Beltrame (2003) foi o primeiro a relatar e
verificar características mais oceanográficas na região, porém com enfoque na atividade de cultivo de
camarões. O presente tem como objetivo principal
apresentar uma primeira caracterização oceanografia do estuário do rio Tubarão (Figura 1), através da
análise dos mecanismos de transporte de sal, e da
caracterização das principais forçantes físicas que
controlam a hidrodinâmica no baixo estuário. Também são analisados e discutidos a distribuição de
sedimentos do leito do estuário, o regime hidrológico do rio Tubarão, e a situação geomorfológica da
bacia hidrográfica.

Campanha de coleta de dados
A campanha para aquisição de dados hidrooceanográficos teve início às 13:00 h do dia 3 com
término as 13:00 h do dia 4 de maio de 2007, sob
condições de maré de sizígia. Informações sobre
intensidade e direção de correntes foram obtidas
com o fundeio (Figura 1, estação TR2) de um Perfilador Acústico de Correntes por efeito Doppler
(PACD) da marca Nortek™, modelo Aquadopp
Profiler®, com freqüência de trabalho de 1 MHz.
A salinidade e temperatura no ponto de
fundeio foram obtidas em superfície, através de um
CTD SensorData, modelo sd204 e junto ao fundo,
através de um CTD modelo sd200.
A oscilação do nível da água foi monitorada
com um marégrafo de pressão marca RBR modelo
XR-420-TG, acoplado ao PACD.
Para obtenção da distribuição espacial de salinidade e temperatura ao longo do estuário foi
realizado um levantamento que percorreu cerca de
33 km, a partir da desembocadura da Barra de Laguna, subindo estuário acima. Perfis verticais de
salinidade e temperatura foram registrados em estações de amostragem espaçadas em 1 km (Figura 1).
Amostras de sedimento do leito foram coletadas a
cada 2 km com uma draga do tipo “Ponar”.
O perfil vertical da velocidade de corrente
foi ajustado pelos valores da variação do nível e referenciado pelo tempo e pelo espaço. A distribuição
das correntes ao longo do tempo e da coluna de
água foi feita com base nas células válidas registradas
pelo PACD, com variação da coluna de água de 1 a
3,5 m acima da superfície do fundo, enquanto o
local de fundeio apresentava uma profundidade de
4,5 metros. A variação de nível de água também está
representada nesta distribuição de correntes. As
correntes de vazante foram assinaladas como negativas e as correntes de enchente como positivas. Essa
marcação foi fundamentada no histograma dos dados de direção de correntes, com classes coerentes

MATERIAS E METODOS
Levantamento de dados Hidrológicos
Dados históricos de vazão foram obtidos
através da Agência Nacional das Águas (ANA), disponibilizados através do hidroweb (http://hidroweb
.ana.gov.br), para a estação do Rio Tubarão (8458
0500), compreendendo o período de 1991 a 2004.
Esta é a estação mais a jusante monitorada neste rio
e representa uma área de drenagem de 2.840 km2. A
análise dos dados foi realizada com auxilio do programa HIDRO (Sistema de Informações Hidrológicas da ANA, 2003) de onde obteve-se a vazão média
a longo termo (Qmlt, ou vazão média histórica) e das
vazões de permanência, para os períodos de 10, 50 e
90 % (Q10, Q50 e Q90), através da curva de permanência para 20 classes. A vazão de permanência dá a
probabilidade de ocorrência de determinada vazão
no tempo.
Hipsometria
As informações de elevação utilizadas correspondem aos dados de altimetria por satélite
SRTM (Shuttle Radar Topography Mission), disponibilizados pelo Serviço Nacional de Geólogos dos EUA
(USGS/EROS). Estes dados apresentam uma resolução vertical de 1 m e horizontal de 90 m.
O cálculo hipsométrico consiste na determinação de quanto cada altitude compõe a bacia
hidrográfica e foi realizado no programa SURFERTM
(Golden Software, 1995). O método de interpolação
utilizado foi triangulação com interpolação linear,
por ser um método exato com grande fidelidade aos
dados originais, especialmente quando regularmente distribuídos.
Segundo Asp et al. (2009) a curva hipsométrica resume de maneira precisa o aspecto geral de
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malmente gerencia o transporte de sal estuário acima. O termo 4 é o transporte da circulação estacionária (diferença entre a corrente de gravidade e o
componente gerado pela descarga fluvial ou residual). O termo 5 é resultado do cisalhamento oscilatório e o movimento gerado pelo vento e flutuações
turbulentas de velocidade, com escala de tempo
inferior ao período de maré. O termo 6 é a dispersão da maré. E por último, o termo 7 que corresponde a media temporal da correlação entre salinidade e a maré ponderada pela velocidade residual.

com ciclo de 360 graus. Onde o setor que demonstrou maior energia, entre 20 e 175, corresponde a
vazante, e o setor complementar enchente. Como o
intervalo de amostragem do PACD e do CTD foi o
mesmo, de dez minutos, os valores de salinidade e
temperatura, na superfície e no fundo, foram ajustados ao tempo da velocidade de corrente.
A análise granulométrica do sedimento de
fundo foi realizada no laboratório de Sedimentologia da UNIVALI, a partir dos métodos de peneiramento (grosseiros) e pipetagem (finos) conforme
Suguio (1973) e determinação da matéria orgânica
total dos sedimentos (Gross, 1971). Neste artigo
serão apresentados os resultados dos percentuais de
areia, silte e argila conforme diagrama proposto por
Flemming (2000).

Índices estuarinos
Foram calculados os parâmetros de circulação e estratificação proposto por Hansen & Rattray
(1966). O parâmetro de circulação relaciona a corrente residual de superfície com o fluxo médio da
coluna de água (Miranda et al., 2002) em um ou
mais ciclo de maré (Us/Um). O parâmetro de estratificação é obtido pela razão entre a diferença de
salinidade de fundo e superfície e a média vertical
de salinidade ((Sf — Ss)/Sm).
Para análise de mistura e estratificação utilizou-se o número de Richardson de camada (RiL),
que fornece uma comparação entre as forças estabilizadoras da estratificação e a fricção vertical que
produz mistura e homogeneização:

Calculo do Transporte de Sal
Com base em princípios físicos e considerando um estuário lateralmente homogêneo, o
transporte de sal médio durante um ou mais ciclos
de maré é dado pela equação 1.

1
s 
T
onde



T h

  uS dz dt

(1)

0 0

é a densidade da água, u a componente da

velocidade, S a salinidade e T o intervalo de tempo. O detalhamento do método de calculo das parcelas do transporte de sal está descrito em Miranda
et al. (2002), fundamentado em trabalhos de Bowden (1963), Fischer (1976), Hunkins (1981), Dyer
(1974) e Kjerfve (1986).
Um dos objetivos deste método é separar as
parcelas do transporte de sal, geradas pelos componentes de influência periódica da maré (barotrópico) e circulação gravitacional (baroclínico). Para
indicar os processos físicos responsáveis pelo movimento estuário acima (dispersivo) e estuário abaixo
(advectivo), decompõe-se os componentes de velocidade longitudinal, salinidade e a espessura da
coluna de água, de forma que o transporte de sal
possa ser representado em 7 termos.
O termo 1 representa o transporte gerado
pela descarga fluvial e com seu valor sempre estuário abaixo, de natureza advectiva. O termo 2 representa o transporte de massa gerado pela propagação
da onda de maré no estuário (deriva de Stokes),
geralmente transportando sal estuário abaixo. O
termo 3 é a correlação de maré dos valores médios
de velocidade e salinidade na coluna de água, nor-

Ri L 

gH S
u2

(2)

onde g é gravidade, H a profundidade local, β o
coeficiente de contração salina médio, ΔS a diferença entre a salinidade de fundo e de superfície e u a
velocidade média na coluna de água integrada no
tempo em um ciclo de maré. Quando RiL < ¼ os
efeitos friccionais prevalecem causando mistura e
quando
RiL > ¼ a estratificação é estável (Dyer,
1997; Miranda et al., 2002).
Ainda na análise da estratificação utilizou-se
a razão entre o prisma de maré (P), que representa
o volume de água do mar que entra no estuário
durante a maré enchente, e o fluxo de água doce a
cada período de maré (R) (Miranda et al., 2002):

R  Qmlt  T

(3)

P  h  AS

(4)

onde T é o período de um ciclo de maré, h é a altura da maré e As a área superficial do estuário. Esta
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Figura 2 - Série histórica de vazão para o rio Tubarão na estação (84580500),
período de 1 de outubro de 1991 a 1 de dezembro de 2004.

Figura 3 - Altimetria do bacia hidrográfica do rio Tubarão e curva hipsometrica.
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razão representa a importância relativa entre as
forçantes de maré e a descarga fluvial do estuário.
Segundo Dyer (1997) um estuário é classificado
como altamente estratificado quando a razão de
fluxo é superior a unidade.

Oceanografia
Durante o experimento de 25 horas foram
observados dois períodos de enchente e dois de
vazante. A Figura 4 apresenta as variações temporal
e vertical das velocidades de corrente, e a variação
temporal da salinidade e temperatura de superfície
e fundo no local de fundeio (próximo a desembocadura, estação RT2, Figura1). O nível de água no
estuário foi mais alto no primeiro período de enchente (entre a segunda e quarta hora de experimento), mostrando um padrão geral de decréscimo
ao longo do tempo. Neste período de enchente mais
intenso, observa-se as correntes de enchente ocupando toda coluna de água, juntamente com o maior nível observado. No segundo período (após 14
horas de experimento) a enchente não foi tão intensa, porém foi seguida por forte vazante, ainda
com o nível em decréscimo, fato que favoreceu os
valores de velocidade de vazante mais intensos observados após 19 horas de experimento.
A variação do nível de água no estuário apresentou leve assimetria de enchente durante a
campanha de medições, levando maior tempo para
vazante do que para enchente (Figura 4A). Esse
comportamento é característico de estuários do tipo
cunha salina (Dyer, 1997) e foi observado em outros
estuários catarinenses como o Mampituba
(D’Aquino et al., SUBMETIDO) e o Araranguá
(D’Aquino et al., 2010).
Na Figura 4B observa-se a estratificação de
salinidade presente em todo o período. A salinidade
média de superfície foi de 6,7 ± 2,3, enquanto a de
fundo foi de 33,4 ± 3,2, indicando um forte gradiente de densidade vertical, acentuado pela temperatura. A qual variou na media cerca de 1ºC entre superfície e fundo (Figura 4C). Segundo Pickard & Emery
(1990) um ∆T de 1ºC causa uma variação de 0,2 na
densidade, enquanto um ∆S de 1 psu causa uma
variação de 0,7, de forma que, nos estuários onde a
diferença de salinidade é muito mais expressiva, é
essa propriedade a principal responsável por gerar
diferenças de densidade. Sendo o efeito da temperatura desprezível.
No momento em que o estuário apresentou
maior nível de água, observou-se as maiores variações na salinidade e temperatura de fundo, bem
como a maior velocidade de enchente próximo ao
fundo.
A Tabela 1 mostra os valores médios, máximos e mínimos absolutos de correntes, salinidade e
temperatura para superfície e fundo, além de valores máximos absolutos de velocidade de enchente e
vazante, durante as 25 horas de experimento. A

RESULTADOS
Hidrologia
Conforme Monteiro (2001), Santa Catarina
é um dos estados que apresenta melhor distribuição
pluviométrica ao longo do ano, sendo os eventos
pluviais decorrentes da passagem de frentes frias, de
vórtices ciclônicos, de cavados de níveis médios, da
convecção tropical, da ZCAS (zona de convergência
do Atlântico Sul) e da circulação marinha. Essa distribuição se reflete na série histórica de vazão (Figura 2 - estação 84580500) compreendendo o período
entre 1 de outubro de 1991 e 1 de dezembro de
2004. Observa-se a ocorrência de picos de vazões ao
longo de toda a série, sem uma periodicidade marcante. Com base nessa série, a vazão média histórica
ou Qmlt foi de 146 m3.s-1. Para o mês de maio (mês da
coleta) a media histórica foi de 181 m3.s-1, com valores médios máximo e mínimo de 694 e 50,6 m3.s-1,
respectivamente. As vazões de permanência Q10, Q50
e Q90 foram 420, 83,6 e 29,9 m3.s-1, respectivamente.
Hipsometria
A área da bacia hidrográfica do rio Tubarão,
os principais afluentes, as alturas da bacia e a curva
hipsometrica são apresentadas na Figura 3.
Segundo GAPLAN (1986) os rios da vertente Atlântica em Santa Catarina apresentam um perfil
longitudinal bastante acidentado no curso superior.
No curso inferior onde cortam as planícies aluviais,
geralmente formam meandros, os perfis assinalam
baixa declividade. Essa descrição se aplica a bacia do
rio Tubarão que apresenta 77,4% da área em cotas
abaixo dos 400 m. As cotas de 0, 200 e 300 metros
são as que ocupam maior área, cada uma delas ocorrendo em cerca de 15% da bacia. As cotas de 10 a 50
ocupam juntas cerca de 11% da área. A máxima
altitude é de 1.766 m incluída em pouco mais de 2%
da área que fica acima dos 1000 m. Estas maiores
altitudes correspondem as bordas Oeste e Norte da
bacia que fazem fronteira com a Serra Geral. A declividade média da bacia foi calculada em 4,8º, bastante próxima da bacia hidrográfica do rio Itajaí, a
qual possui uma declividade média de 4,3º conforme Asp et al. (2009).
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Figura 4 - Distribuição vertical e temporal da velocidade das correntes e variação temporal do nível de água (A), variação
temporal da salinidade de superfície e fundo (B) e variação temporal da temperatura de superfície e fundo (C),
observadas durante 25 h de campanha no estuário do rio Tubarão entre os dias 3 e 4 de maio de 2007.

25, ocorrendo entre 2 e 3 m de profundidade. A
Temperatura aparece homogênea no estuário, com
exceção do ponto localizado a 25 km, que apresenta
uma temperatura de 25ºC próximo dos 2 m de profundidade, local onde desemboca o rio Capivari.

velocidade média de corrente de fundo apresentou
valor com sentido vazante o que representa um reflexo do forte evento de enchente no início das
observações equilibrado pelo intenso evento de
vazante ocorrido no final do período, este porém
apresentando correntes mais fortes. Também analisando-se a máxima velocidade absoluta de correntes
de superfície e de fundo, observa-se que ambas tem
sentido vazante.
A Figura 5 apresenta o perfil vertical de velocidade de correntes média durante o período de
observação, o valor na porção mais superficial da
coluna de água foi de -0,12 m.s-1 e na porção mais
próxima do fundo foi de 0,05 m.s-1. Observa-se também que o estuário apresentou um padrão de correntes bidirecional, porem com a coluna de água
predominantemente vazante. A maior velocidade
média de vazante ocorreu a 3 metros acima do fundo (- 0,17 m.s-1).
A distribuição longitudinal e vertical da
salinidade e da temperatura está representada na
Figura 6. Observa-se o estuário bastante estratificado
com uma cunha salina penetrando cerca de 28 km e
um gradiente de salinidade de aproximadamente
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Figura 5 - Perfil vertical da velocidade média na coluna de
água durante as 25 horas de campanha no estuário do rio
Tubarão.

119

Transporte de Sal e Hidrodinâmica do estuário do Rio Tubarão – SC, Brasil

Figura 6 - Distribuição longitudinal e vertical da salinidade (A) e da temperatura (B) no estuário do rio Tubarão,
obtidas no dia 03 de maio de 2007 na preamar.

Tabela 1 - Valores médios, máximos e mínimos absolutos
de velocidade (m.s-1), salinidade e tempetura (ºC). Os
valores negativos de velocidade representam água saindo
do estuário (vazante).

Parâmetro
Corrente de
superfície
Corrente de fundo
Corrente de
vazante
Corrente de
enchente
Salinidade de
superfície
Salinidade de
fundo
Temperatura de
superfície
Temperatura de
fundo

Média
-0,12 ± 0,14

Máximo
-0,17

Mínimo
-0,03

0,05 ± 0,16
----

-0,14
-0,48

0
----

----

0,40

----

6,7 ± 2,3

14,8

0

33,4 ± 3,2

35,1

28,3

22,5 ± 0,3

23

21

23,1 ± 0,2

23,3

21,5

Figura 7 - Distribuição dos percentuais de areia, silte,
argila e matéria orgânica (MO) nas estações RT1 a 13
no estuário do rio Tubarão. A estação RT1 foi coletada
na desembocadura e a RT13 a 24 km
(estação mais a montante).

Os pontos de coleta de sedimentos compreenderam os 24 km iniciais do estuário (Figura 1),
onde a estação RT1 (km 0) está localizada na desembocadura e a RT13 bem próximo a desembocadura do rio Capivari (km 24). Nos primeiros 6 km as
amostras apresentaram maiores percentuais de argila, silte e matéria orgânica (MO) (Figura 7). O
mesmo padrão é observado nos quilômetros 10, 14 e
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ra 9). O número de Richardson de 5,7, indica condições que favorecem uma estratificação estável. A
razão entre o prisma de maré e o fluxo de água doce
de 7,1 indica uma dominância dos processos relacionados a descarga fluvial no estuário, onde o volume de água doce que escoa pelo rio é aproximadamente 7 vezes maior do que aquele que é trocado
a cada ciclo de maré.

22 (respectivamente RT6, 8 e 12). Nos quilômetros
8, 12, 16 e 20 (respectivamente RT5, 7, 9 e 11), ocorre um domínio da fração arenosa superior a
90%. A estação mais próxima ao rio Capivari, localizada no quilômetro 24 (RT13), apresentou um padrão distinto, com uma melhor distribuição entre os
percentuais de areia, silte e argila e pouquíssima
MO. No Diagrama de Flemming (Figura 8), onde o
percentual de MO não é considerado, também se
observa esses dois grupos distintos de amostras.

Tabela 2 - Termos do transporte advectivo de sal para o
estuário do rio Tubarão. Os termos negativos
representam fluxo saindo do estuário.

Termos
A
B
C
D
E
F
G
Somatório
Transporte Resultante

Fluxo (kg.m-1. s-1)
-5,97
0,25
0,40
4,20
0,13
0,09
-0,06
-0,94
-0,91

Figura 8 - Diagrama de Flemming para as amostras coletadas no estuário do rio Tubarão no dia 03 de maio de 2007.

Transporte de Sal
A Tabela 2 apresenta os 7 termos do Transporte advectivo de Sal, representados em ordem
alfabética de A a G, o somatório dos termos e o
transporte resultante. Os termos mais significativos
foram a Descarga fluvial (A) e a Circulação Gravitacional (D), com -5,97 e 4,2 kg.m-1.s-1, respectivamente. Dentre os termos de menor importância, com
uma ordem de grandeza a menos, o de Correlação
de Maré (C) foi o mais significativo,com 0,4 kg.m-1.s-1.
O transporte se sal resultante de -0,91 kg.m-1.s-1 foi
saindo do estuário.
Classificações do estuário do rio Tubarão
O estuário do rio Tubarão pode ser classificado como do tipo cunha salina, relacionando os
números adimensionais parâmetro de circulação
(2,05) e parâmetro de estratificação (1,33) no diagrama proposto por Hansen & Rattray (1966) (Figu-

Figura 9 - Diagrama de classificação proposto por Hansen
& Rattray (1966), com os índices dos estuários dos rios
Tubarão, Itajaí (Schettini, 2002), Araranguá (D’Aquino, et
al, 2010) e Mampituba (D’Aquino, et al., SUBMETIDO).
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parte pode ficar retida no estuário e parte exportada
para a plataforma interna.
Segundo Strahler (1952), o ciclo geomorfológico das bacias de drenagem pode ser simplificado
em termos de curvas hipsométricas partindo de uma
curva que representa uma fase jovem ou imatura
(desequilíbrio), indo até uma curva que representa
uma fase madura (equilíbrio). Esse gradiente inclui
ainda a fase Monadnock, onde remanescentes de uma
topografia mais elevada ficam preservados, enquanto boa parte já havia sido erodida, por diferenças
nas características e propriedadesfísico-químicas.
Segundo Asp et al. (2009), a Bacia do rio Itajaí-açu,
a maior do estado, enquadra-se nesta categoria.
Neste contexto, a bacia do rio Tubarão apresentou
integral hipsométrica de 0,3, sendo classificada como ainda na fase Monadnock. Esta informação O que
indica que o perfil hipsométrico desta bacia ainda
encontra-se em fase de mudanças, as quais contribuem para a geomorfolgia costeira adjacente, especialmente nas vazões e descarga de sedimentos para a
região costeira (Asp et al., 2009).

DISCUSSÃO
Hidrologia
Segundo Bertoluzzi (2003), as vazões entre
Q50 e Q95 representam uma faixa de vazões onde a
curva de permanência é mais utilizada. Para a mesma estação fluviométrica, porem utilizando uma
série que foi de janeiro de 1975 a dezembro de
1997, o autor encontrou uma vazão de permanência
Q50 de 66 m3.s-1. Valor inferior ao observado na série
mais recente (83,6 m3.s-1). O que pode representar
uma maior disponibilidade hídrica atualmente, já
que esta estação é a mais a jusante no rio Tubarão e
fica logo antes de onde o mesmo recebe as águas do
rio Capivari, seja por usos da água por maior quantidade de chuvas. Segundo SDM (1997), a capitação
excessiva de recursos hídricos é um dos fatores de
degradação da bacia hidrográfica do rio Tubarão,
de forma que a maior vazão de permanência observada no período pode indicar que a série representa
um período de maior concentração de chuvas.
Um aumento da vazão pode significar maior
capacidade de transporte. Na porção estuarina isso
pode refletir em maior presença de material arenoso, já que os finos seriam transportados mais facilmente. Os impactos ambientais causado por uso
inadequado do solo ou desmatamento da mata ciliar
ajudam na disponibilização de material que chega a
porção estuarina da bacia hidrográfica.

Oceanografia
O estuário apresentou maior nível de água
no inicio do experimento, juntamente com as maiores velocidades de enchente que ocuparam toda
coluna de água. Esse processo está bastante relacionado com a forçante meteorológica conforme já
indicado por Beltrame (2003): “Em condições de
vento nordeste (com intensidade de moderada a
forte), ocorre um aumento do fluxo de vazante,
tornando as águas próximas à desembocadura menos salinas e com maior turbidez. Esta condição é
propícia à formação de uma pluma superficial na
região costeira adjacente a desembocadura, a qual
pode atingir vários metros de extensão. Por outro
lado, durante o predomínio de ventos do quadrante
sul, ocorre um empilhamento das águas marinhas
junto a costa e conseqüentemente uma maior penetração de água salgada para o interior da laguna,
represando o fluxo fluvial nas áreas mais a montante
do sistema. Sob esta condição, a carga de material
em suspensão é menor a jusante do sistema, enquanto a montante ocorre uma intensificação do
processo de floculação, levando a deposição do material fino trazido em suspensão”.
A influencia meteorológica pode ser a responsável pela maior quantidade de materiais finos
encontrados no fundo do estuário neste trabalho,
em comparação com o levantamento que foi feito
por Beltrame (2003). No qual foram coletadas amostras de fundo nos primeiros 20 km do estuário e

Hipsometria
A hipsometria da região mostrou uma bacia
hidrográfica com área predominante entre as cotas
de 0 e 400 m, como já indicado por SDM (1997), o
qual observou que cerca de 33% da região ocorre
em topografia plana e/ou suavemente ondulada,
porção essa, sem problemas evidentes de erosão.
Segundo Bertoluzzi (2003), na Bacia do rio
Tubarão o material transportado da encosta é proveniente do desmonte de rochas sedimentares, e o
material do centro da bacia é proveniente do desmonte do granito e apresenta grande quantidade de
resíduo de areia quartzosa. Já a parte planar e sedimentar da bacia é menos contribuidora caracterizando-se mais como área de deposição.
SDM (1997) observou que a corbertura vegetal é insignificante ocupando apenas 1% da bacia.
Fato que contribui significativamente com a disponibilidade de sedimentos, que serão depositados na
região mais plana da bacia, cheagando a porção
estuarina do rio Tubarão. Grande quantidade desse
material é carreado para o sistema lagunar, onde
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portamento hidrodinâmico e do transporte de sal,
inferir o transporte de MPS de forma qualitativa.
Neste estudo, o estuário do rio Tubarão: a) foi classificado como do tipo cunha salina; b) apresentou,
conforme o número de Richardson, condições que
favorecem uma estratificação estável; c) indicou,
conforme relação entre o prisma de maré e a razão
de fluxo, dominância dos processos fluviais e; d)
indicou, de acordo com os principais termos responsáveis pelo transporte de sal, dominância advectiva. Estes resultados permitem classificar este estuário quanto ao transporte de sedimentos, em dois
modos de transporte de sedimento: modo marinho,
quando sob condições de baixa vazão, o estuário se
torna um importador de sedimentos em suspensão;
e modo fluvial, quando o estuário apresenta condições de alta vazão, tornando-se um exportador de
sedimentos em suspensão (esta classificação foi proposta por Schettini & Toldo (2006), para o estuário
do rio Itajaí-açu).

todas elas apresentaram-se predominantemente
arenosas. A maior quantidade de sal no estuário
pode favorecer os processos de floculação e sedimentação no estuário, principalmente se há um
incremento na disponibilidade de finos e matéria
orgânica na coluna de água como resultado das
atividades desenvolvidas na bacia hidrográfica. Por
outro lado a presença da cunha salina favorece a
dispersão dos finos pela camada de água doce superficial, que escoa sob a cunha, favorecendo a exportação desse material para fora do sistema.
Transporte de Sal
O transporte de sal no estuário do rio Tubarão foi dominado pelo transporte advectivo, com
participação de 53,8% do termo de descarga fluvial,
e também pelo efeito dispersivo da circulação gravitacional, termo com participação de 37,8% no
transporte total. O termo de correlação de maré foi
o terceiro em importância na participação do transporte de sal e pode ser justificado pela assimetria de
correntes observada no sistema. O quarto termo em
importância foi a deriva de Stokes, e pode estar
relacionado a alteração do nível de água no estuário
durante as 25 horas de campanha. Os termos de
maré (C — correlação de maré; E — bombeamento de
maré; F — cisalhamento de maré) somados representaram 7,1% do total de transporte e representam
forçantes dispersivas no estuário. A dominância dos
processos advectivos caracteriza a importância dos
processos fluviais no transporte de sal no estuário do
rio Tubarão.

CONCLUSOES
O perfil hipsométrico da bacia hidrográfica
do rio Tubarão encontra-se em fase de mudanças, as
quais contribuem para a geomorfolgia costeira adjacente, especialmente nas vazões e descarga de sedimentos para a região costeira. Alterações na composição do sedimento de fundo, como maior presença
de finos, e nas vazões de permanência (incremento)
foram observadas, em comparação com trabalhos
anteriores. O estuário do rio tubarão é um estuário
dominado por processos fluviais, no qual ocorre a
presença de cunha salina e o transporte de sal ocorre primariamente como função das forçantes advectivas. É classificado como de cunha salina e, por
comparação a outros sistemas, seu transporte de
sedimentos ocorre de acordo com a descarga fluvial.
Contudo, diferentemente, ele está relacionado com
um grande sistema lagunar, o qual funciona como
um filtro para a forçante de maré, ao mesmo tempo
em que pode aumentar a influencia da forçante
meteorológica sobre o estuário, a qual tem grande
influencia sob os processos oceanográficos locais.

Classificações do estuário do rio Tubarão
D’Aquino et al, (SUBMETIDO) relacionaram estuários geomorfologicamente similares na
costa de Santa Catariana (Itajaí, Araranguá e Mampituba), com a hidrodinâmica e perceberam que
estes estuários respondem primeiramente a forçante
fluvial. A Figura 9 mostra o diagrama de classificação
de Hansen & Rattray (1966), apresentado em
D’Aquino et al., (SUBMETIDO) com a adição do
estuário do rio Tubarão. Observa-se que todos os
estuários enquadram-se no tipo “cunha salina”, onde
os processos advectivos fluviais prevalecem sobre os
processos dispersivos de transporte de sal e outros
escalares (Miranda et al., 2002). O que está de acordo com o observado nos termos do transporte de sal
do estuário do rio Tubarão.
Mesmo sem medições diretas e quantitativas
de material particulado em suspensão (MPS) no
estuário do rio Tubarão, pode-se, através do com-
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Salt Transport and Hydrodynamics of the Tubarão
River Estuary- State of Santa Catarina, Brazil
ABSTRACT
This paper presents an initial oceanographic characterization of the Tubarão River estuary, assessing the
salt transport processes and characterizing the main physical forcing mechanisms that control hydrodynamics in the
low estuary. On May 3 and 4, a campaign was carried to
out obtain hydrographic data during two complete tidal
cycles (25 hours), under syzygy tide conditions. Information about velocity and direction of the currents, temperature and salinity were obtained by installing a PACD and
two CTDs (surface and bottom). A longitudinal transect,
about 33 km long, was traced along which vertical profiles
were performed with a CTD at every 1 km and bottom
sediments were collected at every 2 km. Hydrological and
hypsometric studies were also performed. In general, the ebb
tide currents predominated in the estuary and were most
intense. The vertical distribution of salinity along the estuary showed the presence of a well defined saline wedge
which penetrated about 27 km into the estuary. Through
the decomposition of the advective transport of salt the
greater importance of river discharge and gravitational
circulation on the other physical mechanisms that influence
the salt transport characteristics in the estuary could be
verified. The estuary was classified as salt wedge estuary.
Keywords: salt transport, hydrodynamics, estuary, Tubarão
river.
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RESUMO
A restauração de rios urbanos é uma abordagem recente no Brasil, mas que é desenvolvida há pelo menos 30 anos
em países como Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha e Austrália. Trazer para a realidade brasileira abordagens nesta
linha é um grande desafio, pois a tradição nacional é de canalizar os rios urbanos e utilizá-los para o transporte de efluentes, além de viabilizar o sistema viário. O artigo avalia o emprego atual desta temática e relata um estudo de caso sobre como
novas soluções para a macro-drenagem urbana sob a ótica da restauração de cursos d’água foram implementadas em um
córrego urbano em Belo Horizonte, capital do estado de Minas Gerais. Esta é uma abordagem tecnicamente viável na realidade brasileira, integrando a malha urbana e o sistema de drenagem pluvial ao curso d’água, e este apresentar qualidade
hídrica conforme a Classe 2 estabelecida na Resolução CONAMA 357/2005. No Brasil, as intervenções de restauração
devem ser voltadas para o saneamento ambiental, com o correto gerenciamento de esgotos, relocação de famílias de áreas
irregulares para que intervenções não-estruturais como parques lineares, possam ser implementadas nas grandes cidades
brasileiras.
Palavras-chave: cursos d’água, saneamento ambiental, drenagem urbana sustentável, gestão de bacias

O objetivo deste artigo é apresentar um panorama sobre a restauração de rios urbanos no
mundo e, através de um estudo de caso, apontar a
viabilidade técnica e ambiental para o emprego
desta abordagem nas grandes cidades brasileiras.
Como esta temática ainda é incipiente no contexto
nacional, é relevante a exposição de um exemplo no
Brasil, de forma a incentivar a adoção de medidas na
direção da restauração de cursos d’água em áreas
urbanizadas.

INTRODUÇÃO
Nos últimos 6.000 anos a humanidade tem
alterado os cursos d’água com obras de engenharia,
desvios, canalizações, barramentos, além de poluí-los
com despejo direto de efluentes sem tratamento ou
por fontes difusas de poluição (Wade et al., 1998).
Atualmente, poluentes de origem agrícola, industrial, esgotos domésticos e resíduos industriais tornaram-se comuns em redes de drenagem, comprometendo a utilização dos ambientes aquáticos, principalmente em áreas urbanizadas, impedindo a utilização direta da água para fins de abastecimento
público e irrigação (Walsh, 2000). Neste contexto,
surgem os procedimentos de restauração de cursos
d’água.

Restauração de Cursos d’água
Agências públicas nos EUA e Inglaterra vêm
desenvolvendo programas de restauração de curso
d’água há mais de 30 anos, com variados graus de
sucesso (Kondolf & Micheli, 1995; Riley, 1998; Benhardt et al., 2005). Independente disso, a tendência
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Tabela 1 — Principais metas, tipos de intervenções, ano e situação de alguns projetos de restauração
de cursos d’água em países desenvolvidos.

Local

Metas

Intervenções

Ano

Situação

Fonte

Lago City Park, Lousiania (EUA)

(i)

(b)

1983

Urbano

Ruley & Rusch, 2002

Rio Gesla, Dinamarca

(i), (iii), (iv), (v)

(a), (c)

1989

Rural

Friberg et al, 1998

Rio Don, Toronto (Canadá)

(i), (ii), (iii), (vi) (a), (b), (e)

1990

Urbano

Helfield & Diamond, 1997

Rio Esrom, Dinamarca

(iii), (iv)

(c), (d)

1990

Rural

Gortz, 1998

Córrego Strawberry, Califórnia (EUA)

(i), (ii), (iii), (v)

(b), (e)

1992

Urbano

Charbonneau & Resh, 1992

Córrego Whittle Brook, Inglaterra

(i), (iii)

(a), (c), (d)

1992

Urbano

Nolan & Guthrie, 1998

Rio Alt, Inglaterra

(i), (iii)

(a), (c), (d)

1992

Urbano

Nolan & Guthrie, 1998

Rio Cole, Inglaterra

(iii), (iv)

(c)

1995

Rural

Sear et al, 1998

Córrego Baxter, Califórnia (EUA)

(ii), (iii)

(a), (c), (e)

1996

Urbano

Purcell et al, 2002

Córrego Jackson, Nova Zelândia

(ii), (iii), (v)

(a), (c),(e)

1996

Urbano

Suren & McMurtrie, 2005

Córrego Notingham, Nova Zelândia

(ii), (iii), (v)

(e)

1996

Urbano

Suren & McMurtrie, 2005

Córrego Papanui, Nova Zelândia

(ii), (iii), (v)

(a), (c),(e)

1996

Urbano

Suren & McMurtrie, 2005

Córrego Steamwharf, Nova Zelândia

(ii), (iii), (v)

(d), (e)

1996

Urbano

Suren & McMurtrie, 2005

Córrego Smacks, Nova Zelândia

(ii), (iii), (v)

(d), (e)

1996

Rural

Suren & McMurtrie, 2005

Córrego Accotink, Virginia (EUA)

(ii), (iii), (v)

(d), (e)

2002

Urbano

Selvakumar et al, 2010

Rio Syr, Luxemburgo

(iii),(v), (vi)

(a), (c)

2003

Rural

Schaich, 2009

Córrego Kelley, Oregon (EUA)

(ii), (iii), (v)

(a), (c), (e)

2004

Urbano

Levell & Chang, 2008

Legenda: (i) melhorar a qualidade hídrica; (ii) restaurar a vegetação ripária; (iii) restaurar os hábitats físicos; (iv) passagem de
peixes; (v) establizar o leito e as margens; (vi) controle de enchentes; (a) descanalizar e reconstruir o leito; (b) coleta de
efluentes; (c) reconstruir a morfologia fluvial; (d) intervenção nas margens; (e) revegetação.

Deve-se também considerar que alguns cursos d’água estão em avançado estado de degradação
e modificação do entorno, sendo economicamente
inviável a sua restauração (Gregory, 2006). Entretanto, deve-se ressaltar a importância da restauração de
pequenos cursos d’água, processo que pode viabilizar, em termos econômicos, futuras intervenções em
grandes rios altamente impactados.
Neste sentido, apesar do conceito de restauração propor como meta o retorno à situação original do ecossistema aquático, a literatura internacional através de vários exemplos sugere que o conceito
deve ser mais amplo, focado na busca de um novo
equilíbrio ambiental. Desta maneira, muitos autores
incorporam as dimensões paisagísticas, ecológica e a
qualidade de água dentro da perspectiva da restauração de rios (Tabela 1).

é que neste século os investimentos aumentem, devido à necessidade de ambientes fluviais saudáveis
(Palmer et al., 2007).
A Ecological Restoration Society define restauração como o processo de alteração intencional de
um local para sua forma natural através de processos
e intervenções que levem a re-estabilizar a relação
de sustentabilidade e saúde entre o natural e o cultural (Riley, 1998). A meta é simular a estrutura,
função, diversidade e dinâmica de um ecossistema
específico, de acordo com suas características históricas (Riley, 1998; Wade et al., 1998; Benhardt &
Palmer, 2007).
Entretanto, retornar um curso d’água à sua
forma natural ou semi-natural é muito raro, por não
se conhecer as condições ambientais originais, pela
impossibilidade das condições hidrológicas atuais ou
por restrições financeiras (Wade et al., 1998).
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inclua a sociedade em todas as fases do processo,
incluindo a concepção, implantação, gestão e monitoramento (Riley, 1998; Booth et al., 2004). Uma
importante meta desse tipo de programa é a incorporação de um novo senso de identidade entre os
moradores vizinhos e o curso d’água (Casagrande,
1997; Palmer et al., 2007).
Quando os moradores se conscientizam da
importância desse tipo de intervenção, identificando-se com o curso d’água, minimiza-se o vandalismo
e há maior probabilidade de que os resultados sejam
duradouros (Riley, 1998; Scholz et al., 2002). O levantamento realizado pelo NRRSS comprova empiricamente que os melhores resultados foram encontrados nos casos em que grupos da sociedade foram
envolvidos nas etapas de decisão, elaboração e implantação do projeto de restauração (Palmer et al.,
2007).
Basicamente, projetos de restauração nos
países desenvolvidos possuem três fases distintas: (i)
levantamento sobre outros projetos de restauração,
para avaliação de metodologias; (ii) estudo detalhado do sítio a ser restaurado, para que se aplique a
metodologia mais indicada, tendo em vista as condições fisiográficas, o grau de urbanização, o uso e
ocupação do solo; (iii) implantação da intervenção
proposta (Berghusen, 2004). Alguns projetos possuem uma quarta fase, que consiste na avaliação da
implantação através do monitoramento e acompanhamento de metas. Entretanto, esta fase contempla
menos de 10% dos projetos documentados (Kondolf
& Micheli, 1995; Benhardt et al., 2005).
Os objetivos mais comuns dos programas de
restauração de cursos d’água nos países desenvolvidos são: (i) melhorar a qualidade hídrica, removendo fontes de poluição; (ii) restaurar a vegetação
ripária; (iii) aumentar e melhorar os habitats físicos
dentro dos cursos d’água; (iv) propiciar a passagem
de peixes; (v) estabilizar as margens e o canal fluvial;
e (vi) controlar enchentes (Riley, 1998; Benhardt et
al., 2005; Booth, 2005). No geral, estas metas são
observadas tanto em projetos executados em áreas
urbanas, quanto em áreas rurais (vide Tabela 1).
Avaliando a efetividade desse tipo de intervenção, Brown (2000) identificou 24 programas nos
estados de Washington-DC e Illinóis (EUA), selecionando as bacias que drenam no mínimo 15% de
área urbana. Foi constatado que quatro anos após as
intervenções cerca de 90% dos procedimentos utilizados ainda encontravam-se em bom estado de conservação, indicando o seu potencial de longevidade.
Entretanto, 20 a 30% mostraram-se falhos quanto ao
controle de sedimentos, indicando a propensão
para futuros problemas.

No Brasil, por exemplo, os conceitos de restauração, reabilitação e revitalização praticamente se
confundem (Limeira et al., 2010). Desta maneira,
neste trabalho adota-se o termo restauração para as
intervenções humanas que visam a recuperação
ambiental e sustentável em variados graus no ambiente antropogênico.
Restauração de cursos d’água em
países desenvolvidos
Nos últimos 30 anos, vários programas de
restauração de cursos d’água foram implementados
principalmente nos Estados Unidos, na Europa e na
Austrália (Riley, 1998). Atualmente estes projetos
são impulsionados por textos legais que estabelecem
a necessidade de conservar e recuperar os ambientes
fluviais: Clean Water Act (1972) nos Estados Unidos,
Directiva Quadro da Água (2000) na União Européia
e Water Resources Act (2007) na Austrália.
Em um levantamento realizado pelo National River Restoration Science Synthesis (NRRSS), com
todos os programas de restauração de cursos d’água
executados nos Estados Unidos, nota-se um crescimento exponencial na última década. Foram relatados 37.099 programas (até julho/2004), alguns com
intervenções em poucos metros, e outros chegando
a quilômetros (Benhardt et al., 2005).
Um importante procedimento em programas de restauração é encontrar a condição natural
do ambiente fluvial. Pode-se recorrer a registros
históricos, como estudos científicos de épocas préurbanização ou de quando o grau de impacto antrópico era menor, para se buscar as espécies que
habitavam o local (Riley, 1998). Outra alternativa é a
adoção de trechos de referência, cuja estrutura do
canal, carga hidrossedimentar, clima, geologia e
ecorregião sejam semelhantes ao sistema fluvial a ser
restaurado (Niezgoda & Johnson, 2005). Entretanto,
em áreas altamente urbanizadas é muito difícil encontrar sítios que apresentem estas condições de
referência.
As intervenções de restauração também exigem o conhecimento do tipo de curso d’água, (por
exemplo: montanha/planície, rural/urbano); dos
ambientes hidrológicos existentes (por exemplo:
canal, zona ripária, planície de inundação); da extensão das intervenções (por exemplo: trechos, cabeceiras, toda a bacia); e do nível que a restauração
deve atingir (por exemplo: paisagístico, ecológico,
qualidade de água ou sua combinação) (Wade et al.,
1998).
É de grande importância que um programa
de restauração, principalmente em área urbana,
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plantação de redes coletoras, interceptores e tratamento dos esgotos; (ii) a redução dos riscos de inundação com a implantação de sistemas de controle de cheias e a desocupação de várzeas; (iii) o controle da produção de sedimentos com a eliminação
de focos erosivos, contenção e revegetação das margens; e (iv) a integração dos córregos na paisagem
urbana através da compatibilização das intervenções
de drenagem com aquelas de saneamento, viárias,
ambientais, habitacionais e de lazer (PBH, 2003).
Entretanto, dentro desses objetivos, nota-se que as
melhorias ecológicas não são consideradas como
metas primárias. Porém, o projeto em algumas bacias também pode resultar na melhoria das condições
eco-morfológicas, sendo esta, portanto uma meta
secundária.
As bacias urbanas em Belo Horizonte são
heterogêneas tanto do ponto de vista da área física
quanto das intervenções urbanísticas (por exemplo:
canalizações, galerias, contenções) previamente
implantadas. Neste sentido, não há um procedimento padrão para as intervenções em curto, médio ou
longo prazos, mas essas devem ser adequadas em
critérios técnicos e socioeconômicos (PBH, 2003).
Diante disso, canais em seção aberta ou fechada
continuarão como estão, ou seja, há a priorização do
enfoque sanitário em detrimento do ecomorfológico. Portanto, apesar de haver um direcionamento para a manutenção de rios e suas várzeas
em leito natural, não se podem implantar em parte
dos trechos fluviais as práticas de restauração propostas pela literatura internacional.
As soluções apresentadas em Belo Horizonte
visam, em primeiro lugar, manter o leito fluvial em
condições naturais e a planície (ou parte dela) desocupada, com contenções pontuais das margens,
recomposição da mata ciliar e criação de parques
lineares. Entretanto, cada situação requer um tratamento específico, conforme a situação de entorno.
Pode-se estabilizar o leito e as margens com materiais permeáveis (por exemplo, gabião) ou com contenções de concreto armado (por exemplo, no caso
da proteção ao sistema viário). Nos casos em que as
vias já estão implantadas, deixando o canal em seção
aberta, ou em último caso, em seção fechada. Devese destacar que todas as soluções prevêem a implantação da rede e dos interceptores de efluentes. Em
alguns casos, bacias de detenção ou de retenção
serão construídas, atenuando o impacto do pico de
cheia nas áreas a jusante dos trechos restaurados
(PBH, 2003).

Restauração de cursos d’água em
países em desenvolvimento
Em países em desenvolvimento, o principal
impacto nas águas urbanas é a poluição orgânica,
devido à inexistência ou ineficiência da coleta e
tratamento de efluentes, e à elevada carga difusa
presente no escoamento superficial (Von Sperling,
1995). Além disto, o entorno dos cursos d’água em
áreas urbanizadas nesses países geralmente é ocupado pela população de baixa renda, que vive em situação de vulnerabilidade ambiental. Toma-se como
exemplo a cidade de São Paulo, onde cerca de 50%
de seus aglomerados encontram-se às margens dos
cursos d’água (Taschner, 2006).
No Brasil intervenções de restauração de
cursos d’água são incipientes. As primeiras experiências brasileiras a respeito de intervenções nãoestruturais em cursos d’água ocorreram em Curitiba
(Paraná), na década de 1970. Os parques criados ao
longo do rio Barigüi não têm uma preocupação
ecológica, de urbanização ou de integração do rio a
cidade, mas de apenas atenuar as cheias. Entretanto,
o governo municipal se aproveita dessas intervenções, utilizando-as como city marketing: “Curitiba, a
capital ecológica” (Castelnou, 2006), atribuindo
valor de uso a estes parques.
Outro exemplo é o caso do córrego Bananal
na cidade de São Paulo. Sua restauração possui seis
metas: (i) controle de cheias; (ii) adequação da área
de várzea e implantação de parque linear; (iii) realocação de pessoas que ocupam as áreas de risco e
de preservação ambiental; (iv) educação ambiental;
(v) controle da poluição difusa; e (vi) saneamento
básico (Barros et al., 2007).
Outros trabalhos no cenário nacional sugerem a restauração de rios urbanos como solução
saneadora, urbanística e no controle das cheias
(Augusto et al., 2007; Brocaneli & Stuermer, 2008;
Limeira et al., 2010). Entretanto, representam apenas propostas e não há a efetiva implementação.
De maneira concreta, uma adaptação aos
projetos de restauração concebidos nos países desenvolvidos foi efetivada no município de Belo Horizonte na forma de política pública municipal, através da concepção do Programa Drenurbs (2003).
Este programa propõe o tratamento integrado dos
problemas sanitários, ambientais e sociais nas bacias
hidrográficas cujos cursos d’água, embora degradados pela poluição e pela ocupação de suas margens,
ainda conservem seus leitos naturais não canalizados
(PBH, 2003).
As principais metas do Programa Drenurbs
são: (i) a despoluição dos cursos d’água com im-
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estritamente residencial, possuindo aproximadamente 1.300 domicílios e uma população total de
5.000 habitantes (IBGE, 2002). Em relação aos aspectos sanitários, o esgoto lançado in natura no curso d’água era a principal fonte de poluição na bacia,
antes do projeto de restauração (PBH, 2003). Atualmente todo o efluente é direcionado para a Estação de Tratamento de Esgoto Onça, em Belo Horizonte.
Quanto à remoção de domicílios para a realização das intervenções, 70 famílias foram total ou
parcialmente indenizadas. Os domicílios completamente removidos e indenizados receberam valores
mínimos de 15 mil reais ou o valor de mercado.
As intervenções do projeto de restauração
na bacia do córrego Baleares iniciaram-se em fevereiro de 2007 e foram entregues à população em
maio de 2008. Estas intervenções podem ser divididas em 5 trechos (Figura 2).

ESTUDO DE CASO:
A BACIA DO CÓRREGO BALEARES
Em Belo Horizonte setenta e três bacias serão restauradas e seus projetos atingirão aproximadamente um milhão de pessoas em 15 anos (Costa &
Costa, 2007). Na fase inicial do Programa Drenurbs
cinco córregos foram contemplados (Figura 1):
Baleares, Primeiro de Maio, Nossa Senhora da Piedade, Engenho Nogueira, e Bom Sucesso. Entre
estas bacias, apenas as três primeiras foram completamente finalizadas. Destas, as duas primeiras caracterizam-se como grandes parques que necessitam de
espaço físico, o que é inviabilizado em outras bacias
devido ao elevado grau de ocupação das margens da
maioria dos córregos em Belo Horizonte. Isto acarretaria custos com as prováveis indenizações, superiores ao próprio custo da obra. Entretanto, o córrego
Baleares possui intervenções mais próximas ao curso
d’água, tornando-o mais atrativo sob o ponto de
vista econômico em relação aos demais.

Figura 2 — Detalhe das intervenções no córrego Baleares.

O trecho (A) possui 320 metros de extensão
e teve o leito do córrego desviado para a construção
da via lateral. O novo leito foi coberto por 3200 m2
de gabião, o que deu estabilidade ao leito e às margens, ao mesmo tempo em que proporcionou rugosidade e permeabilidade ao talvegue. Ressalta-se que
este trecho fora modificado no processo de urbanização, ainda na década de 1970. Houve a recomposição das margens com espécies herbáceas, arbusti-

Figura 1 — As cinco bacias piloto do Drenurbs,
em Belo Horizonte.

A área da bacia do córrego Baleares possui
461 km2 e seu canal principal possui cerca de 1000
metros de extensão, totalmente restaurados. Toda a
área da bacia apresenta-se urbanizada e com uso
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vas e arbóreas, em estágios iniciais de desenvolvimento. Também foram implantados os interceptores e a rede de esgoto.
No trecho (B) 105 metros do córrego foram
mantidos em sua posição original, entretanto, seu
talvegue também foi coberto por uma estrutura com
2200 m2 de gabião. Na margem esquerda, o talude
foi estabilizado com geomanta e espécies herbáceas
e arbustivas. Houve também a implantação do sistema viário e da rede de esgotos.
O trecho (C) pertence ao Parque Baleares,
com 18300 m2 onde o leito fluvial e a planície foram
preservados, com escoamento natural (530 metros
de cursos d’água), e a mata ciliar recomposta com
espécies vegetais em estágio inicial de desenvolvimento. Foram necessárias contenções nos limites do
leito maior nos dois lados: à direita, com estrutura
em concreto armado, para suportar a via urbana; e à
esquerda, com estrutura em gabião. Foram construídas a rua lateral, a rede de esgotos, além de uma
passagem de pedestres que existia precariamente
antes do projeto. Dentro do parque, a mata ciliar
também foi recomposta, como nos demais trechos
do córrego. Além disto, houve a implementação de
áreas de uso comum.
O trecho (D) corresponde a um pequeno
braço de 130 metros do córrego Baleares, que foi
canalizado desde sua nascente até o curso d’água
principal. Foi implantado o sistema viário e a rede
coletora de esgotos, mas não houve intervenção ecomorfológica ou paisagística.
O trecho (E) corresponde às áreas de cabeceiras externas ao parque e fechadas à visitação pública, com exceção da praça construída na nascente
direita. Essa área possui 5600 m2 por onde escoam
225 metros de cursos d’água. A mata ciliar foi recomposta e a área continua permeável, constituindo-se como uma importante zona de recarga dos
aquíferos.
O projeto implantado no córrego Baleares
visou adaptar o traçado da cidade ao curso d’água.
As moradias em áreas de risco foram removidas e,
em seu lugar, foram implementadas soluções para a
estabilização das encostas, conforme acima exposto.
A solução apresentada ao sistema viário priorizou
vias laterais adjacentes às encostas, com a interceptação dos efluentes. Esta solução permite a eficiente
mobilidade para veículos e pessoas, deixando-as em
contato direto com o córrego e, em função da restauração da qualidade d’água, criou um sentimento
social positivo e harmonioso (Macedo & Magalhães
Jr, 2010). A implantação do parque linear permitiu
o amortecimento das águas pluviais, pois as planícies
e o leito permanecem sem cobertura artificial.

METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO
TEMPORAL DOS RESULTADOS DAS
INTERVENÇÕES NO CÓRREGO BALEARES
Os procedimentos metodológicos foram baseados em três ferramentas de monitoramento: (i)
parâmetros abióticos de qualidade de água; (ii)
avaliação de assembléias de macroinvertebrados
bentônicos bioindicadores; e (iii) avaliação de habitats físicos fluviais através de um protocolo de avaliação rápida.
A avaliação da qualidade de água ocorreu
entre setembro de 2003 e novembro de 2006 (n=12)
na fase pré-restauração; e entre fevereiro de 2008 e
novembro de 2009 (n=7) na fase pós-restauração,
conforme a legislação ambiental brasileira (Brasil,
2005).
As variáveis temperatura, condutividade elétrica, pH e turbidez foram determinadas in situ,
utilizando instrumentos portáteis (YSI 60 e 85 - Yellow Springs, Ohio). No Laboratório de Ecologia de
Bentos (ICB/UFMG) foram determinadas as concentrações de oxigênio dissolvido, Fósforo-total e
Nitrogênio-total na água.
O biomonitoramento foi realizado nas fases
pré-restauração e pós restauração: entre fevereiro de
2005 e novembro de 2006 (n=8) e entre fevereiro de
2008 e novembro de 2009 (n=7), respectivamente.
As amostras de sedimentos para avaliar as
assembléias de macroinvertebrados bentônicos foram coletadas utilizando um amostrador do tipo
Surber (0.09 m2) com 0,25 mm de abertura de malha.
Tréplicas foram coletadas em cada campanha, acondicionadas em sacos plásticos e o sedimento
fixado com formol 10 %, sendo, em seguida, levadas
para o Laboratório de Ecologia de Bentos
(ICB/UFMG). As amostras foram lavadas sobre peneiras com redes de 1,00 mm, 0,50 mm e 0,25 mm, e
os organismos triados com o auxílio de microscópioestereoscópio. Estes foram identificados taxonomicamente conforme as chaves de identificação propostas por Merritt & Cummins (1996), fixados em
álcool 70%, catalogados e depositados na Coleção
de Referência de Macroinvertebrados Bentônicos,
do Instituto de Ciências Biológicas, da Universidade
Federal de Minas Gerais. A análise baseou-se na
riqueza taxonômica, e os grupos foram elencados
em relação ao grau de tolerância à poluição orgânica (Junqueira et al., 2000).
Os habitats físicos foram avaliados concomitantemente ao biomonitoramento, utilizando um
protocolo de caracterização rápida que avalia o am-
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Tabela 2 - Resultados do monitoramento temporal dos parâmetros físico e químicos
de qualidade de água em cada campanha no córrego Baleares.

Pré-restauração

Fase

N-tot
(mg/L)

Cond
(S/cm)

Turb (UNT)

Data

Estação

T (ºC)

pH

Set/03

Seca

24,0

6,8

0,5

5,400

23,80

530

120,0

Fev/04

Chuva

24,0

7,2

2,0

2,900

43,30

660

120,0

Mai/04

Seca

24,2

7,4

1,6

3,700

47,80

560

80,0

Set/04

Seca

22,0

7,3

0,5

2,100

41,30

630

85,0

Fev/05

Chuva

24,0

7,4

1,5

0,646

26,20

460

81,0

Mai/05

Seca

22,0

7,3

1,5

2,840

31,30

530

70,0

Ago/05

Seca

21,8

7,2

2,9

1,672

3,90

738

130,0

Nov/05

Chuva

25,2

7,5

3,6

2,734

2,10

483

188,0

Fev/06

Chuva

25,3

7,4

1,3

2,757

29,20

620

360,0

Mai/06

Seca

25,5

7,1

1,0

2,273

22,30

529

257,0

Ago/06

Seca

Nov/06 Chuva
Média ± Erro Padrão
Fev/08
Pós-restauração

P-tot
(mg/L)

OD
(mg/L)

Chuva

32,1

7,3

0,5

4,415

14,00

623

460,0

25,0

7,0

0,6

1,159

3,70

650

--

24,6 ± 0,8

7,2 ± 0,1

25,9

7,5

7,6

0,453

0,06

133

9,3

1,5 ± 0,3 2,7 ± 0,4

24,1 ± 4,5 584,4 ± 23,6 177,4 ± 37,3

Mai/08

Seca

23,9

7,2

9,0

0,066

0,06

528

3,6

Ago/08

Seca

23,6

7,2

7,6

0,162

0,06

248

4,4

Nov/08

Chuva

24,8

7,2

8,1

0,011

0,05

541

131,0

Fev/09

Chuva

25,1

7,3

6,7

0,051

0,13

504

1,2

Ago/09

Seca

22,4

6,5

6,9

0,706

1,41

609

11,4

23,7

7,13

6,0

0,068

0,09

418

11,2

24,2 ± 0,4

7,2 ± 0,1

0,3 ± 0,2

425,9 ± 65,6

24,6 ± 17,8

Classe 1

-

6a9

6

2,7

0,1

-

40

Classe 2

-

6a9

5

2,7

0,15

-

100

Classe 3

-

6a9

4

-

0,15

-

100

Nov/09 Chuva
Média ± Erro Padrão
Limite
Resolução
CONAMA
357/05

7,4 ± 0,4 0,2 ± 0,1

Legenda: T - Temperatura da água; OD - Oxigênio Dissolvido; P-tot - Fósforo Total; N-tot - Nitrogênio Total;
Cond - Condutividade Elétrica; Turb - Turbidez.

predominante de cada parâmetro na fase prérestauração e pós-restauração, considerando se houve melhora, piora ou estabilidade de condições geoecológicas.

biente aquático e as características de seu entorno. A
avaliação baseou-se em um conjunto de parâmetros
ambientais pontuados de zero a quatro (referentes
ao uso e ocupação do solo no entorno e às características aparentes da água); e de zero a cinco (condições de fluxo e substrato que condicionam os
habitats físicos para a biota aquática). O protocolo é
sintetizado em uma pontuação final que reflete o
nível de preservação das condições geoecológicas do
trecho estudado, onde 0-40 representa os trechos
“impactados”, 41-60 os trechos “alterados”, e acima
de 61 os trechos “naturais” (Callisto et al., 2002).
Neste estudo, a avaliação contabilizou a situação

RESULTADOS
Qualidade de Água
A qualidade d’água na bacia do córrego Baleares apresentou melhora na fase pós-restauração,
em relação à situação impactada (Tabela 2).
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de Oligochaeta. Estes estão elencados na ordem
decrescente em relação ao grau de tolerância ao
impacto antropogênico (Tabela 3). No geral, o Córrego Baleares apresentou baixa riqueza taxonômica
em ambas as fases; entretanto, a maior riqueza (9)
foi encontrada após a restauração.
Na fase pré-restauração, entre os táxons da
classe Insecta apenas indivíduos da ordem Diptera
foram coletados. Na fase pós-restauração houve o
acréscimo de dois táxons de insetos: Ephemeroptera
e Coleoptera. Os grupos Oligochaeta e Chironomidae foram coletados em todas as campanhas. A família Psychodidae ocorreu em todas as coletas na fase
pré-restauração, entretanto, em apenas três na fase
pós-restauração. Estes três grupos são os mais tolerantes à poluição orgânica. A família Ceratopogonidae foi encontrada em algumas coletas, em ambas as
fases, enquanto Dolichopodidae e Tabanidae foram
coletadas uma vez em cada fase. As famílias Culicidae e Ephydridae foram coletadas em uma amostra
na fase pré-restauração, enquanto Muscidae, em
duas amostras, também nesta fase.
Na fase pós-restauração houve acréscimo de
táxons, e todos relativamente menos tolerantes à
poluição orgânica em relação aos presentes anteriormente: Empidae em quatro coletas, Simuliidae em
três, Hydrophilidae em duas, Elmidae e Baetidae em
uma amostra.

Os resultados mostram que a temperatura
das águas não apresentou variações significativas (p
> 0,05) entre as fases pré-restauração e pósrestauração. As menores temperaturas ocorreram
nos meses mais frios do ano, maio e agosto, excetuando-se agosto de 2006.
O pH apresentou valores médios entre 6,5 e
7,5, sem variação significativa entre as fases prérestauração e pós-restauração (p > 0,05).
Foi observado aumento nas concentrações
de oxigênio dissolvido (OD): a fase pré-restauração
apresentava valores abaixo de 3,6 mg/L e, após a
restauração, as concentrações aumentaram para
valores acima de 6 mg/L, denotando uma melhora
significativa (t = -12,6; p < 0,01). Nesta fase, todas as
amostras atenderam a Classe 1 da Legislação Ambiental Brasileira (CONAMA 357/2005).
Também observou-se a diminuição na concentração dos nutrientes Nitrogênio-total (N-total) e
Fósforo-total (P-total). Os teores de N-total foram
registrados acima de 14 mg/L antes da restauração,
com a exceção das leituras realizadas em agosto de
2005, novembro de 2005 e agosto de 2006 (2,9
mg/L, 3,1 mg/L e 2,7 mg/L, respectivamente).
Após a restauração, as concentrações observadas
foram inferiores aos valores iniciais: abaixo de 1,41
mg/L. A diminuição nas médias antes e após a restauração foram significativas (t = 3,95, p < 0,01).
Anteriormente, as concentrações estavam bem acima do limite legal, mas, após a restauração, todos os
valores estão em conformidade.
As análises de P-total apresentaram, na fase
pré-restauração, concentrações acima do limite da
Resolução CONAMA 357/2005, com valores acima
de 1,1 mg/L, exceto em fevereiro de 2005. Após a
restauração houve mudança significativa (t = 4,85, p
< 0,01), com valores abaixo de 0,7 mg/L.
Os valores de turbidez foram também significativamente distintos (t = 2,96, p < 0,01): na fase
pré-restauração, valores entre 70 e 460 UTN, enquanto na fase pós-restauração houve diminuição
para abaixo de 12 UTN, com exceção da coleta realizada em novembro de 2008, cujo valor ficou acima
do permitido (131 UTN).
Os valores de condutividade elétrica foram,
em geral, acima de 400 S/cm. Entretanto, notou-se
na fase pós-restauração uma queda significativa na
concentração média (t = 2,7, p < 0,05).

Habitats Físicos
Dos 22 parâmetros avaliados pelo protocolo
de caracterização rápida de condições ecológicas
nos trechos da bacia do córrego Baleares, 3 pioraram, 9 ficaram estáveis e 10 melhoram (Tabela 4).
Houve melhora na fase pós-restauração em relação à
fase impactada, considerando-se o somatório dos
parâmetros (Figura 3).

Biomonitoramento de Macroinvertebrados
Bentônicos

Figura 3 - Resultado da pontuação final do protocolo de
avaliação de habitats físicos.

Foram identificadas 13 famílias de insetos
(10 Diptera; 2 Coleoptera e 1 Ephemeroptera) além
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Tabela 3 — Resultados do biomonitoramento de comunidades de macroinvertebrados bentônicos
bioindicadores de qualidade de água em cada campanha no córrego Baleares.

Fase
Data
Oligochaeta
Diptera
Psychodidae
Culicidae
Chironomidae
Tabanidae
Ephydridae
Ceratopogonidae
Muscidae
Dolichopodidae
Empididae*
Simuliidae*
Ephemeroptera
Baetidae*
Coleoptera
Elmidae*
Hydrophilidae*
Riqueza

Pré-restauração
Pós-restauração
Fev- Mai- Ago- Nov- Fev- Mai- Ago- Nov- Fev- Mai- Ago- Nov- Fev- Ago- Nov05
05
05
05
06
06
06
06
08
08
08
08
09
09
09
xx xxx xx
xx
x
xx xxx xx
xx
xx
xx
xx
xx xxx xxx
xxx xxx xxx
xxx xxxx xx
x
x
-

xx
xxx
x
-

xx xxxx xxx xxxx xx
x
x
x
xxx xxx xxx xx xxx xxxx xxxx xxxx
x
x
x
x
x
x
x
xxx
x
x
x
x
x
x
x
xx
xx

xx
x
x

-

x
xxx xxxx
x
x
x
x
xx

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

xx

4

4

3

4

4

4

6

7

4

4

3

5

4

x
xx
5

xxx
9

Legenda: (x) - entre 1 e 50 indivíduos coletados; (xx) entre 51 e 200; (xxx) entre 201 e 1000; (xxxx) acima de
1000. * Novos táxons encontrados após a restauração.

Tabela 4 — Resultados do monitoramento de habitats físicos nas fases pré-restauração e pós-restauração
no córrego Baleares.

Parâmetro avaliado*
Uso do solo

Pré-restauração***

Pós-restauração***

0

0

Pré-restauração***

Pós-restauração***

Diversidade do substrato

0

2

2

3

Parametro avaliado**

Erosão de margens

2

0

Extensão das corredeiras

Distúrbios humanos

2

2

Frequencia das corredeiras

3

3

Cobertura vegetal no
lleito

4

0

Cobertura do fundo

0

0

Imersão do sedimento

5

2

4

Deposição de sedimento

0

2

2

4

Alterações no canal

0

0

Transparência da água

0

4

Tipo de fluxo

2

2

Odor do sedimento

2

4

Odor da água

2

Oleosidade da água

Oleosidade do
sedimento

2

4

Proteção natural das margens

0

0

Estabilidade das margens

2

2

Extensão da mata ciliar

0

0

Tamanho do substrato

Presença de macrófitas
0
3
0
4
Legenda: * Pontuação possível entre alterado e natural: 0, 2 ou 4; ** Pontuação possível entre alterado e natural: 0, 2, 3
ou 5; *** Pontuação predominante na fase.
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na riqueza. Da mesma forma, Suren & McMurtrie
(2005) ao estudarem a restauração de bacias urbanas na Nova Zelândia, mesmo passados cinco anos,
continuaram encontrando uma comunidade com
baixa riqueza. Em áreas urbanas a diversidade normalmente é menor, além de seus habitats estarem
isolados das áreas mais ricas (Angold et al., 2006). Ao
estudar a restauração de cinco bacias urbanas sob
variados graus de urbanização, Suren & McMurtrie
(2005) constataram que as bacias com taxas de urbanização acima de 80% não apresentaram incremento de organismos intolerantes, fato ocorrido nas
bacias menos urbanizadas. No córrego Baleares a
área urbana de Belo Horizonte é uma barreira e a
grande distância entre o córrego e áreas onde ocorram espécies mais sensíveis, dificultará o incremento
na assembléia de macroinvertebrados bentônicos
por organismos sensíveis à poluição. Neste sentido, a
melhora na qualidade ambiental pode ser representada pela presença de táxons menos tolerantes dentro da comunidade, resultado que também foi observado por Suren & McMurtrie (2005).
Em relação à melhora nos habitats físicos
fluviais, vários estudos apontam como um importante aspecto na restauração ecológica de cursos d’água
(Riley, 1998; Benhardt et al., 2005; Booth, 2005).
Neste caso, a melhora observada permite classificar
o córrego em um nível de pressão intermediária ao
invés de impactada após a restauração (Callisto et al.,
2002), devido, sobretudo, à melhora da qualidade
hídrica após a retirada dos efluentes. Contudo, os
parâmetros ligados às condições do sedimento, fluxo e margens também apresentam bons resultados,
e neste caso, a melhora dos ambientes fluviais poderá favorecer a assembléia de macroinvertebrados
bentônicos. Ressalta-se que alguns parâmetros relacionados ao entorno ou ao regime hidrológico,
naturalmente, não poderiam sofrer grandes alterações, como foi observado, devido à característica
urbana do Córrego Baleares.

DISCUSSÃO

Os resultados obtidos indicam uma sensível
melhora da qualidade ambiental do córrego Baleares após a restauração, principalmente em relação à
qualidade de água.
A melhora acentuada nos valores de OD, Ntotal e P-total também foi encontrada por Ruley &
Rusch (2002), quando descreveram a situação de
restauração e retirada da carga orgânica no Lago
City Park, em Baton Rouge, Luisiana (EUA). Colangelo (2007), no contexto pós-restauração do rio
Kissimmee (Flórida, EUA) também encontrou melhora acentuada nas concentrações médias de oxigênio dissolvido. Reduções do P-total também foram
encontradas por Charbonneau & Resh (1992) ao
avaliar o projeto de restauração do córrego Strawberry, em Berkeley, Califórnia (EUA). Os resultados
atualmente encontrados no córrego Baleares demonstram que as águas podem ser utilizadas para
consumo humano após tratamento simples, irrigação e recreação de contato primário, de acordo com
a Resolução CONAMA 357/2005 (Brasil, 2005).
A coleta dos efluentes tem um efeito ambiental positivo e é claramente perceptível no aspecto
da água (cor, odor, etc.) e nos principais parâmetros
indicadores de poluição orgânica (OD, N-Total e PTotal). Entretanto, dentre estes, os resultado mais
expressivos são de OD, que atualmente apresentam
valores em conformidade com a Classe 1 da Legislação Ambiental Brasileira, e segundo vários especialistas em recursos hídricos, é o indicador de qualidade hídrica mais valorizado no contexto brasileiro
(Magalhães Jr., 2003).
Os valores de turbidez foram menores na fase pós-restauração e indicam o aumento na transparência da água, assim como os encontrados por
Charbonneau & Resh (1992) no córrego Strawberry.
No Brasil valores de condutividade acima de 100
S/cm denotam poluição hídrica associada a áreas
urbanizadas (CETESB, 2005), o que dificulta que
este parâmetro diminua a níveis considerados naturais.
Os menores valores de riqueza taxonômica
de macroinvertebrados foram observados na fase
pré-restauração. Charbonneau & Resh (1992) encontraram o aumento na riqueza no córrego Strawberry, quatro anos após a restauração. Em uma avaliação após dois anos da implantação do projeto no
córrego Accotink, em Fairfax, Virginia, Selvakumar
et al. (2010) também não encontraram incremento

CONCLUSÕES

A restauração de rios urbanos no Brasil é
tecnicamente e ambientalmente viável, e deve ser
incentivada, conforme o exemplo exposto. Este
arcabouço criado neste artigo pode embasar futuras
intervenções em outros centros urbanos.
A manutenção do fundo de vale em leito
não canalizado permite a implantação da intervenção que melhor simule as características naturais de
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um corpo d’água, mesmo que diante de uma situação antropizada. Nas bacias menores em Belo Horizonte essa situação é uma realidade, pois na maioria
delas não existem intervenções com estruturas artificiais. Em grandes bacias, nas quais já existem estes
tipos de intervenções estruturais (por exemplo:
canais, avenidas), a sua remoção ou a relocação do
sistema viário ainda não é financeiramente viável no
contexto econômico brasileiro.
Deve-se enfatizar que as condições naturais
observadas antes da urbanização raramente são alcançadas nos países desenvolvidos. A requalificação
dos ambientes fluviais é uma meta necessária nos
processos de gestão de recursos hídricos, pois além
da disponibilidade financeira, as condições ambientais atuais não permitem a reconstrução dos sistemas
fluviais como na configuração original.
Para a realidade brasileira, sugere-se que a
restauração dos rios urbanos contemple a implantação de um sistema de drenagem sustentável adaptando-o à cada bacia hidrográfica urbana. O ideal é
propiciar aos cursos d’água condições ambientais
mais próximas da situação natural, como a permeabilidade da planície e do leito, condições diversificadas de habitats fluviais e de oxigenação para as
comunidades aquáticas, além do gerenciamento dos
efluentes e resíduos na bacia.
Dentro do atual contexto brasileiro, a restauração de rios urbanos também deve contemplar
ações de saneamento e relocação de famílias das
áreas irregulares. Estas ações devem ser, entretanto,
sustentadas pelas intervenções físicas, muitas das
quais baseadas no modelo dos países desenvolvidos.
Em um segundo momento, soluções ecomorfológicas devem ser implementadas para que a
restauração da integridade ecológica também possa
ser alcançada no futuro.
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Urban River Restoration: Prospects for the current
Brazilian Situation
ABSTRACT
Urban river restoration is a recent approach in
Brazil, but it has been developed for at least 30 years in
over-developed countries like the USA, UK, Germany and
Australia. As in those nations, river restoration is a great
challenge in Brazil, because the main uses of urban rivers
have been storm water discharge, sewage removal and
transportation systems. The article reviews this topic and
presents a case study from Belo Horizonte, MG, Brazil.
This study show how new solutions for macro-urban drainage, supported by the perspective of stream restoration,
were implemented in an urban stream with considerable
success. The results show that integrating storm water
drainage and water quality improvement to Class 2 are
technically feasible in Brazil. In Brazil, as elsewhere, urban
stream restoration should focus on proper management of
sewage, relocating families from areas prone to erosion and
flooding, and non-structural interventions such as linear
parks.
Keywords: water courses, environmental management,
sustainable urban drainage, watershed management.
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RESUMO
Este trabalho descreve os resultados da estimativa de valores médios regionais de dois parâmetros do solo do modelo
KINEROS2 (Kinematic Runoff Erosion Model) para condições da região semiárida da Paraíba: coeficiente de impacto das
gotas de chuva (cf) e coeficiente de coesão do solo (co). A realização da estimativa dos parâmetros cf e co serve como referência
para outras bacias não instrumentadas na região semiárida. Os parâmetros cf e co foram calibrados em dois locais
hidrologicamente semelhantes: na Bacia Experimental de Sumé (BES) e na Bacia Experimental de São João do Cariri
(BESJC). A estimativa dos dois parâmetros foi realizada Utilizando os dados observados de lâmina escoada e produção de
sedimentos das duas bacias experimentais. Foram realizadas a calibração, a validação, e a estimativa dos valores regionais
pelos valores médios dos parâmetros cf e co. Esses valores regionais foram utilizados para simular a erosão nas unidades
experimentais das duas Bacias Experimentais. Os resultados obtidos mostram que o conjunto de valores dos parâmetros
obtidos pela média dos valores na BES e na BESJC pode servir como uma boa primeira estimativa para a região semiárida
paraibana.
Palavras-chave: parâmetros regionais; escoamento superficial; erosão; modelo KINEROS2.

movimento de sedimentos e água é muito importante
para a tomada de decisões acerca do manejo do solo
(Kuhnle et al., 1996). Assim, a modelagem dos
processos de erosão do solo nas condições reais se
torna um desafio e uma necessidade.
Uma das maneiras de se avaliar as
influências do tipo de solo e da cobertura vegetal
sobre os processos erosivos é a partir do emprego de
modelos
matemáticos.
Esses
modelos
são
ferramentas valiosas para simulação dos processos
hidrossedimentológicos,
desde
que
estejam
adequadamente
parametrizados.
Atualmente,
modelos vazão-erosão são largamente empregados
para o planejamento conservacionista e no controle
da erosão e de seus impactos (Machado et al., 2003;
Silva et al., 2007). Existem vários tipos de modelos,
com diferenças importantes na sua formulação e
estruturação. Portanto, a escolha de um modelo
depende da qualidade dos dados disponíveis, de
uma calibração satisfatória e de sua validação
(Srinivasan e Paiva, 2009).

INTRODUÇÃO
A erosão do solo é dependente das chuvas,
do tipo de solo, da topografia, das práticas de cultivo
e das medidas de conservação. Estes fatores são
atenuados em climas semiáridos (Cruse et al., 2006).
Regiões áridas e semiáridas são caracterizadas por
uma combinação de alta variabilidade temporal de
precipitação e heterogeneidade espacial das
propriedades da superfície do solo (Nearing et al.,
2007). Os diversos ambientes áridos e semiáridos
existentes em todo planeta são bastante diferentes
quanto às formas de relevo, solo, fauna, flora, e,
sobretudo, a forma da ocupação antrópica. Por esta
razão, e ainda devido à falta de informações, não é
fácil determinar precisamente os valores de
parâmetros físicos do solo para modelos
hidrossedimentológicos em zonas semiáridas
(Srinivasan e Paiva, 2009). Além disso, o
conhecimento dos efeitos da variação da cobertura
vegetal e das características físicas do solo sobre o
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Outro importante fator no estudo da
diferenciação do comportamento hidrossedimentológico em bacias hidrográficas é o tamanho da
bacia. O efeito de escala reflete diretamente nos
valores dos parâmetros que afetam o escoamento
superficial e a produção de sedimentos. Molinier et
al. (1987), por exemplo, realizaram uma primeira
avaliação deste efeito na região do Cariri paraibano
procurando estabelecer uma relação entre a lâmina
escoada e a altura da chuva nas diversas escalas
como: parcelas de 1 m2, 100 m2, microbacias e subbacias. Verificaram que a lâmina escoada gerada
para um mesmo evento de precipitação, diminui
com o aumento da área de contribuição. Assim, o
efeito de escala limita a transferência dos
parâmetros dentro de uma região hidrologicamente
homogênea para bacias da mesma ordem de
grandeza. Na ausência dos estudos sobre efeitos de
escala, a utilização dos parâmetros calibrados numa
bacia alheia deve ser feita com cautela, mas, quando
os parâmetros têm características físicas, a
representatividade deles numa região pode ser mais
ampla.
Este trabalho tem por objetivo estimar
parâmetros regionais do solo para o modelo
KINEROS2, a partir dos dados de lâmina escoada e
erosão, coletados nas Bacias Experimentais de Sumé
e de São João do Cariri, ambas localizadas na região
do Cariri Paraibano, no semiárido brasileiro.

As parcelas de erosão e as microbacias da BES
Na BES foram instaladas, progressivamente,
nove parcelas de erosão, com diferentes declividades
e cobertura vegetal, representando, dessa forma,
várias combinações de declividade, manejo e
cobertura vegetal nas parcelas. As parcelas eram do
tipo Wischmeier com uma área de 100 m2 (22,0 m ×
4,55 m). Neste estudo, foram utilizados dados
obtidos das parcelas 1 e 4, ambas desmatadas. As
características destas parcelas estão mostradas na
Tabela 1
Quatro microbacias foram implantadas na
BES sendo duas na mata nativa e outras duas nas
áreas desmatadas e operadas, sempre, com o solo
nu. Como no caso das parcelas, apenas dados
coletados nas microbacias desmatadas, M3 e M4
foram utilizados neste trabalho. As microbacias
começaram a ser operadas no início do período
chuvoso de 1982. As características relativas às
microbacias M3 e M4 estão apresentadas na Tabela 2.
Tabela 1 − Características das parcelas de erosão da BES.

P1BES

Declividade
Média (%)
3,8

Cobertura
Vegetal
Desmatada

Período de
Observação
1982 — 1991

P4BES

7,0

Desmatada

1982 — 1991

P

Tabela 2 − Características das microbacias da BES.

MATERIAIS E MÉTODOS
M

Bacia Experimental de Sumé
A Bacia Experimental de Sumé (BES) está
contida na região semiárida da Paraíba, centrada na
coordenada geográfica 7o40’ de latitude Sul e 37o00’
de longitude Oeste. Essa bacia experimental foi
instalada em 1982 e operada até meados de 1991,
atualmente, encontra-se desativada, razão pela qual
foi implantada a Bacia Experimental em São João do
Cariri (Srinivasan e Galvão, 2003). A precipitação
média anual é de aproximadamente 550 mm, com
decenal seca igual a 300 mm e decenal úmida igual
a 900 mm. O período mais chuvoso se concentra
entre 15 de fevereiro e 20 de abril. A precipitação
em 24 h, ultrapassada cinco vezes por ano é igual a
30 mm, uma vez por ano é igual a 61 mm e uma vez
a cada 10 anos é igual a 107 mm. (Cadier e Freitas,
1983). A temperatura média anual varia entre 23 e
27°C com amplitudes térmicas diárias de 10°C
(Albuquerque et al., 2002).
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M3BES
M4BES

Área (ha)
0,52
0,48

Declividade
média (%)
7,1
6,8

Cobertura
Vegetal
Desmatada
Desmatada

Os dados de escoamento ocorrido e
sedimentos produzidos foram obtidos a partir das
medições no campo. Os detalhes de instalação dos
equipamentos de medição e os procedimentos
adotados para a coleta de dados em cada evento da
precipitação podem ser encontrados na publicação
específica da Bacia Experimental de Sumé
(Srinivasan e Galvão, 2003).
No que tange aos dados de chuva utilizados
no
estudo,
foram
utilizadas
informações
pluviográficas de cada evento de precipitação, que
gerou escoamento, recebendo um número de
identificação e a denominação de “cheia”. Na BES,
os dados foram coletados no período entre 1982—
1991, quando foram registrados 264 eventos. No
presente trabalho, foram utilizados 100 eventos,
escolhidos aleatoriamente nos registros de cada
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unidade experimental. Foram utilizados apenas os
dados das P1 e P4 e das M3BES e M4BES, pelo fato
que as parcelas e microbacias da Bacia Experimental
de São João do Cariri eram operadas nas condições
semelhantes a estas.

Foram utilizados dados de 179 eventos nas
duas parcelas, 160 eventos na M1 e 116 eventos na
M3, coletados no período de 1999 a 2009.
Tabela 4 — Características das microbacias (M) da BESJC.

Bacia Experimental de São João do Cariri (BESJC)

M1BESJC

Área
(ha)
0,18

Declividade
Média (%)
7,5

M3BESJC

1,63

7,1

M

A BESJC possui área de aproximadamente
15 km² e está localizada dentro da bacia hidrográfica
do Riacho dos Namorados, centralizada na
coordenada geográfica 7o 22’ de latitude Sul e 36o
31’ de longitude Oeste, com a altitude variando
entre 450 e 500 m. O clima da região, segundo a
classificação climática de Köeppen, é do tipo
climático BSh, caracterizado por insuficiência e
irregularidade das precipitações pluviais e
ocorrência de temperaturas elevadas. A precipitação
média anual é de 695 mm, a temperatura média
anual é de 24oC e a umidade relativa média anual é
de 57% (Santos et al., 2007).

Cobertura
Vegetal
Desmatada
Com resto de
Caatinga

O Modelo KINEROS2
O KINEROS2 — Kinematic Runoff-Erosion
Model (Woolhiser et al., 1990) é um modelo que
simula a vazão e a erosão durante um evento ou
uma seqüência de eventos de chuva numa bacia. É
um modelo do tipo distribuído de base física e
simula os processos de infiltração, geração e
propagação do escoamento superficial, erosão por
impacto da chuva e erosão pelo cisalhamento do
fluxo. Os processos são distintos para superfícies
planas e canais. Por esta razão, a bacia hidrográfica
deve ser representada por um conjunto de planos e
canais. A propagação do fluxo espacialmente
variado nos planos quanto nos canais, é simplificada
pela utilização da forma de uma onda cinemática.
No KINEROS2, os sedimentos produzidos
pela erosão são transportados pelo fluxo ao longo
dos planos e nos canais de acordo com a capacidade
do fluxo para o transporte. Os resultados finais da
simulação são o hidrograma e sedigrama no
exutório da bacia, que podem ser transformados em
volume do escoamento gerado e em massa de
sedimentos produzidos. Mais detalhes sobre o
modelo KINEROS2 são encontrados em Woolhiser
et al. (1990).

As parcelas e as microbacias da BESJC
As Tabelas 3 e 4 apresentam as características das parcelas e microbacias instaladas na
BESJC. As instalações de parcelas e microbacias
seguiram as mesmas normas adotadas na BES. Em
junho de 2000 foi instalada a micro-bacia M1 e em
julho de 2001, foram instaladas as microbacias M2 e
M3, sendo a M2 contida dentro da M3.
Os dados utilizados das duas parcelas de
erosão e duas microbacias da BESJC são, como no
caso de BES, referentes à lâmina escoada e à
produção de sedimentos em cada evento de chuva.
Esses dados foram obtidos da mesma forma descrita
no caso de BES. Enquanto a operação da BES foi
encerrada em 1991, a BESJC continua sendo
operado com o apoio dos projetos IBESA —
Instalação de Bacias Experimentais no Semi-árido e
BEER/UFCG (Bacias Experimental e Representativa
da Rede de Hidrologia do Semi-Árido) financiado
pelo programa CT-Hidro da FINEP.

Fluxo nos planos e canais
A equação da continuidade unidimensional
para um plano com a entrada do fluxo lateral e para
um canal é dada pela Equação (1):

Tabela 3 — Características das parcelas (P) da BESJC.
Declividade
Média (%)

Cobertura
vegetal

Período de
Dados

P1
BESJC

3,4

Desmatada

1999−2009

P2
BESJC

3,6

Vegetação
rasteira

1999−2000

Desmatadas

2001−2009

P

h q

 q(x,t)
t x

(1)

no qual A é a área da seção transversal (m²), Q a
vazão no canal (m³/s), e o qc(x, t) é o fluxo lateral
por unidade de comprimento do canal (m²/s). Para
o cálculo do fluxo no plano utiliza-se a simplificação
da equação de Saint-Venant:
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q  ah m

(2)

sendo q é a descarga por unidade de largura (m²/s).
A relação entre a vazão no canal e a área de sua
seção após a simplificação da onda cinemática é
dada pela Equação (3):
q  aR

m 1

(3)

A

erosão hidráulica (eh) é estimada como sendo
linearmente dependente da diferença entre a
concentração máxima da capacidade de transporte,
Cm e a concentração atual de sedimento, cs(x,t), pela
relação:
e h =c g (C m - C s )A

em que, cg é um coeficiente de transferência dado
por,

1/2

no qual R é o raio hidráulico (m), a = S /n e m =
5/3, onde S é a declividade e n é o coeficiente de
rugosidade de Manning. Pela aproximação da onda
cinemática, a declividade da linha de energia é
considerada igual a declividade do plano ou do canal.

cg =

vS
h

A equação geral que descreve a dinâmica
dos sedimentos dentro do fluxo é a equação de
balanço de massa, expressa por:

t



  QC s 
x

 e(x,t)  q s (x, t)

(4)

sendo Cs a concentração de sedimento no fluxo
(m³/m³), Q é a vazão (m³/s), A é a área da seção
transversal do fluxo sobre o plano ou no canal (m²),
e é a taxa de erosão do solo do leito por unidade de
largura (m²/s), e qs é a taxa de entrada lateral de
sedimentos no fluxo nos canais por unidade de
comprimento (m³/s/m).
A erosão total nos planos seria a soma da
taxa da erosão provocada pelo impacto das gotas de
chuva (es) e da erosão pelo fluxo (eh):

e  es  eh

(5)

A erosão por impacto das gotas de chuva é
estimada pela seguinte expressão:

e s  c f e  ch h i2

se c s > C m (deposição)

(8)

se c s  C m (erosão)

(9)

e

Erosão nos planos e canais

  AC s 

(7)

(6)

onde i é a intensidade da precipitação (mm/h), cf é
um parâmetro a ser determinado por calibração que
está relacionado às propriedades do solo e da
 ch h
superfície, e
é um fator que representa a
diminuição dos efeitos do impacto das gotas de
chuva pelo aumento da lâmina da água no solo, e ch
representa a efetividade do amortecimento da
superfície de água (Equação 6).Este valor foi fixado
no modelo em 656 (Santos et al., 2004). A taxa de
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c g =c o

vs
h

sendo co um parâmetro que reflete à coesão do solo,
e vs a velocidade de queda das partículas (m/s). Os
coeficientes co e cf das Equações (6) e (9) foram os
objetos de investigação neste estudo.
Calibração e validação dos parâmetros do solo
A calibração dos parâmetros do solo para as
parcelas e microbacias da BES e BESJC, foi realizada
em quatro etapas: (a) discretização em elementos
do tipo plano e canal, (b) calibração da saturação
inicial do solo Si, (c) calibração dos parâmetros do
solo nas parcelas de erosão, e (d) calibração dos
parâmetros do solo nos canais em microbacias.
Os valores dos parâmetros para a BES,
calibrados anteriormente, foram obtidos com base
nos estudos desenvolvidos por Lopes (2002), e
Srinivasan et al. (2003). Para a BESJC, os valores
foram calibrados por Paiva (2008).
As microbacias foram representadas por
uma cascata de elementos planos e de canais, de
acordo com o levantamento topográfico e as
características de solo e vegetação. Assim, cada
elemento, plano ou canal, seria um elemento
homogêneo, e ainda, conservando a área total e os
comprimentos dos cursos. A M3 da BES foi
discretizada em 23 elementos, onde 7 são canais e
16 planos. A M4 da BES foi composta de 20
elementos, sendo 4 canais e 16 planos (Lopes,
2002). A M1 da BESJC foi discretizada em 29 planos
e 14 canais, e a M3 da BESJC em 35 planos e 14
canais. Mais detalhes sobre as discretizações das
microbacias podem ser encontradas em Paiva (2008).
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Tabela 5 — Valores dos parâmetros físicos do solo usados para as duas bacias experimentais.
Parâmetros
Capilaridade média do solo
Condutividade hidráulica saturada do solo
Fração volumétrica de rocha
Porosidade
Espaçamento médio da microtopografia
Altura da interceptação
Fração da cobertura vegetal
Coeficiente de rugosidade de Manning

Símbolo
G
Ks
Ro

Sp
In
C
n

Como o modelo é eventual, baseado em
eventos, os parâmetros foram calibrados para cada
evento da chuva. A saturação relativa inicial do solo
(Si), definida como a razão entre a umidade inicial
do solo e a porosidade do solo (θi/ foi calibrada
pelo método de tentativa e erro, ajustando-a até que
a lâmina escoada simulada pelo modelo se igualasse
à lâmina escoada observada. O parâmetro cf,
impacto das gotas de chuva e o de coesão do solo
(co), foram calibrados, de modo que o valor da
produção de sedimentos simulado aproximasse o
melhor possível ao valor observado.
A Tabela 5 mostra os valores dos outros
parâmetros físicos do solo utilizados com base na
literatura ou nos testes realizados. Os resultados
comparativos entre os valores simulados e
observados foram avaliados por meio da utilização
do coeficiente de determinação R² e do fator de
eficiência de Nash-Sutcliffe. Notou-se que o
parâmetro cf apresentou praticamente a mesma
faixa da variação em seus valores nas calibrações da
BES e da BESJC, já que as duas bacias estão
localizadas
em
uma
área
considerada
hidrologicamente homogênea. O cf é um parâmetro
calibrável que controla a erosão nos planos e,
portanto, precisa ser estimado para cada tipo do
solo e das condições da superfície. Assim, nas duas
bacias experimentais, esse parâmetro foi calibrado
evento a evento em cada parcela de erosão e
microbacia, apesar de ser não muito sensível para
solos do presente caso. Devido à larga variação
numérica deste parâmetro adotou-se o valor médio
obtido a partir da calibração de vários eventos, tanto
nas parcelas quanto nas microbacias Os valores
médios de cf e co para os canais estão mostrados na
Tabela 6.
O parâmetro co variou entre 0 e 1 nas
unidades desmatadas da BES. Lopes (2003)
verificou que um valor fixo de 0,01 era satisfatório
para as parcelas e canais de microbacias da BES.

BES
260 mm
3,5 mm/h
0,1
0,320
0,3 m
0,76
1,0
0,072

BESJC
330 mm
4 mm/h
0,1
0,398
0,3 m
0,76
1,0
0,072

Valores Médios
295 mm
3,75 mm/h
0,1
0,32
0,3 m
0,76
1,0
0,072

Entretanto, na BESJC foi necessário considerar
valores diferentes nas calibrações, para planos e
canais de microbacias e das parcelas. Os valores
otimizadas de 0,01 para planos e 0,0001 para canais
foram obtidos depois de várias simulações. Esta
diferença é devido ao fato de que as camadas de
solo sujeitas à erosão pelo fluxo apresentam
características diferentes nos planos e nos canais na
BESJC.
Tabela 6 — Valores médios dos parâmetros do solo
calibrados nas unidades experimentais
da BES e da BESJC.
Unidade Experimental
Parcelas P1, P4 da
BES e P1 e P2 da BESJC
M1BESJC
M3BES
M3BESJC
M4BES

co

cf

0,01

1,26×106

0,0001
0,01
0,0001
0,01

7,21×108
8,7×105
7,56×106
7,99×105

A validação dos parâmetros físicos do solo
na BES e BESJC foi realizada nas próprias bacias.
Em cada uma das unidades calibradas, os dados
disponíveis foram aleatoriamente divididos em duas
partes, sendo uma parte utilizada para calibração e
outra para validação. A validação foi realizada
utilizando os valores médios de parâmetros
calibrados evento a evento, e simulando a lâmina
escoada e a produção de sedimentos em cada um
dos eventos utilizados para validação. Uma outra
validação também foi realizada simulando a
produção de sedimentos em todos os eventos com
os parâmetros médios calibrados com a exceção da
saturação inicial do solo, que foi mantida no seu
valor do evento para que o escoamento seja
próximo ao valor observado.
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Validação cruzada dos parâmetros cf e co
e determinação dos valores médios regionais

Gelfan (2005) relatou como um modelo de
base física foi parametrizado e calibrado para uma
bacia pequena, e os parâmetros do modelo obtidos
foram considerados como regionais. Estes
parâmetros foram transferidos para uma outra
bacia, com apenas duas estações de medição do
escoamento, e os resultados obtidos foram
satisfatórios. Em geral, pode não ser prudente
considerar apenas uma pequena bacia como uma
unidade típica representante de uma região e
transferir livremente os seus parâmetros para outras
bacias. Por exemplo, Solé-Benet et al. (2003)
realizaram um monitoramento por um longo
período em duas microbacias no sudeste da
Espanha. Relataram a grande influência de escala e
dos tipos de solo, resultando em diferenças
significativas na lâmina escoada e na erosão dos
solos.
A existência dos parâmetros regionais para
um modelo hidrossedimentológico é uma hipótese,
que implica na possibilidade de simular
satisfatoriamente, diversas bacias dentro de uma
região hidrologicamente homogênea, com um
único conjunto dos parâmetros. Esta ideia também
implica na portabilidade de parâmetros calibrados
numa bacia para outra com características
semelhantes dentro da mesma região. Com o intuito
de verificar a portabilidade dos parâmetros cf e co
nas duas bacias experimentais, foram realizadas
simulações cruzadas dos eventos da M3 da BES com
os parâmetros da microbacia 1 da BESJC e dos
eventos da microbacia 4 da BES, com os parâmetros
da microbacia 3 da BESJC e vice-versa. Vale salientar
que a saturação inicial calibrada em cada evento foi
mantida para simular o escoamento corretamente. A
qualidade dos resultados da produção de
sedimentos foi verificada por meio dos coeficientes
de determinação R2 entre os valores simulados e os
valores observados nos eventos. Diante dos bons
resultados obtidos, foi possível pensar na
possibilidade de estabelecer um único conjunto de
parâmetros aplicáveis para as duas bacias e por
extensão, para outras bacias na mesma região. Os
valores médios de cf e co, de todas as unidades
calibradas nas duas bacias foram considerados como
a melhor estimativa deste conjunto.
Com os parâmetros médios regionais
definidos, foram realizadas novas simulações com os
dados da BES e BESJC. Para tanto, todos os eventos
foram simulados novamente nas microbacias 3 e 4
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de Sumé e microbacias 1 e 3 de São João do Cariri,
com este conjunto único de parâmetros. A
qualidade da simulação em cada caso foi avaliada
como anteriormente, pelos coeficientes de
determinação R² e o fator de eficiência de NashSutcliffe.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Na Tabela 7 estão apresentados os
resultados das simulações cruzadas entre a BES e
BESJC com o parâmetro cf. Esta tabela mostra os
valores médios e seus respectivos desvios padrão
obtidos para (Ec/Eo), a relação entre a produção de
sedimentos simulada e observada, das microbacias 1
e 3 da BESJC, e 3 e 4 da BES. Os valores de R2 e o
fator de Nash-Sutcliffe obtidos em cada simulação
cruzada também estão indicados na mesma tabela.
Nota-se que todos os valores de R2 são superiores a
0,92, e, portanto a qualidade de simulação pode ser
considerada como muito boa.
Isto significa que as simulações da produção
de sedimentos com KINEROS2 poderiam ser feitas
com os parâmetros calibrados na BES ou na BESJC,
sem grandes perdas da qualidade da estimativa.
Porém, quando avaliado pela proximidade das
quantidades de sedimentos erodidos, a erosão nas
microbacias de Sumé foi consistentemente
superestimada em torno de 50% pelos parâmetros
de BESJC.
A produção na microbacia 3 da BESJC foi
consistentemente subestimada com o parâmetro cf
da MB3 da BES, em torno de 40%. No caso de MB1
de BESJC simulado com o mesmo parâmetro da M3
da BES, as simulações eventuais oscilaram próximo
aos valores observados, com o valor médio da razão
(Ec/Eo) igual a 1,07 ou 7% da superestimação em
média.
Considerando que as estimativas da erosão,
tanto pelas medições quanto pelas simulações são
sujeitas a muitas incertezas, essas variações não são
grandes e são aceitáveis, para fins da predição e
planejamento. Com base nesses resultados, foi
estabelecido um conjunto único de parâmetros,
utilizando a média dos valores calibrados em todas
as unidades. Com a exceção do parâmetro de
saturação inicial do solo, que deve ter seu valor
estimado para cada evento de chuva, uma vez que
depende das condições iniciais de umidade do solo
antes do início do evento.
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Tabela 7 − Resultados das simulações cruzadas com o parâmetro cf e comparações
entre a erosão simulada (Ec) e observada Eo
Simulações
M3 da BES com o cf da M3 da BESJC
M4 da BES com o cf da M3 da BESJC
M1 da BESJC com o cf da M3 da BES
M3 da BESJC com o cf da M3 da BES

Valores médios de (Ec /Eo)
1,501
1,573
1,070
0,601

Desvio Padrão
0,076
0,074
0,062
0,090

R²
0,958
0,955
0,999
0,993

Nash-Sutcliffe
0,824
0,924
0,958
0,748

sedimentos. Esta subestimação varia entre 14,9 a
21,1%. Como a modelagem do processo de erosão
do solo está sujeita a muito mais incertezas do que
a do processo da geração do escoamento
superficial, os resultados podem ser considerados
como bastante satisfatórios.

Na Tabela 8 estão apresentados os
resultados obtidos com as simulações realizadas
nas M1 e M3 da BESJC e, nas M3 e M4 de BES com
o conjunto único dos parâmetros do solo. As
Figuras 1 e 2 mostram a comparação gráfica entre
Eo e Ec na M3 e M4 da BES utilizando os
parâmetros regionais, enquanto as Figuras 3 e 4
apresentam a mesma comparação nas microbacias
1 e 3 da BESJC.
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Figura 2 − Comparação da Eo com a Ec na M4BES com
os parâmetros médios regionais
Figura 1 − Comparação da Eo com a Ec na M3BES com
os parâmetros médios regionais

Analisando os resultados da Tabela 8, e as
comparações gráficas da produção de sedimentos
nas microbacias das duas bacias experimentais,
observa-se que o valor de R2 entre o valor simulado
(Ec) e o valor observado (Eo) em todos os casos
ficou muito próximo de 0,9. O fator de eficiência
de Nash-Sutcliffe, também apresentou a mesma
tendência, indicando bons resultados nas
simulações em todos os casos com o conjunto
único de parâmetros. Entretanto, notou-se que em
todas as simulações o valor médio da relação
(Ec/Eo) ficou abaixo do valor unitário em todas as
microbacias, indicando que o conjunto regional
adotado ligeiramente subestima a produção de

Figura 3 − Comparação da Eo com a Ec na M1BESJC com
os parâmetros médios regionais
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Tabela 8 − Resultados das Simulações com o conjunto único de parâmetros médios
Unidade Simulada
M1 da BESJC
M3 da BESJC
M3 da BES
M4 da BES

Valores médios de (Ec /Eo)
0,795
0,789
0,823
0,851

Desvio Padrão de (Ec /Eo)
0,043
0,059
0,081
0,074

R²
0,893
0,884
0,888
0,897

Nash-Sutcliffe
0,868
0,839
0,894
0,901

Eles atribuem isso, em parte, à utilização de modelos
conceituais, em vez de modelos hidrológicos de base
física. O mérito dos modelos de base física é que os
parâmetros podem ser transferidos para outros
locais com mais facilidade do que outros tipos de
modelos. Desta forma, parâmetros de erosão do solo
regionais definidos para o modelo KINEROS2 na
região semi-árida do Cariri do Estado da Paraíba,
podem ser considerados realistas.
Assim, os resultados indicaram que os
parâmetros da erosão do solo calibrados na BES
simularam satisfatoriamente os eventos de BESJC e
vice versa.
Figura 4 − Comparação da Eo com a Ec na M3BESJC com
os parâmetros médios regionais

CONCLUSÕES

Na maioria das simulações cruzadas entre as
microbacias de BES e BESJC, percebeu-se que os
parâmetros da BES subestimavam a produção de
sedimentos da BESJC, enquanto os parâmetros da
BESJC superestimavam a produção da BES. Esta
situação, apesar das estimativas serem consideradas
satisfatórias em todos os casos, indica que realmente
existem algumas diferenças nas características do
solo, que são captados no processo de calibração.
Entretanto, como dificilmente haveria uma
homogeneidade ideal em qualquer bacia hidrográfica em uma região, a determinação de um
conjunto regional, a partir de valores médios de
parâmetros calibrados em várias bacias dentro da
região, para um modelo da base física, levaria para
uma estimativa bastante satisfatória. A estimativa dos
parâmetros físicos no campo, apesar de ser uma
opção, envolveria grandes investimentos para obter
um número das medições suficientes como amostras
e ainda exigiria a aplicação de técnicas geoestatisticas para determinar o valor representativo.
Pomeroy et al. (2005), mostraram que
apesar de ter realizado um monitoramento de longo
prazo bem instrumentado, em várias bacias
hidrográficas no Canadá, nenhuma melhora na
compreensão da relação chuva-vazão foi percebida.
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O modelo KINEROS2 apresentou resultados bastante satisfatórios, para simular os
processos hidrossedimentológicos na região semiárida Paraibana. Está conclusão se baseia nos
excelentes valores de R2, obtidos entre os valores
simulados e observados, da erosão nas fases da
validação e simulação cruzada nas duas bacias
experimentais.
O parâmetro cf é relativamente insensível,
mas é o principal no processo da erosão em planos.
A faixa da variação deste parâmetro é muito grande,
portanto a obtenção do seu valor representativo
regional deve ser feito com um maior número dos
eventos num maior número das bacias possíveis.
O conjunto de parâmetros da erosão do
solo, obtidos pela média dos parâmetros médios de
cf na BES e na BESJC, serve como o conjunto
representativo para a região apesar da pequena
subestimação da produção de sedimentos. As
estimativas deste parâmetro podem ser melhoradas,
com a coleta de dados de longo prazo do
escoamento superficial e a produção de sedimentos,
nos eventos da chuva em outras microbacias
instrumentadas.
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Estimation of the Regional Values of the Soil
Parameters of the KINEROS2 Model for the
Semiarid Region of Paraiba State
ABSTRACT
This paper describes the results of the
determination of the representative values of the soil
parameters cf and co, of the KINEROS2 model, for the
semiarid region of Paraíba State that may be utilized in the
ungauged basins of the region. For this purpose, the values
of parameters cf (splash coefficient) and co (soil cohesion)
calibrated and validated in two hydrologically similar
basins were used. Observed data of runoff and sediment
yield in Sumé Experimental Basin (BES) and São João do
Cariri Experimental Basin (BESJC) were used to calibrate
and validate KINEROS2 — Kinematic Runoff Erosion
Model. After calibration, validation and cross validation,
the average values of these parameters were taken as
representative of the regional values of cf and co. The results
obtained from the simulation of events in the micro-basins
of both BES and BESJC show that this set of parameters is
quite useful for the semiarid region investigated.
Keywords: regional parameters; surface runoff; erosion;
KINEROS2 model.
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RESUMO
Os modelos hidrodinâmicos baseados em esquemas numéricos explícitos vem se tornando atraentes pela facilidade de
paralelização do seu código de programação. Este artigo apresenta a proposta de um modelo hidrodinâmico unidimensional
para redes de rios ou canais baseado no esquema numérico preditor-corretor de MacCormack. Utiliza-se um tratamento para
as confluências baseado em equações da continuidade na forma integral aplicada nos subtrechos definidos por cada seção da
confluência e seção imediatamente a montante ou jusante no mesmo trecho de rio, e equações da continuidade e energia
simplificadas nas seções da confluência. Também são apresentados testes de aplicação do modelo, comparando os resultados
da nova proposta metodológica com resultados do modelo HEC-RAS. A proposta metodológica apresenta vantagens pela
simplicidade e potencialidade para aplicações em processamento paralelo, o que pode trazer benefícios em termos de eficiência
computacional na simulação de sistemas complexos.
Palavras-chave: modelo hidrodinâmico, esquema de MacCormack.

destes modelos hidrodinâmicos utiliza esquemas
numéricos de diferenças finitas para a solução das
equações de Saint Venant. Os esquemas de diferenças finitas podem ser classificados como explícitos
ou implícitos, dependendo da forma como representam as diferenciais das variáveis no espaço e no
tempo (Cunge et al., 1980). Os esquemas explícitos
têm a vantagem de serem mais fáceis de programar,
mas tem a desvantagem de exigir um intervalo de
tempo de cálculo menor, para evitar problemas de
instabilidade numérica. Por outro lado, os esquemas
implícitos exigem um código computacional um
pouco mais complexo, mas permitem a adoção de
intervalos de tempo de cálculo relativamente grandes. Em conseqüência destas diferenças, muitos dos
modelos hidrodinâmicos mais conhecidos, entre
eles o HEC-RAS (USACE, 2002), utilizam os esquemas implícitos.
Nos últimos anos tem acontecido uma evolução dos equipamentos de informática no sentido
do aumento do número de processadores por computador e, em consequência, da capacidade de processamento. Estes computadores com múltiplos
processadores são cada vez mais acessíveis e permitem o processamento paralelo em computadores
pessoais. Existem inclusive ferramentas para programação em paralelo utilizando estes processadores multi-core (memória compartilhada) nas princi-

INTRODUÇÃO
Os modelos hidrológicos estão presentes na
prática da engenharia como uma das principais
ferramentas utilizadas em diversos tipos de projetos
(estruturas hidráulicas, sistemas de abastecimento
d’água, redes de drenagem pluvial, navegação, usinas hidroelétricas, etc.). Destacam-se entre estes, os
modelos hidrodinâmicos 1D (unidimensionais), que
são utilizados para simular as variáveis do escoamento em rios e canais, e que têm sido muito utilizados
em análises de sistemas de proteção contra cheias
(Remo et al., 2007), verificação de dimensionamento de canais sujeitos a escoamento não permanente
(Bautista et al. 2006; Clemmens et al., 2005; Collischonn et al., 2001; Baume et al., 2005), análises das
conseqüências de rompimentos de barragens (Collischonn e Tucci, 1997) e análise de impacto de
lançamento de efluentes. Mais recentemente os
modelos hidrodinâmicos 1D também passaram a ser
mais utilizados na propagação do escoamento em
modelos hidrológicos distribuídos (Lian et al., 2007;
Paz, 2010; Paiva, 2009).
Os modelos hidrodinâmicos 1D resolvem as
equações de Saint Venant, e utilizam soluções numéricas para estas equações (Cunge et al., 1980;
Tucci, 2005; Vieira da Silva et al. 2003). A maioria
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no qual Q é a vazão no rio; q é a contribuição lateral
por unidade de comprimento de rio; A é a área
molhada da seção transversal do rio; h é o nível
d’água no rio; g é a aceleração da gravidade; t é o
tempo; x é a distância no sentido longitudinal do
rio; β é o coeficiente de Boussinesq e Sf é a declividade da linha de energia.
As principais variáveis de saída destes modelos são as vazões, níveis d’água e velocidades médias,
no tempo e no espaço.
As equações de Saint Venant são resolvidas
através de esquemas numéricos, em geral, usando
diferenças finitas (Cunge et al., 1980). Os esquemas
numéricos são classificados em explícitos ou implícitos, conforme apresentado a seguir.
Os esquemas explícitos representam as derivadas no espaço utilizando valores das variáveis já
conhecidos, ou seja, do instante de tempo atual (j).
Em conseqüência disso, a estimativa das variáveis do
escoamento no instante de tempo j+1 (futuro) é
feita apenas a partir de valores das variáveis no instante de tempo j (atual). Este é o caso dos esquemas
de Lax e do método Leap-Frog descritos em Cunge
et al. (1980). Estes esquemas explícitos necessitam
intervalos de tempo pequenos na integração das
equações para evitar problemas de estabilidade numérica. O esquema preditor-corretor de MacCormack (Julien, 2008; Jin e Fread, 1997), utilizado
nesse trabalho, também pertence a esse grupo de
esquemas numéricos e será apresentado com maior
detalhe nos itens seguintes.
Nos esquemas implícitos, as derivadas das
variáveis no espaço incluem valores que ainda não
são conhecidos, ou seja, valores do instante de tempo futuro (j+1). Em função disso, nas equações resultantes da aplicação dos esquemas numéricos, os
termos em j+1 não podem ser explicitados, dando
origem a um sistema de equações que devem ser
resolvidas simultaneamente. Neste sentido, diversos
esquemas numéricos foram desenvolvidos, como: o
esquema implícito linear de quatro pontos de Chen
(1978); o esquema de Preissmann, baseado nas equações de Saint Venant na forma integral e utilizado por diversos autores, como no modelo HEC-RAS
(USACE, 2002); o esquema de Preissmann não linear desenvolvido por Fread (1973) e Amein e Fang
(1970) e o esquema centrado de seis pontos de Abbott e Ionnescu (1967), no qual o domínio do espaço é discretizado em pontos alternados onde se tem
resultados de vazão e nível d’água.
Em modelos baseados em esquemas implícitos, quando o problema de simulação envolve um
único trecho de rio, a solução em cada instante de
tempo passa pela resolução de um sistema de equa-

pais linguagens de programação utilizadas em computação de alto desempenho, como Fortan e
C/C++, a exemplo do OpenMP (Open MultiProcessing) (Hermanns, 2002; Chapman et al., 2008).
Entretanto os principais esquemas numéricos para
solução das equações de Saint Venant não foram
desenvolvidos pensando em processamento em paralelo. Desta forma, a fim de se otimizar os modelos
de simulação hidrodinâmica em termos de desempenho computacional necessita-se o desenvolvimento de esquemas numéricos voltados para o processamento em paralelo. Neste sentido, esquemas explícitos têm a vantagem pela simplicidade e maior
facilidade de paralelização.
Um esquema numérico explícito que pode
ser utilizado neste caso é o esquema preditorcorretor de MacCormack (Julien, 2008; Jin e Fread,
1997; García-Navarro et al. 1992a; Liang et al. 2007;
García-Navarro et al. 1992b). Este esquema é fácil de
compreender e de programar e pode ter seu código
facilmente paralelizado. Entretanto, as aplicações
existentes até agora na literatura restringem-se à
utilização deste esquema em simulações de trechos
de rios individuais, sem confluências (e.g. GarcíaNavarro et al. 1992a; García-Navarro et al. 1992b)
O presente trabalho apresenta o desenvolvimento de um modelo hidrodinâmico para simulação de redes de canais, baseado no esquema numérico explicito de MacCormack. A representação das
confluências foi feita a partir de uma adaptação de
um método de representação de condições de contorno em modelos hidrodinâmicos proposto por Jin
e Fread (1997). Por fim, o desempenho do modelo
é avaliado em diferentes testes e comparações com
resultados obtidos com o modelo HEC-RAS (USACE, 2002) já consagrado na literatura.

MODELOS HIDRODINÂMICOS
Os modelos hidrodinâmicos 1D utilizam as
equações de conservação de massa e de quantidade
de movimento de um fluido (equação dinâmica),
que formam um sistema conhecido como equações
de Saint Venant (Cunge et al., 1980):
A Q

q
t
x

Q
  Q 2


t
x  A

(1)


  gA  h  S f   0

 x



(2)
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(Figura 1), sendo i e j a seção de cálculo e o instante
de tempo atual, respectivamente:

ções lineares onde a matriz de coeficientes é uma
matriz banda. Este sistema pode ser facilmente resolvido por um algoritmo de solução de sistemas de
equações, como a eliminação de Gauss.
No caso de redes de canais interligados por
confluências, a matriz dos coeficientes resultante da
aplicação das equações é esparsa, e algoritmos específicos devem ser utilizados para resolver o problema
sem comprometer o desempenho computacional.
Neste sentido destacam-se pelo menos duas abordagens: (1) Tucci (1978) desenvolveu um algoritmo
que utiliza uma variação do método de eliminação
de Gauss, utilizando o método Skyline, que visa minimizar o armazenamento das informações da matriz dos coeficientes; (2) Abbott e Ionescu (1967)
resolvem o sistema de equações pelo método da
dupla varredura, onde são resolvidos, separadamente, um sistema de equações para cada trecho de rio e
um sistema de equações para as conexões entre
trechos de rio (confluências).

Z Z i*  Z ij

t
t

(3)

j
j
Z Z i  Z i 1

x
x

(4)

onde t é o tamanho do intervalo de tempo e x é a
distância entre duas seções de cálculo e o asterisco
indica as variáveis que são estimadas no passo preditor.

}

MODELO HIDRODINÂMICO 1D
COM ESQUEMA DE MACCORMACK

Z
t

Z
x

O esquema de MacCormack é baseado em
dois passos de cálculo: o primeiro é chamado de
passo preditor, e o segundo é chamado de passo
corretor. O esquema numérico utilizado no passo
preditor é um pouco diferente que o utilizado no
passo corretor, conforme apresentado adiante no
texto. O método gera duas soluções (uma em cada
passo) para cada instante de tempo e para cada
variável, sendo adotado como valor final da variável
o valor médio das soluções (Julien, 2008).
Na modelagem do escoamento unidimensional em trechos de rios, duas alternativas do esquema de MacCormack podem ser utilizadas: (1) diferenças finitas regressivas no passo preditor e diferenças finitas progressivas no passo corretor para
estimar as derivadas parciais no espaço; (2) diferenças finitas progressivas no passo preditor e diferenças finitas regressivas no passo corretor. É possível
alternar a direção da diferenciação de um instante
de tempo para o seguinte. Melhores resultados são
obtidos em alguns casos quando a direção da diferenciação no passo preditor é a mesma do movimento da onda (Julien, 2008).
O modelo desenvolvido utiliza a alternativa
1 do esquema de MacCormack. Assim, no passo
preditor, as derivadas parciais de uma variável qualquer Z são definidas como apresentado a seguir

Figura 1 - Discretização espaço-temporal de derivadas
parciais da função Z no passo preditor, pontos pretos
indicam valores conhecidos das variáveis, ponto cinza
corresponde ao valor a ser estimado.

Substituindo as aproximações em diferenças
finitas nas equações de Saint Venant, as seguintes
expressões são utilizadas para estimar os valores das
variáveis no passo preditor:
Ai*  Aij 



t
Q ij  Q ij1
x



(5)

sendo conhecido o valor de Ai* pode ser estimado hi*
através de uma função do tipo A=f(h). Da equação
de quantidade de movimento é obtido Qi* conforme
apresentado na equação 6, onde a declividade da
linha de energia Sf foi estimada pela equação de
Manning:
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Q i*

t
 Qi 
x
j

   Q j 2    Q j 2 
i  
i 1 


 Aij   Aij1 
 



j
j 
 j
h  hij1   2 Q i  Qi 
 t  g  Aij  i
 2
 x  A j Rh j 4 / 3 
i
i



sendo conhecido o valor de Ai** pode ser estimado o
valor de hi**. Da equação de quantidade de movimento é obtido Qi** conforme apresentado na equação 10.

(6)

Q i**  Q i 
j

onde Rh é o raio hidráulico e  é o coeficiente de
rugosidade de Manning.
No passo corretor, as derivadas parciais são
definidas pelas seguintes expressões (Figura 2):
j
**
Z Z i  Z i

t
t

(7)

Z Z i*1  Z i*

x
x

(8)

Substituindo as aproximações em diferenças
finitas nas equações de Saint Venant, as seguintes
expressões são utilizadas para estimar os valores das
variáveis no passo corretor:










  2 Qi Qi



j2
j 4/ 3
 Ai
Rh i
j

j






(10)

Q ij 1 

Q i*  Q i**
2

(11)

hij 1 

hi*  hi**
2

(12)

Aij 1 

Ai*  Ai**
2

(13)

Em um trecho de rio dividido em n seções,
o esquema de MacCormack pode ser utilizado para
obter os valores das variáveis nas seções 2 a n-1. Entretanto, o método não pode ser aplicado na seção 1
nem na seção n de um trecho, que como extremidades de montante e jusante, terão um tratamento
especial. Dessa forma, é importante ressaltar que o
esquema de MacCormack não pode ser aplicado nas
seções de confluências de trechos nem nas seções
extremas destes. Nestas seções extremas uma informação adicional é necessária para poder estimar os
valores das variáveis. Essa informação é definida por
um equacionamento ou relação entre as variáveis e
denominado condição de contorno.
Nas condições de contorno pode ser adotada a solução proposta por Jin e Fread (1997). Utiliza-se a equação da continuidade na forma integral
entre a seção da extremidade do trecho e a seção
imediatamente a montante (condição de contorno
de jusante) ou jusante (condição de contorno de
montante) no mesmo trecho de rio.

Z
t

Figura 2 - Discretização espaço-temporal de derivadas
parciais da função Z no passo corretor, pontos pretos
indicam valores conhecidos das variáveis, pontos cinza
correspondem a valores sendo estimados.

t *
Q i 1  Q i*
x

   Q * 2
i

  A*
i
 

Os valores das variáveis dependentes no instante de tempo posterior (j+1) são obtidos como os
valores médios das duas soluções encontradas:

Z
x

Ai* *  Aij 

   Q * 2
i 1

 Ai*1


 *
 h i*
j h
 t  g  Ai  i 1

x


onde os dois asteriscos indicam as variáveis que são
estimadas no passo corretor.

}

t
x

Q

A


j 1 i 1 
 j i  x  t  dxdt  0



(9)
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A Figura 3 mostra um exemplo hipotético
de uma malha computacional de modelo hidrodinâmico 1D. Neste exemplo têm-se três trechos de rio
conectados por uma confluência.
Uma confluência convergente é definida a
partir de três seções de cálculo, sendo estas as seções
das extremidades de jusante dos trechos de rio a
montante da confluência (trechos a e b) e a seção
localizada na extremidade de montante do trecho
de rio a jusante da confluência, conforme apresentado na Figura 3.
As vazões e níveis d’água nas seções de cálculo (pontos na cor branca) são computados pelas
equações de Saint Venant resolvidas com o esquema
explicito preditor-corretor de MacCormack. Nas
seções representadas pelos pontos pretos são utilizadas condições de contorno tratadas conforme Jin e
Fread (1997).
As seções representadas pelos pontos cinza
definem a confluência e os respectivos níveis d’água
e vazões são definidos por ha, hb, hc, Qa, Qb e Qc

onde j e j+1 indicam o instante atual e instante posterior, respectivamente, e i e i+1 indicam a seção de
cálculo atual e subsequente.
Considerando um intervalo de tempo finito
(Δt) e um comprimento de trecho também finito
(Δx), esta equação discretizada resulta igual a:







 t Q i 1  Q i   x A

j 1

A

j

 0

(15)

ou:
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onde Q é a vazão média entre os instantes de tempo j e j+1 e A é a área molhada média entre as seções de cálculo i e i+1.
No caso de condições de contorno de vazão
em uma extremidade de montante, denotado por
Qcc, os níveis são estimados por:
h ccj 1  f

1

( A ccj 1 )



j 1

(17)



A ccj 1   t Q i 1  Q i 1  Q ccj 1  Q ccj 
x



j 1
A i 1



j
A i 1

 A ccj

j



(18)

onde o índice cc denota vazão Q, nível d’água h ou
área molhada A na seção localizada na extremidade
de montante. No caso de condições de contorno de
níveis d’água em uma extremidade de jusante, denotado por hcc, as vazões são estimadas por:





Q ccj 1   t Q ccj  Q ij  1  Q ij 





x Accj 1  Aij  1  Accj  Aij  0
Accj  1  f ( h ccj  1 )

(19)

Figura 3 - Representação esquemática de um sistema
com três trechos de rios e uma confluência.

(20)

As confluências são simuladas através de seis
equações:


onde o índice cc denota vazão Q, nível d’água h ou
área molhada A na seção localizada na extremidade
de jusante.
No caso das seções de confluências, foi também proposto nesse trabalho um procedimento
baseado no tratamento dado por Jin e Fread (1997)
às condições de contorno.
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Três equações da continuidade para os três
subtrechos definidos por cada seção da confluência e seção imediatamente a montante
ou jusante no mesmo trecho de rio.
Uma equação da continuidade para as seções da confluência.
Duas equações de energia para as seções da
confluência.
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Considerando a variação do volume d’água
armazenado no volume de controle dS/dt desprezível, tem-se:

A equação da continuidade para os subtrechos é dada pela equação 14 e é utilizada na forma
discretizada conforme a equação 16.
A área molhada no instante de tempo t+1 na
seção da confluência é estimada pela série de Taylor
com aproximação de primeira ordem:

Aij11



Aij1

A

h






t t j

hij11

x xi 1

 Aij1  bij1 hij11  hij1

 hij1



Qaj 1  Qbj 1  Qcj 1  0

A equação da energia no regime permanente entre as seções da confluência, desconsiderando
os termos de energia cinética e atrito é:

(21)

sendo b a largura superficial da seção transversal.
Desta forma, as incógnitas desta equação são a vazão
e o nível d’água na seção da confluência. As equações dos subtrechos ficam:

A

 h i j11

B

C

sendo os coeficientes A, B e C definidos por:
(23)

B   x
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Q ij1

(32)

h bj 1  h cj 1  0

(33)
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0
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A  t

h aj 1  h cj 1  0

Assim, o sistema de equações resultante para
a confluência é:

Para os trechos a e b:
 Q ij11
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0
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(24)
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A Qi
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(34)

A solução do sistema de equações é dada

(25)

h aj 1  h bj 1  hcj 1

C
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por:

Para o trecho c:
j 1

(31)
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(35)

sendo os coeficientes A, B e C definidos por:

Q cj 1 

C c  Bc  hcj 1
Ac

(36)

 (29)

Q bj 1 

C b  Bb  h bj 1
Ab

(37)

A equação da continuidade no volume de
controle definido entre as seções da confluência é
dada por:

Q aj 1 

C a  Ba  haj 1
Aa

(38)

A  t

(27)

B   x  b i j

(28)
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Aij11

 Aij1

 bi hi
j

j

Por ser um esquema explícito, o esquema
de MacCormack é estável se a condição CourantFriedrichs-Levy é satisfeita. Isto significa que o intervalo de tempo de cálculo deve satisfazer a expressão
que segue:

(30)

sendo S o volume d’água armazenado no volume de
controle.
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x
max V  c 
sendo
t 

c g

A
b

níveis d’água que permanece constante ao longo de
todo o período de simulação, no valor de 106,1m. O
período de simulação é de 500 horas. A condição
inicial adotada considera o nível da água horizontal
com cota em 106,1m e vazão nula.

(39)

(40)

onde b é a largura do rio, g é a aceleração da gravidade, V é a velocidade, A é a área molhada, c é a
celeridade, t é o tamanho do intervalo de tempo e
x é a distância entre duas seções de cálculo.

METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO
O modelo desenvolvido foi utilizado em um
conjunto de testes práticos com objetivo de verificar
seu desempenho. Resultados de simulações com o
modelo aqui descrito foram comparados aos resultados obtidos com um modelo já consagrado na
literatura, tendo sido escolhido o modelo HEC-RAS
(USACE, 2002).
São comparadas as séries de níveis da água e
vazões calculados por ambos os modelos, em diferentes locais dos sistemas modelados.

Figura 4 - Hidrograma na condição de contorno
de montante no cenário 1.

O segundo cenário considera o sistema (S2)
que possui três trechos formando uma confluência
convergente, conforme apresentado na Figura 3.
Todos os trechos possuem uma seção transversal
trapezoidal com 20m de base e talude 1V:1,5H. Os
dois trechos a montante da confluência possuem as
mesmas características, sendo o comprimento igual
a 50km, a cota de fundo no extremo de montante
igual a 103,5m, e no extremo de jusante igual a
102,5m resultando a declividade igual a 0,02 m.km-1.
O trecho a jusante da confluência possui 50 km de
comprimento, sendo a cota de fundo no extremo de
montante igual a 102,5 m e no extremo de jusante
igual a 102 m, e declividade igual a 0,01 m.km-1. A
distância entre seções foi adotada igual a 602,4m nos
trechos de montante e 588,2m no trecho de jusante
e o intervalo de tempo de cálculo igual a 60 segundos. A distância entre as seções foi definida considerando um número de Courant igual a 0,3 (Cr<1)
quando a profundidade d’água é igual a 1m e a
velocidade é nula. Foi adotado um valor de coeficiente de Manning igual a 0,03 s.m-1/3. As condições
de contorno de montante são vazões constantes
iguais a 2 e 5 m3.s-1 em cada um dos trechos de montante. A condição de contorno de jusante é uma
série de níveis d’água (Figura 5) que oscila ciclicamente entre 106m e 103m, fazendo uma analogia
com um efeito de maré. Como condição inicial,
considera-se a vazão nula e o nível d’água horizontal
e igual a 104 m.

ESTUDOS DE CASO
Foram idealizados dois cenários considerando sistemas fictícios com o objetivo de avaliar o
funcionamento do modelo desenvolvido em diferentes situações hidráulicas. Essas situações, entretanto, existem comumente nos sistemas reais.
O primeiro cenário considera o sistema (S1)
que possui um único trecho de rio com seção transversal trapezoidal de 5m de base e talude 1V:1,5H. O
trecho possui 50 km de extensão, sendo a cota de
fundo no inicio igual a 106m e no final do trecho
igual a 101m, resultando a declividade igual a
0,1 m.km-1. A distância entre seções foi adotada igual
a 1351m e o intervalo de tempo de cálculo igual a 60
segundos. A distância entre as seções foi definida
considerando um número de Courant igual a 0,3
(Cr<1) quando a profundidade d’água é igual a 1m
e a velocidade é nula. Foi adotado um valor de coeficiente de Manning igual a 0,03 s.m-1/3.
A condição de contorno de montante é um
hidrograma, apresentado na Figura 4, enquanto que
a condição de contorno de jusante é uma série de
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Figura 5 - Condição de contorno de jusante no cenário 2.

Figura 7 - Hidrogramas em diferentes seções
simulados no cenário 1.

RESULTADOS
A seguir são apresentados os resultados obtidos nos diferentes cenários simulados.
Os resultados são apresentados através de
uma série de figuras onde a sigla “McM” identifica
os resultados obtidos com o modelo de MacCormack, enquanto que a sigla “HecRas” identifica os
resultados obtidos com esse modelo. Além disso, o
número entre parêntese identifica a seção no trecho, sendo a seção (1), aquela localizada no extremo de montante do trecho e a seção (n), aquela
localizada no extremo de jusante do trecho.

Figura 8 - Níveis da água em diferentes seções do trecho
de jusante da confluência, durante a simulação
do cenário 2.

Figura 6 - Cotas em diferentes seções simuladas
no cenário 1.

Figura 9 - Hidrogramas calculados em diferentes seções
do trecho de jusante da confluência, durante
a simulação do cenário 2.

As Figuras 6 e 7 apresentam os resultados
obtidos durante a simulação no cenário 1. Observam-se nessas figuras os resultados em termos de
níveis e vazões calculados durante a propagação de
um hidrograma ao longo de um único trecho de rio
utilizando tanto o modelo baseado no esquema de
MacCormack (McM) como o modelo HEC-RAS.

As Figuras 8 a 13 mostram os resultados do
cenário 2. As Figuras 8 e 9 mostram a propagação da
onda de maré no trecho a jusante da confluência
em termos de profundidades d’água e vazões, ocorrendo inclusive inversão do fluxo. As Figuras 10 a 13
apresentam a propagação da onda de maré nos
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trechos a montante da confluência, mostrando que
no sistema analisado, a influência da maré chega até
estes trechos.

Pode-se observar que em todos os cenários
analisados, os resultados de simulação com modelo
proposto, baseado no esquema de MacCormack
foram praticamente idênticos aos obtidos pelo HECRAS, não apresentando diferenças numéricas significativas.

Figura 10 - Níveis da água em diferentes seções do trecho
de montante da confluência, durante
a simulação do cenário 2.
Figura 13 - Hidrogramas calculados em diferentes seções
do trecho do afluente à confluência, durante
a simulação do cenário 2.

CONCLUSÕES
Apresenta-se o desenvolvimento de um modelo hidrodinâmico para simulação de redes de rios
e canais baseado no esquema numérico explícito de
MacCormack. Testes foram realizados em dois sistemas hipotéticos simplificados. Os resultados mostram que o modelo proposto gera resultados idênticos aos obtidos com o modelo HEC-RAS.
Uma das vantagens do modelo baseado no
esquema explícito de MacCormack é a possibilidade
de paralelizar o código, para a aplicação em computadores com múltiplos processadores. Isto pode ser
feito de forma relativamente rápida utilizando OpenMP e as linguagens C ou Fortran.
Outra vantagem do modelo baseado no esquema explícito de MacCormack é a simplicidade
do algoritmo, que não necessita de técnicas de soluções de matrizes complexas. Em função disso, o
código do programa é simples e fácil de compreender, o que permite que este modelo sirva como um
interessante exemplo em cursos de hidráulica fluvial.
A maior desvantagem do modelo baseado
no esquema de MacCormack é a necessidade de
utilizar um intervalo de tempo relativamente curto
devido a questões relacionadas à estabilidade numérica. Entretanto, esta restrição pode vir a ser irrele-

Figura 11 - Hidrogramas calculados em diferentes seções
do trecho de montante da confluência, durante
a simulação do cenário 2.

Figura 12 - Níveis da água em diferentes seções do trecho
do afluente à confluência, durante a simulação
do cenário 2.
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vante, dependendo do aumento de eficiência que
pode vir a ser obtido com o processamento paralelo.
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1D Hydrodynamic Model of Canals Based on the
MacCormack Numerical Scheme
ABSTRACT
Hydrodynamic models based on explicit numerical
schemes are becoming attractive because it is easy to parallel
their programming code. This article presents the proposal
of a one-dimensional hydrodynamic model for river or
canal networks based on the predictor-corrector numerical
scheme. A treatment is used for confluences based on continuity equations in the integral form applied in the subreaches defined by each section of the confluence and the
section immediately upstream or downstream in the same
river reach, and simplified continuity and energy equations
in the sections of the confluence. Model application tests are
also presented comparing the results of the new methodological proposal to the results of the HEC-RAS model. The
methodological proposal is advantageous because of its
simplicity and potential for applications in parallel
processing, which may be beneficial in terms of computational efficiency to simulate complex systems.
Keywords: hydrodynamic model, MacCormack scheme.
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RESUMO
O objetivo desse trabalho foi de estabelecer um modelo matemático que representasse o comportamento hidrogeólogico
em parte da Bacia Sedimentar Costeira do Baixo Curso do Rio Paraíba, no estado da Paraíba, para subsidiar a gestão conjunta de águas superficiais e subterrâneas. Através do modelo matemático foi simulado o comportamento hidrogeológico do
aquífero e obtidos um diagnóstico da situação atual do aquífero confinado, o volume de descarga natural do subsistema e a
vazão de explotação pelos poços. A simulação da intrusão salina levou ao estabelecimento de um critério de outorga de águas
subterrâneas. Os resultados mostraram que o aquífero encontra-se em intensa explotação e que medidas de Gestão de Recursos Hídricos devem ser tomadas para evitar comprometimento dos aspectos qualitativos e quantitativos das águas subterrâneas na bacia.
Palavras-chave: águas subterrâneas, modelagem conceitual e matemática, gestão de recursos hídricos.

ro, com identificação das áreas de recarga, definição
de zonas de proteção do aquífero e avaliação das
potencialidades, disponibilidades e vulnerabilidade
de suas águas subterrâneas (art.2º).
Segundo a Agência Executiva de Gestão das
Águas do Estado da Paraíba (AESA, 2008), o que se
utiliza atualmente como critério de outorga para
água subterrânea é a vazão de teste de poço. O critério “potencial”, definido como a capacidade de recarga do aqüífero, não é utilizado assim como não
são adotados outros critérios inerentes à explotação
das águas subterrâneas, tais como: rebaixamentos
máximos permissíveis, raio de influência, vulnerabilidade, etc.
Com o objetivo de subsidiar a gestão das águas subterrâneas, estão sendo realizados estudos na
região do Baixo Curso da Bacia Hidrográfica do Rio
Paraíba, Estado da Paraíba (ASUB, 2010), a qual
apresenta a maior parte do seu subsolo formado por
rochas sedimentares constituintes da denominada
Bacia Sedimentar Pernambuco-Paraíba. Nessa bacia
ocorrem formações aquíferas que são intensamente
explotadas por poços, tanto para a irrigação, como
para o abastecimento urbano e industrial (inclusive
de parte da capital, João Pessoa).
A gestão das águas subterrâneas na Bacia
Sedimentar Costeira do Baixo Curso do Rio Paraíba
encontra-se em um estágio inicial. Neste contexto,

INTRODUÇÃO
A crescente procura pelos recursos hídricos
tem provocado o constante aumento do uso da água
subterrânea. Por sua vez, a explotação desordenada
e descontrolada desses recursos pode levar a vários
problemas ambientais, tais como o comprometimento das vazões de base de cursos d’água superficiais, a
subsidências de terrenos, intrusão salina em aquíferos costeiros, etc.
A Lei nº 9.433/97 (BRASIL, 1997), ao considerar a água um bem de domínio público, introduziu a necessidade da outorga de direito de uso de
recursos hídricos. A Resolução nº 16/01 do Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH, 2001)
dispõe que a extração de água de aquífero para
consumo final ou insumo de processo produtivo
deve ser outorgada. Para isso, deve-se ter bom conhecimento do comportamento hidrogeológico dos
aquíferos.
A Resolução CNRH nº 92/08 estabelece critérios e procedimentos gerais para proteção e conservação das águas subterrâneas no território brasileiro (CNRH, 2008). Essa resolução afirma que, para
a explotação das águas subterrâneas, os órgãos gestores deverão promover estudos hidrogeológicos
para a compreensão do comportamento do aquífe-
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critérios relacionados com os instrumentos de gestão de recursos hídricos devem ser propostos e aplicados para mitigar os impactos da explotação desse
recurso na área estudada.
Uma das metas desta pesquisa é a aplicação
de modelos matemáticos como subsídio à gestão dos
recursos hídricos. A utilização de um modelo de
uma determinada parcela da área estudada permitiu
nela diagnosticar a situação atual da explotação da
água subterrânea, determinar seus limites e simular
um critério de outorga de uso de recursos hídricos
subterrâneos.
Dois aspectos relevantes da modelagem efetuada são destacados neste artigo. O primeiro relaciona-se com a elaboração do modelo hidrogeológico conceitual da área estudada, baseada nas informações geológicas e hidrogeológicas coletadas em
estudos e banco de dados já existentes (mapas, perfis, dados de poços, etc.), seguido de trabalhos de
campo realizados por ASUB (2010). O outro aspecto relevante diz respeito às condições de contorno,
onde foram observadas as relações entre a área interna e externa da modelagem considerando, para a
definição desses contornos, os contatos e as falhas
geológicas, os divisores de água e a relação das formações geológicas com a plataforma e o talude continentais.

Cabedelo

João Pessoa

Municípios
Falha geológica de Cabedelo
metros
0 2000 4000 8000

Figura 1 - Área de estudo.

O MODELO CONCEITUAL
As características deste modelo são descritas
a seguir, com o auxílio ilustrativo das figuras 2 e 3.

Formação Barreiras

Subsistema livre

ÁREA DE ESTUDO
Formação Gramame

Em ASUB (2010) e Costa et al. (2011) foram estabelecidas zonas de gerenciamento dos recursos hídricos na parte sedimentar costeira do Baixo Curso do Rio Paraíba, considerando aspectos
hidrogeológicos, sociais e econômicos. Neste trabalho selecionou-se uma das zonas de gerenciamento
para estudo, a qual está compreendida entre as coordenadas UTM 288000 W e 9230000 N e 303000E e
9200000 S (Figura 1). Essa área é individualizada
pela falha de Cabedelo (oeste), pelo oceano (norte
e leste) e pelo divisor das bacias hidrográficas dos
rios Paraíba e Gramame (sul). Totaliza uma área de
169,40 km², abrangendo os municípios de João Pessoa e Cabedelo.
A área de estudo apresenta dois subsistemas
aquíferos. O subsistema livre superior está contido
na Formação Barreiras, de litologia areno-argilosa,
nos sedimentos flúvio-marítimos, constituintes da
Planície Costeira e nas areias aluviais e de praias. O
subsistema confinado, sotoposto, está contido nas
formações areníticas Beberibe Inferior e Superior,
tendo como camada confinante superior a formação
Gramame de calcários argilosos e as rochas do Cristalino como embasamento confinante inferior.

Formação Beberibe Inferior

Aquicludo
Subsistema confinado

Formação Beberibe Superior
Embasamento Cristalino

Aquífugo

Figura 2 - Distribuição vertical dos subistemas
hidrogeológicos da área de estudo.

1. Formações geológicas ocorrentes na área de
estudo:
Sedimentos
Aluviais,
Fluviomarítimos, Barreiras, Gramame e Beberibe
(Inferior e Superior).
2. Composição do Sistema Aquífero: Um subsistema superior, livre, ocorrente em toda a
extensão da área constituída pelas formações Barreiras e pelos Sedimentos Aluviais e
Fluvio-marítimos, possuindo espessuras entre 20 e 70 metros. Um outro subsistema
confinado, inferior, também existente em
toda a extensão da área de estudo, constituído pelas formações Beberibe superior e in-
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3.

4.

5.

6.

Este subsistema é captado, na área de estudo, por vários poços em atividade, fornecendo água
de boa qualidade para atender aos diversos tipos de
usos. Por outro lado, o subsistema livre tem menor
uso por apresentar elevado risco de poluição. Nesta
primeira abordagem procurou-se estudar apenas o
aquífero Beberibe (confinado) para, através da simulação matemática do seu comportamento hidrogeológico, subsidiar a Gestão dos Recursos Hídricos
subterrâneos da área modelada. A Figura 4 ilustra o
modelo conceitual do subsistema aquífero confinado, considerado para a implementação do modelo
matemático.

ferior, com espessuras entre 200 e 350 metros.
Um aquicludo constituído pela formação
Gramame que ocorre intercalado entre os
dois subsistemas e que desempenha, regionalmente, o papel de camada confinante
superior do aquífero Beberibe.
O Embasamento Cristalino que constitui a
base impermeável confinante inferior do
aquífero Beberibe.
O aquífero livre é recarregado por infiltração de uma parcela das águas das chuvas e,
eventualmente, pelo sistema fluvial que devolve o excedente desta recarga à rede hidrográfica e descarrega neste e diretamente
ao mar.
A recarga do aquífero confinado na área de
estudo ocorre, exclusivamente, em alguns
trechos da sua fronteira noroeste, através do
fluxo subterrâneo horizontal proveniente
de regiões vizinhas (Figura 3). Nessas regiões, a formação Beberibe aflora à superfície
e o aquífero passa a ser livre e a interagir diretamente com o sistema atmosférico (precipitação e evaporação) e com o sistema hidrográfico. Nos demais trechos a oeste, o
aquífero faz contato com o cristalino. Ao
sul, o limite da área modelada é o divisor de
águas entre as bacias hidrográficas dos rios
Paraíba e Gramame. A descarga do subsistema aquífero confinado ocorre diretamente ao mar.

Camada Confinante Gramame

Aquífero Confinado Beberibe
Fluxo Horizontal (Bidimensional)

Camada Confinante
Embasamento Cristalino

Figura 4 - Modelo conceitual do aquífero confinado a ser
implementado no aplicativo matemático.

MODELO MATEMÁTICO
O programa computacional empregado para a construção e operação do modelo matemático
da área estudada foi o MODFLOW (McDONALD e
HARBAUGH, 1988) contido no pacote PMWIN
(Processing Modflow for Windows - versão 7.0), que
utiliza o método das diferenças finitas. Na calibração
do modelo foi utilizado o programa PEST (Doherty
et al., 1994).

Cabedelo

João Pessoa

Discretização da área modelada
O modelo implementado no aplicativo matemático, apresenta as seguintes características: (i)
no plano vertical o modelo foi dividido apenas em
uma camada (Figura 4); (ii) Modelo bidimensional
horizontal; e (iii) a malha foi discretizada, horizontalmente, com as células possuindo dimensão de 100
m x 100 m em todo o domínio do modelo, perfazendo uma área de 450 km².
Condições de Contorno

Municípios
Formação Barreiras
Sedimentos aluviais e fluvio‐marítimos
metros
0 2000 4000 8000

Figura 3 - Mapa de distribuição superficial das formações
geológicas e fluxo horizontal () no aquífero Beberibe.
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apresentada na Equação 1 e baseada na Figura 6,
para o cálculo da carga hidráulica em cada célula do
contorno do modelo na linha da costa litorânea.
Quando apresentar cargas variando no tempo, no
regime transitório, esse contorno expressará uma
condição de carga hidráulica dependente do fluxo
(condição de Cauchy).

A Figura 5 apresenta os contornos físicos, os
quais estão detalhados adiante. Tais contornos são
representados no modelo sob diferentes condições
hidráulicas, isto é, de fluxo e/ou de carga hidráulica, conforme apresentados a seguir.
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Condição de Contorno (B)
Para estabelecer as condições de contorno B
e C, utilizou-se a Figura 7 que apresenta o mapa
geológico parcial da Bacia Sedimentar Costeira do
Baixo Curso do Rio Paraíba (contendo a área de
estudo), com os aspectos de maior interesse para a
modelagem pretendida, com destaque para a localização dos cortes geológicos.
A partir do corte geológico EF (Figura 8)
observa-se, na fronteira da região modelada, a presença do embasamento cristalino, através do qual o
fluxo é nulo caracterizando uma fronteira impermeável, isto é, o aquífero Beberibe não ultrapassa a
fronteira da região modelada. Está é, portanto, uma
condição de contorno do tipo de fluxo especificado
ou condição de Neumann.

M u n icíp io s
Área d e Estu do
m etros
2000 4000

(1)

Onde: Ch1 é a Carga hidráulica medida em
campo (medição de campo); Ch2 é a Carga hidráulica calculada para inserção no contorno; Dist1 é a
distância do ponto de medição ao fim da plataforma
continental e Dist2 é a distância da célula do contorno do modelo até a plataforma continental, estimada em 50 km.

(D) Divisor de Água
Fluxo Especificado

0

Ch1  Dist 2
Dist1

8000

Figura 5 - Condições de contorno estabelecidas para o
modelo conceitual.

Condição de Contorno (A)
Engloba todo o contorno leste e norte da
área de estudo e parte noroeste dessa área (Figura
5). Apesar desses limites representarem a linha da
costa litorânea, a carga hidráulica no aquífero modelado não pode ser considerada constante e igual
ao nível médio do mar, pois se trata de aquífero
confinado, cujo contato com o oceano deverá ocorrer em algum ponto mais afastado da costa em região de maior profundidade. Considerou-se, portanto,
seu comprimento até o final da plataforma continental, a qual possui 50 km de extensão média (Figura 6). Assim, a cota do nível piezométrico, ou seja,
a carga hidráulica desse aquífero apresenta-se constante e com valor zero apenas no fim da plataforma
continental. Para obtenção das cargas hidráulicas no
contorno foi estabelecida, a partir de algumas cargas
hidráulicas medidas em campo, uma relação linear,

Condição de Contorno (C)
O corte geológico AB (Figura 9) mostra a
formação aquífera Beberibe estendendo-se para a
região vizinha havendo, portanto, fluxo através deste
contorno. É um das zonas de recarga do aquífero
modelado onde a carga hidráulica no regime transitório depende do fluxo (condição de Cauchy).

Condição de Contorno (D)
O divisor de água entre a Bacia Hidrográfica
do Baixo Curso do Rio Paraíba e a Bacia Hidrográfica do Rio Gramame foi admitido como o divisor
natural das águas subterrâneas, embora o aquífero
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Figura 6 - Esboço da condição de contorno (A).
Falha norte do horst
do rio Paraíba

Falha G eológica
de Cabedelo

E
Área de
Estudo

A

Falhas Geológicas
Cortes G eológicos
Área de Estudo
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B

Sedim ento Aluviais
Form ação Barreiras
Form ação Gramam e
Form ação Beberibe Superior
Form ação Beberibe Inferior
Em basam ento Cristalino
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Tibiri-Tapira
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Geológica

Figura 7 - Mapa geológico parcial da Bacia Sedimentar Costeira do Baixo Curso do Rio Paraíba.
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Figura 8 - Corte geológico EF - Bacia Sedimentar Costeira do Baixo Curso do Rio Paraíba.
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100

Limite da área de
estudo

A
50

B

Barreiras

0

Gramame

‐50
‐150

Beberibe Superior

‐200
‐250
‐300
‐350
‐400

Beberibe Inferior
Falha geológica Tibiri‐
Tapira
Falha norte do horst do
Rio Paraíba

‐450

Falha geológica de
Embasamento Cristalino
Cabedelo

‐500

Figura 9 - Corte geológico AB - Bacia Sedimentar Costeira do Baixo Curso do Rio Paraíba.

de carga dependente de fluxo (condição de Cauchy) no regime transitório, para carga fixa conhecida (condição de Dirichlet) no presente caso de fluxo permanente. Para o contorno (A), as cargas hidráulicas calculadas foram obtidas conforme a hipótese e o procedimento já relatados, que se expressam através da Equação 1. As cargas hidráulicas do
contorno (C) foram estabelecidas pela interpolação
das medições dos níveis piezométricos dos poços
próximos a esse contorno.
A condutividade hidráulica na área modelada não se apresenta de forma homogênea, portanto,
delimitaram-se áreas de mesma condutividade empregando-se, para isso, o traçado de isocondutividades. A delimitação foi aperfeiçoada em
função das espessuras e litologias das formações
Beberibe superior e inferior. Os resultados estão
mostrados na Figura 10. Após a determinação das
áreas descritas, processou-se a calibração automática
com o programa computacional PEST (Doherty et
al., 1994). O resultado da calibração está na Tabela
1.

se estenda naturalmente além dessa fronteira. Esta
hipótese, que poderá ser comprovada mediante
observações de campo mais precisas e numerosas,
considera o princípio da bacia hidrográfica como
divisora natural dos fluxos superficiais e subterrâneos, ambos comandados pelos cursos d’água. Assim
estabeleceu-se uma condição de fluxo nulo especificado (condição de Neumann).

CALIBRAÇÃO DO MODELO
Para a aplicação do modelo, faz-se necessário o conhecimento dos parâmetros hidráulicos do
aquífero: condutividade hidráulica e armazenamento específico. Com os valores das cargas hidráulicas
observadas e comparadas àquelas obtidas através do
modelo matemático, esses parâmetros são determinados através do processo de calibração.
Calibração da Condutividade Hidráulica (K)
Essa etapa foi realizada no regime permanente. Utilizaram-se dados de medição das profundidades dos níveis estáticos de 16 poços (na área de
estudo), no mês de julho de 2009.
No modelo matemático, somente foi necessário colocar as condições iniciais nas cargas com
valores fixos, ou seja, nas partes leste, norte, noroeste e sudoeste da área de estudo. As condições de
contorno (A) e (C) mudam de categoria e passam

Tabela 1 - Condutividade Hidráulica (K) para a área de
estudo.

Áreas
K (m/s) x 10

168

-5

1
7,52

2
6,94

3
1,74

4
0,156
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C  K  d cent

Cabedelo

Onde: K é a Condutividade Hidráulica
[L/T]; C é a Condutância [L²/T] e dcent é a distância
entre os centros das células[L], para o estudo de 100
m.
A Carga Externa ao Contorno - com esse parâmetro, através do princípio dos vasos comunicantes, estabelece-se uma inter-relação entre a parte
interna e a parte externa da área de estudo. As cargas externas ao contorno, nos meses de julho e outubro, quando foram feitas as campanhas de medição, foram obtidas com a Equação 1, deduzidas das
hipóteses já relatadas e esquematizada na Figura 6.
Adotando-se como mensal o intervalo das medidas
(passo de tempo da simulação), se fazem necessárias
as cargas hidráulicas correspondentes aos períodos
intermediários entre as medições (agosto e setembro).
No modelo matemático, para que seja simulado o regime transitório, deve ser informada a
quantidade de períodos. Nesse caso, foram adotados
quatro períodos compreendendo o intervalo entre
os meses de julho a outubro de 2009. Admitiram-se
as seguintes relações lineares para a obtenção da
carga externa nos meses de agosto e setembro (equações 3 e 4):

Área 1
João Pessoa

Área 2
Área 4
Área 3

0

(1)

metros
3000 6000

Figura 10 - Áreas de condutividade.

Calibração do Armazenamento Específico (Ss)
Para a calibração do armazenamento específico, o escoamento foi simulado em regime transitório, ou seja, com a carga hidráulica apresentando
variações ao longo do tempo.
Os dados de medição da profundidade dos
níveis estáticos dos poços, utilizados para a obtenção
da cota do nível piezométrico, foram obtidos durante medições. Alguns poços observados em julho de
2009 não puderam ser visitados em outubro do
mesmo ano por não ser possível a prévia paralisação
durante 24 horas para se efetuar a medição. Somente 11 poços tiveram as medições nos dois meses.
No regime transitório, as condições de contorno das partes noroeste, norte, leste e sudoeste
precisaram ser modificadas, uma vez que, nesse
caso, há variação das cargas nas fronteiras ao longo
do tempo. Nas aplicações anteriores, para obtenção
da condutividade hidráulica, empregou-se a condição de contorno de Dirichlet de carga hidráulica
constante, correspondente ao regime permanente.
Utilizou-se, para a presente etapa, a condição de
contorno de Cauchy, de carga variável, dependente
de fluxo. A ferramenta GHB (General Head Boundary) do MODFLOW permite o cálculo das cargas
hidráulicas dependendo do fluxo. Dois parâmetros
constituem essa ferramenta:
A Condutância - expressa o produto da
condutividade hidráulica e da distância entre os
centros da célula, calculada pela equação seguinte:

h agosto  h julho 

h setembro  h agosto 

( h julho  h outubro )
4

( h julho  h outubro )

(3)

(4)

4

Onde: hagosto é a carga externa no mês de
agosto(m); hjulho é a carga medida em julho(m);
hsetembro é a carga externa no mês de setembro(m) e
houtubro é a carga medida em outubro(m).
Outro aspecto considerado para a calibração do armazenamento específico foi o do subsistema confinado estar perturbado, em virtude dos
bombeamentos dos poços ocorrentes na área de
estudo. Esses bombeamentos representam, juntamente com a circulação natural do subsistema, variações da carga hidráulica no regime transitório.
Simultaneamente à calibração do armazenamento
específico foram determinadas as vazões de explotação ocorrentes na área modelada. Foram inseridas
no modelo matemático, as vazões dos poços (período de julho a outubro) da CAGEPA (Companhia de
Água e Esgotos da Paraíba) totalizando um valor de
20.450 m³/d.
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Os parâmetros determinados nesta calibração referem-se, portanto, aos armazenamentos específicos e, simultaneamente, às taxas de bombeamento dos poços do aquífero Beberibe. O processo consistiu em aumentar a vazão bombeada. Foi processada a calibração automática do armazenamento específico (com o programa computacional PEST) até
atingir um ajuste aceitável. Os valores do armazenamento específico calibrados estão apresentados
na Tabela 2. A Tabela 3 apresenta as vazões calibradas pelo modelo.

As condições iniciais utilizadas foram as cargas calculadas pelo modelo no regime permanente
quando ocorreu a calibração da condutividade hidráulica. Para representar a distribuição espacial do
armazenamento específico, foram utilizadas as
mesmas áreas determinadas para a calibração da
condutividade hidráulica.

Tabela 2 - Armazenamento específicos (Ss) calibrados.

Áreas
1
2
3
4

Ss(1/m)
1,10 x 10-7
1,43 x 10-7
1,64 x 10-7
1,96 x 10-5

APLICAÇÃO DO MODELO
E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Diagnóstico atual do subsistema confinado

Tabela 3 - Poços de bombeamento com vazões calibradas
para área de estudo.
Poços*

1

2

3

4

5

6

7

Vazões
(m³/d) x 1,32
10³

3,0

1,3

2,0

3,0

0,96

2,5

Poços*

9

10

11

12

13

14

Vazões
(m³/d) x 0,5
10³

0,5

0,5

1,0

2,0

2,0

2,0

Poços*

15

16

17

18

19

20

21

Vazões
(m³/d) x 1,0
10³

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

Poços*

22

23

24

25

26

27

28

Vazões
(m³/d) x 2,0
10³

2,0

2,0

2,0

3,0

3,0

3,0

8

A aplicação do modelo, depois de formulado, calibrado e verificado, consistiu em analisar a
situação atual do aquífero, representado pelo seu
comportamento no período compreendido entre os
meses de julho a outubro de 2009. Observa-se que,
tanto na parte central do perfil AB (Figura 11) como no extremo oeste ocorrem cargas hidráulicas
com valores negativos em relação ao nível do mar,
ocasionado por bombeamentos, provocando rebaixamentos concentrados dos níveis potenciométricos,
induzindo o fluxo para esses locais. Assim, o bombeamento no aquífero provocou a ocorrência de duas
regiões de rebaixamentos dos níveis piezométricos,
separadas por um divisor de água, conforme Figura
11, ressaltados pelo perfil AB.
Conforme o modelo conceitual, dois locais
(partes noroeste e sudoeste) da área de estudo são
responsáveis pela recarga do subsistema Beberibe
(Figura 11). Com a simulação através da modelagem
matemática para os meses de julho a outubro de
2009, foi verificado, na fronteira sudoeste da área
modelada (Perfil AB), a ocorrência de níveis potenciométricos negativos em relação ao nível do mar,
visto haver uma explotação de 27.500 m³/d em vários poços situados no entorno da fronteira. Esse
resultado indica uma concentração da exploração
justamente na zona onde deveria haver recarga, o
que ressalta a importância de um monitoramento
dos níveis freáticos próximos a esse local de recarga,
visto ser um local de fundamental importância para
a manutenção do subsistema Beberibe. A exploração intensa afetará a circulação, recarga e descarga
da água na região do aquífero estudado.

* Poços 1 até 13 de propriedade da CAGEPA, os demais são
particulares.

Em uma primeira tentativa de calibração do
armazenamento específico, foi verificado que as
vazões reais dos poços são maiores do que as simuladas. Por isso, para se determinar o rebaixamento,
foram inseridos outros poços de bombeamento
presentes no cadastro da AESA para a calibração do
armazenamento específico e, consequentemente,
para a determinação da vazão de explotação do
aquífero modelado.
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Figura 11 - Perfil AB e Perfil CD - Cargas calculadas pelo modelo matemático para os meses de julho e outubro de 2009.

água captada por poços. Portanto, o fluxo nessa
parte ocorre normalmente do interior para o litoral,
ou seja, as perturbações no subsistema ainda não
modificaram o seu fluxo subterrâneo natural.

O comportamento das linhas potenciométricas (Figura 11- Perfil AB) na entrada sudoeste da
área de estudo, indica que, nesse local, ao invés de
estar entrando água no subsistema, como esperado,
ocorre fluxo na direção contrária motivado pela
existência de poços. Todavia, no modelo bidimensional horizontal empregado não se considerou as
variações do fluxo na direção vertical.
Assim, é possível que esteja ocorrendo concentrações de fluxo nas partes rasas (superiores) do
aquífero onde existe captação, e que, na parte mais
inferior do aquífero, continue a haver fluxo de entrada, conforme ilustrado na Figura 12. Uma melhor
análise com relação a esse fato pode ser feita a partir
de um modelo bidimensional vertical específico
para esse local.
Outra informação obtida a partir das cargas
calculadas para os meses de julho a outubro (Figura
11 — Perfil CD), diz respeito à parte noroeste, outro
local de recarga do aquífero Beberibe. Observaramse pequenas variações nos níveis freáticos, isto pode
ser justificado tanto pela circulação natural das águas subterrâneas como pela pouca quantidade de

Aquífero Livre
Aquicludo

Aquífero Confinado

Em basam ento Cristalino

Figura 12 - Esquema do possível comportamento do fluxo
na entrada sudoeste da área de estudo.

Os resultados do modelo mostraram, ainda,
que a taxa de bombeamento para a área de estudo
no período simulado tem valor de 52.700 m³/d.
Deste valor,20.700 m³/d são utilizados pela CAGEPA
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Figura 13 - Esquema para obtenção das cargas hidráulicas no estado natural do subsistema.

e os restantes, 32.000 m³/d, são utilizados por usuários particulares. No cadastro de poços outorgados
pela AESA observa-se que a vazão outorgada para os
usuários particulares é de 20.346,72 m³/d, ou seja,
esse valor outorgado é inferior ao valor obtido pelo
modelo matemático por uma diferença de 11.653,28
m³/d (Tabela 4).

Cabedelo

Noroeste

Tabela 4 - Diagnóstico das vazões de bombeamento

João
Pessoa

Outorgado
AESA (2009)
(m³/d)
11
CAGEPA 20.700,00 20.700,00
17
PARTICULAR 32.000,00 20.346,72
TOTAL
52.700,00 41.046,72

Quantidade Proprietário

Modelo
(m³/d)

0

Simulação do estado natural do subsistema

metros
3000 6000

Figura 14 — Cargas fixas (células de cor preta) para o
regime permanente.

Essa aplicação teve por objetivo verificar o
balanço natural do subsistema caso não houvesse
explotação para o período de julho a outubro de
2009, visando quantificar o volume de água da descarga natural do subsistema modelado. Essa descarga natural é importante para a Gestão de Recursos
Hídricos, pois está associada à disponibilidade de
água subterrânea (Albuquerque e Rego, 1999).

Nessa simulação foram feitas algumas considerações para a obtenção do estado natural do aquífero Beberibe. A primeira consideração é que as
cargas hidráulicas que formam o divisor de água, no
centro da área, correspondem aos resquícios do
sistema natural anteriormente à explotação. A segunda corresponde à consideração da descarga
natural do subsistema confinado ocorrer no final da
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Figura 15 - Perfil EF e Perfil GH - Cargas calculadas pelo modelo matemático para os meses de julho e outubro de 2009
(estado natural).

plataforma continental, com carga hidráulica constante e nula. Portanto, foi estabelecida a relação
linear para obtenção das cargas hidráulicas em cada
célula do modelo, a partir da carga do divisor de
água obtida do diagnóstico atual do subsistema confinado (Figura 13). As relações apresentadas nas
equações 5 e 6 foram utilizadas para o cálculo das
cargas no contorno para o sistema no estado natural.

ChC 

ChD  Distc
Dist D

ChCCosta 

ChD  Distc cos ta
Dist D

Distccosta é a distância do contorno da costa até o
final da plataforma (m).
As condições iniciais, importantes dados de
entrada no modelo matemático para o regime transitório, foram obtidas a partir da simulação do modelo para o regime permanente. Na simulação do
regime permanente, as cargas hidráulicas foram
inseridas nas células fixas no contorno (A) e (C)
cujos valores foram obtidos a partir das relações das
equações 5 e 6, já descritas, para o mês inicial, julho
de 2009. As cargas fixas, em destaque na Figura 14,
foram assim definidas para especificar o valor da
carga hidráulica no divisor de água. Com essa simulação em regime permanente, as cargas hidráulicas
calculadas pelo modelo matemático foram inseridas
como condições iniciais para o regime transitório.
A Figura 15 (Perfil EF e Perfil GH) apresenta as cargas calculadas para o subsistema confinado
no estado natural. Verifica-se que o fluxo subterrâneo ocorre, como era de se esperar, pelo modelo
conceitual, do interior para o litoral.
A realização dessa simulação permitiu
quantificar o volume de descarga para os meses de
julho a outubro de 2009, uma vez que o subsistema
confinado encontra-se sem explotação. Esse volume,

(5)

(6)

Onde: Chc é a carga hidráulica no contorno(m); ChD é a carga hidráulica no divisor de água(m); Chccosta é a carga hidráulica no contorno da
costa litorânea(m); Distc é a distância do contorno
até o final da plataforma (m); DistD é a distância
do divisor de água até o final da plataforma (m) e
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de 4.184.000 m³, pode ser considerado como a descarga natural e tomado como limite para a explotação no período. Porém, o diagnóstico realizado para
a situação atual do subsistema confinado mostrou
que a explotação por poços totaliza um volume de
6.429.400 m³ para os meses de julho a outubro de
2009. Este é um valor superior ao volume da descarga natural do mesmo subsistema (4.184.000 m³),
indicando a ocorrência de uma superexplotação,
sendo a descarga natural admitida como disponibilidade máxima do aquífero.
Desta forma, a recarga natural não repõe o
volume de água explotado, causando um déficit
hídrico e diminuindo os níveis potenciométricos do
aquífero na região, resultando em um rebaixamento
dos níveis potenciométricos ao longo do tempo.
Os valores encontrados nessa simulação devem ser vistos como uma primeira avaliação com
poucos dados disponíveis e abrangendo apenas uma
parcela do ciclo anual de recarga, circulação e descarga. Com a expansão e uma boa espacialização do
monitoramento deverão ser obtidas séries mais longas de observação plurianuais, que darão maior
confiança aos resultados do modelo.

Como se observa na Figura 16, considerando as condições de contorno estabelecidas nesta
pesquisa, a intrusão salina, problema ocorrente em
zonas costeiras, ainda não está presente na área de
estudo - apesar de ocorrer alguns níveis potenciométricos negativos na área modelada.
Na Figura 16 verifica-se um divisor de água
exatamente no limite da costa litorânea, possuindo
cargas hidráulicas positivas que diminuem na direção do litoral até o final da plataforma continental.
O escoamento, portanto, ainda ocorre predominantemente em direção ao oceano.

CONCLUSÕES
Observou-se, neste trabalho, a importância
da modelagem matemática para o entendimento do
subsistema hidrogeológico estudado, uma vez que
foi possível verificar as mudanças ocorridas no fluxo
subterrâneo quando submetido a explorações. A
pesquisa permitiu, também, direcionar as atenções
para a necessidade de levantamentos de novos dados.
Os parâmetros calibrados apresentaram valores aceitáveis e coerentes, apesar da pequena
quantidade de dados de medição de níveis piezométricos. Essa carência foi compensada pelos cuidados
dispensados na elaboração do modelo conceitual
tornando-o, o mais próximo possível da realidade.
Na aplicação do modelo matemático foi diagnosticada uma vazão de bombeamento superior
àquela atualmente outorgada pelo Órgão Gestor de
Recursos Hídricos do Estado da Paraíba, mostrando
que é necessária uma fiscalização mais acentuada da
vazão de retirada do subsistema confinado. Os resultados das taxas de bombeamento indicam uma concentração da exploração justamente na zona onde
deveria haver recarga (parte sudoeste da área modelada), o que traz à tona a importância de um monitoramento dos níveis freáticos próximos a esse local
de recarga, visto que, é um local de fundamental
importância para a manutenção do subsistema Beberibe e que a exploração intensa afetará a sua sustentabilidade. A consideração da intrusão salina,
como critério de outorga de direito de uso dos recursos hídricos, simulada pelo modelo matemático,
mostrou uma forma eficiente de análise da outorga
de águas subterrâneas. Entretanto, outros critérios
devem ser considerados.

Intrusão salina

No presente estudo, a partir do diagnóstico
atual do subsistema confinado, e com as cargas hidráulicas calculadas pelo modelo matemático (Figura 11), foi possível avaliar o estado do aquífero
quanto ao problema da intrusão salina. A linha potenciométrica do subsistema confinado em uma
seção contendo limites da área modelada (Perfil AB
- Figura 11) foi determinada conforme Figura 16.

15,02

-14,22

5,02
-3,40

Costa litorânea
Aquífero Livre

L. potenciométrica
(atual)

Datum = Nível do mar

Área de estudo
Plataforma continental
Aquicludo Gramame
Aquífero Confinado

Fluxo

Cunha
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(atual)
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Figura 16 - Esboço da intrusão salina para o aquífero
modelado.
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ABSTRACT
This paper aims to provide a mathematical model
that represents groundwater flow in the Paraíba River
Basin, Paraíba State, Brazil, in order to support the integrated management of surface and groundwater. The
hydrogeological behavior of the aquifer was simulated with
the following outcomes: current diagnosis of the confined
aquifer, natural discharge volume of the subsystem and
exploitation flow rate by wells. Simulation of saltwater
intrusion into the hydrogeological subsystem led to establishing a criterion for the concession of groundwater rights.
The results showed that the aquifer has been intensely used
and water resources management measures are needed to
avoid deterioration of qualitative and quantitative aspects
of groundwater in the basin.
Keywords: groundwater, conceptual and mathematical
modeling, water resources management.
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RESUMO
O município de Crato, localizado no Cariri cearense, é abastecido por meio de nascentes perenes e de poços tubulares
profundos. Ultimamente, águas captadas em alguns poços profundos do referido município tem apresentado precipitados de
coloração avermelhada e negra. Por essa razão, este trabalho teve como objetivo estudar a composição química desses
precipitados, por meio de medidas de Fluorescência de Raios X e de análises físico - químicas das águas dos poços estudados.
As medidas de fluorescência de raios X indicaram a predominância de óxidos de manganês e de ferro para os precipitados
negros e avermelhados, respectivamente. A formação desses precipitados está associada às reações de oxirredução de íons Fe2+
e Mn2+ presentes nas águas provenientes da dissolução de rochas ricas nesses elementos. Os agentes oxidantes envolvidos
nessas reações foram o oxigênio e o cloro e os redutores, a matéria orgânica proveniente da camada geológica “Unidade
Fundão”, composta de folhelhos às vezes betuminosos.
Palavras-chave: fluorescência de raios X, precipitação de ferro e manganês, folhelhos betuminosos.

quanto para o público. A razão disso é a sua boa
qualidade, pelo fato do meio poroso atuar como
filtro, tendo a capacidade de depuração e
imobilização de grande parte das impurezas nele
depositadas. Além de serem abundantes e,
geralmente, de fácil explotação.
No entanto, a capacidade de depuração do
meio poroso é limitada, podendo ocorrer alteração
de sua qualidade, devido ao efeito cumulativo da
deposição de poluentes atmosféricos, da aplicação
de defensivos agrícolas e fertilizantes e da disposição
de resíduos, resultando na poluição das águas
subterrâneas. Outro aspecto importante, concernente a deterioração da qualidade das águas
subterrâneas, é a superexplotação (Neal e Shand,
2002) e a exposição das áreas de recarga, que
podem estar sujeitas ao risco de contaminação.
Outro aspecto a ser considerado refere-se ao
fato da qualidade dessas águas também variar
conforme a natureza da rocha dos aquíferos e o

INTRODUÇÃO
Nas últimas décadas, em decorrência do
crescimento
demográfico
e
de
aspectos
socioeconômicos, tem se verificado a intensificação
de diversos impactos ambientais, principalmente no
que se refere à qualidade e quantidade dos recursos
hídricos, o que contribui para reduzir a
disponibilidade de água para o consumo humano.
Para corroborar com o agravamento dessa
situação, os sistemas de saneamento básico são
bastante precários e os custos dos sistemas de
tratamento de água necessários para o atendimento
aos padrões de potabilidade são elevados. Por essa
razão, o uso de águas superficiais, por estarem mais
susceptíveis à poluição, torna-se cada vez mais
problemático. Assim, a água subterrânea tem se
mostrado uma importante fonte de recursos
hídricos, tanto para o abastecimento industrial,
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grau de intemperismo (Alves dos Santos et al., 2009;
Azevedo, 2006; Leinz e Amaral, 2003). A presença
de elementos em excesso, como ferro (Fe),
manganês (Mn) e cálcio (Ca), dentre outros, em
águas subterrâneas, pode ser devido aos impactos
das atividades antrópicas, porém, dependem,
principalmente, da complexidade geológica e
mineralógica do meio (Roccaro et al., 2007).
O ferro e o manganês podem ser
encontrados em águas naturais, tanto na forma
reduzida (Fe2+ e Mn2+) quanto na forma oxidada
(Fe3+ e Mn4+). O estado em que os mesmos são
encontrados na água depende dos valores de pH e
do potencial redox. Se não oxidados numa estação
de tratamento de água, os íons de ferro (Fe2+) e
manganês (Mn2+) podem ser liberados junto com a
água e, uma vez na rede de distribuição, serem
oxidados causando diversos problemas, tais como
coloração da água, gosto metálico, odor, turbidez,
biofuligem, corrosão e manchas em roupas
(Roccaro et al., 2007, Delgadillo-Hinojosa et al.,
2006 e Glasby e Schulz, 1999).
Ressalta-se que, apesar da mineralogia se
constituir um aspecto importante no estudo da
qualidade e das propriedades físicas e químicas de
águas subterrâneas, outros fatores devem ser
considerados,
porque
diversos
compostos
encontrados em águas subterrâneas não são
produzidos diretamente pela alteração de minerais.
Por exemplo, o HCO3- em águas provém
principalmente da dissolução do dióxido de
carbono (CO2) proveniente da atmosfera que é
introduzido nos aquíferos por meio de atividades
bioquímicas em áreas de recarga. Estes processos
estão relacionados com a interação entre a rocha e o
fluido. Nesse sentido, a compreensão das
características
hidrológicas
de
uma
bacia
sedimentar, em combinação com a compreensão
dos processos geoquímicos, pode auxiliar na
previsão da hidrodinâmica dos aquíferos (Gastmans
et al., 2009).
No município de Crato — CE, a água
utilizada no abastecimento público é de origem
subterrânea, submetida apenas ao processo de
desinfecção com cloro. Ressalta-se que a percolação
da água em meio poroso, associada à capacidade de
adsorção das partículas constituintes do meio faz
com que contaminações se propaguem muito
lentamente, propiciando, em geral, um tratamento
simplificado. Contudo, neste município, as águas de
alguns
poços
profundos
têm
apresentado
precipitados de coloração avermelhada e negra, este
último responsável pela obstrução de tubulações
(Figura 1).
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Ante o exposto, este trabalho teve como
objetivo avaliar a composição química e o processo
de formação de precipitados de coloração
avermelhada e negra em águas provenientes de
poços profundos no município de Crato-CE,
utilizando análises físico-químicas das águas e
medidas de Fluorescência de Raios X dos
precipitados.

Figura 1 — Precipitado obstruindo a tubulação.

CARACTERIZAÇÃO DA REGIÃO
A região do Cariri cearense, onde está
inserida a área de estudo, é constituída em quase
toda sua totalidade por rochas sedimentares
pertencentes à Bacia Sedimentar do Araripe. Essa
bacia é formada, do topo para a base, pelas
formações Exu e Arajara, compostas predominantemente por arenitos, formando o Sistema
Aquífero Superior (Figura 2). Sotoposto a este
sistema aquífero encontra-se a formação Santana,
que é um aquiclude, composta predominantemente
por gipsita, calcário e níveis argilosos (Mendonça et
al., 2008; Cajazeiras, 2007).

Figura 2 — Perfil geológico da Bacia Sedimentar do
Araripe (Fonte: Mendonça, 2001).

As formações Rio da Batateira, Abaiara e
Missão Velha, formam o Sistema Aquífero Médio e
são compostas predominantemente por arenitos.
Este sistema aquífero aflora no vale do Cariri e é o
mais importante do Estado do Ceará, por ser
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provenientes do poço PT 3 após processo de
cloração. Na Tabela 2 encontra-se a descrição dos
pontos de coleta selecionados.

responsável pelo fornecimento de água da maioria
dos municípios que compõem a Região Metropolitana do Cariri.
Sotoposto a este sistema aquífero encontrase a formação Brejo Santo, que é um aquiclude,
composta predominantemente por argila e folhelhos argilosos.
A formação Mauriti, que se encontra
depositada sobre o embasamento cristalino, no
Sistema Aquífero Inferior é composta predominantemente por arenitos silicificados.
Na área de estudo aflora a formação Rio da
Batateira, um pacote sedimentar de espessura média
de aproximadamente 200 m. Os solos derivados
dessa formação geológica apresentam 100% de
quartzo vítreo incolor, contendo grãos com
aderência ferruginosa, feldspato com predominância de potássio bastante intemperizado e
depósitos manganosos e argiloferruginosos (Mendonça et al., 2008; Cajazeiras, 2007; Machado et al.,
2007).
No município de Crato — CE a água
utilizada no abastecimento público é explotada por
meio de nascentes perenes que jorram na encosta
da Chapada do Araripe, nos contatos das formações
areníticas Exu e Arajara, e de poços tubulares
profundos perfurados no Vale do Cariri.
No aquiclude Santana existem fraturas
geológicas que permitem conexão hidráulica entre
o Sistema Aquífero Superior da chapada e o Sistema
Aquífero Médio do vale (Mendonça, 2001).

Tabela 1 - Descrição dos poços selecionados.
Profundidade
(m)

Vazão (m³/h)

Vila Alta 1

108

120

PT 2

Vila Alta 2

60

90

PT 3

Mirandão

102

22

Poço

Localização

PT 1

Tabela 2 - Descrição dos pontos de coleta.
Pontos de coleta

Localização

P1

A montante do reservatório do
bairro da Vila Alta

P2
P2_Cl

A montante do reservatório do
bairro Mirandão
A montante do reservatório do
bairro Mirandão, após
processo de cloração

Caracterização das amostras coletadas
As amostras de águas para as análises físicoquímicas foram coletadas entre os meses de
fevereiro e abril de 2009. Após cada coleta, as
amostras eram encaminhadas para o Laboratório de
Análises Físico - Químicas de Águas e Efluentes
(LAAE) da Faculdade de Tecnologia CENTEC
Cariri, em Juazeiro do Norte - CE.

METODOLOGIA
Pontos de amostragens

Tabela 3 — Variáveis e metodologias utilizadas
nas análises físico - químicas.

Em visita ao perímetro urbano foram
selecionados três poços que apresentavam
precipitados nas águas: o PT 1 e o PT 2, no bairro
Vila Alta, e o PT3 no bairro Mirandão. Nos poços da
Vila Alta foram encontrados precipitados de
coloração avermelhada, enquanto que no poço do
Mirandão foi encontrado precipitado de coloração
negra. A Tabela 1 apresenta a descrição dos poços
selecionados.
Em decorrência das águas dos poços PT1 e
PT2 serem aduzidas para o mesmo reservatório,
foram selecionados três pontos de amostragem para
a caracterização das águas: o P1, que corresponde ao
ponto de amostragem das águas provenientes dos
poços PT 1 e PT 2; o P2, que corresponde ao ponto
de amostragem das águas provenientes do poço PT
3, antes do processo de cloração e o P2_Cl, que
corresponde ao ponto de amostragem das águas

Parâmetros
pH
Ferro total
Manganês
Demanda Química
de Oxigênio
Nitrogênio amoniacal
Nitrito
Nitrato
Oxigênio Dissolvido
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Metodologia
Eletrometria
Ortofenantrolina
Colorimetria com
formaldoxina
Refluxação fechada
Nesslerização direta
Calorimetria da
diazotização
Salicilato de sódio
Winkler
(Modificação azida)
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As análises realizadas e as respectivas
metodologias estão especificadas na Tabela 3. Os
procedimentos analíticos foram desenvolvidos de
acordo com o Standard Methods for the Examination of
Water and Wastewater (APHA, 1998).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Caracterização físico — química da água
Na Tabela 4 encontram-se os valores médios
dos parâmetros físico - químicos obtidos nas análises
das águas. Ao todo foram realizadas 5 coletas em
cada ponto analisado.

oxidante), concentração dos íons metálicos Fe2+ e
Mn2+ e potencial redox (di Bernardo e Dantas,
2005).
As concentrações de ferro variaram de 0,68
mg.L-1 em P1 a 3,05 mg.L-1 em P2. Com relação ao
manganês, observou-se variações de 0,21 a 2,55
mg.L-1, sendo o maior valor em P1.
Salienta-se que as menores concentrações
de ferro e manganês obtidas no P2_Cl, quando
comparadas com a água bruta (P2), podem ser
atribuídas ao processo de oxidação durante a
cloração (etapa de desinfecção), com conseqüente
formação de precipitados, conforme reações
simplificadas ilustradas nas Equações 1 e 2.
2Fe2+ + Cl2 + 6H2O

Tabela 4 — Valores médios e desvio padrão (n=5) dos
parâmetros físico-químicos das águas coletadas nos
pontos analisados.
Parâmetros
pH
Fe_tot
(mg.L-1)
Mn
(mg.L-1)
DQO
(mg.L-1)
NH3
(mg.L-1)
NO2(mg.L-1 de N)
NO3(mg.L-1 de N)
OD
(mg.L-1)

P1
6,89±0,64

P2
6,99±0,57

P2_Cl
7,17±0,38

0,68±0,17

3,05±0,39

1,07±0,11

2,55±0,02

0,36±0,05

0,21±0,01

52,17±1,5

22,09±0,70

21,74±0,80

0,13±0,02

0,16±0,03

0,08±0,01

0,00

0,00

0,00

0,14±0,01

0,04±0,01

0,38±0,05

1,50±0,03

1,40±0,10

0,70±0,03

Mn2+ + Cl2 + 2H2O

Fe_tot: Ferro total, Mn: Manganês, DQO: Demanda química de
oxigênio, NH3: Nitrogênio amoniacal, NO2-: Nitrito, NO3-:
Nitrato, OD: Oxigênio dissolvido.

Os valores de pH variaram entre 6,89 e 7,17,
indicando que são águas neutras. De acordo com
Tekerlekopoulou e Vayenas (2007) e di Bernardo e
Dantas (2005), para valores de pH próximos a 7,5
ocorre oxidação de ferro solúvel com oxigênio
molecular e em torno de 6,0 esse processo é lento.
Valores de pH relativamente elevados (> 8,5)
favorecem a oxidação do manganês.
Contudo, deve-se ressaltar que, além do pH,
outros fatores também contribuem para a oxidação
de ferro e manganês em águas, tais como: tempo de
exposição ao oxigênio (ou a qualquer outro agente

180

2Fe(OH)3 + 4H+ + 2Cl- (1)
MnO2 + 4H+ + 2Cl

(2)

As expressivas concentrações de ferro e
manganês obtidas nesta pesquisa estão associadas à
redução de óxidos de ferro e de manganês,
presentes respectivamente em rochas do aquífero
Rio da Batateira e do aquiclude Santana (Baudin e
Berthou, 1996; Berthou et al., 1995; e Machado et
al., 2007), que pode conduzir quantidades
significativas destes elementos às águas subterrâneas
sob a forma de espécies dissolvidas, resultando em
áreas de enriquecimento. As concentrações de ferro
e manganês em aqüíferos são governadas por
processos de diluição, oxidação-redução, dissolução
abiótica de elementos minerais, troca iônica,
precipitação e complexação com carbono orgânico
dissolvido (Christensen et al., 2001).
Como os poços estudados estão perfurados
no aqüífero Rio da Batateira, imediatamente abaixo
do aquiclude Santana, os óxidos de manganês
podem estar sendo lixiviados na encosta ou nas
fraturas deste aquiclude e conduzidos para o
aquífero. Segundo Berthou et al. (1995), os
calcários amarelos a marrons presentes no aquiclude
Santana são ricos em MnO. Estes óxidos podem ser
visualizados nos pontos pretos agrupados na forma
de arborização dendrítica (fractais) na placa de
calcário da Figura 3.
Ressalta-se que os óxidos de ferro e
manganês formados em condições aeróbias são
reduzidos e solubilizados à forma de Fe²+ e Mn²+, os
quais migram para o aqüífero. Se o aqüífero for
confinado, a aeração não é suficiente para reoxidálos. Nessas condições, o Fe²+ e Mn²+ permanecem no
estado reduzido e migram para os poços (Gounot,
1994).
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Tabela 5 — Composição obtida por meio de fluorescência
de raios X das amostras de precipitados avermelhado e
negro coletadas nos pontos P1, P2 e P2_Cl.

Pontos
P1
P2
P2_Cl

Composição (%)
SiO2
CaO
2,59
1,72
1,04
2,11
1,23
2,44

MnO
0,55
67,98
75,57

Fe2O3
78,90
19,21
10,50

Figura 3 — Placas de calcário com óxido de manganês.

Com relação aos pontos P2 e P2_Cl, foi
verificada a predominância de óxido de manganês
(MnO) seguido de hematita (Fe2O3), corroborando
com os resultados das análises de Mn2+ e ferro total
nas amostras de água (Tabela 4). Nesses pontos
foram verificadas as menores concentrações de
manganês nas águas.
Neste contexto, observa-se que os
precipitados de coloração avermelhada e negra
encontrados nas águas dos poços PT1 (ponto P1) e
PT2 (pontos P2 e PT2_Cl) estão associados às
elevadas concentrações de ferro e manganês nas
águas.
A presença de hematita (Fe2O3) nos
precipitados analisados está associada à oxidação de
minérios de ferro, como, por exemplo, a oxidação
da magnetita (Fe3O4), conforme representação da
Equação 3.

De acordo com a Tabela 4, as concentrações
de Demanda Química de Oxigênio (DQO), situadas
na faixa de 21,74 a 52,17 mg.L-1, são consideradas
elevadas para águas subterrâneas. Segundo Santos
(2008), para águas subterrâneas, estes valores
encontram-se comumente na faixa de 1 a 5 mg.L-1.
Ainda segundo esse autor,valores acima de 10 mg.L-1
podem ser um claro indício de contaminação.
Porém, os elevados valores de DQO obtidos nesta
pesquisa não estão associados à poluição por esgotos
domésticos, já que os valores de nitrogênio
amoniacal, nitrito e nitrato foram bastante
reduzidos. Neste caso, uma possível explicação seria
a presença de matéria orgânica na camada geológica
“Unidade Fundão”, que é composta de folhelhos
negros e marrons, às vezes betuminosos (Berthou et
al. 1995; Baudin e Berthou, 1996). Esta camada localizase na base do aqüífero Rio da Batateira, explotado
pelos poços estudados.
Quanto às concentrações de Oxigênio
Dissolvido (OD), estas variaram entre 0,70 a 1,5
mg.L-1. Os reduzidos valores de OD estão associados
aos processos de oxidação da matéria orgânica
carbonácea. Comumente são encontrados valores de
0 a 5 mg.L-1 de OD em águas subterrâneas (Santos,
2008).

4 Fe3O4 + 02(g)

8Fe2O3

(3)

Com relação ao manganês, sabe-se que na
natureza o mesmo é encontrado quase sempre na
forma sólida de óxido de manganês bivalente
(MnO2 - pirolusita), sendo reduzido à forma de
óxido de manganês (MnO) durante a reação de
oxidação da matéria orgânica (C) e na presença de
gás oxigênio (O2) (Equação 4).

Composição do material precipitado

MnO2(s)+C(s)+1/2 O2(g)

Os resultados das medidas de fluorescência
de raios X das amostras dos precipitados analisados
estão apresentados na Tabela 5. Outros constituintes
não apresentados na tabela foram detectados, mas
em composições traços menos importantes.
A análise da Tabela 5 indica que, no ponto
P1, as amostras de precipitado avermelhado eram
constituídas principalmente por hematita (Fe2O3),
sendo este resultado compatível com o obtido para a
concentração de ferro total em amostras de água
(Tabela 4), já que no referido ponto foi obtida a
menor concentração de ferro total.

MnO(s) + CO2(g) (4)

Como as concentrações de DQO indicam
presença de matéria orgânica nas águas
(provavelmente originada na camada geológica
“Unidade Fundão”, onde se encontra folhelhos
betuminosos), a Equação 3 representa a reação de
obtenção do MnO presente nas amostras de
precipitado negro.
O MnO2 pode ser obtido por meio da
oxidação do cátion bivalente Mn2+ pelo oxigênio do
ar (Equação 5) e pelo cloro (por exemplo, durante
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o processo de desinfecção da água, conforme
Equação 2).
Mn2+ + O2(g)

MnO2(s)

agentes oxidantes (oxigênio e cloro) e redutores
(matéria orgânica).

(5)

AGRADECIMENTOS
Ressalta-se que a ação de bactérias do
gênero Pseudomonas também promove a oxidação de
Mn²+ para Mn4+, com liberação de energia, utilizada
no processo metabólico das referidas bactérias. O
processo de oxidação de manganês também pode
ser mediado por Leptothrix ochracea (Katsoyiannis e
Zouboulis, 2004). Processo similar ocorre na
conversão de Fe²+ em Fe3+, realizado por bactérias do
gênero Thiobacillus.
Conforme já discutido anteriormente,
salienta-se que outros fatores também contribuem
para a oxidação do ferro e manganês em águas (pH,
tempo de exposição ao oxigênio, concentração dos
íons Fe2+ e Mn2+ e potencial redox). Dessa forma, a
possível variação desses fatores entre os diferentes
pontos analisados explicam o fato do precipitado de
manganês ter sido obtido apenas nos pontos P2 e
P2_Cl, apesar das amostras de água coletadas no
ponto P1 apresentarem elevadas concentração de
manganês e presença de matéria orgânica.
Verifica-se, na Tabela 5, que o maior
percentual de óxido de manganês (MnO) foi obtido
no precipitado formado após a cloração da água.
Como as concentrações de manganês decresceram
da água bruta (0,36 mg.L-1, no ponto PT2 da Tabela
3) para a água clorada (0,21 mg.L-1, no poço
PT2Cl), há um indicativo da ocorrência de uma
reação de oxidação do Mn2+ presente na água
durante o processo de desinfecção por cloro
(conforme Equação 1).

CONCLUSÕES
O estudo realizado permitiu compreender
os aspectos envolvidos no processo de formação de
precipitados encontrados em águas provenientes de
poços profundos no município de Crato - CE.
As medidas de fluorescência de raios X das
amostras dos precipitados avermelhado e negro
indicaram a predominância de óxidos de ferro
(presentes no aquífero Rio da Batateira) e de
manganês (presentes no aquiclude Santana).
As formações desses precipitados estão
associadas às reações de oxirredução envolvendo
íons Fe2+ e Mn2+ presentes nas águas dos poços
estudados, favorecidas pelo pH e pela presença de
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Study on the Chemical Composition of Precipitates
in Water from Deep Wells in the City of Crato — CE
ABSTRACT
The township of Crato, located in the south of
Ceará, Brazil, is supplied with water from perennial
springs and deep wells. Recently, water collected from the
township’s deep wells has presented reddish and black
precipitates. Therefore, the main objective of this work was
to study the chemical composition of these precipitates,
using X-ray Fluorescence and physical-chemical analysis of
water from the wells studied. The measures for X-ray
Fluorescence indicated the predominance of manganese
oxide and iron in the black and red precipitates,
respectively. The formation of these precipitates is associated
with reactions of oxygen reductions of Fe2+ and Mn2+
present in water from the dissolution of rocks rich in these
elements. The oxidizing agents involved in these reactions
were oxygen, chlorine and also the reducers, the organic
matter from the geological unit know as "Fundão",
consisting of sometimes bituminous shales.
Keywords: X-ray fluorescence, precipitation of iron and
manganese, bituminous shales.
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