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RESUMO 
 

Neste estudo é apresentada uma análise de um modelo que utiliza o Método das Características (MOC) para simu-
lação hidráulica de redes de abastecimento de água em regime permanente e quase-permanente. Este foi desenvolvido na 
linguagem de programação DELPHI, introduzindo novas capacidades ao modelo CALHIDREDMT de Righetto (1994). 
Foram realizadas simulações em redes equipadas com reservatórios de nível fixo e variável, estações elevatórias e boosters, 
considerando situações estáticas e de período estendido (24 horas). Os resultados foram comparados a simulações realizadas 
no EPANET. Para os elementos reservatórios de nível fixo, estações elevatórias e boosters verificaram-se erros relativos inferio-
res a 1% para as pressões e vazões. Na modelagem de reservatório de nível variável, os valores de vazão apresentaram erro 
relativo da mesma ordem de grandeza dos demais elementos, enquanto os valores de pressão apresentaram erro relativo má-
ximo de 6,6%, fato associado às limitações e diferenças da metodologia de ambos os modelos para solucionar esse tipo de 
equipamento. Foram analisados aspectos da convergência do MOC, para diferentes valores da celeridade (parâmetro numé-
rico), quando da introdução dos consumos nodais de forma gradual no cálculo hidráulico e para redes com tubos de com-
primentos variáveis. 
 
Palavras-chave: modelagem hidráulica, abastecimento de água, método das características. 

 
INTRODUÇÃO 
 
 

A operação de sistemas urbanos de distribu-
ição de água é uma tarefa complexa, sendo necessá-
rio garantir confiabilidade de atendimento das de-
mandas de consumo com pressões desejadas e eco-
nomia de energia elétrica no uso dos equipamentos 
de manobra. 

Durante a operação desses sistemas, o seu 
comportamento hidráulico é influenciado pela mu-
dança dos padrões temporais de consumo, variação 
dos níveis de tanques, acionamento e desligamento 
de bombas, abertura e fechamento de válvulas, etc, 
que resultam na oscilação das pressões e velocidades 
nos escoamentos. 

A modelação computacional, associada a 
uma adequada percepção física dos sistemas e fe-
nômenos que possam ser gerados, pode contribuir 
para um adequado funcionamento dos mesmos e 
assim melhorar a execução e exploração das obras, 
nas vertentes econômicas, de segurança e de quali-
dade de serviço às comunidades (Amado & Mar-
ques, 2004). 

Nesse sentido, diversos autores têm desen-
volvido estudos visando aprimorar as técnicas de 
modelagem em condições permanentes (Shamir & 
Howard (1968); Wood & Charles (1972); Isaacs e 
Mills (1980)) e em regime transitório (Wylie & Stre-
eter (1978, 1983, 1993), Chaudhry (1979; 1987) e 
Almeida & Koelle (1992)). 
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Na análise hidráulica do período estendido, 
em regime permanente de escoamento, considera-se 
que modificações nas pressões e vazões ao longo do 
sistema ocorram instantaneamente, ou seja, após 
uma perturbação, o escoamento no sistema passa de 
uma condição estática para outra, negligenciando-se 
o tempo transcorrido para a estabilização do escoa-
mento e os efeitos dinâmicos da transição. No en-
tanto, as condições hidráulicas em sistemas de dis-
tribuição de água estão quase sempre em contínuo 
estado de alteração. Dada essa característica dinâmi-
ca, as considerações de escoamento permanente nas 
análises hidráulicas certamente limitam o emprego 
dos modelos computacionais (Soares et al., 2008). 

Para os escoamentos variáveis, o modelo 
mais utilizado e que apresenta excelentes resultados 
em termos de exatidão da solução (vazões e pres-
sões) é o Método das Características (MOC). No 
entanto, este método no caso de sistemas complexos 
e com características físicas muito heterogêneas, 
mormente em termos de “rigidez”, exige grande 
esforço computacional em termos de tempo de exe-
cução e memória necessária ao cálculo (Amado & 
Marques, 2004). 

Segundo Soares et al. (2008), para a análise 
de transitórios hidráulicos em condutos sob pressão 
dois modelos podem ser considerados: o modelo da 
coluna rígida, quando são admitidos líquido incom-
pressível e conduto rígido, empregado para analisar 
os fenômenos de oscilação de massa (transitórios 
lentos com baixas freqüências), e o modelo da colu-
na elástica, que considera os efeitos de elasticidade 
do líquido e do conduto, utilizado para a análise do 
golpe de aríete (transitórios rápidos com altas fre-
qüências). 

Abreu et al. (1999) apresentam parâmetros 
adimensionais para definir os limites da aplicabili-
dade dos modelos inercial elástico, inercial rígido e 
não-inercial quase-estático, que formam o grupo dos 
modelos dinâmicos, além do modelo estático, usado 
para análise do regime permanente. 

Classicamente o MOC foi utilizado na reso-
lução de problemas de engenharia envolvendo es-
coamentos variáveis Wylie & Streeter (1978), partin-
do de condições predeterminadas de regime per-
manente e de condições de fronteira particulares. 
Posteriormente, foram efetuados esforços no senti-
do de aplicar o modelo à determinação de equilí-
brios hidráulicos em regime permanente em pressão 
(Fox & Keech, 1975; Vardy & Chan, 1983; Shimada, 
1988). No Brasil destacam-se os trabalhos de Koelle 
(1983), Luvizotto Jr. (1995), Righetto (1994, 2002), 
Luvizotto Jr & Anjo (2004), Anjo et al. (2008), Soa-
res (2007), Soares et al. (2008). 

Shimada (1988) apresentou um método 
denominado Time-Marching Approach (TMA), que 
consiste da avaliação ao longo do tempo de um 
pseudo-transitório que converge para o regime 
permanente. A análise hidráulica é baseada no mo-
delo da coluna elástica, com uma generalização das 
equações da quantidade de movimento e da conser-
vação de massa, além de procedimentos para a ace-
leração da convergência numérica. 

Righetto (1994) desenvolveu um algoritmo 
baseado no MOC que foi aplicado no estudo de 
casos de redes sujeitas a pressões negativas, a varia-
ções de demanda, ao processo de ajuste dos coefici-
entes de atrito de tubulações e da operação de sis-
temas contendo estações elevatórias, reservatórios 
de ponta, válvulas e booster. Righetto (2002) aco-
plou um modelo de otimização, baseado em algo-
ritmos genéticos, ao MOC, visando alcançar a ope-
ração ótima de sistemas de distribuição de água, 
envolvendo parâmetros relacionados com o consu-
mo de energia, confiabilidade operacional, satisfa-
ção quanto ao atendimento da demanda e controle 
das pressões nodais. 

Luvizotto Jr. (1995), utilizando o MOC, 
propôs uma sistematização para o escoamento per-
manente segundo a qual as tubulações são tratadas 
como um trecho único, resultando em apenas duas 
seções de cálculo para cada tubulação, coincidindo 
com os nós de montante e de jusante do escoamen-
to. Foram analisados dois tipos de malhas, regular e 
cruzada, com a adoção de uma celeridade fictícia, 
além da avaliação de duas formas de acelerar a con-
vergência para o regime estacionário, produzindo 
um “transitório apenas numérico” (pseudo-
transitório).  

Koelle (1983) apresentou o conceito de ce-
leridade fictícia. Luvizotto Jr & Anjo (2004) e Anjo 
et al. (2008) modificaram o Método Gradiente para 
o cálculo hidráulico em escoamentos permanente e 
transitório lento. Soares et al. (2008) apresentaram 
um modelo hidráulico para análise de sistemas de 
distribuição de água sujeitos a eventos transitórios, o 
qual combina o Método das Características com o 
simulador EPANET 2, utilizado para inicialização 
das variáveis de estado, batizado de MOC-EPANET. 
Soares (2007) apresenta um estudo dos transitórios 
hidráulicos visando calibração e detecção de vaza-
mentos em sistemas de distribuição de água. 

Dentro deste escopo, surgiu a pretensão de 
aprimorar o modelo desenvolvido por Righetto 
(1994). O original, denominado CALHIDREDMT, 
foi desenvolvido em FORTRAN, em uma versão que 
possibilitava simular algumas configurações básicas 
de redes de abastecimento de água, utilizando um 
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ou outro tipo de elemento na modelagem, mas não 
configurações genéricas, a não ser, obviamente, que 
o código fosse personalizado para se adaptar às no-
vas situações desejadas.  

No presente trabalho, o modelo foi refor-
mulado para aceitar simulações de redes que apre-
sentassem múltiplos elementos e em configurações 
genéricas, incluindo a opção de controle de estações 
elevatórias (liga/desliga) condicionado a níveis má-
ximos e mínimos de tanques ou a horários pré-
determinados de parada. Os recursos da linguagem 
de programação DELPHI proporcionaram maior 
interatividade gráfica ao modelo, permitindo a apre-
sentação dos dados do problema e dos resultados 
das simulações de forma mais amigável do que o 
original. 

Assim, os objetivos deste estudo podem ser 
sintetizados em: 

 
• Reformular a interface gráfica e inserir no-

vas funções ao modelo original de Righetto 
(1994) para simular o comportamento hi-
dráulico de redes de abastecimento de água 
equipadas com estações elevatórias (EE), 
booster, reservatórios de nível fixo (RNF) e 
reservatórios de nível variável (RNV ou tan-
que); 

• Simular redes de abastecimento de água em 
diferentes configurações de equipamentos 
com o modelo que emprega o MOC. Em 
seguida, testar sua precisão através da com-
paração dos seus resultados com simulações 
realizadas no modelo EPANET 2; 

• Avaliar aspectos de convergência, esforço 
computacional e comportamento hidráulico 
das condições de fronteira do modelo, para 
chegar a conclusões sobre a viabilidade do 
seu emprego em problemas genéricos de 
simulação de redes de abastecimento. 

 
Ressalta-se que o EPANET 2 (Rossman, 

2000) é um simulador hidráulico consagrado para 
simulação de redes de abastecimento em regime 
permanente e quase permanente. A metodologia 
que o simulador utiliza é o Método Gradiente (To-
dini & Pilati, 1988). 

Destaca-se que os modelos baseados na reso-
lução de sistemas de equações lineares podem resul-
tar em valores incorretos para as variáveis da cota 
piezométrica e vazão, em vista do elevado grau de 
esparsidade e da falta de condicionamento da matriz 
do sistema de equações. Embora haja a disponibili-
dade cada vez maior de recursos computacionais, o 

desconhecimento matemático de técnicas, como 
pré-condicionamento de matrizes e outras, pode 
comprometer a solução final obtida pelos métodos 
baseados na resolução de sistemas de equações line-
ares. Soares et al. (2008) apresentam um estudo em 
que avaliam as vantagens da utilização de uma com-
binação do Método Gradiente e do MOC para me-
lhorar o processo de convergência de cálculo hi-
dráulico em redes de abastecimento. 

Já Righetto (1994) evidencia vantagens do 
MOC frente a outras técnicas, como a facilidade de 
caracterização do sistema e o equacionamento ex-
plícito das cotas piezométricas nodais e das vazões 
nos trechos da rede, quando da aplicação do MOC. 
Segundo o autor, esta é a grande qualidade desse 
equacionamento que, apesar de exigir um número 
relativamente grande de passos no tempo para se 
alcançar a condição de escoamento permanente, 
não necessita de um número elevado de operações 
algébricas, necessárias quando se trata da resolução 
de sistemas de equações. 
 
 
METODOLOGIA 
 
 

O fenômeno dos transitórios hidráulicos em 
condutos forçados é descrito pelas equações da con-
tinuidade e da quantidade de movimento. Estas 
formam um sistema de equações diferenciais parci-
ais do tipo hiperbólico, cuja solução analítica exata 
não pode ser obtida, podendo-se chegar ao valor 
aproximado através de integração numérica (Chau-
dhry, 1979; Almeida & Koelle, 1992; Wylie & Stree-
ter, 1993). Para a grande maioria dos problemas 
envolvendo escoamentos variáveis em pressão, os 
termos convectivos são muito pequenos quando 
comparados com os outros termos que entram nas 
equações; esta aproximação é equivalente a aceitar 
que velocidade do escoamento no tubo é muito 
menor que a celeridade, o que resulta nas seguintes 
equações: 

 

0
2

=+
∂
∂

+
∂
∂

D
VVf

t
V

x
Hg    (1) 

 

02 =
∂

∂
⋅+

∂
∂

t
H

a
g

x
V    (2) 

 
Em que “x” é a distância, “t” o tempo, “H” a 

cota piezométrica (cota piezométrica), “V” a veloci-
dade do fluido, “D” o diâmetro interno da tubula-
ção, “a” corresponde a velocidade de propagação da 
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onda de pressão (celeridade), “g” a aceleração da 
gravidade e “f” o fator de atrito de Darcy-Weisbach. 

Conforme Amado & Marques (2004), as Eq. 
(1) e (2) representam o fenômeno da propagação 
dos transitórios hidráulicos em condutos elásticos e 
permitem determinar as cotas piezométricas e velo-
cidades em qualquer secção da tubulação e em 
qualquer instante ao longo desses transitórios. Uma 
vez que estas equações não podem ser resolvidas por 
via analítica, vários têm sido os estudos efetuados 
com o objetivo de obter uma solução considerando 
um modelo analítico simplificado, ou, por outra via, 
desenvolvendo modelos numéricos, dentre os quais 
um dos mais utilizados na comunidade técnico-
científica é o MOC. 

Considerando algumas modificações no sis-
tema das Eq. (1) e (2) e transformando a velocidade 
em vazão por aplicação da equação da continuida-
de, o MOC proporciona a substituição do referido 
sistema de equações, por outro de derivadas totais, 
ao longo de duas linhas características (C+ e C-). 

 

0
2

;: 2 =++=+ dtQQ
gDA
fadQ

gA
adHa

dt
dxC    (3) 

 

0
2

;:
2

=++−−=− dtQQ
gDA
fadQ

gA
adHa

dt
dxC    (4) 

 
Em que “Q” é a vazão do escoamento e “A” 

a área da seção transversal do tubo. 
Integrando ao longo das linhas característi-

cas C+ e C-, utilizando uma aproximação de segunda 
ordem para a integração do termo de atrito, e rees-
crevendo o sistema de Eq. (3) e (4), sob um esque-
ma de diferenças finitas, vêm duas equações de 
compatibilidade ao longo das linhas características: 
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Em que “Qi

t+�t“ é a vazão em um determina-
do nó “i” num instante de tempo “t+∆t”; “Hi

t+�t“ a 
cota piezométrica em um determinado nó “i” num 
instante de tempo “t+∆t”; “Qi-1

t” a vazão em um de-
terminado nó “i-1” num instante de tempo “t”; 
“Qi+1

t“ a vazão em um determinado nó “i+1” num 
instante de tempo “t”; “Hi-1

t “ a cota piezométrica em 
um determinado nó “i-1” num instante de tempo “t”; 
“Hi+1

t” a cota piezométrica em um determinado nó 
“i+1” num instante de tempo “t”; e “∆t” o passo de 

tempo do cálculo numérico. A Figura 1 apresenta a 
malha característica para melhor entendimento e 
visualização do equacionamento.  

 

 
 

Figura 1 - Malha de cálculo para resolução do problema 
em uma tubulação comum (x, t) 

 
 
Manipulando os termos é possível expressar Qi

t+�t 
em função de Hi

t+�t: 
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a
AgCA
.

=      (11) 

 

AD
tfF
..2
.∆

=      (12) 

 
A idéia básica para utilização do MOC como 

técnica de solução para redes em regime permanen-
te consiste em partir de uma condição inicial sim-
ples, em que todos os nós apresentam uma mesma 
cota piezométrica (condição hidrostática) e os tre-
chos apresentam vazões nulas. Em seguida são im-
postas perturbações ao sistema, impondo vazões de 
consumo aos nós, que representam as demandas do 
sistema, e o MOC efetua o cálculo numérico entre 
um estágio de regime permanente inicial até um 
estágio de regime permanente final. Entretanto, 
como a precisão do cálculo hidráulico durante a 
transição entre os estágios inicial e final não é de 
interesse particular, pode-se tratar a celeridade ape-
nas como um parâmetro numérico, procurando um 

t+∆t 

t 

C+ 

i-1 i i+1 

C- 

x 
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valor que proporcione tornar mais rápida a conver-
gência do processo. 

Segundo Righetto (2002), o uso do MOC 
para simular o comportamento hidráulico em redes 
consiste em tomar elementos de dois tipos: “Nós” ou 
“Trechos”. Nos elementos do primeiro tipo deter-
minam-se valores de cota piezométrica, enquanto 
nos elementos do segundo determinam-se valores de 
vazões. 

Assim, elementos tipo “Nós” podem repre-
sentar: 
 

• Ponto de demanda/consumo; 
• Reservatório de Nível Constante; 
• Reservatório de Nível Variável; 
• Estação Elevatória; 

 
Já elementos tipo “Trecho” podem representar: 

 
• Tubulações; 
• Booster; 
• Válvulas; 

 
A modelagem de cada um desses elementos, 

proposta em diversos trabalhos (Almeida & Koelle, 
1992; Chaudhry, 1979; Wylie & Streeter, 1993; Ri-
ghetto, 1994), é apresenta a seguir: 
 
Ponto de demanda/consumo: 
 

Para um nó “i” em que ocorre a partida e a 
chegada de vários trechos: 
 

ii
tt

i
tt

i ABqH /)( −= ∆+∆+      (13) 

 

∑ ∑
= =

+−=
R

r

S

s
sArAi jCmCA

1 1
)]()([      (14) 

 

∑ ∑
= =

−=
R

r

S

s
sNrPi jCmCB

1 1
)]()([      (15) 

 
Em que “qi

t+ ∆t“ é a demanda nodal “i” no 
passo de tempo“t+∆t”; (mr) = conjunto dos trechos 
de montante; (js) = conjunto dos trechos de jusante. 
 
Reservatório de Nível Fixo (RNF): 
 

R
tt

i HH =∆+      (16) 

 
tt

iAN
tt

i HCCQ ∆+∆+ += .      (17) 

Em que “HR“ é o nível d’água do RNF (cons-
tante). 
 
Reservatório de Nível Variável (RNV): 
 








 ∆
+









 ∆
−+=∆+

RV

A

RNV

t
iAt

iAN
tt

i A
tC

A
QCtHCCQ ..5,01...5,0.      (18) 

 

RNV
t
i

tt
i

t
i

tt
i AtQQHH /]..[5,0 ∆+−= ∆+∆+      (19) 

 
Em que “ARNV

” é área da seção transversal do 
RNV. 
 
Estação Elevatória (EE): 
 

EECaux =1      (20) 
 

AEE CBaux /12 −=      (21) 
 

ANEE CCZAaux /3 ++=      (22) 

 

( ) ( ) ( )( )
( )1.2

3.1.422 2

aux
auxauxauxaux

Q tt
i

−−−
=∆+      (23) 

 

( ) ( )2.. tt
iEE

tt
iEEEE

tt
i QCQBAZH ∆+∆+∆+ +++=      (24) 

 
Em que “AEE

”, “BEE
“, “CEE“ são parâmetros da 

curva característica da EE (função parabólica entre 
a cota piezométrica e a vazão na EE); “Z” a cota do 
eixo da EE em relação a um referencial adotado. 
 
Tubulações: 
 

2
).( 11
tt

j
tt

jAPNtt
k

HHCCC
QTB

∆+
+

∆+
−∆+ −++

=   (25) 

 
Em que “QTBk

 t+∆t“ é a vazão para a tubula-
ção do trecho “k”, no passo de tempo “t+∆t”; “Hj-

1
t+�t“ a cota piezométrica do nó “j-1”, nó de montan-

te do trecho “k”, no passo de tempo “t+∆t”; Hj+1
t+�t“ a 

cota piezométrica do nó “j+1”, nó de jusante do 
trecho “k”, no passo de tempo “t+∆t”. 
 
Booster: 
 

BOA CCaux .4 =   (26) 

 
2.5 −= BOA BCaux   (27) 
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PNBOA CCACaux ++= .6   (28) 

 

( ) ( ) ( )( )
( )4.2

6.4.455 2

aux
auxauxauxaux

QBO tt
k

−−−
=∆+   (29) 

 

( ) ( )2.. tt
BO

tt
BOBO

tt
kkBO

QBOCQBOBAHBO ∆+∆+∆+ ++=   (30) 

 
Em que “ABO, BBO, CBO“ são parâmetros da 

curva característica do booster (função parabólica 
entre a cota piezométrica e a vazão); “QBOk

t+�t“ a 
vazão para o booster do trecho “k”, no passo de 
tempo“t+∆t”; “HBOk

t+�t“ a altura manométrica para 
o booster do trecho “k”, no passo de tempo“t+∆t”. 
 
Passo de tempo e celeridade: 
 

Ressalta-se que o passo de tempo do cálculo 
hidráulico deve ser uniforme para toda a rede. Este 
é determinado no modelo a partir de um valor mé-
dio, conforme a expressão a seguir: 
 

N
a
L

t
N

i i

i








=∆ ∑

=1 *
  (31) 

 
Em que “Li

” é comprimento do tubo “i”; “N” 
o número total de tubulações; “a*i“ a celeridade da 
onda do trecho “i”, denominada aqui celeridade 
padrão, que é fornecida pelo usuário arbitrariamen-
te, mas que necessitará ser recalculada para a simu-
lação hidráulica. Esta celeridade “corrigida” será 
aqui denominada de celeridade de cálculo (a), e 
determinada conforme a expressão a seguir: 
 

tLa ii ∆= /      (32) 

 
Para a equação de resistência de Darcy-

Weisbach, o fator de resistência “f” é calculado de 
forma similar ao EPANET 2 (Rossman, 2000), ou 
seja, por diferentes equações, dependendo do nú-
mero de Reynolds do escoamento (Re). Assim é 
aplicado: 
 

• Fórmula de Hagen — Poiseuille para Re < 
2000 (Bhave, 1991); 

• Fórmula explícita aproximada de Swamee e 
Jain para resolver a equação de Colebrook -
White, nos casos em que Re > 4000; depen-
de da rugosidade absoluta “ε“ (Bhave, 1991) 

• Interpolação cúbica do ábaco de Moody pa-
ra 2000 < Re < 4000 (Dunlop, 1991). 

Um fluxograma simplificado do algoritmo 
do modelo é apresentado na Figura 2. Ressalta-se 
que na rotina de cálculo da EE, existe uma sub-
rotina para verificar se a bomba estará ligada ou 
desligada. Este controle da EE poderá ser realizado 
em função do nível da água de algum RNV ou pré-
determinando o estado da EE em função da hora da 
simulação. Padrões de demanda podem também ser 
fornecidos para alterar os valores dos consumos 
nodais ao longo do tempo. 
 
 
RESULTADOS 
 
 

Com o intuito de verificar o desempenho do 
modelo baseado no MOC, foram realizadas simula-
ções hidráulicas em redes de abastecimento de água 
com diferentes configurações e, em seguida, os re-
sultados obtidos foram confrontados com simula-
ções realizadas no EPANET. 
 
Modelagem de RNF 
 

Foi estabelecida uma rede simples, compos-
ta de 4 pontos de consumo/demanda, 5 tubulações 
e 1 RNF. A simulação foi estática. A Figura 3 apre-
senta a configuração da rede.  

A mesma rede foi simulada no EPANET. 
Comparações entre os resultados obtidos das simu-
lações no MOC e no EPANET foram realizadas. 
Verificou-se compatibilidade satisfatória entre os 
resultados obtidos, erro relativo máximo para as 
pressões inferiores a 0,1%, e para vazões não houve 
diferença (Tabela 1). 

Destaca-se que na rede simulada o ∆t foi de 
0,5 s, as celeridades de cálculo (a) dos trechos foram 
de 1.000 m/s, valores iguais à celeridade padrão 
(a*), pois todos os trechos têm iguais comprimen-
tos. 

Em relação ao cálculo hidráulico, a rede é 
iniciada com a condição de contorno hidrostática, 
ou seja, todos os pontos da rede apresentam a mes-
ma cota piezométrica do reservatório de nível cons-
tante e as vazões da rede são nulas. Iniciada a simu-
lação, são introduzidas as demandas nodais. Assim, é 
gerado um fluxo regido pelas equações do MOC, 
que faz a transição do estado inicial para um estado 
final, provocando oscilações dos valores de vazão e 
pressão para, finalmente, convergir ao valor associa-
do ao regime permanente. 
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Figura 2 - Fluxograma do processo de cálculo 

 

 
 

Figura 3 - Configuração para modelagem de RNF 
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Para verificar aspectos sobre a convergência 
do MOC, foi simulada a mesma rede considerando 
algumas alterações, a saber: (1) considerou-se cele-
ridade padrão de 500 m/s, (2) considerou-se celeri-
dade padrão de 1.500 m/s. Os resultados são apre-
sentados na Figura 4. 
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Figura 4 - Resultados das simulações considerando 
diferentes celeridades 

 
 

Observou-se que nas simulações com dife-
rentes celeridades, os valores finais de pressão e 
vazão foram todos iguais, ou seja, os mesmos apre-
sentados na Tabela 1. Além disso, verificou-se que o 
MOC convergiu com menor esforço computacional 
(menor número de iterações), à medida que a cele-
ridade padrão foi reduzida. Obviamente que chega-
rá um momento em que a redução da celeridade 
padrão tornará o número de iterações tão pequeno 
que o modelo não poderá convergir, e esse valor 
dependerá de aspectos da rede modelada.  

Prosseguiu-se assim tomando valores de ce-
leridade sucessivamente menores. Para uma celeri-
dade padrão de 25 m/s, os resultados finais de pres-
são e vazão foram iguais, para 20 m/s, houve dife-
renças apenas na quarta casa decimal nos valores de 
pressão; e para 15 m/s, o erro relativo cresceu subi-
tamente, sendo de 5% a 10% para as pressões e 
7,5% a 15% para as vazões. 

Em seguida, procurou-se verificar qual o 
impacto na convergência do modelo, em duas situa-

ções: (A) já no primeiro passo de cálculo hidráulico, 
o modelo considera o consumo nodal igual ao da 
demanda (situação padrão já apresentada), (B) o 
modelo considera que o consumo, nos passos de 
tempo iniciais, varia gradualmente de um valor nulo 
até atingir o das demandas nodais, por meio de 
interpolação (foi considerado que esta interpolação 
deveria se dar nas 100 primeiras iterações). Nos dois 
casos manteve-se a celeridade padrão em 1.000 m/s. 
 

Tabela 1 - Comparação MOC e EPANET para RNF 
 

NÓ PRESSÃO (mca) 
EPANET MOC ERRO

1 0,00 0,00 0,00%
2 17,83 17,837 0,04%
3 21,40 21,403 0,01%
4 26,40 26,403 0,01%
5 20,02 20,029 0,05%

TRECHOS VAZÃO (L/s) 
EPANET MOC ERRO

1 200,00 200,00 0,00%
2 75,00 75,00 0,00%
3 75,00 75,00 0,00%
4 25,00 25,00 0,00%
5 25,00 25,00 0,00%

 
 

Destaca-se que a situação (B) é uma idéia 
proposta por Righetto (1994), como uma forma de 
melhorar o desempenho do MOC. Os resultados são 
apresentados na Figura 5. Esta demonstra que, ao se 
considerar os valores do consumo dos nós variando 
gradualmente, é possível tornar mais rápida a con-
vergência do modelo. 
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Figura 5 - Resultados das simulações considerando 
variação gradual do consumo nodais 
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Outro aspecto analisado foi a constatação de 
Luvizotto Jr (1995). Este autor mostrou que para 
trechos com comprimentos considerados pequenos 
em relação aos outros da rede, pode haver proble-
mas de convergência. Assim, considerou-se uma 
alteração para o Trecho 1 da rede, cujo comprimen-
to passou a ser de 50 m. Os resultados são mostrados 
na Figura 6. Neste caso, o passo de tempo foi de 0,41 
s, a celeridade de cálculo (a) foi de 122 m/s para o 
Trecho 01 e 1220 m/s para os demais trechos da 
rede. 

Foi verificado que ao final das simulações, 
os resultados do Epanet e do MOC foram similares. 
Mas em relação ao processo de convergência (Figu-
ra 6), observa-se que, no caso da rede de tubos com 
comprimento variável, o modelo chega a calcular 
valores negativos de vazão no transitório numérico, 
o gráfico tem menor simetria e percebe-se que a 
convergência é atingida somente a partir de um 
maior número de iterações. 
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Figura 6 - Resultados de simulações considerando forte 
variação dos comprimentos dos trechos 

 
 

Assim, constata-se que a heterogeneidade 
dos comprimentos das tubulações impacta o proces-
so de convergência numérica do MOC. Deste modo, 
alerta-se para a necessidade de maiores investiga-
ções, a fim de verificar se esse fato, quando da con-
sideração de redes reais de topologia complexa e 
composta por trechos de comprimentos diferencia-
dos, pode afetar o processo de convergência ao pon-
to de comprometer a solução final. 

Em relação ao tempo de processamento gas-
to para as simulações dos exemplos da modelagem 

de RNF, foi constatado que tanto o MOC como o 
Epanet consumiram menos de 1 s. O computador 
usado era equipado com processador Intel Core 2 
Duo, 2,40 GHz, 3,11 GB de RAM. 
 
 
Modelagem de EE 
 
 

Trata-se de uma rede composta de 8 pontos 
de consumo, 12 tubulações, 1 RNF e 1 EE. A simula-
ção abrange uma duração de 24 horas (período 
estendido). Os valores de demanda nodais são variá-
veis ao longo da simulação, ou seja, a cada hora o 
consumo-base é multiplicado por um fator (o passo 
de tempo entre sucessivos valores é horário e os 
fatores multiplicadores estão apresentados na Figura 
7). Além disso, foi imposta à EE uma regra opera-
cional para que estivesse ligada nas primeiras 12 
horas de simulação, desligada entre as 13 horas e 18 
horas, e re-acionada nas horas restantes (entre 19 
horas e 24 horas), com intuito de testar a capacida-
de do modelo na utilização de regras operacionais. 
Destaca-se que os efeitos reais de transitórios resul-
tantes de paradas bruscas das EE não são aqui mode-
lados (ondas de sobrepressão e subpressão), uma 
vez que o método de cálculo empregado considera 
valores fictícios para a celeridade da onda. Outros 
dados da rede e a sua configuração encontram-se na 
Figura 7. 

A mesma rede foi simulada no EPANET. 
Verificou-se compatibilidade satisfatória para os 
resultados obtidos entre os dois modelos, sendo que 
os erros relativos máximos foram de +0,22% e -
0,25% para as vazões e de +0,09% e -0,02% para as 
pressões, considerando todos os nós, trechos e horá-
rios da simulação. 

Ilustra-se na Figura 8, para a primeira hora 
da simulação, os valores de vazão inicial (0,0 L/s) e 
final (17,82 L/s) no Trecho 01, e os valores de pres-
são inicial (35 mca) e final (34,92 mca) no Nó 02 
(EE), assim como os estágios intermediários do pro-
cesso de convergência, que se estabiliza em cerca de 
150 iterações. 

A Figura 9 apresenta dados similares, entre-
tanto, para a segunda hora da simulação (vazão final 
de 17,73 L/s e pressão final de 34,97 mca). Nesse 
caso, o modelo não é iniciado a partir de uma con-
dição hidrostática, mas da condição de regime per-
manente relativa à primeira hora de simulação. Es-
tabelece-se então o processo de transição de está-
gios. A convergência é atingida após aproximada-
mente 50 iterações. 
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Figura 7 - Configuração para modelagem de EE 
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Figura 8 - Processo de convergência do MOC, 
primeira hora de simulação (EE) 

 
O passo de tempo da simulação foi de 1,609 

s e a celeridade de cálculo (a) de 1.000 m/s, igual à 
celeridade padrão (a*), uma vez que os trechos têm 
comprimentos iguais. Os gráficos enfatizam as 150 
primeiras iterações, embora cada hora da simulação 
envolva 2237 iterações (3600 s). 

No que tange ao tempo de processamento 
gasto para as simulações do exemplo de modelagem 

no período estendido de EE, foi constatado que o 
MOC consumiu 3 s, enquanto o Epanet consumiu 
menos de 1 s. 
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Figura 9 - Processo de convergência do MOC, 
segunda hora de simulação (EE) 

 
Modelagem de Booster 
 

Trata-se de uma rede composta de 05 pon-
tos de consumo/demanda, 05 tubulações, 01 RNF, e  
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Figura 10 - Configuração da modelagem de Booster 
 
 
01 booster, necessário para “vencer” o desnível ge-
ométrico do último trecho da rede, conforme ilustra 
a Figura 10. A simulação considerou um período de 
24 horas. 
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Figura 11 - Processo de convergência do MOC, 
primeira hora de simulação (booster) 

 
 

A mesma rede foi simulada no EPANET. 
Observou-se compatibilidade satisfatória entre os 
resultados obtidos. O erro relativo máximo dos da-
dos de pressão foi de 1,0%, enquanto que para os 
dados de vazões o erro foi nulo. O processo de con-
vergência para o booster é apresentado na Figura 11 
(Trecho 6). Verificou-se que o processo de cálculo 
convergiu após 200 iterações (vazão 43,75 L/s e 

pressão 72,90 mca). O passo de tempo da simulação 
foi de 1,0 s, a celeridade de cálculo (a) de 1.000 
m/s. O gráfico enfatiza as 300 primeiras iterações 
(300 s), embora a primeira hora de simulação en-
volva 3600 iterações (3600 s). 

Em relação ao tempo de processamento gas-
to para as simulações do exemplo de modelagem no 
período estendido do booster, foi constatado que o 
MOC consumiu 3 s, enquanto o Epanet consumiu 
menos de 1 s. 
 
Modelagem de RNV 
 

Trata-se de uma rede composta de 08 pon-
tos de consumo/demanda, 11 tubulações e 01 RNV, 
conforme ilustra a Figura 12. A simulação conside-
rou um período de 24 horas. 

A mesma rede foi simulada no EPANET. 
Uma comparação entre os resultados obtidos indi-
cou que os valores de vazões apresentaram compati-
bilidade, erros relativos máximos de +0,31% e -
0,41%, considerando todos os trechos e horários de 
simulação.  

Todavia os valores de pressão apresentaram 
uma diferença mais acentuada, sendo os extremos 
do erro relativo de +6,61% e -3,85%, considerando 
todos os nós e horários de simulação. Se for consi-
derado o módulo do erro relativo das pressões, o 
valor médio foi de 1,04%, enquanto que se o sinal 
for considerado, o erro médio foi de -0,11%. 
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Figura 12 - Configuração para modelagem de RNV 
 
 

Este desvio pode ser explicado por uma di-
ferença de metodologia. Enquanto na aplicação do 
MOC foi considerado que durante cada intervalo de 
simulação (1 hora) o consumo dos nós permanece-
ria constante até que no intervalo seguinte haveria 
uma mudança instantânea para o novo valor de 
consumo nodal, com base nos padrões de demanda 
estabelecidos (Fig. 12), o modelo EPANET trata essa 
questão de forma diferente, ou seja, considera uma 
interpolação do valor do consumo nodal entre dois 
intervalos consecutivos de simulação. Assim, para os 
horários em que há valores de demanda crescente, a 
simulação do MOC considera um esvaziamento mais 
lento do RNV, e quando os valores de demanda são 
decrescentes, o MOC considera um esvaziamento 
mais rápido. Esse efeito tende a se compensar ao 
longo do tempo, portanto, o erro não é cumulativo. 
De fato, ao realizar-se um teste considerando os 
padrões de demanda constante e igual à unidade ao 
longo das 24 horas da simulação, os valores de pres-
são e vazão foram iguais nos dois modelos, MOC e 
EPANET. 

A Figura 13 apresenta a série temporal de 
pressões do Nó 09, onde foram observados os maio-
res erros relativos entre o MOC e o EPANET. Ambos 
os modelos alternam-se na posição de valor máximo 
da pressão para diferentes horários da simulação. 
Além disso, a diferença de pressão observada na 

hora 06 (máxima), decresce no passo de tempo 
seguinte, ou seja, não é cumulativa. 
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Figura 13 - Série temporal de pressões do Nó 09, 
simulação do RNV 

 
 

Ressalta-se que o próprio processo de esva-
ziamento e enchimento do tanque não se enquadra 
na classificação de um estado de regime permanen-
te. Assim, o algoritmo de resolução do EPANET 
adapta o passo de tempo e outras variáveis do cálcu-
lo hidráulico para criar sucessivas soluções em regi-
me permanente que emulam o processo dinâmico 
existente no sistema, enquanto a solução hidráulica 
do MOC é baseada em um transitório fictício, devi-
do ao parâmetro de celeridade ter função apenas 
numérica. Assim, em ambos as metodologias, há que 
se considerar que estão embutidas imprecisões nos 
resultados. Destaca-se que Filion & Karney (2002) 
apresentaram um estudo considerando dois méto-
dos, preditor-corretor e preditor de Adams, para a 
modelagem de RNV. Vale frisar também que uma 
maior precisão nos resultados da modelagem de 
RNV sempre pode ser obtida quando se utiliza de 
um modelo inercial. 

Em relação ao processo de convergência, 
para a primeira hora de simulação, ver Figura 14. O 
passo de tempo da simulação foi de 1,609 s e a cele-
ridade de cálculo (a) de 1.000 m/s. A primeira hora 
de simulação se encerra após 2237 iterações (3600s). 
A pressão do RNV é descrente, pois está esvaziando. 
A vazão oscila mais fortemente ao longo das 500 
primeiras iterações. Os valores do final da primeira 
hora são de 28,64 mca e 48,65 L/s, respectivamente, 
para pressão e vazão. 

No que concerne ao tempo de processa-
mento gasto para as simulações do exemplo de mo-
delagem no período estendido de RNV, foi consta-
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tado que o MOC consumiu 3 s, enquanto o Epanet 
consumiu menos de 1 s. 
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Figura 14 - Processo de convergência do MOC, 
primeira hora de simulação (RNV) 

 
 

 

 
 

Figura 15 - Interface desenvolvida para apresentação de 
resultados no modelo REDMT 

 
 

Interface do Modelo Computacional 
 

No presente trabalho, o modelo elaborado 
por Righetto (1994) foi reformulado para aceitar 
simulações de redes que apresentem múltiplos ele-
mentos e em configurações genéricas, tendo sido o 
código reescrito na linguagem de programação 
DELPHI. 

Os recursos da linguagem de programação 
DELPHI proporcionaram maior interatividade grá-
fica, permitindo a apresentação dos dados do pro-
blema e dos resultados das simulações de forma 
mais amigável do que o original na linguagem For-
tran. A entrada e saída de dados são realizadas a 
parir de arquivos em formato ASCII. A entrada de 
dados é parecida ao arquivo de extensão <inp> do 
EPANET. Além disso, desde que sejam fornecidas as 
coordenadas dos nós, é possível visualizar o mapa da 
rede. Exemplo ilustrativo da máscara gráfica desen-
volvida é apresentado a seguir na Figura 15. 
 
 
CONCLUSÕES 
 
 

Foi desenvolvido um programa que utiliza o 
MOC para simulação hidráulica de redes de abaste-
cimento de água em regime permanente e período 
estendido, introduzindo novas capacidades ao mo-
delo de Righetto (1994). Este foi testado, a partir de 
comparação dos seus resultados com simulações 
realizadas no EPANET 2, para verificar se havia 
compatibilidade satisfatória. Verificou-se que a mo-
delagem de RNF, EE e booster apresentaram erros 
relativos inferiores a 1% nas determinações de vazão 
e pressão. Já a modelagem de RNV apresentou, para 
as vazões, erros relativos da mesma ordem de gran-
deza dos demais elementos da rede, entretanto, para 
os valores de pressão, obteve-se um erro relativo 
máximo de 6,61%. Destaca-se que a diferença na 
determinação das pressões não foi acumulativa ao 
longo da simulação. Além disso, ambos os modelos 
apresentam metodologias de cálculo que embutem 
limitações e diferenças para simulação de RNV, 
elemento que é modelado mais precisamente por 
modelos inerciais. 

Foram avaliados aspectos de convergência 
do MOC. Verificou-se que, quando o consumo dos 
nós varia gradualmente de um valor nulo para a 
demanda nodal, obtém-se convergência mais rápida 
do que quando se utiliza o valor da demanda nodal 
já nos primeiros passos de tempo, o que já havia sido 
apontado por Righetto (1994). Foi observado ainda 
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que diferenças grandes no comprimento das tubula-
ções, que geram celeridades de cálculo variadas, 
afetam o processo de convergência, o que já havia 
sido constatado por Luvizotto Jr. (1995), mas já o 
resultado final do exemplo estudado, quando se 
atingiu o regime permanente, não foi alterado. Fi-
nalmente, foi verificado que, reduzindo-se o valor da 
celeridade, pode-se atingir o resultado final com 
menor número de iterações, diminuindo o esforço 
computacional. O valor da celeridade é uma variável 
com função apenas numérica, que pode ser arbitra-
do pelo usuário. Valores de 1.000 m/s mostraram-se 
adequados para os exemplos analisados neste estu-
do. 
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Hydraulic Model Based on the Characteristics Me-
thod: Analysis of Convergence and Comparisons 
with EPANET 
 
ABSTRACT 
 

This paper presents an evaluation of a MOC 
based model to perform water network analysis in steady-
state and quasi-steady-state flow. The model was developed 
in DELPHI programming language, introducing new 
features to the CALHIDREDMT model, first presented by 
Righetto (1994). Simulations were performed in networks 
equipped with reservoirs, tanks, pumping stations and 
boosters, considering both steady-state situations, as well as 
extended-periods (24 hours). The results were compared 
with simulations performed in the EPANET model. For 
pressures and flows, considering elements such as reser-
voirs, pumping stations and boosters, relative errors infe-
rior to 1% were observed. When modeling tanks, flow 
values presented relative errors similar to the other elements, 
although pressure values presented a greater deviation, 
with a maximum relative error of 6.6%. This fact is asso-
ciated with limitations in the methodology of both models to 
deal with tank problems, which are best handled with iner-
tial models. Convergence issues of the MOC were analyzed, 
considering networks with strongly variable pipe lengths, 
different values of the celerity wave (a numerical parameter 
of the model) and the fact that gradual demand inputs are 
used until the complete nodal values area reached, during 
a pre-determined number of time-steps at the beginning of 
the simulation. 
Key-words: hydraulic modeling, water supply, method of 
characteristics 
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RESUMO 
 

O presente trabalho objetiva identificar áreas sujeitas à inundação, erosão e deslizamento de terra na bacia do rio 
Cuiá, utilizando técnicas de geoprocessamento e modelagem hidrossedimentológica. Para a obtenção do mapa do uso ade-
quado do solo, foram integrados os mapas de inundação, produção de sedimentos, impermeabilização do solo e deslizamento 
de terra, obtendo-se um mapa síntese das variáveis encontradas no decorrer do trabalho, resultando em cinco cenários dife-
renciados por seus graus de risco. Foi realizado um cruzamento entres os temas, para isso utilizou-se a álgebra booleana 
envolvendo as operações de união e de intercessão. A proposta de adequação do uso e ocupação do solo, sugerida neste traba-
lho com base nas variáveis: (a) risco à inundação e ao deslizamento, (b) grau de impermeabilização, e (c) erosão, recomenda 
que o cenário R5 seja designado como área de recuperação urbana, por apresentar os problemas de impermeabilização, ero-
são, inundação e deslizamento; o cenário R4 seja uma área de recuperação ambiental, visto que está sujeito a risco de desli-
zamento e alto grau de impermeabilização; o cenário R3 seja área de reestruturação urbana, devido aos problemas de desli-
zamento, erosão e impermeabilização; o cenário R2 seja uma área de conservação ambiental, visto que existe apenas proble-
ma de deslizamento; e que finalmente o cenário R1 seja área de ocupação dirigida e desenvolvimento econômico compatível, 
por não apresentar risco 
 
Palavras-chave: Modelagem; deslizamento; geoprocessamento; bacia hidrográfica. 

 
INTRODUÇÃO 
 
 

Com os crescentes problemas de degrada-
ção e desequilíbrios ambientais ocasionados pelas 
intervenções humanas que afetam os elementos da 
paisagem natural, a água torna-se um importante 
recurso que juntamente com sua bacia de captação 
devem ser preservadas. Neste contexto, a bacia hi-
drográfica apresenta-se como um excelente labora-
tório de estudo de problemas ambientais, e como 
uma unidade integradora dos setores naturais e 
sociais, devendo ser administrada com esta função, a 
fim de que os impactos ambientais sejam minimiza-
dos (Cunha e Guerra, 1999). Quando sujeitas ao 
processo de ocupação, as bacias podem ser submeti-
das a diversos desequilíbrios ambientais. Segundo 
Cunha e Guerra (1999), as mudanças ocorridas no 
interior das bacias de drenagem podem ter causas 
naturais; entretanto, nos últimos anos, a ação hu-

mana tem sido um importante agente acelerador 
dos processos de desequilíbrio da paisagem.  
 A bacia hidrográfica do rio Cuiá, localizada 
na parte sul do município de João Pessoa, é caracte-
rizada como urbana, e vem sofrendo várias altera-
ções que prejudicam os processos ambientais. Tais 
alterações podem ser elencadas, como: crescimento 
urbano desordenado e perda das características 
naturais dos rios ocasionada pelas sucessivas obras 
de engenharia, que, muitas vezes, não levam em 
consideração o conjunto da rede de drenagem e 
modificam as seções transversais e o perfil longitu-
dinal dos rios, reduzindo, assim, a eficiência do flu-
xo de água, e causando mudanças nos processos 
hidrológicos. Áreas urbanizadas são mais susceptí-
veis à inundação, pois uma determinada precipita-
ção, que antes da urbanização não causaria proble-
mas, após a urbanização podem resultar em vazões 
muito maiores e inundações generalizadas, devido, 
principalmente, à remoção da vegetação, à imper-
meabilização do solo e à canalização do rio, além do 
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carreamento de sedimentos, lixo e esgotos para os 
cursos de água (Gondim Filho et al., 2004). Este 
estudo se propõe a identificar, através de documen-
tos cartográficos, as formas de ocupação e as condi-
cionantes naturais da bacia, além de verificar as 
áreas que apresentam conflitos de uso e ocupação 
do solo que causam impactos negativos e/ou positi-
vos ao meio ambiente. Neste sentido, as geotecnolo-
gias, através do geoprocessamento, oferecem ferra-
mentas capazes de propiciar meios para o levanta-
mento de dados do meio físico, do uso e ocupação 
do solo, bem como, na integração destes dados para 
posterior análise e interpretação, os quais resultam 
em subsídios relevantes às propostas de ordenamen-
to físico territorial (Valério Filho et al., 2005). Assim, 
as técnicas de geoprocessamento serão utilizadas 
neste trabalho, visto que, permitem o tratamento 
dos dados, desde a sua entrada, passando pela edi-
ção, armazenamento e, finalmente, as análises am-
bientais, com a extração das informações registradas 
nos mapas, por meio do uso de ferramentas SIG e 
de modelagem hidrossedimentológica que possibili-
tará a simulação de cenários e levantamento das 
áreas susceptíveis à inundação e ao processo erosivo. 
 
 
DESLIZAMENTOS 
 
 

A urbanização altera diretamente o ciclo hi-
drológico, interferindo no processo de infiltração da 
água no solo e no escoamento superficial, provo-
cando inundações e deslizamentos (Gonçalves e 
Guerra, 2001). Os deslizamentos caracterizam-se 
como movimentos de massa do tipo rápido e cor-
respondem à deslocamento de um grande volume 
da parte superficial do solo decomposto. Tal movi-
mentação é iniciada pelo efeito da gravidade que 
coincide com a influência da alta pluviosidade (in-
tensidade, duração e frequência) (Araújo et al., 
2003). Os deslizamentos podem ser provocados por 
fatores naturais (geologia, declividade, solo, vegeta-
ção, clima, etc.) e antrópicos (uso e ocupação do 
solo). No entanto, entre os fatores naturais, a chuva 
exerce um importante papel, pois quase todos os 
registros estão associados a eventos de chuva de 
grande intensidade associadas a relevos acidentados. 

Já entre os fatores antrópicos, destaca-se o 
uso e ocupação do solo, visto que, dependendo da 
cobertura do solo, este poderá estar mais ou menos 
susceptível aos processos erosivos. Os tipos de uso 
do solo contribuem decisivamente na ocorrência de 
deslizamentos, especialmente em áreas de aglome-

rados urbanos com ocupações irregulares das encos-
tas (Delgado et al., 2006). 
 
 
INUNDAÇÃO 
 
 

As enchentes e inundações urbanas também 
são desastres que causam relevante impacto sobre a 
sociedade. As enchentes, ampliadas pela urbaniza-
ção em geral, ocorrem em bacias de pequeno e mé-
dio porte. Segundo Vianna (2000), as cheias são 
definidas como eventos em que são verificados valo-
res extremos de vazão associados a inundações das 
planícies ou áreas adjacentes ao canal principal dos 
cursos d’água. São fenômenos naturais dos regimes 
dos rios e de outros corpos d’água, sendo que todo 
rio tem sua área natural de inundação. As inunda-
ções passam a ser um problema quando os limites 
naturais dos rios não são respeitados. A enchente 
caracteriza-se por uma vazão relativamente grande 
de escoamento superficial. Já a inundação, caracte-
riza-se pelo extravasamento do canal. Assim, uma 
enchente pode não causar inundação, principal-
mente, se obras de controle forem construídas para 
esse fim. Por outro lado, mesmo não havendo um 
grande aumento de escoamento superficial, poderá 
acontecer uma inundação, caso haja alguma obstru-
ção no canal natural do rio (Villela e Mattos, 1975). 

As inundações em áreas urbanas ocorrem, 
principalmente, devido ao desmatamento, à pavi-
mentação do solo, às construções, aos movimentos 
de terra, e aos aterros de reservatórios e de curso 
d’água, aumentando a freqüência, magnitude das 
enchentes, e o volume da água do rio que transbor-
da até o leito maior da planície de inundação, que 
em muitos casos chegam a atingir as habitações que 
estão em áreas inapropriadas à ocupação humana. 
Esses fatores, em conjunto, causam sérios problemas 
de inundação. Quando a precipitação é intensa e a 
água que chega ao solo não tem capacidade de infil-
trar, grande parte do volume escoa para o sistema 
de drenagem, superando a capacidade natural de 
escoamento. O excesso do volume que não conse-
gue ser drenado ocupa a várzea, inundando-a, de 
acordo com a topografia das áreas próximas aos rios. 
Este tipo de inundação é denominado de inundação 
de áreas ribeirinhas (Tucci et al., 2003). Existe outro 
tipo de inundação que está diretamente ligado à 
urbanização e pode ser dividida de acordo com os 
fatores que a provoca. Nas regiões ribeirinhas, as 
inundações ocorrem na várzea natural do rio e são 
provocadas devido à má ocupação, essas áreas, ge-
ralmente, pertencem ao poder público e não têm 
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valor imobiliário, sendo, portanto, frequentemente 
invadidas por sub-habitações. Na medida em que a 
população impermeabiliza o solo e acelera o escoa-
mento através de obstruções como condutos e ca-
nais, a quantidade de água que chega ao mesmo 
tempo no sistema de drenagem aumenta, produzin-
do inundações mais frequentes que as já existentes 
quando a superfície era permeável e o escoamento 
se dava pelo ravinamento natural. Este tipo de i-
nundação é tipicamente devido à urbanização (E-
nomoto, 2004; Tucci et al., 2003). Uma forma de 
solucionar o problema de inundação é a delimitação 
dessas áreas, i.e., um zoneamento de áreas sujeitas à 
inundação. Desta forma, é possível analisar as di-
mensões das áreas de inundação, e, portanto, carac-
terizar as regiões mais favoráveis à ocupação urbana 
na bacia sem o perigo de inundação. A possibilidade 
de previsão das inundações, com antecedência a-
propriada, estimula ações de prevenção e respostas 
que podem reduzir ou eliminar perdas humanas e 
materiais. 
 
 
METODOLOGIA 
 
 
Bacia hidrográfica do rio Cuiá 
 

A bacia do rio Cuiá está inserida no municí-
pio de João Pessoa, com uma área de aproximada-
mente 40 km2, valores altimétricos que variam de 0 
até 60 m e é delimitada pelas coordenadas UTM 
302.000E/9.210.000N e 292.000E/9.200.000N. Limi-
ta-se ao norte com a Bacia do Rio Jacarapé, ao sul 
com a Bacia do Rio Gramame, ao oeste com o con-
junto Habitacional Ernany Sátiro e a leste com o 
Oceano Atlântico. A Figura 1 mostra a localização da 
bacia no Estado da Paraíba.  
 

 
 
Figura 1 — Localização da bacia hidrográfica do rio Cuiá. 

Mapeamento 
 

Para gerar a base de dados temática, foi ne-
cessária a criação de um banco de dados no SPRING 
(Sistema de Processamento de Informações Georre-
ferenciadas, do INPE) e um projeto para definir os 
limites geográficos da área em estudo, a projeção 
cartográfica do trabalho, o sistema de projeção. Para 
o projeto no SPRING, foi escolhido o sistema de 
projeção UTM, com datum horizontal em Córrego 
Alegre (origem no meridiano de 33°00’00’’ oeste de 
Grenwitch, o que equivale à zona 25). 
 
Graus de Impermeabilização  
 

O mapa dos graus de impermeabilização foi 
produzido no SPRING utilizando a técnica de over-
lay, através do cruzamento entre os mapas de solo 
(pedológico), uso do solo e adensamento urbano, e 
tomando-se como base o processo de obtenção de 
classe segundo metodologia (Rocha, 2000). A distri-
buição em classes foi efetuada através da Equação 
(1) com base na amplitude entre os valores de coe-
ficiente de impermeabilidade obtido na bacia atra-
vés do overlay anteriormente citado, bem como o 
intervalo de cada classe, ou seja, maior valor encon-
trado AM subtraído do menor valor encontrado Am e 
dividido pelo número de classes. 
 

5
mM AA −

=π       (1) 

 
onde π  é a faixa de grau de impermeabilização, e 
AM é a maior amplitude na classes e Am e menor 
amplitude na classes. Em seguida, o mapa numérico 
foi fatiado com as classes descritas na Tabela 1. 
 
 

Tabela 1 — Classes de graus de impermeabilização 
 

Classificação Impermeabilização Graus 
Muito Permeável  0−4 
Permeável  4−8 
Moderadamente Permeável  8−12 
Pouco Permeável  12−16 
Impermeável  16−20 

 
 

Com base nos mapas de solo, de uso do solo 
e de adensamento urbano, ponderados com seus 
respectivos graus de impermeabilização, pôde-se 
gerar um novo mapa utilizando as operações aritmé-
ticas do script LEGAL. 



Análise Espacial dos Riscos de Erosão e Inundação na Bacia do Rio Cuiá 

 24 

Espacialização da Modelagem no SIG 
 

A representação da produção de sedimentos 
em cada elemento plano discretizado da bacia do 
rio Cuiá, desenvolveu-se um Sistema de Informações 
Geográficas (SIG), utilizando o SPRING, que é um 
SIG no estado-da-arte com funções de processamen-
to de imagens, análise espacial, modelagem numéri-
ca de terreno e consulta a bancos de dados espaciais. 
Silva et al. (2007) usaram esta técnica de mapea-
mento da erosão em ambiente SIG na bacia do ria-
cho Guaraíra com o modelo hidrossedimentológico 
Kineros (Woolhiser, 1990), que pode ser usado tan-
to em bacias urbanas quanto em bacias rurais, pois 
possui diversos parâmetros físicos estimados tanto a 
partir do levantamento e medições em campo ou 
em laboratórios quanto pela literatura, ou otimiza-
dos como proposto por Santos et al. (2003). O mo-
delo Kineros foi escolhido para o presente estudo 
por ser um modelo hidrossedimentológico cinemá-
tico, distribuído e de base física, cujos parâmetros de 
porosidade, condutividade hidráulica saturada, e 
potencial de capilaridade foram determinados com 
base nas características físicas dos solos de cada ho-
rizonte de solo para cada plano discretizado da ba-
cia.  
 
Infiltração do solo  
 

O modelo Kineros possui um algoritmo de 
infiltração que permite uma aproximação física para 
a redistribuição da água no solo, incluindo a capaci-
dade de recuperação de infiltração durante perío-
dos de estiagens e determinando o percentual de 
infiltração depois deste período sem chuva. O mo-
delo de infiltração descreve a capacidade de infiltra-
ção fc como uma função da profundidade infiltrada 
I, e necessita de quatro parâmetros básicos para 
descrever as propriedades de infiltração, que são: 
(a) condutividade hidráulica efetiva saturada do solo 
Ks (m/s); (b) capilaridade integral G (m); (c) poro-
sidade φ; e (d) índice de distribuição dos tamanhos 
dos poros λ. Há também um parâmetro opcional Cv, 
o qual descreve a variação aleatória no espaço das 
propriedades hidráulicas do solo, e uma variável 
relacionada ao evento denominada de saturação 
relativa inicial da camada superior do solo Si, defini-
da como θi/φ, na qual θi é a umidade inicial do solo. 

O modelo geral para a infiltrabilidade fc 
(m/s) é dado, como uma função da profundidade 
infiltrada I (m), por: 
 







−
α

+= α 1
1 BIsc e

Kf      (2) 

 
onde B é (G + h)(θs — θi), combinando os efeitos da 
franja capilar, G (m), altura do escoamento h (m), e 
a capacidade de armazenamento unitária ∆θ = (θs — 
θi), na qual θs é a umidade de saturação do solo. O 
parâmetro α representa o tipo de solo; i.e, próximo 
de 0 para areia, neste caso a equação (2) se aproxi-
ma da equação de Green-Ampt; e α é próximo de 1 
para um solo franco misto, em tal caso a equação 
(2) representa a equação de infiltração de Smith-
Parlange. Como já mencionado, neste modelo existe 
uma redistribuição de água no solo, pois é conside-
rado que existindo uma estiagem prolongada du-
rante o evento de chuva o solo deve secar. O méto-
do de redistribuição e reinfiltração usado no mode-
lo é descrito em Smith et al. (1993). 
 
Erosão nos planos e canais  
 

A equação geral usada para descrever a di-
nâmica dos sedimentos em qualquer ponto é dada 
pelo balanço de massa, similar ao escoamento cine-
mático da água nos planos: 
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onde Cs é a concentração de sedimentos (m³/m³), Q 
é a vazão (m³/s), A é a área da seção transversal do 
escoamento (m²), e(x,t)  é a taxa de erosão do solo 
do leito (m²/s), e qs é a taxa de entrada lateral de 
sedimentos nos canais (m²/s). Nos planos, e(x,t) é 
assumida como sendo composta de dois principais 
componentes, pela produção de solo erodido pelo 
impacto das gotas de chuva no solo descoberto, e 
pela erosão hidráulica (ou deposição) devido à inte-
ração entre a força de cisalhamento da água no solo 
solto do leito e a tendência das partículas do solo se 
sedimentarem sob a força da gravidade. Assim, a 
taxa total de erosão é um somatório da taxa de ero-
são pelo impacto das gotas de chuva es e a taxa de 
erosão hidráulica eh: 
 

hs eee +=        (4) 
 

A taxa de erosão pelo impacto da chuva é 
estimada como: 
 

2rece hc
fs

h−=        (5) 
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onde r é a chuva efetiva (m/s), cf é uma constante 
relacionada ao solo e às propriedades da superfície, 
e e-chh é um fator que representa a redução na erosão 
causada pelo aumento da altura da água. O parâme-
tro ch representa a efetividade do molhamento da 
água superficial, assumido como sendo igual a 
364,0. A taxa de erosão hidráulica (eh) é estimada 
como sendo linearmente dependente da diferença 
entre a concentração de equilíbrio e a concentração 
corrente de sedimento, dada por: 
 

( )ACCce smgh −=       (6) 

 
onde Cm é a concentração na capacidade de trans-
porte em equilíbrio, Cs = Cs(x,t) é a concentração de 
sedimento local corrente, e cg é um coeficiente de 
taxa de transferência (s-1), que é computado por: 
 

h
v

Cc Sog =  se  Cs ≤ Cm (erosão)  ou 

h
v

c S
g =   se  Cs > Cm (deposição)    (7) 

 
onde Co é o coeficiente de coesão do solo, e vs é a 
velocidade de queda da partícula (m/s). O modelo 
usa a relação da capacidade de transporte de Enge-
lund e Hansen (1967), e a velocidade de queda da 
partícula é calculada pela seguinte equação: 
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D
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onde g é a aceleração gravitacional (m/s²), ρs é a 
densidade relativa do sedimento, igual a 2,65, d é o 
diâmetro do sedimento (m), e CD é coeficiente de 
resistência da partícula, que é uma função do núme-
ro de Reynolds: 
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sendo Rn o número de Reynolds, dado por Rn = 
vsd/ν, onde ν é a viscosidade cinemática da água 
(m²/s). As equações de erosão citadas são aplicadas 
para cada um dos cinco tamanhos de classes das 
partículas, que são usadas para descrever um solo 
quando existe uma variação do tamanho das mes-
mas. As equações (2-9) são resolvidas numericamen-
te para cada espaço de tempo usado nas equações 
de escoamento, e para cada classe de tamanho de 
partícula. A Tabela 2 mostra um resumo dos valores 
dos parâmetros utilizados no presente estudo. 

Tabela 2 — Parâmetros do Kineros para a bacia do Cuiá 
 

Parâmetros 
Camadas 

Superior Inferior 
Capilaridade média do solo, 
G (mm) 

20—46 12—23 

Cond. hidr. saturada do solo, 
Ks (mm/h) 

3—3,6 0,5—0,8 

Fração volumétrica de rocha, Ro 0,1—0,2 0,1—0,2 
Porosidade, φ 0,15—0,45 0,13—0,25
Espessura da camada superior, 
H (mm) 

300—550 - 

Espaço da microtopografia, Sp (m) 0,1—0,3 - 
Altura da interceptação, In (mm) 0,76—0,90 - 
Saturação inicial do solo, Si 0,4—0,9 - 
Fração da cobertura vegetal, C 1—2 - 
Coeficiente de Manning, n 0,06—0,08 - 
 
 

Finalmente, os valores calculados da produ-
ção de sedimentos para todos os planos discretiza-
dos da bacia (período 1994—2004) foram inseridos 
no SIG, para a elaboração dos mapas anuais de pro-
dução de sedimentos para a bacia do rio Cuiá atra-
vés do agrupamento de classes (produção de sedi-
mentos) usando o Módulo de Agrupamento de 
Passo Igual e utilizando a seguinte equação: 
 

g
v N

R minmáx VV −
=                 (10) 

 
onde Rv é a amplitude dos valores de cada grupo, 
Vmáx é o valor máximo do atributo, Vmin é o valor mí-
nimo do atributo, e Ng é o número de grupos. 
 
Áreas com riscos de inundação 
 

Inicialmente, foi realizado o reconhecimen-
to no campo das áreas sujeitas à inundação (máxima 
cota atingida pela água), de acordo com o relato de 
moradores e ocorrências registradas na Defesa Civil. 
Esse reconhecimento possibilitou a delimitação de 
cota de inundação com o auxílio de um GPS e um 
altímetro, e, assim, foi gerada uma base de dados 
sobre as características hidrográficas do terreno com 
base nas cartas planialtimétricas do INTERPA (Insti-
tuto de Terras e Planejamento Agrícola da Paraíba) 
e nos pontos cotados com variação de centímetros 
obtidos junto a SEPLAN (Secretaria Planejamento, 
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente) em 
levantamento topográfico. A digitalização das cartas 
foi realizada com o auxílio do SPRING, depois de 
receber uma preparação no IMPIMA que é um dos 
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módulos de integração do SPRING. Com o IMPIMA 
foi possível a transformação da extensão TIFF (Tag-
ged Image File Format) para a extensão nativa do S-
PRING, o GRIB (Gridded Binary), um formato de 
valores de ponto de grade expresso no modo biná-
rio. Após esse processo, foram digitalizadas as curvas 
de nível e a rede de drenagem, e foram indicados os 
valores das curvas de nível com referências de Z 
(altitude). Em seguida, foi gerada a grade retangu-
lar que é um modelo digital que aproxima superfí-
cies através de um poliedro de faces retangulares. 

Terminado o processo pelo qual foi gerada 
a grade retangular, foi criado um plano de informa-
ção cadastral contendo a representação vetorial dos 
rios e drenos existentes na bacia (Silva et al., 2006). 
Finalmente, foi construído um arquivo contendo as 
cotas de inundação com o nome de cada rio, a cota 
de inundação e a distância do ponto até a sua nas-
cente, como mostra a Tabela 3. 
 

Tabela 3 — Rios e valores das cotas encontradas 
 

NOME DO 
RIO 

DISTÂNCIA DO 
PONTO INICIAL 
A JUSANTE (m) 

VALOR 
DE COTA 

(m) 
CUIÁ 0,00 3,90 
CUIÁ 3905,00 5,00 
CUIÁ 5315,00 7,70 
CUIÁ 6245,00 7,70 
CUIÁ 10500,00 10,20 
MANGABEIRA 0,00 8,30 
MANGABEIRA 513,00 9,70 
MANGABEIRA 1449,00 10,10 
MANGABEIRA 2299,00 10,30 
MANGABEIRA 2901,00 9,80 
LARANJEIRA 0,00 10,30 
LARANJEIRA 689,00 10,20 
LARANJEIRA 1087,00 10,00 
LARANJEIRA 2321,00 10,10 
LARANJEIRA 4928,00 9,90 
SONHAVA 0,00 10,10 
SONHAVA 314,00 9,70 
SONHAVA 667,00 10,10 
SONHAVA 920,00 9,90 
SONHAVA 2217,00 9,50 

 
 

A partir dos níveis de água e da base carto-
gráfica usada com equidistância das curvas de nível 
de 5 em 5 metros, foi possível gerar o mapa de i-
nundação, com auxílio da ferramenta mancha de 
inundação baseado em funções do MIKE, disponível 
no SPRING. 

Deslizamento na bacia 
 

Para o estudo de deslizamento, utilizou-se a 
técnica de suporte a decisão AHP - Processo Analíti-
co Hierárquico. Primeiramente, foram selecionados 
os temas que compõem os diferentes fatores contri-
buintes do processo de deslizamento (declividade, 
geologia, geomorfologia e uso do solo). Em seguida, 
foram escolhidos os critérios de comparação entre 
os diferentes temas e atribuídos os pesos de contri-
buição de cada tema para o processo de deslizamen-
to, como mostrado na Tabela 4.  

Tomando-se como base a técnica do AHP 
do SPRING, decidiu-se que na hierarquia que con-
tribui para os deslizamentos dos temas trabalhados, 
a declividade é mais importante que a geologia, 
seguindo pela geomorfolgia e do uso do solo. Assim 
indicando ao software que tema é mais importante 
que o outro. 
 

Tabela 4 - Critérios usados no suporte a decisão 
 
Critério 1 Peso Critério 2 

Declividade 4
Moderada-

mente melhor 
Geologia 

Declividade 5 Melhor 
Geomorfolo-

gia 
Declividade 5 Melhor Uso do Solo 

Geologia 2
Um pouco 

melhor 
Geomorfolo-

gia 
Geologia 3 Algo melhor Uso do Solo 
Geomorfolo-
gia 

2
Um pouco 

melhor 
Uso do Solo 

 
 

Após selecionar os fatores que serão combi-
nados e estabelecer a importância relativa de cada 
um deles, é possível obter através do SPRING uma 
indicação da consistência de seu julgamento. Para 
essa operação, a Razão de Consistência foi 0,036, e 
os pesos aplicados em cada um dos temas foram 
Declividade = 0,592, Geologia = 0,205, Geomorfolo-
gia = 0,123, Uso do Solo = 0,080. Os desenvolvedores 
do SPRING aconselham que o índice de consistên-
cia seja sempre menor que 0,1. Se o índice de con-
sistência da análise for maior que 0,1, considera-se a 
possibilidade de se refazer o julgamento, caso con-
trário o programa não realiza os cálculos de ponde-
ração. Como resultado, esta função do SPRING gera 
uma estrutura de programa na linguagem LEGAL, 
que foi completado com as informações específicas 
sobre os dados nos quais se deseja aplicar o proce-
dimento. 
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Uso adequado do solo na bacia 
 

Para a construção do mapa síntese das variá-
veis encontradas no decorrer do trabalho, defini-
ram-se cinco cenários de riscos para a bacia do rio 
Cuiá e realizou-se um cruzamento entres os temas. 
Esses cenários foram representados da seguinte 
forma: Cenário de risco muito alto — R5, Cenário de 
risco alto — R4, Cenário de risco médio — R3, Cená-
rio de risco baixo — R2 e Cenário sem risco — R1. 
Para o cruzamento, foi utilizada a expressão de 
comparação booleana envolvendo atributos espaci-
ais como a operação “||” OU-lógico (união) e “&&” 
E-lógico (intercessão). 

No cenário R5 estão as áreas onde existe a 
maior suceptividade a deslizamento, sobreposta às 
áreas impermeáveis, com áreas de alta produção de 
sedimentos, ou seja, entre 2316,25 à 3088,34  
ton/ano/km2.No cenário R4 estão as áreas onde 
existe um risco muito alto ao deslizamento, sobre-
posta às áreas pouco permeáveis, com áreas com 
produção de sedimentos entre 1544,17 à 2316,25 
ton/ano/km2. O cenário R3 é representado pelas 
áreas onde existe alto risco ao deslizamento, sobre-
postas às áreas moderadamente permeáveis, com 
áreas que produzem sedimentos entre 772,08 à 
1544,17  ton/ano/km2. O cenário R2 corresponde as 
áreas onde existe um risco moderado ao desliza-
mento, sobrepostas às áreas permeáveis, com áreas 
que produzem sedimentos entre 0,075 à 772,08  
ton/ano/km2. Já no cenário R1 estão as áreas onde 
existe risco Nulo ou Baixo ao deslizamento, sobre-
postas às áreas muito permeáveis, com áreas que 
tenham produção de sedimentos menores que 
772,08 ton/ano/km2. 
 
 
RESULTADOS  
 
Graus de impermeabilidade do solo 
 

A partir da metodologia descrita, obteve-se 
como resultado um mapa com os diferentes graus 
de impermeabilização do solo, com base na sobre-
posição (overlay) de três mapas: o do uso do solo, o 
de solo (pedológico) e o de adensamento urbano. 

Baseado nos critérios estabelecidos (Tabela 
1), foi possível construir um mapa da espacialização 
(Figura 2) do grau de impermeabilidade da bacia, 
segundo as cinco classes pré-estabelecidas: muito 
permeável, permeável, moderadamente permeável, 
pouco permeável e impermeável.  
 

 
 

Figura 2 - Mapa de impermeabilização do solo 
da bacia do rio Cuiá. 

 
 

A classe Muito Permeável foi obtida através 
da sobreposição de áreas onde a cobertura do solo 
não possuísse materiais que pudessem selá-lo, como 
asfalto, concreto, grande superfícies de rochas ex-
postas, e solos muito adensados de textura argilosa. 
Esta classe engloba áreas de vegetação natural e 
reflorestamento, ou seja, áreas sem cobertura im-
permeável, a qual totalizou 15,39 km2 da bacia. A 
classe Permeável é a sobreposição de áreas com 
baixa ocupação e com um nível baixo de adensa-
mento ocupacional, como os loteamentos em fase 
inicial de instalação, e com cultura e pastagem, on-
de predominam as áreas permeáveis (sem cobertu-
ra) com poucas edificações e com solos arenosos, 
totalizando uma área de 5,31 km2. A classe Modera-
damente Permeável indica áreas mais adensadas e 
consolidadas com início de ocupação. Esta classe 
apresentou, em alguns casos, devido ao médio/alto 
padrão de infraestrutura de algumas áreas, um grau 
de impermeabilização que pode estar mais estabili-
zado devido ao tipo do uso e tamanho das proprie-
dades, com considerável presença de áreas verdes, 
arborização, praças e quintais. Esta classe ainda é 
composta de solos argiloarenosos, a qual dificulta a 
infiltração mesmo em áreas consideradas permeá-
veis pelo tipo de uso, e representa uma área de 
10,38 km2. A classe Pouco Permeável descreve as 
áreas de uso predominantemente residencial, como 
novos conjuntos habitacionais com um menor nú-
mero de ruas pavimentadas, onde o adensamento 
de construções é ainda maior em relação à classe 
Moderadamente Permeável, com a presença signifi-
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cativa de construções verticais de pequeno porte. A 
ocupação do solo tem padrão ordenado e ocupa 
uma área de 4,56 km2. A classe Impermeável refere-
se a áreas onde o adensamento urbano é alto e pra-
ticamente todos os espaços já foram edificados, com 
algumas poucas exceções. Estas áreas localizam-se, 
principalmente, na região mais central dos aglome-
rados urbanos do conjunto habitacional Mangabei-
ra, sem presença de áreas arborizadas em alguns 
parques, tornando-se assim uma área praticamente 
impermeabilizada com áreas edificadas, ruas asfalta-
das, com um padrão de ocupação variado, equipa-
mentos institucionais, áreas comerciais e ainda con-
tendo pequenos edifícios, totalizando uma área de 
4,37 km2.  
 
 
Espacialização hidrossedimentológica  
 

A Figura 3 mostra a espacialização da pro-
dução de sedimentos para cada plano discretizado 
da bacia a partir da precipitação diária observada 
para o período compreendido de 1994—2004. De 
acordo com a representação espacial da estimativa 
da produção de sedimentos da bacia do rio Cuiá, 
segundo as classes de produção de sedimentos cal-
culada através da modelagem hidrossedimentológi-
ca com o modelo físico Kineros e implantada no 
SIG, nota-se que mais de 90% da bacia apresenta 
alta susceptibilidade ao processo erosivo. 
 
 
 

 
 

Figura 3 - Espacialização da produção de sedimentos 
de 1994 a 2004 na bacia do rio Cuiá. 

 

Áreas com riscos de inundação 
 

A partir dos níveis de água e da base carto-
gráfica usada, com equidistância das curvas de nível 
de 5 em 5 metros, foi possível gerar o mapa de i-
nundação com o auxílio da ferramenta para mancha 
de inundação baseada em funções do modelo hi-
drodinâmico MIKE que está disponível no SPRING. 
Com estes dados, foram obtidos os polígonos de 
inundação, com a base cartográfica citada anterior-
mente, para gerar o mapa com as áreas de inunda-
ção (Figura 4). 
 

 
 

Figura 4 — Mapa das áreas com potencial de inundação 
da bacia do rio Cuiá. 

 
 

A partir da análise realizada, verificou-se 
que os níveis das cotas de inundação ficam em torno 
de 3,90 a 10,20 m acima do nível do mar, com uma 
área de 1,56 km2, próxima a foz do rio Cuiá e locali-
zada ao leste da bacia, nos bairros de Barra do Gra-
mame e Costa do Sol, mais precisamente na Praia do 
Sol. O risco de inundação nesta área é maior para os 
moradores que residem próximo ao rio. No rio So-
nhava, na parte nordeste da bacia do Cuiá, entre os 
bairros de Mangabeira e Costa do Sol, foi encontra-
da outra área com risco de inundação, atualmente 
observa-se que esta área ocorre uma grande ausên-
cia de ocupação, por se tratar de uma área de ex-
pansão urbana com uma pequena presença de vege-
tação. No rio Mangabeira, na parte sudeste da bacia, 
no bairro de Barra do Gramame, existe uma área de 
inundação, mas com o risco muito baixo pela au-
sência de ocupação e área essa ocupada com man-
gue e com culturas de subsistência nas partes de 
solos aluviais. 
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As manchas de inundação, encontradas na 
parte norte da bacia, nos bairro de Mangabeira, José 
Américo, Jardim Cidade Universitária e Cidade dos 
Colibris, são as mais problemáticas por serem áreas 
com a maior taxa de adensamento urbano e onde 
existem aglomerados subnormais (favelas) registra-
dos pela Defesa Civil já com registro de inundações, 
como é o caso de comunidades em Mangabeira e na 
Cidade dos Colibris. Apesar do diagnóstico prelimi-
nar apresentado neste estudo, algumas regiões estão 
aparentemente seguras em relação a inundações. 
Entretanto, é importante salientar que o acúmulo 
de lixo e à má drenagem superficial do terreno po-
dem contribuir para o agravamento de problemas 
de inundação ao longo do tempo. 
 

 
 

Figura 5 — Mapa de riscos de deslizamento na 
bacia do rio Cuiá. 

 
 
Riscos de deslizamento na bacia 
 

A avaliação ambiental efetuada através da 
análise do suporte à decisão permitiu a delimitação 
de diferentes setores com níveis de risco distintos, 
fruto das condições naturais e das formas de ocupa-
ção antrópica, mais ou menos impactantes, do meio 
físico, representadas por Cartogramas Digitais Clas-
sificatórios envolvendo Riscos e Potenciais (Declivi-
dade, Geologia, Relevo e Uso do Solo). Os riscos de 
deslizamento são legendados segundo uma ordem 
hierárquica para as categorias ou classes: Nula ou 
Baixa, Moderada, Alta, Muito Alta e Susceptível 
(Augusto Filho, 2001). Foi encontrada na bacia do 
rio Cuiá uma área de 36,84 km2 com susceptibilida-
de nula/baixa, onde o perigo de ocorrência de des-
lizamentos é praticamente inexistente; 2,70 km2  

com áreas de Moderado risco, nessas áreas podem 
ocorrer deslizamentos por eventos chuvosos extre-
mos, e chuvas prolongadas de intensidade modera-
da; 0,39 km2 com risco Alto de deslizamento, são 
áreas em encostas retilíneas com declive entre 16 e 
30%; 0,04 km2 enquadrados na classe Muito Alta, 
com declividade maior que 30%; e uma área de 0,01 
km2 na classe Susceptível, cujas áreas possuem uma 
combinação de alta declividade, maior que 30%, e 
encostas retilíneas (Figura 5). 
 
Uso adequado do solo na bacia 
 

Com as análises e em conjunto com os cená-
rios de riscos de inundação, deslizamento, erosão e 
impermeabilização. A Tabela 5 mostra um resumo 
do total de áreas ocupadas por cada cenário, e suas 
respectivas porcentagens. 
 

Tabela 5 — Cenários de graus de riscos de inundação e 
erosão 

 
Cenário Área (km²) Porcentagem (%) 
R1 30,24 75,64 
R2 2,45 6,13 
R3 1,44 3,61 
R4 0,04 0,09 
R5 5,81 14,54 
Total 40,00 100,00 

 
 

Conforme a proposta inicial da pesquisa e-
lencou-se o uso adequado do solo levando em conta 
apenas as variáveis estudadas neste trabalho. O ce-
nário R5 corresponde à área de recuperação urba-
na, onde os problemas encontrados foram imper-
meabilização, erosão, inundação e deslizamento. A 
recuperação urbana sustenta-se em um retardamen-
to no crescimento urbano nesta área através de leis, 
tendo em vista que essa área é a mais ocupada e 
adensada da bacia. O cenário R4 corresponde a uma 
área de recuperação ambiental, pois os problemas 
encontrados foram riscos de deslizamento e imper-
meabilização. Nesse cenário, a recuperação seria em 
forma de reflorestamento nas vertentes. O cenário 
R3 corresponde à área de reestruturação urbana, 
com riscos de deslizamento, erosão e impermeabili-
zação. Esse cenário seria reestruturado por leis, pois 
é uma área ainda em grande crescimento urbano. O 
cenário R2 corresponde a uma área de conservação 
ambiental, pois o problema encontrado é o de desli-
zamento. Para esse cenário a preocupação seria 
conservar as áreas de encostas para evitar o agrava-
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mento dos poucos problemas e sua transformação 
em outro cenário. O cenário R1 corresponde à área 
de ocupação dirigida e com desenvolvimento eco-
nômico compatível, esse cenário seria destinado ao 
desenvolvimento de práticas de cultivos e ocupação 
urbana.  Chegou-se a um mapa síntese dos riscos 
examinados na área de estudo (Figura 6). Este mapa 
pode ser denominado de Uso Adequado com Base 
nos Riscos, ou poderia também ser chamando de 
Planejamento ou Zoneamento. 

 

 
 

Figura 6 — Mapa com áreas de riscos e adequação 
da bacia do rio Cuiá. 

 
 
CONCLUSÃO 
 
 

Cerca de 10% de toda área da bacia do rio 
Cuiá pode ser enquadrada na classe que contém o 
solo com mais de 95% de impermeabilidade e se 
encontra exatamente no bairro de Mangabeira, que 
é o mais populoso de João Pessoa. Foi observado 
também que independentemente do ano analisado, 
as cabeceiras da bacia do rio Cuiá sempre apresenta-
ram altos valores de produção de sedimentos. O 
aumento do escoamento superficial e a alta produ-
ção de sedimentos na bacia, que são transportados 
para os leitos dos rios, reduz a capacidade dos ca-
nais, provocando a inundação pelo transbordamen-
to do mesmo. Observa-se que na maior parte da 
bacia não existe deslizamento e que em apenas uma 
pequena parte da bacia, mais precisamente nas ver-
tentes do rio Cuiá, existe o risco de ocorrer. Reco-
menda-se a manutenção de um plano de contingên-
cia com um conjunto de procedimentos e de ações 
para atender as emergências no período das chuvas, 

pois existem áreas críticas com um alto risco de 
deslizamento. Pela análise realizada no presente 
trabalho, recomenda-se que o cenário R5 seja consi-
derado como sendo área de recuperação, onde os 
problemas encontrados foram de impermeabiliza-
ção, erosão, inundação e deslizamento; o cenário R4 
seja considerado como sendo uma área de recupe-
ração ambiental, pois os problemas encontrados 
foram deslizamentos e impermeabilização; o cenário 
R3 como área de reestruturação urbana, com pro-
blemas de deslizamento, erosão e impermeabiliza-
ção; o cenário R2 como sendo uma área de conser-
vação ambiental, pois o problema encontrado é o de 
deslizamento; e finalmente, o cenário R1 deve ser 
considerado como sendo área de ocupação dirigida 
e desenvolvimento econômico compatível. O S-
PRING se mostrou adequado para a realização des-
tas tarefas, embora tenha sido instável às vezes, devi-
do a constates travamentos, que levou a instalação 
de versões diferentes para a realização de determi-
nadas funções. 
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Spatial Analysis of Erosion and Flood Risks Within 
Cuiá River Basin 
 
ABSTRACT 
 

The present work aims to identify areas subject to 
flood, landslide and soil erosion within Cuiá river basin 
using GIS and runoff-erosion modeling. The flood, sedi-
ment yield, impermeabilization and landslide maps were 
integrated to obtain an adequate soil use map.  A synthesis 
map with the variable found was obtained, which provided 
five different scenarios according to the degree of risk. The 
relationship between the subjects was cross-matched using 
Boolean logic, i.e., union and intersection. A total of 
30.24 km², which is 75.64% of the basin, was associated 
with the R1 scenario (without risk). Thus, a large part of 
the basin is not in risk areas. The proposal for soil use and 
adequation suggested in this work based on the following 
variables (a) flood and landslide risks, (b) degree of im-
permeabilization , and (c) erosion, recommends that the R5 
scenario be designated as an urban recovery area, since it 
presents impermeabilization, erosion, flood and landslide 
problems; that the R4 scenario be an environmental recov-
ery area, as it is subject to risk of landslide and a high 
degree of impermeabilization; the R3 scenario could be an 
urban restructuring area, due to the problems of landslide, 
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erosion and impermeabilization; the R2 scenario could be 
an environmental conservation area, since there the only 
problem is landslides, and finally the R1 scenario could be 
an area for oriented occupation and for compatible econom-
ic development, since it does not present any risk. 
Key-words: Modeling, landslide, GIS, watershed 
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RESUMO 
 

A presença de compostos aromáticos no ambiente deve ser objeto de monitoramento, devido ao alto poder carcinogê-
nico e à capacidade de modificar a expressão de genes, desencadeando a formação das proteínas, cuja indução pode ser de-
terminada por técnica específica para hidrocarbonetos poliaromáticos (HPA’s), Bifenis Policlorados (PCB’s) e Dioxinas Or-
ganocloradas. Este artigo avalia a biodisponibilidade de compostos aromáticos em um reservatório (açude) receptor de águas 
pluviais de áreas industriais do Pólo Petroquímico de Camaçari (Bahia). Os testes têm base nas respostas biológicas em tilá-
pias, Oreochromis niloticus, expostas a amostras de água e sedimento. A análise baseou-se na indução enzimática envolven-
do a oxidação de xenobióticos que vem tendo grande sucesso como biomarcadores de exposição a HPAs e outros poluentes 
oriundos de atividades industriais. A utilização desta técnica é associada ao aumento de atividade enzimática nos hepatóci-
tos dos organismos, indicando o primeiro sinal para avaliar a indução e presença/ausência dos compostos aromáticos no 
ambiente. Os resultados dos testes indicaram que os peixes submetidos às amostras da área de estudo foram expostos a com-
postos aromáticos, por apresentarem um aumento enzimático significativo nos hepatócitos. Entretanto, esta contaminação 
pode ser definida como significativamente moderada, provavelmente devido a menor biodisponibilidade dos contaminantes 
presentes. O estudo desenvolvido permitiu o conhecimento e teste de uma nova tecnologia, auxiliando a preservação ambien-
tal e dos recursos hídricos da região. 
 
Palavras-chave: contaminação; poluição; compostos aromáticos; biomarcador; prevenção; impacto ambiental. 

 
INTRODUÇÃO 
 
 

Os ecossistemas aquáticos, de uma forma 
geral, se constituem em grandes receptáculos de 
efluentes, variáveis quanto a sua constituição e em 
quantidade e origem. A toxicidade de efluentes 
líquidos pode ser ocasionada por substâncias orgâ-
nicas ou inorgânicas, utilizadas nos processos produ-
tivos e auxiliares, nos diversos segmentos das ativi-
dades antrópicas. Para a avaliação dos efeitos destes 
contaminantes sobre a biota, alguns aspectos devem 
ser considerados, tais como biodisponibilidade e 
interação das várias substâncias (sinergismos e anta-
gonismos), que podem determinar a ocorrência e 
alterar a intensidade de um efeito tóxico, seja de 
efluentes tratados ou não. Outro aspecto a ser con-
siderado é a vazão de lançamento do efluente, em 
relação à do corpo receptor, pois é a partir desta 
relação (Carga Tóxica = Vazão x Toxicidade do 

efluente) que se estabelecerão os níveis de toxicida-
de aceitáveis para lançamento do efluente (CE-
TESB, 1990a; 1990b) em corpos receptores.    

Condições ambientais deletérias podem ser 
aumentadas pelo crescimento industrial. Particu-
larmente, os ecossistemas aquáticos têm sido os 
maiores prejudicados pelos impactos causados pelo 
número crescente de descargas de compostos quí-
micos estranhos a um organismo ou sistema biológi-
co (i.e. xenobióticos). A exposição de organismos à 
esses compostos, promove uma interação entre sis-
temas químicos e biológicos, que pode causar dis-
túrbios e/ou respostas adaptativas (Bainy et al., 
1996; Mendiondo et al., , 2002). Entretanto, as con-
centrações necessárias para causar efeitos letais e 
subletais nos organismos variam de acordo com o 
ambiente receptor, devido a grande variabilidade 
química no ecossistema aquático (Crapez, 2001).  

Poluição e degradação de qualidade de água 
restringem a utilização deste recurso (Paiva e Paiva, 
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2002). A caracterização dos recursos hídricos deve se 
dar com relação a sua quantidade e a sua qualidade, 
estando essas características intimamente relaciona-
das (Azevedo et al., 2003). A busca de ferramentas 
que visem análises quali-quantitativas de contami-
nantes em ecossistemas aquáticos, tornou-se um 
desafio contínuo para cientistas ambientais (CE-
TESB, 1990a). A Resolução 357/2005 do CONAMA 
passou a ser referência, em termos legislativos, ado-
tando a exigência do estudo de toxicidade dos eflu-
entes antes destes serem lançados ao corpo hídrico.  

Tendo em vista a complexidade causada pe-
la interação dos agentes químicos, os efeitos biológi-
cos dos efluentes não podem ser caracterizados sim-
plesmente por análises químicas tradicionais. Análi-
ses físico-químicas permitem a identificação e quan-
tificação de poluentes, mas não determinam sua 
toxicidade. O uso integrado de análises físicas, quí-
micas e ecotoxicológicas é uma estratégia mais efici-
ente para avaliar o risco ambiental (Bertoletti 1990; 
Costan et al., 1993) e, consequentemente, prevenir 
danos. 

Através de bioensaios, utilizando exemplares 
da biota local, se pode atuar de forma proativa, além 
de reativa, em relação a possíveis impactos causados 
por xenobióticos no ecossistema receptor (Santana 
et al., 2002). O uso de biomarcadores e de outros 
ensaios ecotoxicológicos apresentam um grande 
potencial no sentido de predizer danos ecológicos e 
riscos à saúde, sendo utilizados como ferramentas de 
avaliação de impacto ambiental e de biomonitora-
mento por serem considerados instrumentos pre-
ventivos em programas de controle de qualidade da 
água.  

Este artigo avalia a biodisponibilidade de 
compostos aromáticos em um reservatório (açude) 
receptor de águas de áreas industriais do Pólo Pe-
troquímico de Camaçari (Bahia). A investigação 
visou detectar a biodisponibilidade de compostos 
aromáticos, utilizando novas metodologias para 
elucidar como os estressores são capazes de modifi-
car a expressão de genes, desencadeando a forma-
ção das proteínas, cuja indução foi determinada 
pela técnica específica para HPAs, PCB’s e Dioxinas 
Organocloradas. Esse estudo possibilitou o conhe-
cimento e teste de uma nova tecnologia voltada à 
preservação ambiental e dos recursos hídricos da 
região.   
 
 
O USO DE BIOMARCADORES 
 

Os biomarcadores são definidos como alte-
rações biológicas de aviso, que expressam a exposi-

ção e podem expressar os efeitos tóxicos dos polu-
entes presentes no ambiente (Lam & Wu, 1999; 
Bainy, 2001). Características como predição (early 
warning — antecipação), sensibilidade, especificida-
de e baixo custo, fazem dos biomarcadores uma 
ferramenta útil em programas de monitoramento 
ambiental. 

O uso do citocromo P-450 como biomarca-
dor de exposição e efeito, apresenta vantagens sobre 
outros biomarcadores por ser específico para indicar 
preventivamente locais poluídos por hidrocarbone-
tos aromáticos e PCBs. Como a indução deste siste-
ma enzimático envolve reações defensivas iniciais do 
organismo em resposta a estes estressores, possibilita 
ações preventivas contra efeitos mais profundos que 
poderiam se manifestar, em última instância, como 
alterações em populações, comunidades ou mesmo 
em todo o ecossistema. A mesma técnica pode ser 
usada para obtenção de respostas orgânicas, como 
indicadoras em estudos de recuperação de áreas já 
degradadas. 

Os citocromos P450 (CYP) constituem uma 
grande família de hemoproteínas, encontradas nas 
membranas do retículo endoplasmático dos hepató-
citos e de outras células corporais (Ehlers-Marcussen 
& Barra, 1997; Bistolas et al., 2005), responsáveis 
pela biotransformação de compostos orgânicos, 
promovendo a catálise da monooxigenação de uma 
diversidade de substratos hidrofóbicos (Nebert, 
2000; Bainy et al., 2001; Axarli et al., 2005; Siroka et 
al., 2005).  

Em peixes o CYP1A é o principal compo-
nente da fase I de biotransformação de xenobióti-
cos, induzido por contaminantes orgânicos, tais 
como hidrocarbonetos policíclicos aromáticos 
(HPAs). A atividade de etoxiresorufina-O-desetilase 
(EROD) é catalisada principalmente por CYP1A em 
fígado de diversas espécies, sobretudo em peixes. A 
expressão da atividade EROD é a metodologia mais 
empregada para determinação da atividade catalíti-
ca do CYP1A, embora seja uma medida indireta da 
expressão da proteína, que vem sendo comumente 
utilizada como primeiro sinal para se avaliar sua 
indução, devido à sua elevada sensibilidade e especi-
ficidade à exposição (Huevel al., 1995; Sleiderink et 
al., 1995; Adams et al, 1996; Burgeot et al., 1996; 
Pedroza et al., 2002; Rees et al, 2005).  
 
MATERIAL E MÉTODOS 
 
Área de estudo 
 

A área de estudo compreende um corpo re-
ceptor de efluentes e drenagem pluvial de áreas 
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P5 

P3

P4

P2 P1

P8
P7 

P6 

Bacia 

Bacia II 

industriais, localizada no Pólo Petroquímico de Ca-
maçari. Este complexo industrial situa-se entre os 
municípios de Camaçari e Dias D´Ávila, na região 
metropolitana de Salvador, a cerca de 56 km desta 
capital, sendo integrado por diversas indústrias do 
ramo petroleiro que iniciaram sua operação na dé-
cada de 70 e que vêm aumentando a sua produção. 

Efluentes não orgânicos são lançados sem 
nenhum tratamento e contaminantes tóxicos podem 
estar presentes no açude. Apesar da presença de 
placas informativas de proibição de uso para fins de 
pesca, o açude é utilizado para este fim por pessoas 
de baixa renda, podendo acarretar sérios danos a 
saúde da população pela ingestão de organismos 
contaminados. O primeiro aspecto a ser considera-
do quando são avaliados os efeitos induzidos por 
contaminantes químicos presentes na biota (respos-
tas biológicas) é que, em ambientes naturais, o or-
ganismo pode estar exposto a uma miríade ou mis-
tura de diferentes contaminantes ao mesmo tempo 
(efeitos sinérgicos) (Rand et al., 1994).   
 
Amostragem 
 

Os organismos utilizados nos ensaios (Tilá-
pia do Nilo — Oreochromis niloticus) foram fornecidos 
pelo Departamento Nacional de Obras contra as 
Secas (DNOCS), onde foram criados sob condições 
controladas, livres de contaminação. As coletas de 
água e sedimento do local de estudo foram realiza-
das em 6 campanhas, 3 delas no período de seca e 3 
em período chuvoso. 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1 — Localização do açude de retenção de efluentes 

e pontos de amostragem 
 

Os pontos de amostragem foram definidos 
em função da localização e importância dos mesmos 
para análise, com base nas contribuições dos efluen-
tes das empresas. Foram definidos oito pontos amos-
trais indicados como P1 a P8, sendo: P1 — Borda 
oeste do açude; P2 - Borda leste do Açude; P3 — 
Parte mais profunda do Açude; P4 — Interior do 
Açude (próximo à chegada das ruas Hidrogênio) e 
P5 — Interior da Bacia do Cobre. Os pontos P6 — 
Canal da Bacia do Cobre; P7 — Canal de Reversão do 
Açude I e P8 — Canal Final. Nos pontos P1 a P5 fo-
ram coletadas amostras líquidas (Garrafa Van Dorn) 
e sedimento (Draga de Pettersen). Nos pontos P6 a 
P8 foram coletadas somente amostras líquidas, por 
se tratar de um canal. As amostras coletadas foram 
levadas ao LABIOMAR, onde o trabalho experimen-
tal foi realizado obedecendo a protocolos do labora-
tório (CETESB, 1990a; CETESB,1990b; Nascimento, 
2000; Nascimento, 2002).  
 
Exposição dos organismos 
 

As amostras foram testadas em aquários com 
capacidade de 10L, distribuídas em 5 réplicas por 
ponto. Para os testes com água superficial foram 
utilizados 4L de amostra/aquário e para os testes 
com sedimento usados 300g da amostra/aquário nos 
quais foi adicionada água de diluição, perfazendo 
um volume total de 4L no aquário. Em cada aquário 
foi colocado um (01) peixe (juvenil de tilápia), o 
qual foi exposto por vinte e quatro (24) horas sob 
condições ambientais adequadas, incluindo aeração.  

Antes e no final dos testes foram determi-
nados parâmetros físico-químicos como temperatu-
ra, pH, salinidade e oxigênio dissolvido, através de 
aparelho multiparâmetro; nitrato, amônia e dureza 
da água, pela técnica descrita no Standard Methods 
(1995); além da determinação de carbono orgânico 
por calcinação e da granulometria. Os valores medi-
dos foram comparados com os limites estabelecidos 
pela Resolução CONAMA nº 357/05 para classifica-
ção de uso da água. 

De acordo com a resolução CONAMA nº 
344/2004, que rege as diretrizes de dragagem de 
sedimentos, foi feita a comparação pelo nível 1 “li-
miar abaixo do qual se prevê baixa probabilidade de 
efeitos adversos à biota” para identificar pontos que 
apresentem algum risco.  
 
Determinação da fração citosólica 
 

Após a exposição, todos os peixes foram sa-
crificados, mensurados e pesados. O fígado de cada 
animal foi extraído, pesado, divido em 4 partes. Para 
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a realização dos testes, ½ do fígado foi lavado com 
KCl 0,15 M para remoção dos resíduos de sangue; e 
em seguida mergulhado em nitrogênio líquido (pa-
ra rápido congelamento) e armazenado em freezer -
80ºC para uso posterior. Fígados de 5 peixes, prove-
nientes de cada ponto amostral (P1 a P5), foram 
homogeneizados com solução tampão de fosfato 
com inibidor de protease, em uma proporção de 2 
mL da solução para cada 0,5 g de tecido, usando-se 
um homogeneizador mecânico. Homogenados he-
páticos foram aliquotados em 3 microtubos de 2 mL, 
destinados à quantificação da atividade EROD e 
determinação de proteínas totais, segundo metodo-
logia de Bradford (1976), com adaptações para mi-
croplaca (Parente et al., 2004). O material reservado 
para EROD foi subseqüentemente centrifugado a 
9000g por 30 min à 4ºC, para obtenção da fração 
citosólica (S9) e armazenados em freezer -80ºC para 
posterior quantificação da atividade enzimática.  
 
Análise enzimática 
 

A atividade enzimática da Etoxiresorufina-
O-deetilase (EROD), foi determinada na fração 
hepática S9 através de ensaio descrito por Burker et 
al. (1985), modificado posteriormente por Pohl & 
Fouts (1980) e Klotz et al, (1984), com adaptações 
para utilização do KIT CYP1A1 EROD ACTIVITY 
(IKZUS, Itália). Nesta reação, o substrato (etoxire-
sorufina) é hidrolizado à formação do produto fluo-
rescente e estável (resorufina). A cinética enzimática 
pode ser seguida de 10 a 20 minutos com o uso de 
fluorímetro. Concentrações do substrato otimizado 
exógeno β-NADPH, juntamente com o uso de um 
tampão específico contendo inibidores de Diaforase 
e outras enzimas consumidoras de NADPH, permi-
tem um bom desempenho da atividade da CYP1A1 
EROD mesmo com baixas quantidades de homoge-
nizado cru ou sobrenadante, obtido por centrifuga-
ção a 9000g (fração pos-mitocondrial). Este proce-
dimento é bastante rápido como também confiável e 
de fácil reprodutibilidade. A quantidade de resoru-
fina formada foi mensurada, em triplicata a 30ºC 
(Imber et al., 1995).  

As dosagens foram realizadas em cubetas de 
quartzo, utilizando o espectrofluorímetro (Spectro-
fluorcephotometer-Shimadzu RF-5000), com excita-
ção de 550 nm, emissão de 582 nm e abertura da 
fenda 5 nm, no laboratório de Toxicologia Ambien-
tal da Escola Nacional de Saúde Pública - FIO-
CRUZ/RJ. A reação foi iniciada pela transferência 
1,850 mL da solução C (tampão de reação) e 3 µL 
de etoxiresorufina (Solução E) para a cubeta de 
quartzo e após 3 min pela adição de 50 µL (ou 100 

µL a depender da quantidade de proteínas totais 
obtidas) na fração S9. Após 2 min, adicionou-se 10 
µL de β-NADPH, e a florescência (RFU- relative 
fluorescence unit) foi medida  por um período total 
de 1,5 min, gerando um gráfico linear, através do 
qual foi obtido o ∆RFU (variação de intensidade de 
fluorescência). A quantidade de resorufina formada 
foi calculada através da equação da reta obtida na 
curva padrão de resorufina. A atividade da EROD foi 
calculada pela divisão da quantidade de resorufina 
formada (pmols) pela quantidade de proteínas to-
tais presentes na reação (pmols/mg de ptn), e pelo 
tempo de reação (pmols/mg proteínas/min) e, 
expressa em picomoles por minuto e por miligramas 
de proteínas da fração S9.  
 
Exposição de compostos aromáticos 
 

O Ascarel, tecnicamente chamado de Alo-
cloro 124, é um óleo resultante da mistura de hidro-
carbonetos, derivados de petróleo, utilizado como 
isolante em equipamentos elétricos, sobretudo 
transformadores. Seu uso foi proibido, no Brasil em 
1981, por apresentar risco ambiental avaliado com 
base em sua periculosidade em função da exposição 
(USEPA, 1986). A periculosidade está associada às 
potencialidades tóxicas intrínsecas da substância.  

Por ser um composto formado por uma mis-
tura de indutores de CYP1A1, ascarel foi utilizado 
no teste de controle positivo, empregando diferen-
tes tratamentos com quantificação da indução de 
Atividade EROD, obedecendo à mesma metodologi-
a. Nos tratamentos foram empregados: (a) uma 
concentração de 1:5 (1L da fração solúvel de ascarel 
+ 4L de água de diluição) e (b) um controle com 5L 
de água de diluição por réplica (C1 a C5); outro 
tratamento (c) foi por injeção intraperitonial com 
25µg/L e 100µg/L de ascarel. Os indivíduos expos-
tos a este último tratamento morreram antes de 24h 
e seus fígados não foram utilizados na análise. 

Neste trabalho, foram analisados os aromá-
ticos: benzeno, tolueno, etil-benzeno, xilenos e C9’s 
aromáticos na matriz água e sedimento. As análises 
foram realizadas no Laboratório de Cromatrografia 
e de Espectrometria do SENAI-CETIND, no muni-
cípio de Lauro de Freitas, BA, utilizando a técnica 
de cromatografia gasosa, para análise de poluentes 
prioritários voláteis [MCRO 018 (EPA-8260)]. Fo-
ram realizadas também análises químicas de aromá-
ticos [MCRO 018 (EPA-8260)] (Benzeno, Tolueno, 
Etil-benzeno, p+m+o xilenos, C9’s Aromáticos, Fe-
nol, Naftaleno, Fenantreno e Antaceno) e metais 
[MESP 110 (ASTM D5258/02)], (Mercúrio, Cobre, 
Chumbo, Zinco, Níquel, Cromo, Ferro, Manganês, 
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Alumínio, Cádmio e Arsênio), com o intuito de se 
conhecer a composição das amostras na água e no 
sedimento do açude.  

A quantificação de aromáticos em sedimen-
to foi realizada, tendo as amostras sido levadas em 
recipientes apropriados para a quantificação. Entre-
tanto, só foi possível realizar essas amostragens no 
período chuvoso. As análises foram realizadas por 
cromatografia gasosa 
 
Tratamento estatístico 
 

Os dados foram analisados usando-se o teste 
t de Student, a fim de comparar médias; One-way 
Analysis of Variance (ANOVA) e Tukey-Kramer 
Multiple Comparisons Test, para comparar as vari-
âncias das médias e comparação de médias múltiplas 
(GRAPHPAD INSTAT) entre os grupos amostrais e 
o controle. Diferenças significativas foram determi-
nadas adotando um nível de probabilidade de 0,05. 
Cálculos estatísticos foram realizados utilizando os 
programas MINITAB, EXCEL e ORIGIN 1.6.  

Para enriquecimento e exploração dos da-
dos, foram realizadas Análises de Componentes 
Principais — PCA, com o intuito de verificar as variá-
veis mais importantes dentre os resultados. Análises 
de correlação entre os parâmetros físico-químicos e 
quantificação da atividade EROD para cada ponto 
foram realizadas, com o intuito de investigar as pos-
síveis causas do aumento ou decréscimo da atividade 
EROD.  
 
 
RESULTADOS 
 
Resultados da Quantificação da Atividade EROD 
 

O resultado do teste de controle positivo uti-
lizando Ascarel demonstrou que a exposição (fração 
solúvel 1:5 v/v) ao poluente propiciou uma resposta 
cinco vezes maior que o controle negativo realizado, 
indicando uma atuação enzimática mais significativa 
do que com tratamento com injeção intraperitonial, 
cuja resposta da atividade apresentou aumento de 
duas vezes, quando comparada aos controles.  

Os resultados dos testes obtidos com água 
superficial (Figura 2) caracterizam o ambiente como 
poluído por indutores de CYP1A1, evidenciado pe-
las maiores concentrações de atividade EROD, em 
alguns pontos de amostragem, quando comparadas 
ao controle. Através da comparação das médias nos 
dois períodos amostrais observa-se que, no período 
seco, a biodisponibilidade de HPA nos pontos P1, 
P2 e P3 no Açude de Retenção do Complexo Básico 

diferiram do controle, enquanto que no período 
chuvoso apenas o P2 diferiu do controle.  

Os resultados dos testes obtidos com sedi-
mento (Figura 3) mostraram uma maior atividade 
enzimática EROD, quando comparados ao controle 
e também quando comparados aos resultados dos 
testes com água superficial, confirmando a evidência 
de um ambiente sedimentar poluído por indutores 
de CYP1A1. Com base em comparação de médias 
múltiplas, os pontos P2 e P3 diferiram significativa-
mente do controle, respectivamente nos períodos 
seco e chuvoso. Valores relativamente altos de HPAs, 
como benzeno, foram encontrados nas bacias de 
contenção, principalmente no P5 (Bacia do Cobre), 
onde entretanto a resposta EROD atingiu valores 
próximo ao controle negativo.  
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COMPARAÇÃO DE MÉDIAS MÚLTIPLAS (Período Seco) 

Valores unidos pela mesma linha não diferem significativamente (p > 0,05) 

Pontos de Amostragem  P1   P2   P3  P4  CTR.POS. CTR.NEG. P5 

Atividade EROD       77,6 53,3 35,6 7,7  10,00    7,58   6,64 

 (pmoles/mim/ml)      !..........!   !.....................! 

 

COMPARAÇÃO DE MÉDIAS MÚLTIPLAS (Período Chuvoso) 

Valores unidos pela mesma linha não diferem significativamente (p > 0,05) 

Pontos de Amostragem             P2       P4     CTR.POS.    P1      P3    CTR.NEG.      P5 

Teste de Atividade EROD      30,14   17,31      10,00        6,44   5,14        4,91         1,22 

       (pmoles/mim/ml)         !.........!    !........................................................................!   

 
Figura 2 - Valores médios da indução da atividade EROD 

(pmoles resorufina/mg proteína/min) em células 
hepáticas (fração S9) de tilápias (O. niloticus) 

expostas à água superficial. 
 

Considerando os altos valores de metais pe-
sados no sedimento e valores também relativamente 
altos de benzeno na água, detectados por análises 
químicas, supõe-se que a presença dos metais possa 
ter inibido a atividade EROD, visto que, os valores 
de metais obtidos através de análises químicas, fo-
ram altos em relação ao limite permissível pelas 
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Resoluções CONAMA nº 357/2005 e nº 344/2004. 
Entretanto, pontos que tiveram valores de atividade 
EROD significativamente altos, quando comparados 
ao controle, também apresentaram valores altos de 
metais, não se podendo confirmar assim, se o nível 
de metal, influenciou diretamente na inibição da 
atividade EROD. 
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COMPARAÇÃO DE MÉDIAS MÚLTIPLAS (Período Seco) 

Valores unidos pela mesma linha não diferem significativamente (p > 0,05) 

Pontos de Amostragem        P2         P3        P1        P5       P4      CTR.POS.  CTR.NEG. 

Teste de Atividade EROD  816,41  318,96  231,66 154,87  37,99     10,00           7,26 

       (pmoles/mim/ml)      !........!     !............................|       !....................................! 

                                                      

COMPARAÇÃO DE MÉDIAS MÚLTIPLAS (Período Chuvoso) 

Valores unidos pela mesma linha não diferem significativamente (p > 0,05) 

Pontos de Amostragem        P3         P2        P1        P4       P5      CTR.NEG.  CTR.POS. 

Teste de Atividade EROD  60,57    34,22    21,42  15,44   12,25       11,14           10,00 

       (pmoles/mim/ml)      !.......!      !.........................................................................! 

                                                              
Figura 3 - Valores médios da indução da atividade EROD 

(pmoles resorufina/mg proteína/min) em células 
hepáticas (fração S9) de tilápias (O. niloticus) 

expostas ao sedimento. 
 

Os pontos que apresentaram maiores con-
centrações de poluentes indutores de CYP1A foram 
as bordas da Bacia do Complexo (P1 e P2 — borda 
oeste e leste do açude, respectivamente). Os valores 
de atividade EROD no período chuvoso, foram mais 
baixos do que os relacionados ao período seco com 
exceção do P4 (interior do Açude — próximo ao 
ponto de chegada do canal da Rua Hidrogênio) 
(Matias et al., 2006; Rodrigues et al., 2006a; Rodri-
gues et al., 2006b; Lacerda et al., 2006a; Lacerda et 
al., 2006b). 
 
Resultados da análise dos Parâmetros Ambientais 
 

As análises físico-químicas realizadas duran-
te os experimentos indicaram pouca variação, e os 

valores obtidos se adequaram aos limites estabeleci-
dos pela Resolução CONAMA nº 357/05, relativos à 
qualidade da água no corpo receptor.  
 

Tabela 01 - Valores Médios dos metais analisados 
no período seco (linha superior) e período chuvoso 

(linha inferior) nas amostras de água superficial. 
 
Parâmetro Limite* P1 P2 P3 P4 P5 

Mercúrio 

(µg/L) 

<0,0002 0,980 0,819 0,390 0,493 0,130 

0,523 0,760 0,630 0,257 0,033 

Cobre 

(mg/L) 

<0,009 0,198 0,042 0,062 0,148 0,188 

0,040 0,046 0,049 0,024 0,169 

Chumbo 

(mg/L) 

<0,01 0,074 0,038 0,028 0,041 0,032 

0,033 0,034 0,024 0,026 0,026 

Zinco 

(mg/L) 

<0,18 0,277 0,065 0,068 0,197 0,058 

0,118 0,069 0,052 0,075 0,059 

Níquel 

(mg/L) 

<0,025 0,068 0,051 0,053 0,049 0,079 

0,030 0,035 0,039 0,032 0,034 

Cromo 

(mg/L) 

<0,05 0,036 0,023 0,017 0,025 0,010 

0,010 0,010 0,010 0,011 0,010 

Ferro 

(mg/L) 

<0,3 1,761 0,508 0,803 1,532 1,069 

1,418 0,689 0,446 0,776 0,365 

Manganês 

(mg/L) 

<0,1 0,361 0,146 0,188 0,342 0,049 

0,101 0,055 0,047 0,063 0,030 

Alumínio 

(mg/L) 

<0,1 4,731 1,306 1,494 2,740 0,886 

6,083 2,478 1,286 2,684 6,792 

Cádmio 

(mg/L) 

<0,001 - - - -  

0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 

Arsênio 

(mg/L) 

<0,01 - - - - - 

11,33 19,33 23,33 5,673 36,33 

* Limite Baseado na Resolução CONAMA nº. 357/2005 
 

Nas amostras de água superficial e sedimen-
to verificou-se a presença de metais traços essenciais 
e não essenciais como: Mercúrio, Zinco, Chumbo, 
Cromo, Ferro, Manganês e Alumínio (Tabelas 01 e 
02). Vale ressaltar que a maioria dos metais analisa-
dos apresentou valores muito acima dos limites esta-
belecidos pela resolução CONAMA 357/05.  

Os resultados das análises químicas revela-
ram que benzeno esteve presente em pelo menos 
um período, com volumes muito acima dos limites 
permissíveis (ver Figura 3), principalmente em pon-
tos do interior do Açude (P2 e P3), que também 
apresentaram uma alta indução de atividade EROD 
(Figuras 1 e 2). As análises para etil-benzeno (Figura 
4) e p+m+o Xilenos (Figura 5) demonstram que a 
área não sofre influência deste tipo de químicos de 
forma significativa. Os resultados obtidos no perío-
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do seco para tolueno revelam que existem pontos 
com valores aumentados acima do limite (Figura 6). 
Entretanto, quando comparados à atividade EROD, 
não há indicativo que a indução seja causada somen-
te por esse tipo de contaminante. 
 

Tabela 02 - Valores Médios dos metais analisados no 
período seco (linha superior) e período chuvoso 

(linha inferior) nas amostras de sedimento. 
 
Parâmetro Limite* P1 P2 P3 P4 P5 

Cobre (µg/Kg) 357,00 1135,0 2399,0 4181,3 1525,7 26394, 

949,67 1810,0 2385,8 945,33 6808,1 

Cromo 

(µg/Kg) 

373,00 190,33 206,33 148,67 148,33 169,67 

114,33 98,40 104,77 71,33 25,43 

Cádmio 

(µg/Kg) 

60,00 6,07 10,67 22,67 11,03 56,00 

9,87 18,20 30,90 9,50 7,50 

Níquel (µg/Kg) 180,00 431,67 449,33 441,67 403,00 1229,7 

160,33 203,33 347,00 86,43 253,73 

Chumbo 

(µg/Kg) 

350,00 182,67 185,67 229,00 210,00 617,67 

186,00 186,33 217,33 15,30 149,20 

Zinco (µg/Kg) 1230,00 1151,0 2123,0 3271,7 1365,7 2132,3 

1054,3 2120,0 3946,7 797,33 474,50 

* Limite Baseado na Resolução CONAMA nº. 357/2005 
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Figura 3 — Média dos valores de Benzeno (µg/L) 
analisados na água superficial. 
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Figura 4 — Média dos valores de Etil-benzeno (µg/L) 
analisados na água superficial. 
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Figura 5— Média dos valores p+m+o Xilenos (µg/L) 
analisados na água superficial. 
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Figura 6 — Média dos valores de Tolueno (µg/L) 
analisados na água superficial. 
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Figura 7 — Média dos valores de C9's Aromáticos 
(µg/L) analisados na água superficial. 

 
Os resultados das análises de compostos a-

romáticos no sedimento por cromatografia gasosa 
são apresentados na Figura 8. Foi detectado a pre-
sença dos aromáticos na maioria dos pontos amos-
trados, com o tolueno se sobressaindo no P1.  
 



Avaliação Ecotoxicológica em Corpos D’Água: Um Estudo de Caso do Açude do Polo Petroquímico de Camaçari, Bahia 

 40 

1

10

100

1000

Benzeno Tolueno o-Xilenos p+m-
Xilenos

Etil-
benzeno

Aromáticos (µg/Kg)

C
on

ce
nt

ra
çã

o 
( µ

g/
L

)
P1 P2 P3 P4 P5

 
 

Figura 8 — Média dos valores de Aromáticos 
(µg/Kg) analisados nos sedimentos. 
(OBS: Escala na base logarítimica) 

 
 

Os C9’s aromáticos apresentaram os maiores 
valores de registro nas análises realizadas no período 
chuvoso (Figura 7), diferentemente dos padrões 
encontrados na indução da atividade EROD. A reso-
lução CONAMA nº 357/05 não estabelece um valor 
de referência para estes contaminantes.  
 
Correlação entre EROD e parâmetros ambientais 
 

A correlação entre valores da atividade E-
ROD e dados de análises químicas, mostrou toxici-
dade associada à presença metais na água, no perío-
do seco e chuvoso, como Hg, Hg, Zn, Cr, Cu, Ni, Pb, 
Fe, Mn e Al (ver Tabelas 3 e 4). Além da influência 
desses metais, houve também correlação positiva 
(r2>0,7; p<0,05) com os compostos aromáticos ben-
zeno, tolueno, xilenos e etil-benzeno na água prin-
cipalmente na chamada bacia do cobre. 

No sedimento, houve correlação positiva en-
tre a atividade EROD e a presença de metais Cr, Cd, 
Cu, Ni, Pb e Zn, em todos os pontos do Açude do 
Complexo Básico e, na Bacia do Cobre (P5), apenas 
com o Cu. Em relação aos aromáticos, houve corre-
lação positiva com Etilbenzeno, m+p xilenos e 
o+xileno, principalmente na borda oeste e parte 
mais profunda do Açude.  

A toxicidade desses pontos, para a água su-
perficial, está associada principalmente à presença 
de benzeno, naftaleno, fenantreno e de ferro, na 
borda oeste (P1) e parte profunda do Açude (P3). 
No ponto P2 houve uma forte associação da toxici-
dade com DQO (r2 = 0,997; p <0,05). Para sedimen-
to, de modo geral, a toxicidade esteve associada à 
presença de metais e os aromáticos etilbenzeno e 
xilenos.  
 

Tabela 3 - Valores de correlação (r2 > 0,7; p<0,05) entre a 
atividade EROD das campanhas de período seco e resul-

tados de análises químicas, em cada ponto amostral. 
 

Matriz Pon-
to 

Correlação (r2>0,7; p<0,05) 

Água  P1 * 
super-
ficial 

P2 
DQO (0,997), Hg (0,994), Zn (0,730), 
Cr (0,999) 

 P3 Benzeno (0,869), Al (0,821) 

 P4 
Hg (0,999), Zn (0,881), Ni (0,756), Cr 
(0,941), Al (0,800) 

 P5 
DQO (0,800), Benzeno (0,911), To-
lueno (0,952), Xilenos (0,959), Cr 
(0,866), Fe (0,872) 

Sedim
ento 

P1 Cd (0,876), Zn (0,907) 

 P2 
Cr (0,861), Cu (0,866), Ni (0,773), Pb 
(0,911) 

 P3 
Cr (0,868), Cu (0,829), Ni (0,734), Pb 
(0,911) 

 P4 Cd (0,866), Zn (0,998) 
 P5 Cu (0,962) 

(*) Não apresentou correlação significativa (r2 > 0,7).  
 
Tabela 4 - Valores de correlação (r2 > 0,7; p<0,05) entre a 

atividade EROD das campanhas de período chuvoso e 
resultados de análises químicas, em cada ponto amostral. 

 
Matriz Pon-

to 
Correlação (r2>0,7; p<0,05) 

Água  P1 Pb (0,793), Cr (0,976) 
super-
ficial 

P2 
DQO (935), Cr (0,719) Mn (0,719) 

 P3 
Pb (1,000), Zn (1,000), Cr (1,000), 
Mn (0,756) 

 P4 
Benzeno (0,967), Hg (0,812), Pb 
(0,967), Cr (0,967), Zn (0,924) 

 P5 
Benzeno (0,944), Hg (0,867), Cr 
(0,867) 

Sedim
ento 

P1 
Cd (0,992), Cu (0,790), Ni (0,740), 
Pb (0,854), Zn (0,935 

 P2 Etilbenz (0,720), m+p xileno (0,970) 

 P3 
Etilbenz (0,977), m+p xileno (0,823), 
o-xileno (0,977) 

 P4 Cu (0,868) 
 P5 * 

 (*) Não apresentou correlação significativa (r2 > 0,7).  
 
 

Os valores de correlação em negrito indi-
cam os pontos onde houve toxicidade significativa 
em relação ao controle. 
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Figura 9 - Análise de Componentes Principais em 
Oreochromis niloticus através dos testes relacionados 
à indução da atividade EROD com os parâmetros 

ambientais analisados, durante o período seco. 
 
 

 
 

Figura 10 - Análise de Componentes Principais em 
Oreochromis niloticus através dos testes relacionados 
à indução da atividade EROD com os parâmetros 

ambientais analisados, durante o período chuvoso. 
 
 

Os resultados dos testes obtidos com água 
superficial e sedimento indicam que ecossistema 
aquático analisado está contaminado por indutores 
de CYP1A1 (que incluem HPAs carcinogênicos), o 
que foi evidenciado analiticamente pelas mais altas 
concentrações de atividade EROD, em alguns pon-
tos de amostragem, quando comparadas ao contro-
le. As determinações da atividade de Citocromo P-
450 mostraram evidências de exposição a HPA’s, 
principalmente nos pontos de coleta P1, P2 e P3 
(respectivamente borda oeste, borda leste e centro 
do açude do Complexo Básico). Com base nos resul-
tados de correlação, a toxicidade desses pontos, para 
a água superficial, está associada principalmente à 
presença de benzeno, naftaleno, fenantreno e de 
ferro, na borda oeste (P1) e parte profunda da Açu-
de (P3); no ponto P2 houve uma forte associação da 

toxicidade com DQO (r2 = 0,997; p <0,05). Para 
sedimento, de modo geral, a toxicidade esteve asso-
ciada à presença de metais e os aromáticos etilben-
zeno e xilenos. Em relação à análise de PCA, a pre-
sença do benzeno e alguns metais, tais como Ni, Cu, 
Fe demonstra uma relação com a atividade EROD 
para efluente, além de alguns parâmetros ambien-
tais tais como DQO e Nitrito que podem ser com-
provados pela análise de correlação em alguns pon-
tos de amostragem. 
 
 
DISCUSSÃO 
 
 

Estes resultados indicam a necessidade de 
incorporação de tecnologias que maximizem a re-
tenção destes contaminantes na fonte nas diferentes 
etapas de produção em complexos industriais e na 
adoção e seleção de processos adequados de descon-
taminação da massa hídrica efluente, com isso, in-
clusive, facilitando o seu reaproveitamento nos pro-
cessos. Para reuso, este deve ser precedido de uma 
análise em função dos objetivos de uso, para que se 
evitem riscos à saúde do ambiente. Todavia, o uso 
desta área para fins não industriais (como pesca e 
contato direto) não é recomendado devido à extra-
polação dos limites dos parâmetros químicos e físi-
cos baseados nas Resoluções CONAMA 357/2005 e 
344/2004, e do acentuado valor de atividade enzi-
mática EROD em alguns pontos; esta resolução es-
tabelece limites iniciais, mas não específicos para 
caracterizar um bom parâmetro definitivo, para a 
presença desses compostos no ecossistema. 

Por fim, a metodologia empregada para de-
tectar a biodisponibilidade de compostos aromáticos 
em corpos hídricos, mostrou-se viável (de ponto de 
vista metodológico e também técnico) e com boa 
confiabilidade, além de atuar proativamente num 
nível inicial de impactação, permitindo a tempo a 
execução de ações que previnam impactos ambien-
tais em níveis superiores de organização da biota. 
Entretanto a técnica também apresenta algumas 
limitações, como a rápida leitura das amostras e 
sensibilidade dos reagentes.   

A escolha do organismo teste, tilápia, foi 
bem direcionada, visto que o organismo correspon-
de bem à altas variações ambientais, além de ser 
bem resistente à exposição dos compostos, e ser um 
organismo da biota local.  

Os pontos amostrais foram determinados 
por estudos prévios (relizados por empresas do Po-
lo, comunicação pessoal por técnicos) e sua cober-
tura favoreceu a identificação da heterogeneidade 
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do açude, inclusive em função dos canais de entrada 
dos efluentes e saída do mesmo.  

Como ferramenta de monitoramento a ati-
vidade EROD provou ter uma ação relativamente 
rápida em peixes expostos à compostos tóxicos pla-
nares, tendo uma contribuição significativa na avali-
ação da qualidade da água de ecossistemas aquáti-
cos. Assim, a EROD é frequentemente referência a 
um “sistema de aviso rápido” (Beiras, 2006), para 
predizer riscos ambientais por contaminantes. 
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Ecotoxicological Assessment in Water Bodies — A 
Case Study: Detention Pond of the Petrochemical 
Plant of Camaçari, Bahia 
 
ABSTRACT 
 

Aromatic compounds are very important in envi-
ronmental monitoring due to their carcinogenic potential 
and their capability of modifying gene expression that re-
sults in protein formation. This induction can be deter-
mined by specific techniques for HPAs, PCBs and Organic-
Chlorinated Dioxins. The paper presents the findings of a 
research study aiming to evaluate the bioavailability of 
aromatic compounds in a pond that retains run-off from 
industrial areas of the Petrochemical Plant of Camaçari 
(Bahia state). The experiments were based on the biological 
response of “tilapias” (Oreochromis niloticus) exposed to 
water and sediment samples. Analyses were based on enzy-
matic induction, by xenobiotic oxidation, a procedure that 
has already proved successful as exposure biomarkers to 
HPAs and others industrial pollutants. This technique is 
associated with increased enzyme activity in liver cells, a 
first sign allowing the evaluation of the presence/absence of 
aromatic compounds in the environment. Results showed 
that fish were exposed to protein CYP1A inductors, since 
they presented significant increase in the enzymatic activity 
of Ethoxyresorufin-O-deethylase (EROD). Even though 
chemical analysis detected the presence of aromatic com-
pounds at the site, tests with the biomarker suggested mod-
erate contamination, probably due to the weak bioavailabil-
ity of the pollutants. This study provided further informa-
tion and allowed testing a new approach that can be repli-
cated for environmental preservation, especially for water 
bodies. 
Key-words: contamination; pollution; aromatic com-
pounds; biomarkers; prevention; environmental impacts. 
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RESUMO 
 

Este trabalho apresenta a síntese das atividades desenvolvidas e os resultados obtidos durante os estudos realizados 
para determinação in situ das características de transporte e dispersão do Rio Paraibuna com o uso de traçadores fluorescen-
tes. Foram realizadas duas campanhas de campo para diferentes vazões, utilizando os corantes fluorescentes Uranina ou 
Fluoresceína Sódica (Acid Yellow 73, Color Index 45350) e Amidorodamina G Extra (Acid Red 52, Color Index 45220), 
injetados instantaneamente no Rio Paraibuna próximo ao Distrito Industrial de Juiz de Fora. O trecho estudado de 27 km, 
localizado entre o Distrito Industrial I e a Usina Hidrelétrica de Marmelos Zero, foi monitorado coletando-se amostras de 
água em cada uma das quatro seções de controle, com o objetivo de se determinar as variações temporais das concentrações de 
traçador (Curvas de Passagem) ao longo do rio. Os parâmetros de dispersão e transporte foram determinados utilizando-se o 
Modelo de Taylor. Foram estabelecidas as relações entre o Coeficiente de Dispersão (DL) e Velocidade Média (U) medidos com 
as vazões transitantes no Rio Paraibuna. 
 
Palavras Chave: Transporte, dispersão, traçadores fluorescentes. 

 
INTRODUÇÃO 
 
 

Os modelos de qualidade de água têm sido 
amplamente utilizados, entre outras aplicações, na 
previsão da distribuição temporal e espacial de con-
centrações de poluentes ao longo de cursos de água 
devido a causas diversas. O conhecimento das carac-
terísticas de transporte e dispersão de poluentes 
solúveis em águas superficiais torna-se fundamental 
para a implementação daqueles modelos (Holley, 
1986; Barbosa Jr. et al, 2005), em especial nos casos 
que contemplam o estudo de poluição acidental ou 
intencional, na busca da seção mais adequada de 
lançamento de efluentes em corpos hídricos, ou, 
ainda, quando se pretende definir níveis adequados 
de tratamento do efluente compatíveis com a quali-
dade de água exigida para o corpo receptor (ins-
trumentos de comando-e-controle associados ao 
enquadramento de corpos hídricos). 

A utilização de fórmulas empíricas para ava-
liação de parâmetros hidrodinâmicos, Coeficiente 
de Dispersão Longitudinal e Velocidade Média, 
frequentemente conduz a resultados bastante diver-
gentes devido a imprecisões inerentes a cada uma 
delas. Para evitar esses problemas, é importante a 
realização de medições in situ utilizando traçadores 
que simulam poluentes solúveis. No Brasil, existem 
inúmeros casos em que traçadores radioativos (Go-
mez, 1991) e fluorescentes (Roldão e Soares, 1989; 
Roldão et al., 1991; Soares et al., 1996; Soares e Ri-
beiro, 2000) foram empregados para se medirem, 
em campo, as características locais de transporte e 
dispersão. Os traçadores fluorescentes simplificam, 
sobremaneira, os problemas logísticos, reduzindo 
ainda os custos envolvidos. Ademais, evitam-se preo-
cupações relacionadas à segurança radiológica de-
corrente da utilização de radiotraçadores. 

O Rio Paraibuna, localizado na bacia hidro-
gráfica do Rio Paraíba do Sul, recebe direta ou indi-
retamente, ao banhar a região de Juiz de Fora, uma 
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considerável carga de poluentes orgânicos proveni-
entes de, aproximadamente, 600.000 habitantes, 
além daquela advinda de uma extensa gama de ati-
vidades industriais. Esses despejos têm provocado a 
degradação da qualidade de suas águas tornando-as, 
ao longo do trecho monitorado, praticamente inú-
teis ao desenvolvimento de vida aquática, bem como 
impossibilitando uma série de outros usos do recur-
so hídrico, potenciais fontes de ganhos econômicos 
e de qualidade de vida para a municipalidade. 

O conhecimento da capacidade do rio em 
diluir e transportar poluentes é extremamente im-
portante uma vez que permite prever, através de 
modelagem matemática, as concentrações de polu-
entes ao longo do trecho estudado em caso de lan-
çamentos acidentais. Esse tipo de conhecimento é 
parte da construção de informações quantitativas e 
qualitativas, técnicas, econômicas, sociais, culturais, 
dentre muitas outras, que asseguram a sustentabili-
dade da gestão de recursos hídricos preconizada 
pela Política Nacional de Recursos Hídricos, Lei 
9.433/1997, e que tem como unidade de gestão a 
própria bacia hidrográfica. 
 
 
OBJETIVOS 
 
 

O objetivo mais amplo dos estudos desen-
volvidos foi contribuir para a construção de infor-
mações quantitativas sobre o Rio Paraibuna e sua 
bacia hidrográfica, em especial àquelas relacionadas 
à sua capacidade de transporte e dispersão de polu-
entes. 

O foco do objetivo mais amplo, considerado 
como principal objetivo do estudo, foi avaliar in situ 
as características de transporte e dispersão do Rio 
Paraibuna entre o Distrito Industrial I e a Usina 
Hidrelétrica de Marmelos Zero, através da quantifi-
cação dos Coeficientes de Dispersão (DL) e Veloci-
dades Médias (U) de transporte para duas vazões 
distintas. 
São considerados objetivos específicos deste traba-
lho: 
 

• Complementar três estudos realizados no 
Rio Paraibuna no decorrer dos anos de 
1996 e 1997, que dizem respeito ao conhe-
cimento das variações das características hi-
drodinâmicas (DL e U) com as vazões pes-
quisadas; 

• Obter as vazões em escoamento no Rio Pa-
raibuna durante as duas campanhas de 

campo, em todas as seções de monitora-
mento, com a utilização de traçadores;  

• Comparar o desempenho dos traçadores u-
tilizados no que se refere à quantificação de 
parâmetros de transporte e dispersão e de 
vazões em escoamento; e 

• Relacionar os parâmetros hidrodinâmicos 
DL e U com a vazão transitante no Rio Pa-
raibuna. 

 
 
TRAÇADORES 
 
 

Denomina-se traçador a qualquer substância 
ou produto que incorporado à massa de outra subs-
tância permite estudar seu comportamento em rela-
ção a um determinado processo físico ou químico 
(Bedmar, 1972). 

São duas as propriedades mais fundamen-
tais que caracterizam uma substância como traça-
dor. A primeira diz respeito a que o comportamento 
do traçador deve ser idêntico ao do meio estudado. 
Desta forma, as características dinâmicas da massa 
serão reproduzidas fielmente. A segunda refere-se a 
uma propriedade intrínseca do traçador utilizado 
que permite detectá-lo no meio ao qual foi incorpo-
rado. Pode-se citar, como exemplo, a emissão de luz 
dos traçadores fluorescentes, a emissão de partículas 
ou a energia dos traçadores radioativos. 

Segundo Bedmar (1972), o traçador ideal, 
quanto à aplicação em hidrologia, deve ter um 
comportamento idêntico à água, além de não reagir 
com ela. Deve ser conservativo, possuir baixas con-
centrações naturais no meio, além de ser de fácil 
detecção, baixo custo e inócuo aos seres vivos. 

Traçadores fluorescentes são substâncias or-
gânicas empregadas como corantes, sobretudo na 
indústria têxtil, comercializadas na forma de pó. 
Essas substâncias apresentam a propriedade de emi-
tir luz numa certa faixa de comprimentos de onda, 
quando excitadas em outra faixa de menores com-
primentos de onda, às quais são sensíveis. 

A utilização de traçadores é de fundamental 
importância em estudos hidrológicos e hidrogeoló-
gicos uma vez que as quantificações hidrodinâmicas 
realizadas in situ não podem prescindir dessas subs-
tâncias já que servem como instrumental para simu-
lar o aporte de poluentes de forma acidental ou 
proposital, em águas superficiais ou subterrâneas 
(Benischke, 1989). 

Os derramamentos acidentais de produtos 
químicos contribuem para a degradação do meio, 
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principalmente no que diz respeito aos recursos 
hídricos superficiais. Esses acidentes podem ser 
causados por transporte de cargas perigosas, ou, o 
que é mais comum, por indústrias que lançam seus 
efluentes líquidos diretamente nos corpos de água. 
Assim sendo, na tentativa de mitigar as consequên-
cias advindas da dispersão desses produtos no meio 
líquido, há necessidade de prever a chegada da nu-
vem de poluente, com a maior brevidade possível, 
em sítios importantes situados a jusante do local do 
derramamento, tais como: tomadas de água para 
abastecimento público, industrial, derivações de 
rios, entre outros. 

Os traçadores fornecem os subsídios neces-
sários para as avaliações dos tempos característicos, 
entendidos como: o tempo de início da passagem da 
nuvem de poluente por determinado sítio de con-
trole, o tempo correspondente a sua máxima con-
centração naquele sítio bem como o tempo a partir 
do qual suas concentrações podem ser consideradas 
inócuas à saúde pública e à vida aquática local. Esses 
tempos são quantificados através dos parâmetros de 
dispersão e transporte, que, por seu turno, são utili-
zados como parâmetros de entrada de modelos ma-
temáticos que prognosticam a variação temporal das 
concentrações de poluentes em seções de controle. 
 

 
 

Figura 1 — Localização ilustrativa da bacia hidrográfica do 
Rio Paraibuna em relação à bacia do Rio Paraíba do Sul e 
aos Estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. 

 
 

A necessidade de determinar a área de dre-
nagem, áreas de proteção de mananciais (fontes e 
poços), tempos de trânsito em cursos de água para 
previsão de inundações, os tempos de residências 
em reatores biológicos piloto ou operacionais, com 
objetivo de quantificar seu desempenho em termos 

de qualidade de efluente tratado, medidas de vazões 
em canais abertos ou em tubulações industriais, 
parâmetros hidrodinâmicos em rios e lagos, fazem 
dos traçadores substâncias bastante utilizadas em 
estudos relacionados aos recursos hídricos. 

Os trabalhos desenvolvidos no Rio Paraibu-
na foram realizados utilizando-se os traçadores fluo-
rescentes Uranina, também conhecido como Fluo-
resceína Sódica (Acid Yellow 73, Color Index 45350) e 
Amidorodamina G Extra (Acid Red 52, Color Index 
45220), em função de apresentarem requisitos im-
portantes para avaliações hidrodinâmicas em águas 
superficiais, bem como por serem largamente em-
pregados em avaliações similares à desenvolvida 
neste trabalho (Roldão e Soares, 1989; Roldão, 
1991; Roldão et al., 1995). 
 
 
METODOLOGIA 
 
Localização da área de estudo 
 

A bacia hidrográfica do Rio Paraibuna é 
formada por três rios principais: o Paraibuna, o 
Cágado e o Peixe. O Paraibuna nasce na serra da 
Mantiqueira, a 1.200 m de altitude e, depois de per-
correr 166 km, lança-se à margem esquerda do Rio 
Paraíba do Sul, a 250 m de altitude. A declividade 
média da bacia é de 3,64 m km-1, seu índice de com-
pacidade é de 1,70 e seu fator de forma igual a 0,22. 
A bacia ocupa em Minas Gerais uma área de apro-
ximadamente 5.200 km², o que corresponde a, a-
proximadamente, 9% da área total da bacia do Rio 
Paraíba do Sul (Soares et al., 1998). 

O Rio Paraibuna estende-se, em sua maior 
parte, pelo Estado de Minas Gerais, drenando tam-
bém o Estado do Rio de Janeiro. Em Minas Gerais, o 
rio localiza-se entre os meridianos de 42º 53’ e 44º 
08’ de longitude oeste (W) e entre os paralelos de 
21º 25’ e 22º 07’ de latitude sul (S). A parte mineira 
do Rio Paraibuna possui, aproximadamente, 82% de 
sua superfície dentro da zona da mata e o restante 
na zona sul do Estado de Minas Gerais. 

Na Figura 1 está apresentada a localização 
da bacia hidrográfica do Rio Paraibuna em relação à 
bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul e os Esta-
dos de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. 

O trecho estudado compreende 27 km do 
Rio Paraibuna localizado entre o Distrito Industrial I 
do município de Juiz de Fora, situado no bairro 
Benfica, e a Usina Hidrelétrica de Marmelos Zeros, 
localizada no bairro Retiro. A seleção desta área teve 
como finalidade estudar o trecho do rio caracteriza-
do por três regiões distintas: área industrial, área 
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intensamente urbanizada e área com baixa densida-
de demográfica e pouco urbanizada. 

Na Tabela 1 é apresentado um resumo das 
localizações das cinco seções de monitoramento de 
traçador estabelecidos durante os trabalhos de cam-
po e na Figura 2 é apresentado o mapa georreferen-
ciado com as seções de monitoramento. Cabe ressal-
tar que, a seção denominada Krambeck (seção S2), 
situada sobre a ponte do Rio Paraibuna, no Bairro 
São Dimas, somente foi utilizada para determinar a 
curva de passagem de traçador na segunda campa-
nha de campo. 
 

Tabela 1 — Síntese dos dados das seções de injeção 
e monitoramento. 

 

Seções 
Coordenadas 
UTM 

Distância 
Acumulada 
(km) 

Denominação 

S0 
(661307; 
7602540) 

0,0 Injeção 

S1 
(665622; 
7597640) 

7,6 Represa 

S2 
(668436, 
7595212) 

12,1 Krambeck 

S3 
(671189; 
7593382) 

16,0 Pontilhão 

S4 
(673166; 
7590816) 

20,0 Posto Policial 

S5 
(674699; 
7589802) 

27,0 
UHE Marme-
los 

 

 
 

Figura 2 — Localização ilustrativa das seções de 
monitoramento no Rio Paraibuna. 

 
As seções de monitoramento tiveram suas 

localizações determinadas em função dos seguintes 
aspectos: 

• Homogeneidade dos trechos monitorados; 
• Existência da seção de amostragem o mais 

próximo possível da seção de injeção visan-
do avaliar os parâmetros U e DL no trecho 
imediatamente a jusante do Distrito Indus-
trial de Juiz de Fora; e 

• Facilidade de acesso para tomada de amos-
tras. 

 
As distâncias entre seções avaliadas sobre a 

lâmina de água do Rio Paraibuna foram obtidas 
utilizando-se o software ArcGIS 9.3 e uma imagem 
digitalizada de parte de sua bacia hidrográfica. 

É importante ressaltar que a seleção da se-
ção de monitoramento S4 — Posto Policial — foi reali-
zada em função da existência da estação fluviomé-
trica denominada Juiz de Fora Jusante (Código 
58480500). Esse fato permitiu a realização de um 
planejamento mais adequado dos trabalhos de cam-
po em função da quantificação diária das vazões do 
Rio Paraibuna na referida seção, através de sua cur-
va-chave. Ademais, essa informação permite cotejar 
as vazões avaliadas pela fluviometria e a calculada 
utilizando-se traçadores, estabelecendo-se assim, o 
desempenho desses para aquele tipo de quantifica-
ção. A curva-chave utilizada no presente trabalho é 
disponibilizada pela Eletronorte e a Agência Nacio-
nal de Águas (ANA), e está dada pela expressão: 
 
Q = 9,54 (h + 0,05)1,9673,     (1) 
 
em que h é a leitura da régua (m) e Q é a vazão 
(m³ s-1). 
 
Modelo de Taylor 
 

Para uma abordagem teórica específica que 
considera regime uniforme e permanente de vazões, 
a determinação da capacidade de transporte e dis-
persão de rios utiliza uma solução analítica da equa-
ção unidimensional de transporte de massa para 
condições de introdução instantânea do traçador 
(que simula o poluente lançado no rio) e regime 
permanente de vazões. A equação está dada por: 
 

2

2

x
CD

x
CU

t
C

L ∂
∂

=
∂
∂

+
∂
∂ ,     (2) 

 
sendo C a  concentração  média de  traçador  
(mg m-3), U a velocidade média  de escoamento 
(m s-1), t o tempo decorrido após a injeção de traça-
dor (s), x é a distância entre a seção analisada e o 
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ponto de injeção (m) e DL o coeficiente de disper-
são longitudinal (m2 s-1). 

A solução analítica da Equação (2), estabe-
lecidas as condições mencionadas anteriormente, é 
denominada Equação de Taylor (Taylor, 1954; 
Bedmar, 1985), e está dada por: 
 

]
4

)([exp
2

),(
2

tDL
tUx

tDLA
MtxC −−

=
π

,   (3) 

 
em que M é a massa de traçador injetada (mg), A é a 
área da seção molhada (m2), x é a distância entre a 
seção analisada e o ponto de injeção (m), e t é o 
tempo após injeção (s). 

A Equação (3), a despeito de ter sido deri-
vada para tubulações, tem sido utilizada com sucesso 
na avaliação das características de transporte e dis-
persão de escoamentos unidimensionais (Roldão et 
al., 1995). Todavia, a utilização daquela equação fica 
limitada às condições iniciais de injeção instantânea 
do traçador. 

O método de ajuste por Taylor consiste em 
variar arbitrariamente os valores de DL e U na Equa-
ção (3) (as demais variáveis - M, x, A e t - são conhe-
cidas), e comparar visualmente a concentração de 
Taylor C(xfixo; t) com aquela medida in situ com 
traçadores nas seções de controle. 

O melhor ajuste entre a distribuição teórica 
e a medida quantifica, para as condições hidrodi-
nâmicas, o valor do coeficiente de dispersão longi-
tudinal e da velocidade média. 

É importante ressaltar que os parâmetros DL 
e U expressam o transporte e dispersão de uma 
massa de “poluente” (simulada pelos traçadores) 
não biodegradável lançado instantaneamente no 
escoamento. Estes valores estão referenciados sem-
pre à seção de injeção, isto é, eles quantificam o 
“transporte total” e a “dispersão total” da massa inje-
tada na seção de lançamento até as seções de moni-
toramento. 
 
Trabalhos de campo 
 

Foram usados os traçadores fluorescentes 
Amidorodamina G Extra e Uranina durante as duas 
campanhas de campo. Com o objetivo de simplificar 
as atividades de campo, optou-se por realizar uma 
injeção instantânea de traçador, que permite quan-
tificar os parâmetros hidrodinâmicos do escoamento 
de forma simples e com custos menores. A opção 
por injeção contínua de traçador implicaria na aqui-
sição de equipamentos que garantissem o regime 
permanente da vazão injetada de traçador durante 

os trabalhos de coleta de amostras nas seções de 
monitoramento. 

As injeções instantâneas dos traçadores fo-
ram realizadas no Rio Paraibuna sob a ponte da BR 
040 (km 777), Distrito Industrial. A solução de co-
rante injetada foi preparada diluindo a massa de 
traçador em aproximadamente 11 litros de água do 
rio. Os dados referentes aos traçadores utilizados, 
massas injetadas, horários de injeção, datas de reali-
zação das campanhas e vazões transitantes no rio, 
estão apresentados na Tabela 2. 

Após a injeção do traçador, as equipes de 
monitoramento, treinadas previamente à execução 
dos trabalhos, movimentaram-se para suas respecti-
vas seções de controle, conforme planejamento 
realizado anteriormente, com o objetivo de coletar 
amostras conforme as frequências pré-estabelecidas. 
 

Tabela 2 — Dados referentes às campanhas 
com traçadores. 

 

 
Campanha 1 
(07/10/2005) 

Campanha 2 
(01/12/2005) 

Traçador 
utilizado 

Uranina Amido Uranina Amido 

Massa inje-
tada (g) 

300 500 516 716 

Hora da 
Injeção 
(hh:mm) 

05:45 05:31 

Vazão 
(m3 s-1) * 

23,20 32,68 

* Vazão medida na estação fluviométrica (seção S4). 
 
 

Durante a campanha de campo foi utilizado 
um fluorímetro Turner Modelo 10, cedido pelo 
Laboratório de Traçadores COPPE / UFRJ, equipa-
do com célula de medição discreta e filtros adequa-
dos para detecção de Uranina. Este equipamento 
possibilitou a medição in situ, em tempo real da 
fluorescência, de amostras de água coletadas no rio, 
objetivando detectar o início efetivo da passagem da 
nuvem de traçador, bem como tomar decisões rela-
cionadas à logística dos trabalhos em andamento 
referente às movimentações de componentes de 
equipes em função do desenvolvimento da nuvem 
de corantes, frequência de coleta de amostras, etc. 

Foram coletadas amostras de água (volume 
aproximado de 100 ml) em intervalos de tempos 
regulares, variando entre 1 a 20 minutos, conforme 
o desenvolvimento hidrodinâmico para jusante da 
nuvem de traçador. 
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Estabeleceram-se duas verticais de coleta de 
amostras em cada seção de monitoramento, exceto 
para a Seção UHE Marmelos Zero, aquela situada 
mais a jusante do trecho pesquisado, com objetivo 
de comparar suas distribuições temporais de con-
centrações (C versus t) e, consequentemente, avaliar 
a zona de mistura, função da área sob a curva de 
passagem. 

O total de amostras de água coletadas foram 
em média cinquenta, de forma a bem definir a curva 
de passagem de traçador em cada seção de monito-
ramento. As amostras foram condicionadas em reci-
pientes de polietileno âmbar, protegidas da ação da 
luz solar em engradados de arame recobertos de 
lona (com objetivo de se evitar o fotodecomposição) 
e preservadas com adição de, aproximadamente, 
1 ml de clorofórmio, para evitar eventual degrada-
ção biológica entre o momento da coleta da amostra 
no campo e o da análise em laboratório. 

O princípio adotado para determinação dos 
parâmetros hidrodinâmicos DL e U baseiam-se no 
levantamento das variações temporais das concen-
trações de traçador em cada seção de monitoramen-
to. A técnica consiste na injeção instantânea de um 
corante qualquer e a determinação da curva de pas-
sagem na seção onde se pretende medir a vazão. O 
cálculo é realizado considerando-se a técnica do 
balanço de massa, ou seja, assumindo que a massa 
de corante injetada no meio pesquisado se iguale 
àquela recuperada, mensurada através da Curva de 
Passagem (C versus t) pela seção de controle. Tal 
fato implica, adicionalmente, na garantia de que o 
traçador injetado seja conservativo, isto é, deve ser 
garantida a “imunidade” do corante no interior do 
meio traçado no que se refere à reação química, à 
adsorção ou absorção em sedimentos em suspensão, 
à degradação pela luz ou de qualquer espécie. 

A equação de balanço de massa associada a 
uma injeção instantânea de corante (Bedmar, 1972) 
está dada pela equação: 
 

∑ ∆
=

ii

i

tC
MQ ,      (4) 

 
em que M é a massa recuperada (mg), Ci é a con-
centração de traçador (mg m-3), e ∆ti é o intervalo 
de tempo entre as coletas de amostras (s). 
 
Trabalhos de laboratório 
 

As amostras coletadas foram encaminhadas 
ao Laboratório de Traçadores da COPPE / UFRJ, 
onde foram analisadas no fluorímetro Turner Mo-

delo 10 (como descrito anteriormente), para de-
terminação das concentrações de traçadores. 

A determinação da concentração de traça-
dor presente em uma amostra específica é realizada 
a partir da quantificação da relação linear (reta de 
calibração) entre concentrações-padrão de traçador 
previamente definidas e suas fluorescências corres-
pondentes (L100). Foram estabelecidas concentra-
ções-padrão da ordem de 0,1; 0,2; 0,3; 0,5; 0,75; 1; 2; 
3; 5; 7,5 e 10 mg m-3 (ppb) preparadas a partir de 20 
litros de água coletada no Rio Paraibuna. É impor-
tante ressaltar que antes da realização das leituras 
fluorimétricas, ajustou-se o pH de cada amostra para 
aproximadamente 7,0 utilizando concentração tam-
pão de NaOH. Dessa forma garantiu-se o melhor 
desempenho dos traçadores em termos da relação 
pH e máxima fluorescência.  

Medições espectrofluorimétricas das concen-
trações-padrão permitiram estabelecer a reta de 
calibração de cada traçador utilizado. A partir dessa 
informação, obtiveram-se os valores de concentração 
de cada amostra coletada em campo, e foram estabe-
lecidas curvas de passagem medidas in situ em cada 
vertical monitorada.  

Na Figura 3 está apresentada a reta de cali-
bração do traçador Amidorodamina G Extra utiliza-
da na obtenção de curvas de passagem nas seções de 
monitoramento da campanha 1. Observa-se na Figu-
ra 3 que 98,5% das variações da concentração de 
traçador são explicadas pela variação da fluorescên-
cia da amostra. Os trabalhos envolvendo traçadores 
fluorescentes são alvo de uma série de erros de me-
dição associados, principalmente os erros conside-
rados sistemáticos. Na prática é impossível eliminar 
completamente o erro de medição, mas é possível 
minimizá-lo. No presente trabalho, as medições de 
fluorescência foram rigorosamente controladas com 
o objetivo de minimizar esses erros. 
 

 
 

Figura 3 — Reta de calibração (Amidorodamina). 
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RESULTADOS E ANÁLISES 
 
 

Nas Figuras 4 e 5 estão apresentadas as cur-
vas experimentais medidas na seção Posto Policial 
distante 20 km de S0, onde está localizada a Estação 
fluviométrica Juiz de Fora Jusante (código 
58480500), para as campanhas 1 (traçador Amido-
rodamina) e 2 (traçador Uranina), respectivamente. 
 
 

 
 
Figura 4 — Curva de Passagem de Traçador — Campanha 1. 
 
 

Observa-se na Figura 4, que o melhor ajuste 
para os valores do coeficiente de dispersão longitu-
dinal (DL) e velocidade média (U), estabelecidos 
visualmente pelo método de tentativa e erro, foram, 
respectivamente, iguais a 12 m2 s-1 e 0,55 m s-1. A 
vazão calculada por meio da técnica do balanço de 
massa foi igual a 18,45 m3 s-1. 
 
 

 
 
Figura 5 — Curva de Passagem de Traçador — Campanha 2. 
 

De acordo com a Figura 5, para a campanha 
2, os valores do coeficiente de dispersão longitudi-
nal, velocidade média e vazão foram, respectivamen-
te, 14 m2 s-1, 0,64 m s-1 e 32,42 m3 s-1, utilizando o 
traçador fluorescente Uranina. O método utilizado 
para quantificar esses valores foi análogo ao realiza-
do na campanha 1. 

Observa-se, nas Figuras 4 e 5, que as curvas, 
referentes às verticais 1 e 2, estão praticamente su-
perpostas para ambas campanhas realizadas e para 
os dois tipos de traçadores, indicando que a Distân-
cia de Bom Misturamento (DBM), ou zona de mis-
tura, foi alcançada. As concentrações máximas 
quantificadas mostraram-se bem ajustadas pela dis-
tribuição teórica. Entretanto, devido à distribuição 
experimental assimétrica existente em escoamentos 
naturais e pelo modelo utilizado, os ramos ascen-
dentes e descendentes não se ajustaram bem aos 
dados medidos. 
 

 
 
Figura 6 — Variação temporal da concentração nas seções 

de monitoramento (Campanha 1). 
 

 
 

Figura 7 — Variação temporal da concentração nas seções 
de monitoramento (Campanha 2). 
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Nas Figuras 6 e 7 estão apresentadas as cur-
vas de passagem medidas no Rio Paraibuna com os 
traçadores Amidorodamina e Uranina, respectiva-
mente, nas duas verticais monitoradas. 

Os resultados apresentados nas Figuras 6 e 7 
permitem avaliar a distância de bom misturamento, 
uma vez que as concentrações dos traçadores em 
ambas verticais de coleta, em todas as seções de 
monitoramento, são praticamente idênticas. Esse 
fato é um dos critérios que permite a utilização do 
Modelo de Taylor. 

Nas Tabelas 3, 4, 5 e 6, em anexo, é apresen-
tado um resumo dos parâmetros hidrodinâmicos e 
das vazões calculadas utilizando as curvas de passa-
gem de traçador, durante as duas campanhas reali-
zadas no Rio Paraibuna, quando as vazões medidas 
na Estação Fluviométrica Juiz de Fora Jusante foram 
de 23,20 m3 s-1 e 32,68 m3 s-1 para as campanhas 1 e 
2, respectivamente. 

Na Tabela 3 torna-se evidente, consideran-
do-se as duas verticais em estudo, que o coeficiente 
de dispersão não apresentou variação significativa 
para as seções de monitoramento, exceto na seção 
denominada Pontilhão, onde pode-se verificar uma 
variação da ordem de 30% naquele valor. Esse fato 
pode ser explicado pelo possível derramamento de 
corantes observado visualmente na primeira vertical 
de naquela seção de monitoramento, influenciando 
a leitura de fluorescência do traçador Uranina. Para 
o traçador Amidorodamina (Tabela 4), a variação 
mencionada de DL não se verificou. De acordo com 
Benischke (1989), o traçador Uranina é mais sensí-
vel às variações presentes em escoamentos naturais. 

Com relação à velocidade média, observam-
se (Tabelas 3 e 4) valores próximos obtidos para as 
verticais 1 e 2. De acordo com as Tabelas 5 e 6, as 
velocidades médias e os coeficiente de dispersão 
longitudinal não variaram significativamente para as 
seções do trecho em estudo. 

As vazões avaliadas com traçadores nas se-
ções de monitoramento também estão apresentadas 
nas Tabelas 3, 4, 5 e 6. Vale ressaltar que não exis-
tem equipamentos de medição de vazão nessas se-
ções (exceto na seção do Posto Policial, onde existe 
a Estação Fluviométrica Juiz de Fora Jusante), e que 
este é um resultado possível de se avaliar com técni-
cas que utilizam traçadores, bastando para isso ga-
rantir que o corante utilizado seja conservativo. 

Pode-se verificar igualmente, observando-se 
as Tabelas 3, 4, 5 e 6, que os valores de vazão calcu-
lados nas seções de controle, para as verticais 1 e 2, 
utilizando-se a Equação (4), não sofrem considerá-
veis diferenças para a campanha 1, comparando-se 
um traçador específico. Entretanto, o mesmo não 

acontece quando se comparam os valores calculados 
para ambos traçadores.  

A definição do traçador mais apropriado 
para o estudo, em termos de vazão, deverá ser feita 
comparando os valores calculados, pela técnica do 
balanço de massa, com os valores medidos em se-
ções de controle. 

Para a seção Posto Policial o valor de vazão 
calculado para Uranina é igual ao da curva chave, 
isto é, Q = 23,2 m3 s-1 (média entre as duas verticais). 
Todavia, considerando-se o traçador Amidorodami-
na, verifica-se uma discrepância significativa no cál-
culo da vazão: Qcalc = 18,45 m3 s-1 e Qcurvacha-

ve = 23,20 m3 s-1. Ao se considerar os dados de vazão 
da Campanha 2 (Tabelas 5 e 6), o valor da vazão 
calculada com o traçador Uranina se aproxima bas-
tante do valor medido pela Curva Chave: 
Qcalc = 32,42 m3 s-1 e Qcurvachave = 32,68 m3 s-1. Mas, para 
o traçador Amidorodamina verificou-se uma dife-
rença de aproximadamente 16,5% correspondente à 
diferença entre Qcalc = 27,30 m3 s-1 e Qcurvacha-

ve = 32,68 m3 s-1. Foi observado visualmente durante a 
primeira campanha de campo, na seção Pontilhão, 
uma nuvem oleosa nas águas do Rio Paraibuna. Em 
análises posteriores, realizados no Laboratório de 
Traçadores usando espectrofluorímetro, observou-se 
uma alteração nas concentrações do traçador Ami-
dorodamina naquela seção. A explicação para tal 
fato não é conhecida; pode-se apenas sugerir que se 
faça uma nova campanha de campo para melhor 
avaliar o coeficiente de dispersão na seção Ponti-
lhão, uma vez que os resultados ficaram comprome-
tidos. 

No presente trabalho, em se tratando da de-
terminação de DL, os melhores resultados foram 
alcançados por meio do traçador Amidorodamina. 
Entretanto, para a determinação da vazão por meio 
do balanço de massa, o traçador Uranina apresen-
tou melhores resultados. 

Após a realização das duas campanhas em 
2005, associadas às três campanhas realizadas em 
1996, foi possível relacionar os valores dos coeficien-
tes de dispersão (DL) e velocidades médias (U) com 
as vazões transitantes (Q) em cada seção de monito-
ramento no Rio Paraibuna. Para isso foi feita uma 
regressão linear do tipo U = a1 Q + b1 e 
DL = a2 Q + b2 O objetivo deste procedimento foi 
estimar os valores dos parâmetros hidrodinâmicos 
independentemente da realização de campanhas. 
Assim, de posse da vazão medida na estação fluvio-
métrica, o modelo de Taylor poderá ser utilizado 
para se prognosticar curvas de passagem, nas diver-
sas seções estudadas, no caso de lançamento instan-
tâneo de um poluente conservativo no Rio Paraibu- 
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Tabela 3 — Comparação dos parâmetros hidrodinâmicos da campanha 1 — Uranina. 
 

Traçador Uranina Vertical 1 Vertical 2 

Seção Local 
Distância 
(km) 

DL 
(m² s-1) 

U 
(m s-1) 

Qcalc 

(m³ s-1) 
DL 
(m² s-1) 

U 
(m s-1) 

Qcalc 
(m³ s-1) 

1 Represa 7,6 5,8 0,52 15,00 5,7 0,52 14,94 
3 Pontilhão 16,0 14,0 0,53 23,00 9,3 0,53 23,39 
4 P. Policial 20,0 12,0 0,55 23,30 12,0 0,55 23,07 
5 UHE Marmelos 27,0 20,0 0,53 22,59 - - - 

 
Tabela 4 — Comparação dos parâmetros hidrodinâmicos da campanha 1 — Amidorodamina G Extra. 

 
Traçador Amidorodamina G Extra Vertical 1 Vertical 2 

Seção Local 
Distância 
(km) 

DL 
(m² s-1) 

U 
(m s-1) 

Qcalc 

(m³ s-1) 
DL 
(m² s-1) 

U 
(m s-1) 

Qcalc 
(m³ s-1) 

1 Represa 7,6 6,2 0,52 15,66 6,0 0,53 15,54 
3 Pontilhão 16,0 11,0 0,53 19,57 11,5 0,53 18,42 
4 P. Policial 20,0 12,7 0,55 18,60 11,5 0,55 18,30 
5 UHE Marmelos 27,0 16,0 0,53 20,22 - - - 

 
Tabela 5 — Comparação dos parâmetros hidrodinâmicos da campanha 2 — Uranina. 

 
Traçador Uranina Vertical 1 Vertical 2 

Seção Local 
Distância 
(km) 

DL 
(m² s-1) 

U 
(m s-1) 

Qcalc 

(m³ s-1) 
DL 
(m² s-1) 

U 
(m s-1) 

Qcalc 
(m³ s-1) 

1 Represa 7,6 7,0 0,56 23,93 7,0 0,56 23,70 
2 Krambeck 12,1 7,2 0,58 28,90 7,2 0,58 27,75 
3 Pontilhão 16,0 11,4 0,60 31,36 11,4 0,60 31,75 
4 P. Policial 20,0 14,0 0,64 32,17 13,3 0,64 32,66 
5 UHE Marmelos 27,0 16,0 0,62 35,92 - - - 

 
Tabela 6 — Comparação dos parâmetros hidrodinâmicos da campanha 2 — Amidorodamina G Extra. 

 
Traçador Amidorodamina G Extra Vertical 1 Vertical 2 

Seção Local 
Distância 
(km) 

DL 
(m² s-1) 

U 
(m s-1) 

Qcalc 

(m³ s-1) 
DL 
(m² s-1) 

U 
(m s-1) 

Qcalc 
(m³ s-1) 

1 Represa 7,6 6,5 0,55 25,75 7,0 0,56 25,98 
2 Krambeck 12,1 7,8 0,58 27,33 7,7 0,58 26,66 
3 Pontilhão 16,0 11,1 0,60 29,07 11,1 0,60 29,62 
4 P. Policial 20,0 14,8 0,63 27,30 13,3 0,64 27,30 
5 UHE Marmelos 27,0 16,0 0,62 29,94 - - - 

 
Tabela 7 — Coeficientes angulares, lineares e de determinação para as seções de monitoramento. 

 

Seção 
Q x DL Q x U 
a2 b2 R2 a1 b1 R2 

Represa 0,3633 0,7256 0,79 0,0102 0,2857 0,79 
Pontilhão 0,9300 -9,4076 0,82 0,0101 0,2453 0,89 
P. Policial 0,9753 -9,3825 0,90 0,0112 0,2665 0,94 
UHE Marmelos 0,7232 -1,7704 0,78 0,0111 0,2603 0,98 
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na. A Figura 8 relaciona Vazão com Velocidade Mé-
dia e, a Figura 9, relaciona Vazão com Coeficiente 
de Dispersão, ambas para a seção Posto Policial (Se-
ção S3), estimadas com este método. 
 

 
 

Figura 8 — Vazão versus Velocidade Média 
(Seção: Posto Policial). 

 
 

Observa-se, na Figura 8, que o ajuste reali-
zado pela regressão linear pode ser considerado 
satisfatório, uma vez que o coeficiente de determi-
nação R2 foi superior a 0,90. Com a equação obtida 
(U = 0,0112 Q + 0,2665) torna-se possível determi-
nar a velocidade média de escoamento na seção 
Posto Policial somente com o valor associado de 
vazão, sem que seja preciso determinar a área trans-
versal da seção. Este fato é fundamental e muito útil 
ao se estudar o regime hidráulico-hidrológico de 
rios por meio de modelos de qualidade de água, 
pois facilita os trabalhos.  
 
 

 
 

Figura 9 — Vazão versus Coeficiente de Dispersão 
Longitudinal (Seção: Posto Policial). 

 

Verifica-se, na Figura 9, que a relação entre 
a vazão transitante e o coeficiente de dispersão lon-
gitudinal permite avaliar, para quaisquer vazões 
compreendidas no intervalo de estudo, as curvas de 
passagem de poluentes solúveis e conservativos lan-
çados instantaneamente no Rio Paraibuna (Distrito 
Industrial) em quaisquer seções do trecho em estu-
do, desde que sejam conhecidas as quantidades 
lançadas. 

A Tabela 7 mostra os valores de coeficientes 
angulares (a e c), coeficientes lineares (b e d) e 
coeficientes de determinação (R²) para todas as 
seções de monitoramento. 
 
 
CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 
 
 

As duas campanhas realizadas no Rio Parai-
buna mostraram que: 
 

1. Os traçadores Uranina e Amidorodamina G 
Extra mostraram-se adequados para avalia-
ção da capacidade de transporte e dispersão 
do Rio Paraibuna, não interferindo na 
quantificação do coeficiente de dispersão, 
exceto para a seção Pontilhão durante a 
primeira campanha, quando se considera a 
massa recuperada no Modelo de Taylor. 

2. As variações de DL e U, com as vazões medi-
das na estação fluviométrica, permitem pre-
ver com o Modelo de Taylor, as curvas de 
passagem de poluentes solúveis e conserva-
tivos lançados instantaneamente no Rio Pa-
raibuna, desde que sejam conhecidas as 
quantidades lançadas. 

3. Observaram-se concordância expressiva nas 
características hidrodinâmicas (DL e U) do 
Rio Paraibuna avaliadas in situ independen-
te do traçador utilizado. 

4. Considerando-se as vazões calculadas com o 
traçador Uranina para a campanha 1, não 
se observaram diferenças em relação à vazão 
medida pela curva-chave. Entretanto, para a 
campanha 2, obteve-se uma diferença per-
centual de, aproximadamente, 0,8% em re-
lação à vazão medida na curva-chave (esta 
tomada como real), sendo esta desprezível 
em se tratando de estudos hidrodinâmicos. 

5. Considerando-se as vazões calculadas com o 
traçador Amidorodamina, para as campa-
nhas 1 e 2 verificaram-se diferenças de, a-
proximadamente, 20 e 16,5%, respectiva-
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mente, em relação à vazão medida na curva-
chave.  
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Evaluation of the Transport and Dispersion Capaci-
ty of Paraibuna River Using Fluorescent Tracers, on 
the Reach From the Industrial District to Marmelos 
HPP — Juiz de Fora/MG 
 
ABSTRACT 
 

This paper presents a summary of the activities 
developed and results obtained during studies performed to 
determine in situ the transport and dispersion characteris-
tics of Paraibuna River using fluorescent tracers. Two field 
campaigns were performed for different flows, using fluores-
cent dyes, Uranine or Sodic Fluorescein (Acid Yellow 73, 
Color Index 45350) and Amidorhodamine G Extra (Acid 
Red 52, Color Index 45220) injected instantaneously into 
the Paraibuna River close to the Industrial District of Juiz 
de Fora. The reach studied, 27 km long, located between 
Industrial District I and Marmelos Zero Hydropower 
Plant, was monitored, collecting water samples at each of 
the four control sections, in order to determine the temporal 
variations of tracer concentrations (Passage Curves) along 
the river.  The dispersion and transport parameters were 
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determined using the Taylor Model. Relations were estab-
lished between the Dispersion Coefficient (DL) and Mean 
Velocity (U) measured with the passing flows in Paraibuna 
River.  
Key-words: Transport, dispersion, fluorescent tracers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



RBRH — Revista Brasileira de Recursos Hídricos Volume 15 n.3 Jul/Set 2010, 57-68 

 57 

Avaliação de Impacto Ambiental de Descargas de Águas Residuais 
Usando Uma Metodologia Geoestatística 

 
Maurici Luzia Charnevski Del Monego, Patrícia Ramos, Mário Valente Neves 

Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná 

maurici@utfpr.edu.br, pramos@inescporto.pt, mjneves@fe.up.pt 
 

Recebido: 31/07/08 — revisado: 17/11/09 — aceito: 09/08/10 
 

RESUMO 
 

O principal objetivo deste estudo foi analisar a aplicabilidade da modelagem geoestatística para a avaliação do im-
pacto ambiental de descargas de águas residuais provenientes de emissários submarinos. O conjunto de dados foi obtido em 
uma campanha de monitoramento ao emissário submarino de S. Jacinto, localizado na região de Aveiro na costa oeste de 
Portugal. Os dados foram recolhidos na vizinhança da descarga utilizando um Veículo Submarino Autônomo (VSA). O 
estimador clássico de Matheron foi utilizado no cálculo do semivariograma experimental, e este foi ajustado aos modelos 
teóricos esférico, exponencial e gaussiano. A técnica de validação cruzada sugeriu o modelo mais adequado e a krigeagem 
ordinária foi utilizada para obter as estimativas de salinidade em pontos não amostrados. O mapa estimado por krigeagem 
mostra claramente a dispersão da pluma na área estudada, indicando que o efluente não atingiu as praias mais próximas. 
Este estudo sugere que uma estratégia para o VSA otimizada, sob o ponto de vista da geoestatística, poderá proporcionar 
melhores estimativas em relação a outros métodos de interpolação que não fornecem os erros associados às estimativas, por 
exemplo, Ponderação do Inverso das Distâncias (IDW), Polinomial Global, Polinomial Local, entre outros. Além disso, uma 
vez que medidas precisas de diluição de plumas são raras, estes estudos poderão ser muito úteis, no futuro, para a validação 
de modelos de dispersão. 
 
Palavras-chave: Krigeagem ordinária, descargas de águas residuais, dispersão da pluma, veículo submarino autônomo. 

 
INTRODUÇÃO 
 
 

Os emissários submarinos são importantes 
fontes de poluentes para os ecossistemas costeiros. 
Esta forma de descarga tem vantagens em termos 
econômicos e um impacto relativamente pequeno 
em termos sociais, mas levanta ao mesmo tempo 
preocupações acerca da saúde pública e da preser-
vação e qualidade do ecossistema. O oceano oferece 
uma capacidade de diluição relativamente rápida 
das substâncias descarregadas, transportando, no 
entanto, após a estabilização da pluma, partículas 
contendo metais pesados, bactérias, vírus e outros 
materiais perigosos. Torna-se assim necessário avali-
ar de forma contínua os reais impactos destas subs-
tâncias nas populações urbanas e nos ecossistemas 
costeiros.  

As abordagens que têm sido utilizadas para 
a análise de dados ambientais recolhidos nas zonas 
da descarga não têm sido verdadeiramente esclare-
cedoras dos reais impactos das substâncias referidas. 
Os motivos prendem-se com os elevados custos das 

campanhas de monitoramento, que são escassas, e o 
baixo volume dos dados, obtidos através de métodos 
de observação ainda pouco sofisticados. A modela-
ção matemática do fenômeno de dispersão, apesar 
de caracterizar de alguma forma a mistura do esgo-
to, ainda não responde de uma forma clara e rigoro-
sa a todas as preocupações. 

Os veículos submarinos autônomos já mos-
traram ser uma tecnologia de vanguarda para varri-
mentos de elevada resolução de pequenos elemen-
tos, tais como plumas de exutores submarinos (Ra-
mos, 2005). Algumas das vantagens destas platafor-
mas incluem: uma logística de campo simples, o 
baixo custo por utilização, uma boa cobertura espa-
cial e capacidade de amostragem adaptativa ou ba-
seada numa característica. 

Neste trabalho exploramos métodos geoes-
tatísticos para a análise de dados ambientais obtidos 
na vizinhança da descarga de um emissário subma-
rino utilizando um veículo submarino autônomo 
(VSA) como meio de observação visando: (i) a dife-
renciação da pluma no meio receptor; (ii) a estima-
ção do valor da salinidade em locais não amostra-
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dos; e (iii) o mapeamento da sua distribuição por 
krigeagem, tendo como objetivos a avaliação do 
impacto ambiental para a tomada de decisões e a 
validação de modelos de dispersão. 

A modelagem geoestatística tem sido utili-
zada com sucesso para a análise e caracterização da 
variabilidade espacial de propriedades do solo (Saby 
et al., 2006; Wei et al., 2007), para a obtenção de 
informações para a avaliação de recursos hídricos e 
de energia eólica (Shoji, 2006; e Shoji e Kitaura, 
2006), para a concepção de estratégias de amostra-
gem de sedimentos em estuários (Caeiro et al., 
2003), para a análise da contaminação de sedimen-
tos localizados nas proximidades de descargas de 
águas residuais (Murray et al., 2002; Poon et al., 
2000), entre outros. Embora caótico, devido à difu-
são turbulenta, o processo de dispersão converge 
para um modo de variabilidade “natural” quando a 
pluma pára de ascender e a intensidade das flutua-
ções turbulentas se aproxima de zero (Roberts, 
1996). Esta região é designada por final do “campo 
próximo” ou “região de mistura inicial”. Após o final 
do campo próximo, o campo de efluente estabeleci-
do se espalha lateralmente, sendo difundido pela 
turbulência oceânica. No campo próximo a diluição 
aumenta rapidamente com a distância devido à e-
nergia cinética da turbulência. Após o final do cam-
po próximo a taxa de diluição é muito menor. Por 
essa razão, a diluição no final do campo próximo é 
habitualmente utilizada para a avaliação de riscos 
ambientais. É assim provável que após o final do 
campo próximo as concentrações de poluentes este-
jam espacialmente correlacionadas, e nesse caso, a 
geoestatística é uma técnica adequada para a esti-
mação da diluição e a caracterização da dispersão da 
pluma.  

Neste trabalho realizou-se um estudo geoes-
tatístico de medidas de salinidade obtidos na zona 
da dispersão de uma pluma de esgoto. A análise dos 
dados foi realizada de acordo com as etapas que 
compõe a metodologia geoestatística. Numa primei-
ra fase foi investigada a estrutura espacial das obser-
vações através de uma análise estatística descritiva. 
Depois, o grau da correlação espacial entre os dados 
na área em estudo, em função da distância e dire-
ção, foi expresso em termos do semivariograma. O 
semivariograma foi ajustado aos modelos teóricos 
esférico, exponencial e gaussiano. Em seguida, utili-
zaram-se os indicadores de validação cruzada para a 
escolha do modelo mais adequado. Finalmente, a 
krigeagem ordinária foi utilizada para estimar os 
valores de salinidade em pontos não amostrados, 
tendo sido gerado o mapa 2D da distribuição deste 
parâmetro. 

FUNDAMENTOS DA GEOESTATÍSTICA 
 
 

A teoria geoestatística é constituída por um 
conjunto de ferramentas e métodos estatísticos que 
foram desenvolvidos inicialmente por Georges Ma-
theron, na França por volta de 1960. O princípio 
básico da geoestatística reside na Teoria das Variá-
veis Regionalizadas, formalizada pelo próprio Ma-
theron em 1961 a partir de estudos desenvolvidos 
por Daniel G. Krige, que consideram pela primeira 
vez a dependência espacial entre as observações. 

Uma variável regionalizada, utilizada para 
representar um fenômeno em estudo, é caracteriza-
da pelos aspectos: estruturado e aleatório. O aspecto 
estruturado está associado ao fato de que variáveis 
próximas tendem a ter valores mais semelhantes que 
as mais afastadas. O aspecto aleatório revela a im-
possibilidade de se conhecer o valor exato da variá-
vel numa determinada localização espacial. 

Essa dupla natureza das variáveis regionali-
zadas pode ser interpretada com base na teoria das 
funções aleatórias. A cada uma das observações 
( ) = Kiz x , i 1, ,N,  localizadas em ix ,  está associada 

uma variável aleatória ( ) = KiZ x , i 1, , N . Cada uma 

das medidas pode ser interpretada como sendo uma 
realização da variável aleatória que lhe corresponde. 
Uma área em estudo constituída por várias observa-
ções consiste num conjunto de variáveis aleatórias 
correlacionadas entre si. O conjunto de todas as 
variáveis aleatórias é uma função aleatória Z(x) 
(Soares, 2000). O fato de se conhecer apenas uma 
realização de cada uma das variáveis aleatórias não 
nos permite fazer qualquer análise estatística. A 
geoestatística permite efetuar essa análise assumindo 
diversos graus de estacionariedade (pressupostos) 
da função aleatória Z(x). O primeiro pressuposto é 
a hipótese de estacionariedade da média. Esse pres-
suposto assume que todas as variáveis aleatórias 
( ) = KiZ x , i 1, , N  têm a mesma média, ou seja: 

 

( ) ( ) ( )    = = =     L1 2 NE Z x E Z x E Z x    (1) 

 
O segundo pressuposto é a hipótese de esta-

cionariedade relativa ao variograma (ou covariân-
cia). Esse pressuposto assume que a correlação entre 
quaisquer duas variáveis aleatórias é apenas função 
da distância entre elas (e independente da sua loca-
lização), podendo esta correlação ser quantificada 
através do semivariograma. O estimador do semiva-
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riograma mais usado é o método dos momentos, 
que é dado por (Matheron, 1965): 
 

( ) ( )
=
 γ = − + ∑

N(h) 2
i i

i 1

1
(h) Z x Z x h

2N(h)
   (2) 

 
onde γ(h)  é o valor da semivariância para a distân-
cia h  (ou para o intervalo de amplitude h - “lag”) e 

− +i iZ(x ) Z(x h) a diferença entre pares de medidas 
distanciadas de h  entre si, e N(h)  é o número de 
pares de medidas distanciadas de h  entre si. A utili-
zação deste estimador para a determinação do semi-
variograma experimental pressupõe que a variável 
em análise tem uma distribuição aproximadamente 
normal, não sendo um estimador robusto para da-
dos que contenham valores discrepantes (Cressie, 
1993; Lophaven et al., 2002). 

Num estudo variográfico há três aspectos 
que devem ser considerados: o semivariograma ex-
perimental, o semivariograma verdadeiro e o semi-
variograma teórico (Chilès e Pierre, 1999; Kitanidis, 
1997). O semivariograma experimental é uma re-
presentação gráfica baseada no conjunto de dados 
que dá indicações acerca da distribuição espacial 
desses dados. O semivariograma verdadeiro repre-
senta a situação real do fenômeno em estudo e é 
sempre desconhecido. O semivariograma teórico é o 
modelo matemático que melhor traduz o compor-
tamento do semivariograma experimental. 

Para a construção do semivariograma expe-
rimental deve ter-se em conta, além das distâncias 
entre as medidas, também as várias direções. Muitas 
vezes o fenômeno apresenta um comportamento 
semelhante em todas as direções, designando-se 
neste caso por isotrópico. Pode, também, em certas 
situações apresentar um comportamento específico 
segundo uma determinada direção, designando-se 
neste caso, por anisotrópico. Na construção do se-
mivariograma experimental, é também necessário 
decidir um ponto de corte (número de “lags”) que 
determina até onde será calculado o semivariograma 
experimental. Este corresponde à distância máxima 
entre observações que é considerada no cálculo das 
semivariâncias representadas no semivariograma. 
Em geral, a distância utilizada é aproximadamente 
metade da distância máxima entre as observações 
(Soares, 2000; Clark e Harper, 2000). 

Após a construção do semivariograma expe-
rimental é necessário ajustá-lo a um modelo mate-
mático que será posteriormente utilizado no proces-
so de estimação. O modelo esférico, o modelo ex-
ponencial e o modelo gaussiano, representados 

respectivamente nas equações 3 a 5, são designados 
por modelos de transição. 
 

       + − ≤ <   γ =       
+ ≥

3

0 1

0 1

h h3 1
C C ,0 h a

(h) 2 a 2 a

C C ,h a

  (3) 

 
   γ = + − − ≥  

    
0 1

3 h
(h) C C 1 exp , h 0

a
   (4) 

 
2

0 1

h
(h) C C 1 exp 3 ,h 0

a

       γ = + − − ≥         

  (5) 

 
Nestes modelos, o valor da semivariância 

aumenta à medida que a distância entre as medidas 
aumenta, convergindo para um valor (designado 
por patamar) quando a distância tende para infinito 
(Isaaks e Srivastava, 1989; Clark e Harper, 2000). 

Estes modelos contêm três parâmetros que 
os caracterizam. O alcance (ou distância limite) a , 
corresponde à distância a partir da qual o valor da 
semivariância se torna aproximadamente constante 
com o aumento da distância entre as observações, 
estabelecendo o ponto a partir do qual se considera 
que deixa de existir correlação entre as medidas. O 
patamar (ou sill) é o valor da semivariância quando 
=h a , ou seja, γ(a) , correspondendo ao valor má-

ximo da semivariância considerado no semivario-
grama experimental. Medidas obtidas em posições 
infinitamente próximas são sempre diferentes, devi-
do a erros associados ao processo de medição ou 
devido à existência de variabilidade à pequena esca-
la. Este fato implica um valor de semivariância não 
nulo para observações infinitamente próximas, de-
signado por efeito pepita (ou efeito nugget) 0C . Este 
valor de semivariância não nulo, se existir, deverá 
ser incorporado no modelo do semivariograma es-
colhido. 

O passo seguinte no processo de análise ge-
oestatística consiste em avaliar e comparar o desem-
penho das estimativas obtidas por krigeagem usando 
os modelos de semivariograma ajustados. A valida-
ção cruzada é uma técnica que permite esta avalia-
ção e comparação. Nesta técnica o processo de kri-
geagem é usado para estimar o valor do parâmetro 
em estudo nos pontos amostrados. Nesse processo, 
cada uma das observações é temporariamente reti-
rada do conjunto de dados e o seu valor é estimado 
utilizando as restantes, repetido-se para todas as 
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observações. Os valores estimados e os valores reais 
podem ser comparados (i) usando uma mesma aná-
lise estatística para esses dois conjuntos de dados 
e/ou (ii) efetuando uma análise estatística dos er-
ros. Na análise estatística dos erros são habitualmen-
te calculados os seguintes indicadores estatísticos: 
erro médio (EM); raiz quadrada do erro quadrático 
médio (REQM), raiz quadrada da variância de kri-
geagem média (RVKM), erro estandardizado médio 
(ESM) e raiz quadrada do erro estandardizado qua-
drático médio (RESQM) dados, respectivamente 
pelas equações 6 a 10, a seguir: 
 

( ) ( )
=
 = − ∑

N

i i
i 1

1 ˆEM Z x Z x
N

    (6) 

 

( ) ( )
=
 = − ∑

N 2
i i

i 1

1 ˆREQM Z x Z x
N

   (7) 

 

( )
=

= σ∑
N

2
i

i 1

1
RVKM x

N
     (8) 

 

( ) ( )
( )=

 −
=  

σ  
∑
N i i

2
i 1 i

Ẑ x Z x1
ESM

N x
    (9) 

 

( ) ( )
( )=

 −
=  

σ  
∑

2
N i i

2
i 1 i

Ẑ x Z x1
RESQM

N x
             (10) 

 
onde ( )iẐ x  é o valor estimado e ( )iZ x  o valor ob-

servado na posição ix ; N  é o número de observa-

ções estimadas; e ( )σ2
ix  é a variância da estimativa 

para o ponto ix (ou variância do erro de estimação) 
a seguir definida pela equação 19. 

Será desejável que EM seja próximo de zero, 
indicando que o estimador é não enviesado. O valor 
de REQM deve ser o menor possível, indicando que 
os valores das estimativas são próximos dos valores 
medidos. O valor de RVKM deve ser naturalmente o 
menor possível. Se as variâncias de krigeagem forem 
precisas, então o valor de RESQM deve ser próximo 
de 1 (Wackernagel, 2003). Se o valor de RESQM é 
elevado isso significa que a krigeagem é demasiado 
otimista acerca da variabilidade das estimativas. 

A etapa seguinte na análise geoestatística 
consiste em utilizar o modelo de semivariograma 
escolhido para estimar os valores da grandeza em 
estudo em locais não amostrados. O processo de 
krigeagem é um método de interpolação que utiliza 

a medida de correlação espacial entre as observa-
ções, fornecida pelo modelo do semivariograma, 
para determinar os pesos a usar na estimação linear 
dos pontos desconhecidos do espaço de amostragem 
(Clark e Harper, 2000). O processo de krigeagem 
possui diversas variantes, sendo a krigeagem ordiná-
ria a mais usual. A krigeagem ordinária é um esti-
mador geoestatístico dito “BLUE” (best linear unbia-
sed estimator). É linear, pois as estimativas são combi-
nações lineares de um conjunto de observações 
vizinhas à localização que se pretende estimar. É 
não-enviesado porque procura que a média dos 
erros de estimação seja igual a zero. É dito o melhor, 
pois pretende minimizar a variância dos erros de 
estimação. Assim, o valor da estimativa num ponto 
não amostrado localizado em 0x  é dado por 
 

( ) ( )
=

= α∑
M

0 i i
i 1

Ẑ x Z x                (11) 

 
onde ( ) = KiZ x , i 1,2, ,M  são as observações vizi-

nhas à localização 0x  usadas na krigeagem 

α = Ki , i 1,2, ,M  os respectivos pesos. 
Determinado pela minimização da variância 

do erro de estimação, o sistema de equações de 
krigeagem usado para a determinação da estimativa 

( )0Ẑ x , expresso na forma matricial, é (Kitanidis, 

1997) 
 
Κ ⋅Χ = Μ                 (12) 
 
Onde 
 

γ γ γ − 
 γ γ γ − 
 Κ =
 
γ γ γ − 
  

L

L

M M O M M

L

L

1 1 1 2 1 M

2 1 2 2 2 M

M 1 M 2 M M

(x , x ) (x ,x ) (x ,x ) 1

(x ,x ) (x , x ) (x ,x ) 1

(x , x ) (x ,x ) (x , x ) 1

1 1 1 0

         (13) 

 
é a matriz (de dimensão ( ) ( )+ × +M 1 M 1  ) de semi-

variâncias entre as M  observações = Kix , i 1,2, ,M  
vizinhas à localização 0x  que se pretende estimar, 
 

α 
 α 
 Χ =
 α 
 λ 

M

1

2

M

                (14) 
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é a matriz coluna das incógnitas (de dimensão 
( )+ ×M 1 1) formada pelos pesos α = Ki , i 1,2, ,M  e 

pelo parâmetro de Lagrange λ  , usado para cum-
prir a condição de não-enviesamento (soma dos 

pesos unitária - 
=
α =∑

M

i
i 1

1  ), e 

 
γ 

 γ 
 Μ =
 γ 
  

M

1 0

2 0

M 0

(x , x )

(x , x )

(x , x )

1

               (15) 

 
é a matriz coluna (de dimensão ( )+ ×M 1 1) de se-

mivariâncias entre as M  observações vizinhas e o 
ponto a estimar, localizado em 0x . Para o cálculo 
das semivariâncias utiliza-se o modelo do semivario-
grama escolhido. A solução deste sistema de equa-
ções lineares de ( )+M 1  equações a ( )+M 1  incóg-

nitas é 
 

−Χ = Κ Μ1                 (16) 
 
sendo o valor da estimativa no ponto localizado em 

0x dado por 
 

( ) ( )= t
0Ẑ x det X Z                (17) 

 
Onde 

 
 
 
 =
 
 
  

M

1

2

M

Z(x )

Z(x )

Z

Z(x )

0

                (18) 

 
é a matriz (de dimensão ( )+ ×M 1 1) das M  obser-

vações vizinhas à localização 0x , acrescentada com 

um zero no ( )+M 1  -ésimo elemento. 

A variância do erro de estimação (ou vari-
ância de krigeagem) é dada por 
 

( ) ( )
=

σ = Χ − λ = α γ − λ∑
M

2 t
i 1 i i 0

i 1
x det M 2 I (x ,x )

           (19) 

 
 

METODOLOGIA 
 
Área de estudo 
 

O conjunto de dados utilizado nesta análise 
foi obtido numa campanha de monitoramento ao 
emissário submarino de S. Jacinto (ver Figura 1) 
localizado na região de Aveiro na costa Oeste de 
Portugal, utilizando o Veículo Submarino Autôno-
mo (VSA) do Laboratório de Sistemas e Tecnologia 
Subaquática da Faculdade de Engenharia da Uni-
versidade do Porto. 
 

 
 

Figura 1 - Área de estudo. 
 

Durante a missão o VSA percorreu uma área 
de 200x100m2 iniciando a 20 metros do ponto mé-
dio do difusor, na direção da corrente. A trajetória 
estabelecida para o veículo consistiu em 6 secções 
horizontais realizadas aos 2, 4, 6, 8, 10 e 12 m de 
profundidade. Em cada secção horizontal o veículo 
percorreu um trajeto constituído por 6 linhas per-
pendiculares à direção da corrente, distanciadas de 
aproximadamente 20 m entre si. Enquanto navegava 
a uma velocidade aproximadamente constante de 2 
nós (~1 m/s), o veículo recolheu e guardou no 
computador de bordo dados de CTD (condutivida-
de, temperatura, profundidade) a uma taxa de 2.4 
Hz. Assim, a distância entre medidas consecutivas 
nas secções horizontais foi de ~0.4 m. Neste estudo 
foram utilizados os dados de salinidade (calculados 
através da condutividade, temperatura e profundi-
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dade) da secção horizontal dos 2 m de profundida-
de, onde a pluma se encontrava estabilizada e dis-
persando horizontalmente (ver Figura 2). Para as 
profundidades de 4 m e 6 m a proposta é a utiliza-
ção de outro software uma vez que não se obteve 
resultados satisfatórios nessa análise inicial. As ca-
madas dos 8 m, 10 m e 12 m não possuem informa-
ções úteis para ser realizada uma análise que ve-
nham a trazer resultados que possam agregar infor-
mações ao fenômeno. 

Para as profundidades de 4 m e 6 m a pro-
posta é a utilização de outro software uma vez que 
não se obteve resultados satisfatórios nessa análise 
inicial. As camadas dos 8 m, 10 m e 12 m não possu-
em informações úteis para ser realizada uma análise 
que venham a trazer resultados que possam agregar 
informações ao fenômeno. 
 

 
Figura 2 - Trajetória do VSA aos 2 m de profundidade 

 
Análise Geoestatística 
 

Para a análise dos dados de salinidade da 
secção horizontal dos 2 m de profundidade foram 
seguidas as etapas habituais da metodologia geoesta-
tística, que se mostram no esquema da Figura 3. 
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Figura 3 - Etapas da análise geoestatística. 
 

Análise Exploratória dos Dados 
 

O primeiro passo na análise geoestatística 
consiste em fazer um diagnóstico do comportamen-
to dos dados disponíveis através de uma análise ex-
ploratória (Clark e Harper, 2000). A Tabela 1 apre-
senta o sumário estatístico do conjunto de dados de 
salinidade (2470 observações). A salinidade é ex-
pressa em psu (practical salinity units), representa a 
fração de massa de sais em água do mar em 
condições práticas, baseadas na temperatura da 
água e medidas de condutividade. 

O valor da salinidade variou entre 35.152 
psu e 35.607 psu. O valor da média do conjunto de 
dados foi 35.451 psu, sendo próximo do valor da 
mediana que foi 35.463 psu. Para a aplicação da 
metodologia geoestatística, é desejável que a variável 
em estudo tenha uma distribuição normal (Wacker-
nagel, 2003). Os valores dos coeficientes de assime-
tria e curtose, suficientemente próximos de 0 e 3, 
respectivamente, indicam uma distribuição aproxi-
madamente normal dos dados de salinidade. 

 
 

Tabela 1 - Sumário estatístico dos dados de salinidade. 
 

Sumário estatístico 
Mínimo 35.152 
Média 35.451 
Mediana 35.463 
Máximo 35.607 
Variância 0.004 
Desvio-padrão 0.067 
Assimetria -0.52 
Curtose 3.06 

 
 

A Figura 4 apresenta o histograma do con-
junto de dados de salinidade. A cauda à esquerda do 
histograma mostra uma distribuição levemente en-
viesada negativamente, que está de acordo com o 
valor negativo do coeficiente de assimetria. Essa 
assimetria pode ser justificada pelo fato de que o 
difusor não se encontrava paralelo a área estabeleci-
da para a amostragem. A saída da descarga a Oeste 
do ponto médio do difusor se encontrava mais afas-
tada da área delimitada para a amostragem dos da-
dos do que a saída da descarga na direção Este.  

Este fator interferiu em uma diluição ho-
mogênea ao longo da descarga, podendo então, 
explicar a distribuição dos dados não ser próxima a 
normalidade. 
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Figura 4 - Histograma dos dados de salinidade. 
 

Um dos instrumentos geoestatísticos de veri-
ficação da continuidade espacial das grandezas em 
estudo é o gráfico biplots (Soares, 2000). Neste tipo 
de representação, pares de pontos separados por 
uma determinada distância são confrontados. Uma 
nuvem de pontos pouco dispersa em torno da bisse-
triz de um gráfico biplots indica um elevado grau de 
correlação/continuidade entre os dados. Habitual-
mente, à medida que a distância entre os pares de 
pontos aumenta, as nuvens tornam-se mais dispersas 
e afastadas da bissetriz, indicando uma menor corre-
lação entre as amostras. Para se analisar a continui-
dade espacial dos dados de salinidade foram con-
frontados os pares de medidas em diferentes trajetó-
rias localizados aproximadamente na mesma direção 
Norte-Sul (ver Figura 2).  

A Figura 5 mostra os gráficos biplots que 
confrontam os pares de pontos das linhas dos (a) 40 
m vs 60 m, (b) 40 m vs 80 m, (c) 40 m vs 120 m e (d) 
100 m vs 120 m.  

Comparando os gráficos (a), (b) e (c), veri-
fica-se que à medida que a distância entre os pares 
de pontos aumenta, as nuvens tornam-se mais dis-
persas e afastadas da bissetriz, podendo constatar-se 
uma diminuição da correlação espacial entre as 
medidas com o aumento da distância. Este fato está 
de acordo com o aumento da salinidade que se veri-
fica com a dispersão da pluma. O elevado grau de 
correlação entre os pares de pontos das linhas dos 
100 m vs 120 m que se observa no gráfico (d) indica 
que a estas distâncias do difusor praticamente já não 
se detecta grande variação de salinidade cujos valo-
res são próximos dos do meio, significando que a 
diluição está a ocorrer mais lentamente. 
 

 

 

 
 

 
 

Figura 5 - Biplots das linhas dos (a) 40 vs 60, (b) 
40 vs 80, (c) 40 vs 120 e (d) 100 vs 120 m. 

(a)

(b)

(c) 

(d)
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Como se esperava, apesar de se encontra-
rem à mesma distância, os pares de pontos das li-
nhas dos 40 m vs 60 m (gráfico (a)) apresentam 
uma menor correlação espacial que os pares de 
pontos das linhas dos 100 m vs 120 m (gráfico (d)). 
Este fato é devido à variação dos valores de salinida-
de em função da distância ser tanto maior quanto 
maior a proximidade destes com o difusor. 
 
Construção e Modelagem do 
Semivariograma Experimental 
 

Verificada a continuidade espacial dos da-
dos, o passo seguinte consiste na construção do 
semivariograma experimental. A Figura 6 mostra o 
semivariograma experimental calculado para as 
direções 00, 450, 900 e 1350, utilizando para o cálculo 
um “lag” de ~12 m e um total de 7 “lags”.  

O ponto de corte considerado no cálculo do 
semivariograma experimental deverá ser inferior à 
metade da maior distância entre as observações 
(Soares, 2000). Como se pode observar na Figura 6, 
o fenômeno apresenta um comportamento seme-
lhante nas quatro direções estudadas, mostrando-se 
ser isotrópico. 

Uma vez calculado o semivariograma expe-
rimental, o passo seguinte consiste em ajustá-lo a um 
modelo teórico que traduza o comportamento espa-
cial dos dados.  

Este modelo é utilizado posteriormente no 
cálculo das semivariâncias na estimação por krigea-
gem. 

Os modelos esférico, exponencial e gaussia-
no foram ajustados ao semivariograma experimental 
omnidirecional (ver Figura 7). 

 

 
 

Figura 6 - Semivariograma experimental direcional. 

O efeito pepita ou nugget ( 0C ), patamar 

( +1 0C C ) e alcance ( a ) de cada um dos modelos 
ajustados mostram-se na Tabela 2. 

 
Tabela 2 - Parâmetros dos modelos do semivariograma. 

 
Parâmetros Esférico Exponencial Gaussiano 

0C  0.0002 0 0.0008 

+1 0C C  0.0039 0.0036 0.0042 

a 73.50 83.50 80.00 
+0 1 0C C C

(%) 
5.1 0 19.0 

 
De acordo com Wei et al. (2007), o grau de 

dependência espacial da variável em estudo pode 
ser avaliado através da razão efeito pepita/patamar. 
Um valor desta razão inferior a 25% sugere que a 
variável possui uma forte dependência espacial; um 
valor desta razão entre 25% e 75% sugere que a 
variável possui uma moderada dependência espaci-
al; e um valor desta razão superior a 75% sugere que 
a variável possui uma fraca dependência espacial. 
Como pode ser observado na Tabela 2, os valores da 
razão efeito pepita/patamar encontrados são baixos 
e todos inferiores a 25%, sugerindo que as medidas 
de salinidade possuem uma forte dependência espa-
cial e que as variações locais, como se esperava, pu-
deram ser capturadas. 

Observa-se que para os três modelos o valor 
de EM é próximo de zero e os valores de REQM e 
RVKM são pequenos, como é desejável. Pode afir-
mar-se que os valores de RESQM para os modelos 
esférico e gaussiano são próximos de 1. 

 

 
Figura 7 - Semivariograma experimental omnidirecional 

e modelos ajustados. 
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Figura 8 - Mapa da salinidade da secção horizontal dos 2 m de profundidade utilizando a krigagem ordinária 
e os modelos: (a) esférico, (b) exponencial e (c) gaussiano. 

(a)

(b) 

(c)
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Os resultados da Tabela 2 e da Tabela 3 su-
gerem que o modelo esférico é o mais adequado 
para ser utilizado no processo de estimação por 
krigeagem. 
 
Validação do Modelo do Semivariograma 
 

Para avaliar e comparar o desempenho dos 
três modelos de semivariograma ajustados foi utili-
zada a técnica de validação cruzada. A Tabela 3 mos-
tra os indicadores estatísticos desta validação relati-
vos a esses modelos. 

 
Tabela 3 - Indicadores estatísticos da validação cruzada 

relativos aos modelos ajustados. 
 

Indicadores Esférico Exponencial Gaussiano 

EM 1.084e-7 -6.814e-7 -2.23e-4 
REQM 0.01583 0.01417 0.02107 
RVKM 0.01545 0.008511 0.02902 
ESM -0.000123 -0.0000552 -0.007719 

RESQM 1.023 1.665 0.7267 
 
 
Resultados 
 

A Figura 8 (ver anexo) mostra os mapas es-
timados por krigeagem de salinidade da secção ho-
rizontal dos 2 m obtidos com os modelos esférico, 
exponencial e gaussiano. Todos os mapas mostram 
claramente a variação espacial da salinidade na área 
estudada. Nestes mapas é possível identificar de 
forma não ambígua a pluma e sua dispersão ao lon-
go da direção da corrente (norte-sul). O efluente 
evidencia-se como uma região de salinidade inferior 
à das águas do meio circundante à mesma profun-
didade. É possível observar a fronteira da pluma 
visto que a largura do campo de fluído é inferior à 
da área observada. Pode afirmar-se que os resultados 
obtidos com os três modelos são semelhantes, po-
rém, na estimação obtida utilizando o modelo gaus-
siano não foram capturadas certas variações locais. 
As diferenças de salinidade entre a pluma e o meio 
circundante aos 2 m de profundidade começam por 
ser de ~0.455 psu nas linhas dos 20 e 40 m perpen-
diculares à direção da corrente, diminuindo para 
~0.293 psu na linha dos 60 m, para ~0.215 psu na 
linha dos 80 m, para ~0.176 psu na linha dos 100 m, 
sendo quase inexistentes na linha dos 120 m onde a 
diferença registrada é de ~0.071 psu. Washburn et 
al. (1992) observou diferenças de salinidade entre a 
pluma e o meio circundante na ordem de 0.1 psu, 
enquanto que Petrenko et al. (1998) observou dife-

renças na ordem de 0.2 psu. Pode observar-se um 
elevado gradiente de salinidade na fronteira da 
pluma que vai diminuindo à medida que a diluição 
aumenta. Constata-se que o campo de fluído se en-
contra praticamente centrado na área amostrada, o 
que indica que a estratégia de coleta adotada foi 
bem sucedida. A utilização de traçadores artificiais 
na detecção de plumas de esgoto pode ser dispensa-
da quando a pluma atinge a superfície no final do 
campo próximo. Neste caso a diluição é habitual-
mente superior, a salinidade do efluente é inferior 
ao da água do mar, e quando atinge a superfície 
ocorreu grande diluição aumentando o valor da 
salinidade.  
 
 
CONCLUSÕES 
 
 

A análise geoestatística de um conjunto de 
dados de salinidade, obtidos através de um veículo 
submarino autônomo em uma campanha de moni-
toramento, permitiu produzir o mapa da dispersão 
da pluma de esgoto na área estudada. A variabilida-
de espacial do conjunto de observações foi analisada 
previamente calculando-se os indicadores estatísti-
cos clássicos. Os resultados indicaram uma distribui-
ção aproximadamente normal para o conjunto de 
dados, o que era desejado. Assim, o estimador clássi-
co de Matheron foi usado para o cálculo do semiva-
riograma experimental sob diferentes direções. Não 
foi encontrada variabilidade em nenhuma direção 
específica, mostrando-se o fenômeno ser isotrópico. 
O semivariograma experimental foi ajustado aos 
modelos teóricos: esférico, exponencial e gaussiano. 
Os indicadores estatísticos da validação cruzada 
relativos aos três modelos sugeriram o modelo mais 
adequado de entre os candidatos. Finalmente, as 
estimativas de salinidade em locais não amostrados 
foram obtidas por krigeagem ordinária. Os mapas 
estimados por krigeagem mostram claramente a 
variabilidade espacial da salinidade na área estuda-
da, indicando que a pluma não atingiu as praias 
mais próximas localizadas a uma distância de ~3 km. 
Este estudo demonstra que a geoestatística pode ser 
utilizada com sucesso para a determinação de esti-
mativas da dispersão de efluentes, que constituem 
informações valiosas para a avaliação do impacto 
ambiental e o gerenciamento das descargas de águas 
residuais. Além disso, uma vez que medidas precisas 
de diluição de plumas são raras, estes estudos pode-
rão ser muito úteis, no futuro, para a validação de 
modelos de dispersão. 
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Evaluation of the Environmental Impact of Waste-
water Discharges Using a Geostatistical Methodolo-
gy 
 
ABATRACT 

 
The main purpose of this study was to analyze the 

applicability of geostatistical modeling to evaluate the envi-
ronmental impact of wastewaters from sea outfalls. The set 
of data was obtained in a monitoring campaign of the sea 
outfall of S. Jacinto., in the region of Aveiro on the West 
coast of Portugal. The data were collected close to the dis-
charge using an Autonomous Underwater Vehicle (AUV — 
Veículo Submarino Autonomo). Matheron’s classical esti-
mator was used to calculate the experimental semivario-
gram, and this was adjusted to the spherical, exponential 
and Gaussian theoretical models. The cross-validation 
technique suggested the most appropriate model and ordi-
nary kriging was used to obtain the estimates of salinity at 
non-sampled points. The map estimated by kriging clearly 
shows the plume dispersion in the area studied, indicating 
that the effluent did not reach the closest beaches. This 
study suggests that a strategy for optimized AUV from the 
standpoint of geostatistics may supply better estimates com-
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pared to other interpolation methods that do not supply the 
errors associated with the estimates, for instance Inverse 
Distances Weighting (IDW), Global Polynomial, Local 
Polynomial, and others. Besides, since accurate measures 
for plume dilution are rare, these studies may be very useful 
in future to validate dispersion models. 
Key-words: Ordinary kriging, wastewater discharge, plume 
dispersion, autonomous underwater vehicle (AUV).  
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RESUMO 
 

A gestão da oferta hídrica na Região Amazônica está diretamente associada aos usos múltiplos das águas e seu re-
flexo sobre as condicionantes ambientais. A identificação das áreas de maior vulnerabilidade e as necessárias ao monitora-
mento são condicionantes fundamentais para garantia da água em quantidade e qualidade a médio e longo prazos. Os 
resultados obtidos mostraram o quanto é necessária a gestão preventiva das águas no Pará. As Macro-Regiões Hidrográficas 
do Tocantins-Araguaia e da Costa Atlântica-Nordeste já enfrentam uma alta pressão sobre os recursos hídricos; e a do Tapa-
jós, por apresentar um cenário crescente de intervenções, pode futuramente demandar por ações de maior controle sobre suas 
águas.  
 
Palavras chaves: usos múltiplos, região amazônica, vulnerabilidade. 

 
INTRODUÇÃO 
 
 

As dificuldades de implementação da políti-
ca hídrica na região norte do país estão relaciona-
das, em diversos segmentos, seja no social ou institu-
cional, a falta de cultura da gestão preventiva da 
oferta hídrica.  

Realizá-la, implica em definir um conjunto 
de ações que direcionem o rumo das intervenções 
que o território sofrerá em termos de políticas pú-
blicas e investimentos econômicos. 

A proposta deste trabalho conjuga as ges-
tões hídrica e ambiental definindo seu perfil no 
estado do Pará, em prol do gerenciamento único, 
destacando a necessidade do monitoramento e en-
quadramento dos corpos d´água segundo classes de 
uso.  

O quadro observado mostra que a questão 
hídrica está intimamente relacionada a diversos 
conflitos econômicos e sofre uma pressão constante 
em direção a problemas de oferta de qualidade e de 
quantidade de água. 

A intensificação da degradação quali-
quantitativa das águas vem ocorrendo notadamente 
em razão do aumento populacional, densificação 
dos centros urbanos e expansão das atividades eco-

nômicas, interferindo no balanço hídrico e nas ca-
racterísticas deste recurso.  

Em resposta aos conflitos eminentes, à ges-
tão da oferta hídrica, pode atuar por meio de dire-
trizes, objetivos e da formulação de instrumentos, a 
fim de manter as águas em qualidade e quantidade 
suficiente para atender aos usos múltiplos. 

Desta forma, a gestão integrada dos recursos 
hídricos no Pará, relativa às águas superficiais e sub-
terrâneas deve ter sua base no ordenamento do uso 
do solo, envolvendo políticas públicas e metas de 
desenvolvimento econômico, conjugadas e planeja-
das segundo o melhor aproveitamento das águas. 
 
 
MÉTODO DE TRABALHO 
 
 

Na execução deste, foram utilizadas as in-
formações do Sistema Estadual de Gerenciamento 
de Recursos Hídricos (Secretaria de Estado de Meio 
Ambiente — SEMA/Pará) associadas às diversas bases 
produzidas e reconhecidas em nível de Brasil nas 
áreas dos recursos naturais e do desenvolvimento 
econômico. 

Estas foram processadas compondo um Sis-
tema de Informações Geográficas (SIG) que reúne 
um acervo de informações voltadas à definição de 
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metas de gerenciamento dos recursos hídricos e ao 
monitoramento hidrológico.  

Neste processo, buscou-se a compatibilizar 
das bases de acordo com o Sistema Nacional de 
Informações de Recursos Hídricos da Agência Na-
cional de Águas (SINGRH — ANA); tendo como 
objetivo maior sua integração aos planos de inter-
venção regional nacionais. 

Os trabalhos que formaram as principais ba-
ses teóricas e de informação foram: Berardo et al 
(1998), IDESP (1998), IBGE (2000), ANEEL (2000), 
DNPM (2001), Lima et al (2001), MMA (2002a), 
MMA (2002b), IBGE (2003), Alencar et al (2004), 
IBGE (2004), ANA (2005), Brasil (2005), DNPM 
(2005), Lima et al (2005), IBGE (2006), Pará 
(2006a), Pará (2006b) e SEPROD (2006). 

Segundo Hara (1997) o aspecto mais fun-
damental dos dados tratados em um sistema de in-
formações geográficas é a natureza dual da informa-
ção: um dado espacial ou dado geográfico; que pos-
sui uma localização expressa como coordenadas de 
um mapa e atributos descritivos representados em 
um banco de dados convencional.  

A partir das bases de informações definidas 
ou obtidas de fontes secundárias, realizaram-se os 
seguintes procedimentos: 

 
 

• Regiões Hidrográficas Nacionais no estado 
do Pará: estas foram obtidas a partir de re-
corte da base referente às Resoluções do 
CNRH nº 30 (11 de dezembro de 2002) e nº 
32 (15 de outubro de 2003). 

• Definição das Macro-Regiões Hidrográficas 
(MRH) do estado do Pará: empregando os 
limites de bacias traçados a partir da carto-
grafia da rede de drenagem para o estado 
do Pará, na escala 1:250.000 e adequados 
aos limites do sistema de codificação de ba-
cias hidrográficas da Agência Nacional de 
Águas.  

• Definição das Unidades Hidrográficas de 
Planejamento (UHPLAN) do estado do Pa-
rá: a partir do detalhamento das Macro-
Regiões Hidrográficas (MRH), onde foram 
empregados como critérios que — os limites 
geográficos deveriam coincidir com os divi-
sores de água das bacias; as características 
de homogeneidade nos aspectos geofisio-
gráficos e de ecossistemas teriam que preva-
lecer, devendo-se obedecer ao significado 
hidrológico; os limites geográficos coincidi-
riam com os divisores de água das bacias li-

mítrofes da macro-região considerada; a ca-
lha do rio Amazonas seria a feição geomor-
fológica de maior importância, as bacias 
componentes de cada região deságuam em 
suas margens ou diretamente na foz; as 
UHPLANs apresentariam homogeneidade 
em termos de socioeconômicos e de históri-
co de ocupação; e o número de municípios 
pertencentes a uma mesma UHPLAN bus-
caria minimizar os conflitos de uso em um 
processo de gestão por meio de Comitês de 
Bacia Hidrográfica. 

• Delimitação do potencial de pressão do uso 
e ocupação do solo sobre as águas subterrâ-
neas nas Macro-Regiões Hidrográficas (M-
RH): por meio de reclassificação, utilizando 
o programa Arc View, foram definidas as 
unidades potenciais para o suprimento de 
água subterrânea, considerando as informa-
ções do mapa geológico da CPRM (2008); 
estas foram avaliadas considerando a distri-
buição das áreas protegidas, as zonas de ex-
pansão do processo de ocupação e as zonas 
de maior deficiência hídrica a partir dos fa-
tores climáticos. Este conjunto de informa-
ções foi processado utilizando métodos de 
análise espacial (sobreposição e ponderação 
por pesos), reclassificados e distribuídos em 
classes — baixo, para zonas que congregam 
boa oferta de água subterrânea e baixa pres-
são em termos de ocupação do território; 
moderado, quando esta relação é interme-
diária; e alta, quando configuram zonas de 
baixo suprimento de água subterrânea e 
forte ocupação, que representa uma maior 
demanda hídrica. 

• Áreas de maior deficiência hídrica no estado 
do Pará: esta base foi obtida a partir de da-
dos secundários, oriundos dos valores mé-
dios mensais de precipitação pluviométrica 
e temperatura do período de 1960 a 1990, 
conforme Martorano (1993). 

• Unidades de conservação e terras indígenas 
por MRH do Estado do Pará: esta foi defini-
da a partir da base cartográfica elaborada 
pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente 
do Pará (SEMA) referente à delimitação das 
áreas protegidas e superposta aos limites de 
cada MRH. 

• Uso potencial da terra identificado no esta-
do segundo os setores mineral, agropecuá-
rio, extrativista, industrial e de turismo: a 
partir da análise dos empreendimentos li-
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cenciados pela Secretaria de Estado de Meio 
Ambiente do Pará (SEMA) por UHPLAN, 
traçou-se um perfil das maiores concentra-
ções, potenciais usos da água e ocorrência 
de conflitos. 

• Avaliação da distribuição espacial da preci-
pitação pluviométrica e das vazões: optou-se 
pelo tratamento convencional, mais ade-
quado a distribuição das estações encontra-
das no estado, ou seja, em forma de arqui-
vos para as representações geométricas, e a 
parte descritiva (atributos) configurada em 
um banco de dados. Foi utilizado um siste-
ma de informações com um ambiente de 
banco de dados (HIDRO), e outro relacio-
nal para armazenar os atributos dos objetos 
geográficos (Arc View). A base de informa-
ções de empregada, para pluviometria, re-
presenta séries históricas superiores a 15 
anos, composta por 155 estações distribuí-
das por UHPLAN. Os dados pluviométricos 
foram organizados dentro de espaços defi-
nidos a partir do limite das UHPLANs nas 
formas de médias mensais e médias anuais. 
Para as vazões, empregou-se critério seme-
lhante, sendo que em função do número de 
estações com séries confiáveis, o espaço a-
mostral foi limitado. Em ambos os casos, es-
tas estações são monitoradas pelo convênio 
ANA/INPE/CPRM, e disponibilizadas para 
acesso público, pelos sites da ANA 
(www.ana.gov.br) e do INPE (www.inpe.br).  

 

 
 

Figura 1 - Regiões hidrográficas nacionais 
e o Estado do Pará. 

Tabela 1 - Área das MRH do estado do Pará. 
 

Macro-Regiões 
Hidrográficas 

Área (km²) da região
hidrográfica 

Calha Norte 272.599,81 
Tapajós 210.318,18 

Baixo Amazonas 41.531,51 
Xingu 335.316,04 

Portel-Marajó 109.863,79 
Tocantins-Araguaia 128.580,09 

Costa Atlântica-Nordeste 118.683,23 
 
 
RESULTADOS OBTIDOS 
 
Definição das Macro-Regiões Hidrográficas 
 

O Estado do Pará, segundo maior estado da 
Federação com uma área de mais de 1.247.695,5 
km2, foi subdividido em 03 Regiões Hidrográficas: 
Amazônica, Tocantins-Araguaia e Costa Atlântica 
Nordeste Ocidental conforme as Resoluções do 
Conselho Nacional de Recursos Hídricos - CNRH nº 
30 (11 de dezembro de 2002) e nº 32 (15 de outu-
bro de 2003). (Figura 1) 

Estas são muito abrangentes para o cum-
primento das metas de gestão estaduais, por isto 
optou-se em trabalhar nesta escala com 07 Macro-
Regiões Hidrográficas (MRH): Costa Atlântica- Nor-
deste, Tocantins-Araguaia, Xingu, Tapajós, Baixo 
Amazonas, Calha Norte e Portel-Marajó. (Tabela 1, 
Figura 2) 
 

 
Figura 2 - Macro-Regiões Hidrográficas (MRH) 

do estado do Pará. 
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Figura 3 - Unidades Hidrográficas de Planejamento 
(UHPLAN) do estado do Pará. 

 

 
 

Figura 4 - Macro-Regiões Hidrográficas (MRH) 
do estado do Pará e as águas subterrâneas. 
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Figura 5 - Áreas de maior deficiência hídrica 
no estado do Pará. 

 
 
 
 

Visando o planejamento mais detalhado esta 
sub-divisão foi ampliada para 26 Unidades Hidrográ-
ficas de Planejamento (UHPLAN), podendo ainda 
sofrer modificada em função de metas políticas ge-
renciais (Figura 3). As MRH-Pa apesar de terem seus 
limites segundo as bacias hidrográficas, têm atrela-
das a si o contexto hidrogeológico, cujos limites 
ultrapassam os divisores topográficos de bacias tor-
nando o sistema gerencial mais complexo de execu-
ção e monitoramento. (Figura 4) 
 
 
Análise segundo os fatores climáticos 
 

Na avaliação da oferta hídrica segundo os 
fatores climáticos foram considerados: a temperatu-
ra, a umidade, a insolação, a precipitação pluviomé-
trica e a deficiência hídrica. Estes elementos são 
descritos e apresentados nos trabalhos publicados 
em Lima et al (2005) e no acervo de informações 
constante em MMA (2002), ANEEL (2000) e IDESP 
(1998).  

Os resultados mostraram o extremo oriental 
do Estado como a região que menos favorece a ma-
nutenção dos sistemas hídricos, contribuindo para 
ocorrência de períodos secos mais rigorosos na 
MRH do Tocantins-Araguaia e no sul-sudeste da 
MRH da Costa Atlântica-Nordeste (Figura 5). As 
demais áreas destacam-se pela boa oferta, princi-
palmente os extremos noroeste e norte, notadamen-
te a Calha Norte e o Portel-Marajó. 

Porém, as mudanças do percentual de co-
bertura vegetal podem implicar em uma vulnerabi-
lidade crescente, podendo mudar inclusive o com-
portamento de áreas mais favoráveis à manutenção 
hídrica com o avanço do antropismo e do cerrado, 
que favorecem o aumento da evaporação. 
 
 
Distribuição espacial da precipitação pluviométrica 
 

A Tabela 2 mostra que há uma distribuição 
espacial desproporcional de estações por unidade 
hidrográfica.  
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Para que estas informações fossem 
analizadas, foi construido um quadro comparativo 
de valores de precipitação pluviométrica (médias 
mensais e anuais), individualizando os períodos de 
maior restrição dentro de cada unidade hidrográfica 
(Tabelas 3, 4 e 5). 
 
 
Tabela 2 - Número de estações consideradas por unidade 

hidrográfica. 
 
 
Regiões 
Hidrográficas 

UHPLAN Área (km2) 
Nº de 
estações 

Calha Norte 

Nhamundá - 
Trombetas 

147.803,76 05 

Cuminapanema 
- Maecurú 

47.577,32 05 

Parú - Jarí 77.218,72 05 
Baixo Ama-
zonas 

Baixo Amazonas 41.531,51 08 

Xingu 

Baixo Xingu 116.394,13 05 
Irirí 134.666,19 04 
Fresco 43.979,34 04 
Alto Xingu 40.276,38 03 

Tapajós 

Baixo Tapajós 42.945,04 05 
Alto Tapajós 87.353,14 06 
Jamanxim 58.612,43 05 
Tapajós — 
Amazonas 

21.407,57 03 

Portel — 
Marajó 

Baia de Caxuanã 46.368,25 
010 

Rio Para 14.275,29 
Calha — 
Amazônica 

18.281,65 
07 

Marajó Ociden-
tal 

18.358,59 

Marajó Oriental 12.580,02 12 

Tocantins - 
Araguaia 

Tocantins 36.153,48 
06 

Itacaiúnas 41.202,51 
Araguaia 51.224,10 10 

Costa Atlân-
tica - Nor-
deste 

Acará 13.545,48 05 
Capim 35.737,77 09 
Guamá 15.655,53 07 
Mojú 15.662,04 05 
Costa Atlântica 18.867,35 19 
Gurupí 19.215,05 07 

 
 
 

Considerando as limitações referentes: à dis-
tribuição das estações por UHPLAN ou MRH, ao 
número de estações por UHPLAN e a desigualdade 

dos intervalos temporais tomados por estação; as 
informações obtidas permitem avaliar que existe 
uma boa distribuição da chuva em cada MRH, des-
tacando os períodos menos chuvosos, no geral de 
agosto a outubro e os mais chuvosos de fevereiro a 
abril.  

A Tabela 7 mostra a situação das estações 
existentes por MRH, ilustrando bem a desigualdade 
de informação entre as mesmas e a pouca cobertura, 
quando associado à área de cada MRH (Tabela 1). 
 
 
 

Tabela 3 - Precipitação pluviométrica: médias mensais — 
Janeiro a Junho. 

 
 

UHPLAN 
Meses (mm) Total 

Jan Fev 
Ma
r 

Abr 
Ma
i 

Jun (mm) 

Nhamundá — 
Trombetas 

303 261 383 390 302 163 1802 

Cuminapanema — 
Maecurú 

228 254 297 323 218 142 1.462

Parú - Jarí 217 230 264 327 310 234 1.582
Baixo Amazonas 223 272 304 304 206 132 1.441
Baixo Xingu 280 307 360 343 234 143 1.667
Irirí 311 293 313 231 111 42 1.301
Fresco 285 288 291 213 88 19 1.184
Alto Xingu 287 326 309 215 115 33 1.285
Baixo Tapajós 264 305 341 335 211 113 1.569
Alto Tapajós 311 300 325 270 167 74 1.447
Jamanxim 289 297 298 231 131 37 1.283
Tapajós — 
Amazonas 

268 283 370 319 221 137 1.598

Baia de Caxuanã 
e Rio Para 

332 350 410 413 289 196 1.990

Calha-Amazônica 
e Marajó 
Ocidental 

352 430 489 435 320 216 2.242

Marajó Oriental 327 430 484 416 329 191 2.177
Tocantins e 
Itacaiúnas 

358 358 493 444 312 155 2.120

Araguaia 249 281 305 230 100 26 1.191
Acará 307 348 450 377 251 126 1.859
Capim 322 340 412 371 203 95 1.743
Guamá 316 352 394 366 279 179 1.886
Mojú 274 345 395 382 260 168 1.824
Costa Atlântica 314 402 467 411 311 211 2.116
Gurupí 285 317 383 337 189 106 1.617
 
 
 



RBRH — Revista Brasileira de Recursos Hídricos Volume 15 n.3 Jul/Set 2010, 69-83 

 75 

Tabela 4 - Precipitação pluviométrica: 
médias mensais — Julho a Dezembro. 

 
 

UHPLAN 
Meses (mm) Total
Ago Set Out Nov Dez (mm)

Nhamundá - Trombe-
tas 

92 95 104 116 125 532 

Cuminapanema - 
Maecurú 

51 58 53 91 102 355 

Parú - Jarí 91 67 38 50 88 334 
Baixo Amazonas 38 54 46 83 107 328 
Baixo Xingu 53 60 49 84 138 384 
Irirí 28 84 141 132 250 635 
Fresco 36 110 204 202 288 840 
Alto Xingu 36 73 138 160 218 625 
Baixo Tapajós 68 81 89 112 142 492 
Alto Tapajós 50 114 157 182 241 744 
Jamanxim 38 106 149 206 253 752 
Tapajós - Amazonas 43 64 78 106 171 462 
Baia de Caxuanã e 
Rio Para 

76 83 72 79 165 475 

Calha-Amazônica e 
Marajó Ocidental 

138 102 93 89 196 618 

Marajó Oriental 82 58 32 42 125 339 
Tocantins e Itacaiúnas 64 53 51 70 173 411 
Araguaia 21 75 116 146 215 573 
Acará 56 55 58 73 155 397 
Capim 41 49 50 73 144 357 
Guamá 111 100 70 75 121 477 
Mojú 63 57 51 65 151 387 
Costa Atlântica 104 53 30 34 104 325 
Gurupí 34 35 25 35 117 246 
 
 

Tabela 5 - Precipitação pluviométrica: 
médias anuais por MRH. 

 
Macro-Regiões Hidrográficas (mm) 
Calha Norte 6.067 
Tapajós 8.347 
Baixo Amazonas 1.769 
Xingu 7.921 
Portel-Marajó 7.841 
Tocantins-Araguaia 4.295 
Costa Atlântica-Nordeste 13.234 
 
 

O refinamento da malha de estações pluvi-
ométricas permitiria definir melhor este perfil, com 
uma distribuição mais proporcional entre a área da 

UHPLAN e o número de estações nela instaladas. 
Por isto, consideram-se os valores obtidos como 
indicadores de situação. 
 
 
Avaliação espacial da vazão 
 
 

Na amostragem para avaliação de vazões, 
optou-se pelas estações de maior representatividade, 
em termos de número de anos de funcionamento, 
permitindo uma visão geral do comportamento dos 
principais cursos d´água (Tabela 6).  
 
 

Tabela 6 - Estações registradas por MRH, com base nas 
informações ANA/HIDROWEB. 

 
 

Região Hidrográfica 
Nº de esta-
ções cadas-
tradas 

Estações 
inativas 

Estações 
ativas 

Costa Atlântica-Nordeste 22 14 07 
Calha Norte 42 30 8 
Tapajós 39 18 14 
Portel-Marajó 18 07 02 
Xingu e Baixo Amazonas 90 56 24 
Tocantins-Araguaia 39 13 08 

 
 
O comportamento das vazões é variável, e 

ainda não há proposta de regionalização que trace 
um perfil mais adequado as análises de demanda e 
disponibilidade hídrica. 

Observa-se que os registros são principal-
mente dos cursos d´água de maior porte, não co-
brindo a extensa malha hídrica existente. A avalia-
ção da intensa rede de igarapés é prejudicada, prin-
cipalmente em termos de outorga de direito de uso 
dos recursos hídricos, pela falta de informação. 

Em termos gerais, têm-se rios caudalosos 
(Rio Tocantins - 11.312 m³/s) e rios de baixa vazão 
(Rio Branco Norte - 25 m³/s) e até intermitentes, o 
que em uma avaliação regionalizada fornece uma 
vazão pouco consistente com a realidade observada. 

Por isto, considera-se o perfil das vazões por 
MRH ainda pouco consistente, devendo-se atuar no 
estado, com a bacia hidrográfica como escala mais 
segura para esta informação, compondo a oferta 
hídrica, com a avaliação da pluviometria local. 
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Tabela 7 - Principais vazões registradas por MRH, com base nas informações ANA/HIDROWEB. 
 

MRH TOCAN-

TINS-ARAGUAIA - 

Estação 

Rio 
Vazão 

(m³/s) 

Nº 

anos 

(histó-

ri-co) 

Município 

Marabá Tocantins 11.104 20 Marabá 

Itupiranga Tocantins 11.165 28 Itupiranga 

Tucuruí Tocantins 11.312 20 Tucuruí 

Fazenda Alegria Itacaiúnas 478 26 Marabá 

Conceição do 

Araguaia 
Araguaia 5.304 30 

Conceição 

do Araguaia 

MRH TAPAJÓS - Estação   
Fortaleza Tapajós 10.124 09 Itaituba 

Jatobá Tapajós 10.796 22 Itaituba 

MRH BAIXO AMAZONAS - Estação 

Barragem Curuá-Una 174 18 Santarém 

Uruará 
Para do 

Uruará 
36 15 Prainha 

MRH XINGU - Estação  

Base do Cachimbo 
Branco 

Norte 
25 21 Altamira 

Boa Sorte Xingu 3.567 17 
São Felix do 

Xingu 

Boa Esperança Fresco 806 17 
São Felix do 

Xingu 

Laranjeiras Irirí 1.255 13 Altamira 

Cajueiro Curuá 443 18 Altamira 

Pedra do Ó Irirí 2.667 19 Altamira 

Altamira Xingu 8.593 29 Altamira 

Fazenda Cipauba Bacaja 294 10 
Senador 

José Porfírio 

 

MRH CALHA NORTE - Estação 

Estirão da Angéli-

ca 
Mapuera  725 15 Oriximiná 

Cach. da Porteira Trombetas 2.365 18 Oriximiná 

Tirios Cumina 14 12 Óbidos 

Vista Alegre Cumina 549 16 Oriximiná 

Boca do Inferno Curua 236 23 Alenquer 

Arapari Maicuru 116 26 
Monte 

Alegre 

Apalai Paru D´Este 114 16 Almeirim 

MRH PORTEL-MARAJÓ - Estação   
Pacajas Pacajas 146 12 Portel 

MRH COSTA ATLÂNTICA-NORDESTE - Estação  
Cachoeira Tra-

cambeua 
Moju 134 16 Moju 

Vila Capoeira Guamá 87 22 
Capitão 

Poço 

Bom Jardim Guamá 135 35 Ourém 

Fazenda Maringa Capim 463 17 

São Domin-

gos do 

Capim 

Badajós Capim 591 28 

São Domin-

gos do 

Capim 

Sete Ilhas Piriá 48 22 Viseu 

Tararua-Ponte Piriá 75 24 Viseu 

Fazenda Rural 

Zebu 
Gurupí 104 19 Paragominas

Cafezal Uraim 68 14 Paragominas

Alto Bonito Gurupí 1.509 25 Viseu 

 
 
 
Análise segundo os fatores sócio-econômicos 
 

Os fatores sócio-econômicos implicam dire-
tamente na geometria do uso e ocupação do solo, 
de sua velocidade e atividades econômicas associa-
das.  

O estado apresenta uma ocupação popula-
cional por MRH heterogênea, tendo áreas intensa-
mente populosas alternadas a vazios demográficos.  

Considerando a poluição hídrica um fator 
decorrente destes aglomerados, a mesma manifesta-
se de forma difusa, notadamente pelo lançamento 
de esgotos in natura e ausência de infra-estrutura de 
aterros sanitários. 

A pressão populacional também é diferenci-
ada entre o urbano e o rural. No Pará existem mu-
nicípios de área significativa (Altamira - 161.445,9 
km2, São Félix do Xingu - 84.607,3 km2, Itaituba - 

62.380,8 km2) que concentram a maior parte da 
população na sede municipal, deixando o interior 
com um vazio demográfico. 

Esta visão diferencial dificulta o gerencia-
mento das águas, uma vez que as pressões são desi-
gualmente distribuídas nas bacias hidrográficas, 
entre montante e jusante, gerando na área rural 
uma degradação, de nascentes, não contabilizada. 

O potencial mineral é um grande atrativo 
do estado, tornando quase todo território passível 
de exploração. Destaca-se que a MRH Tocantins-
Araguaia é atual grande produtora de bens mine-
rais, seguida da MRH do Tapajós. 

Os cenários atuais observados configuram 4 
situações de pressão sobre os recursos hídricos: o 
eixo da BR 010 (Belém-Brasília), a BR 163 (Cuiabá-
Santarém), a Transamazônica e o sistema em torno 
de Belém. 
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Tem-se uma polarização, a maior oferta hí-
drica nas regiões menos solicitadas e a maior pressão 
socioeconômica nas regiões com condições mais 
restritas de manutenção da mesma. 

Os eixos da BR 010 e da BR 163 apresentam 
o seguinte contexto: a região oriental do Estado (a 
mais vulnerável segundo os fatores climáticos), co-
mo a mais densamente ocupada e a de maior e mais 
diversificada produtividade; e a MRH do Tapajós 
como uma área de franco avanço do setor produti-
vo.  

O avanço do setor produtivo sem a gestão 
associada igualaria estas duas MRH, principalmente 
se o asfaltamento da BR 163 (Cuiabá-Santarém) não 
estiver baseado em um plano de controle da expan-
são agrícola.  

O eixo Transamazônico afeta diretamente 
as MRH do Xingu e do Baixo Amazonas, sendo a 
entrada mais forte de ocupação na região, ainda 
com a manutenção de condições naturais que ga-
rantam a oferta hídrica na região.  

E o eixo em torno de Belém que afeta a ba-
cia do rio Guamá, sofrendo o reflexo da maior mi-
gração de pessoas e produtos do estado, acarretando 
em forte potencial poluidor das águas, principal-
mente por resíduos sólidos e lançamentos in natura 
de efluentes líquidos. Esta região tem atualmente 
condições limitadoras de qualidade das águas, prin-
cipalmente para o consumo humano. 

Destacam-se como principais aspectos por 
MRH: 
 

• Região Calha Norte: a mineração tem sido o se-
tor de maior destaque, seguida da indústria 
e da agropecuária. Os principais minerais 
explorados em pequenas e grandes escalas 
são: ametista, diamante, berilo, caulim, ou-
ro, bauxita, calcáreo, amazonita, fluorita, 
cristal de rocha e granito. Na indústria des-
taca-se a extração madeireira e seu benefici-
amento com a fabricação de móveis. 

• Região do Tapajós: a mineração é a principal a-
tividade, destacando-se a produção de ouro, 
com lavra garimpeira. Atividades agrícolas 
diversificadas e a pecuária extensiva, tam-
bém se destacam nesta região. A indústria é 
notadamente alimentícia, aproveitando os 
insumos gerados na região, destacando-se a 
piscicultura, voltada para geração de laticí-
nios. A atividade madeireira também é rea-
lizada em grande escala, outro produto de 
extrativismo produzido na região é a borra-
cha. O rio Tapajós tem se destacado nacio-

nalmente pelo seu potencial de geração de 
energia hidroelétrica e como principal eixo 
viário e hidroviário do sudoeste do estado 
do Pará, com a Hidrovia Telles-Pires. 

• Região do Baixo Amazonas: destaque para pro-
dução mineral voltada para construção civil. 
E para atividades relacionadas à pecuária, 
extração madeireira, potencial energético e 
turismo. Por se tratar de uma região de be-
las paisagens - com ambientes de várzea, i-
lhas aluviais, furos, igarapés, que fazem par-
te da dinâmica fluvial do rio Amazonas, an-
tecedendo sua foz, entre a desembocadura 
dos rios Tapajós e Xingu, as águas termais 
de Monte Alegre, juntamente com seu pa-
trimônio espeleológico e arqueológico - o 
turístico se torna uma importante atividade 
econômica a ser desenvolvida na região. 

• Região Portel-Marajó: nesta a extração e benefi-
ciamento da madeira para exportação e fa-
bricação de móveis, é bem evidenciado, se-
guido do turismo, práticas agrícolas (prin-
cipalmente voltada para produção do palmi-
to), pecuária (bovina e bubalina) e pesca. O 
turismo tem como base fundamental o estu-
ário-delta do rio Amazonas e a presença do 
maior arquipélago fluvial do mundo, a ilha 
do Marajó, com suas praias tipicamente flu-
viais, estuarinas e marinhas, formando o 
mais importante complexo paisagístico do 
Estado. 

• Região do Xingu: destaca-se nesta região as ati-
vidades agropecuárias, voltadas para pecuá-
ria extensiva, cultura do café, banana, cana-
de-açúcar e guaraná. A extração madeireira 
com manufatura para produção de móveis. 
As demais atividades de importância são o 
turismo e o aproveitamento energético, 
com a atual UHE de Belo Monte. 

• Região Tocantins-Araguaia: esta região desen-
volveu-se bastante em termos de projetos 
nos últimos 30 anos. O setor de maior des-
taque é a indústria, com os ramos de extra-
tivismo de madeira, siderurgia e indústria a-
limentícia. Destaca-se o número crescente 
de produtores de carvão vegetal. Na agro-
pecuária tem-se o gado bovino, rebanho su-
íno, soja, café e o dendê. A mineração tam-
bém merece destaque, com a implantação 
de grandes projetos para exploração de co-
bre, ferro, ouro, manganês, alumínio e ou-
tros minerais de menor volume exploratório 
(ametista, diamante, níquel). 
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• Região da Costa Atlântica-Nordeste: esta região 
abrange a maior densidade demográfica, 
sendo também a mais desenvolvida. Nela se 
encontram grandes projetos minerais (Vale 
do Rio Doce, Albrás Alunorte, Rio Capim 
Caulim), a maior parte das indústrias do es-
tado, além de uma produção agropecuária 
diversificada com geração de uma forte in-
dústria alimentícia.  
 
A partir deste, é possível identificar as regi-

ões de maior pressão setorial: 
 

• Potencial Mineral: todas as regiões hidrográfi-
cas apresentam alto potencial mineral, des-
tacando-se o ouro nas regiões do Tapajós e 
do Xingu, e a província metalogenética ins-
talada na região do Tocantins-Araguaia. 

• Potencial Agropecuário: as sub-regiões de Portel, 
do Marajó (Ocidental e Oriental) e a região 
do Baixo Amazonas destacam-se em relação 
ao potencial agropecuário, com culturas di-
versas: bovino, suíno, bubalino, psicultura e 
carcinicultura. A região da Costa Atlântica - 
Nordeste também tem destaque na produ-
ção agrícola: algodão, pimenta do reino e 
grãos (arroz, soja, feijão, milho). Atualmen-
te aparece a expansão da soja ao longo do 
Tapajós. A pecuária atualmente é uma ativi-
dade consolidada na MRH Tocantins-
Araguaia e o cultivo da soja em consolida-
ção. 

• Potencial Industrial e extrativista: em todo esta-
do do Pará destacam-se os potenciais para o 
turismo, transporte, energético e madeirei-
ro. 
 

Análise segundo a definição das áreas protegidas 
 

As unidades protegidas do estado não tem 
tido êxito em frear o processo de desmatamento, 
apenas observa-se seu retardo.  

Sua localização nem sempre coincide com 
os divisores de bacias hidrográficas, tornando sua 
importância para manutenção destes sistemas pre-
judicada, pois não existe estratégia de preservação 
(Figura 6).  

A MRH mais beneficiada é a do Xingu, se-
guida da Calha Norte, estas tem recobrimento signi-
ficativo da área das bacias hidrográficas envolvidas, 
inclusive das cabeceiras, no caso da bacia hidrográfi-
ca do rio Trombetas (Calha Norte).  

O Tapajós ilustra o caso de não conformi-
dade entre a preservação hídrica e florestal, uma vez 
que as unidades margeiam o leito do rio, conser-
vando desprotegidas sua foz e cabeceiras, estas últi-
mas são fora do estado.  

 
 

 
 

Figura 6 - Unidades de conservação e terras 
indígenas por MRH do Estado do Pará. 

 
 

A MRH do Tocantins-Araguaia está total-
mente desprotegida, com a maior parte de sua co-
bertura vegetal original alterada, estando os recursos 
hídricos desassociados da necessidade de unidades 
de conservação; as poucas existentes são pontuais e 
não tem representatividade em área na MRH. 

É observado também uma irregularidade 
muito grande no cumprimento legal de manuten-
ção das APP´s (Áreas de Preservação Permanente). 
A MRH do Tocantins — Araguaia é a que apresenta 
maiores perdas, assim como a maior parte das bacias 
hidrográficas da MRH da Costa Atlântica-Nordeste 
onde se localizam as áreas urbanas mais densamente 
ocupadas do estado. 
 
Uso e ocupação das MRH e seus cenários 
de oferta e demanda hídrica 
 

Ramalho e Brito Neto (2001) denominam 
os Eixos de Desenvolvimento como espaços territo-
riais delimitados, para fins de planejamento, segun-
do suas condições econômicas, sociais e ambientais. 
Um dos principais méritos desse modelo é de consi-
derar o território como um espaço geoeconômico 
aberto, rompendo com a tradicional divisão geopolí-
tica.  

A idealização do Pará segundo esta propos-
ta, identifica eixos delineados segundo a malha mul-
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timodal de transportes, a hierarquia funcional das 
cidades, a identificação dos centros dinâmicos e os 
ecossistemas.  

A principal questão é que tais propostas de 
desenvolvimento do estado não tem por base a bacia 
hidrográfica, desta forma não priorizando seus usos 
potenciais, nem a distribuição coerente das ativida-
des do setor produtivo em seu território. 

Eixos da Belém-Brasília (BR 010), Transa-
mazônica e futuramente da Cuiabá-Santarém (BR 
163) colocam em questão o resultado da expansão 
territorial ao longo das MRHs do Tocantins-
Araguaia, Xingu e Tapajós.  

Com a inevitável expansão do setor produti-
vo a MRH do Tapajós, tenderá a se tornar, futura-
mente, em uma situação de ausência de gestão, um 
quadro de degradação semelhante ao atual existente 
na MRH do Tocantins-Araguaia. 

A tentativa de equacionar a questão por 
meio das Unidades de Conservação, só agravou a 
situação, pois a não presença efetiva do estado nes-
tas áreas acirrou os conflitos existentes, notadamen-
te entre as comunidades tradicionais, setor madei-
reiro e agropecuário. 

O resultado atual é a forte pressão extrativis-
ta que movimenta a economia do estado do Pará e a 
necessidade de manutenção da cobertura vegetal 
em locais onde ela se encontra ainda presente (ex: 
Calha Norte, Alto Xingu) e de resolver conflitos já 
consolidados (Tocantins-Araguaia e Costa Atlântica - 
Nordeste) e em desenvolvimento (Tapajós); man-
tendo uma perspectiva de desenvolvimento para o 
estado que alie tanto a demanda por ocupação de 
espaços com potencial produtivo, quanto à conser-
vação dos mananciais hídricos superficiais e subter-
râneos. 
 
O monitoramento da qualidade da água como 
subsídio ao gerenciamento dos recursos hídricos 

 
O monitoramento da qualidade da água é 

uma ferramenta estratégica que ajuda a controlar a 
degradação dos recursos hídricos, pois embasa o 
processo de tomada de decisão (outorga, cobrança, 
manejo de bacias hidrográficas, ações revitalizado-
ras) na Gestão dos Recursos Hídricos orientando 
quanto a níveis de referência (background), definição 
de padrões, alterações de tendência, dentre outros 
(Soares; Lisot, 2007). 

A fim de unificar as informações referentes 
à qualidade da água foi criado o Sistema de Monito-
ramento de Qualidade da Água (SISAGUA) onde 
são armazenados e tratados dados conexos à temáti-
ca.  Estão cadastrados no momento 3100 rios e 7539 

estações de monitoramento, das quais apenas 1985 
são relativos à qualidade da água e somente 1241 
estão em pleno funcionamento (IBAMA, 2007).  

A Agência Nacional de Águas (2005) reali-
zou um estudo utilizando-se dos dados desta rede de 
monitoramento relativos à poluição por matéria 
orgânica, construindo um panorama da qualidade 
da água superficial no país.  

O estudo apontou que a grande maioria das 
águas brasileiras encontra-se em boas condições 
(71%) e menor quantidade com qualidade reduzida 
(10%), apontando os principais problemas relacio-
nados. 

O referido estudo da ANA (2005) e os da 
Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urba-
no/MMA (2006) referentes às regiões hidrográficas 
apontaram os principais problemas hídrico-
qualitativos dos corpos de água que banham o esta-
do do Pará, destes citam-se: 
 

• A contaminação por mercúrio no rio Tapa-
jós, conseqüência da exploração garimpeira; 
além da poluição orgânica causada por es-
gotos domésticos próximo a Santarém.  

• Na bacia do Xingu, a pecuária e soja estão 
causando erosão, assoreamento e a conta-
minação por agrotóxicos; somando-se a po-
luição potencial causada pela mineração em 
vários pontos. 

• O problema de deposição de sedimentos 
próximo à usina hidrelétrica de Tucuruí, 
em função da alta carga proveniente da ero-
são do solo pela atividade pecuária, em es-
pecial no Mato Grosso.  

• Qualificam-se como potencialmente polui-
doras áreas próximas a empreendimentos 
minerários, especialmente o Projeto Carajás 
que comporta notáveis jazidas com grande 
potencial a ser explorado. 

• E de forma geral nos principais corpos hí-
dricos do estado tem-se a poluição pelo lan-
çamento de esgotos in natura e ausência de 
infra-estrutura de aterros sanitários. As á-
guas subterrâneas também são afetadas por 
vazamentos e despejos de efluentes diretos 
no solo, ambos das mais diversas origens. 

 
O enquadramento de corpos hídricos como 
instrumento de avaliação e controle qualitativo 

 
O Enquadramento é um dos instrumentos 

da Política Nacional de Recursos Hídricos — PNRH 
(Lei nº 9.433/1997) e da Estadual de Recursos Hí-
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dricos — PERH (Lei nº 6.381/2001). Quando reali-
zado oferece subsídios à outorga e facilita a fiscaliza-
ção.  

É conceituado como o ato de definir pa-
drões de qualidade a serem atingidos ou mantidos 
ao longo do tempo em determinado trecho de um 
corpo hídrico, ou seja, é um zoneamento de rios, 
lagos e igarapés em função de seus usos preponde-
rantes (Lei nº 6.381/2001). 

A metodologia básica para a elaboração da 
proposta de enquadramento está regulamentada na 
Resolução do Conselho Nacional de Recursos Hí-
dricos - CNRH n°12/2000. A proposta deve ser ela-
borada pela Agência de Água da bacia e aprovado 
pelo Comitê da Bacia Hidrográfica; na ausência 
destes a elaboração cabe aos Consórcios ou Associa-
ções Municipais ou Intermunicipais em cooperação 
com órgãos ambientais e gestores de recursos hídri-
cos, devendo ser analisada pelo Conselho Estadual 
de Recursos Hídricos em todas as hipóteses, como 
última instância. 

No Brasil apenas 08 estados possuem suas 
águas enquadradas, ainda assim a maioria não im-
plementou as ações imprescindíveis à atenção às 
metas de qualidade da água. Observa-se ainda que 
este processo encontra-se defasado visto que ne-
nhum dos corpos enquadrados está classificado 
conforme a resolução CONAMA nº 357/2005, a 
qual revogou a legislação anterior.  

Atualmente, os estados de Alagoas, Pernam-
buco, Santa Catarina e São Paulo mantêm um en-
quadramento relativo à Portaria Interministerial 
13/76 e os estados Bahia, Mato Grosso do Sul, Minas 
Gerais, Amapá e Paraíba classificam-se conforme a 
Resolução nº 020/1986 do CONAMA.  

O estado do Pará ainda não possui suas á-
guas enquadradas, portanto, segundo o CONAMA 
nº 357/2005, seus corpos hídricos são enquadrados 
como classe 2, exceto se as águas do corpo hídrico 
ainda estiverem com qualidade superior a classe 
(Resolução CONAMA nº 357/2005, Art. 42).  

Tal fato é corrente em grande extensão da 
Amazônia, baseando-se nos estudos da ANA (2005) 
e da SRH - MMA (2006) que afirmam que a polui-
ção regional é pontual e muitas vezes diluída pela 
grande vazão dos rios estaduais.  

Portanto, existe grande necessidade de se 
iniciar estudos para zoneamento das águas regionais 
e estaduais, de forma a prevenir a possível contami-
nação gerada por efluentes inerentes aos futuros 
adensamentos estaduais de qualquer natureza, fun-
damento implícito na Política Nacional de Meio 
Ambiente - PNMA (Lei nº 6.938/1981) e da Política 

Nacional de Recursos Hídricos - PNRH (Lei nº 
9.433/1997). 

Para iniciar o processo se faz necessária uma 
conjuntura própria delineada pela participação dos 
atores envolvidos (sociedade civil, setores usuários e 
poder público) a fim de ser congruente com o fun-
damento de garantir a participação e descentraliza-
ção do processo; de maneira a subsidiar tanto o 
background das características tão peculiares dos 
corpos hídricos amazônicos quanto verificar exis-
tência de alteração nos padrões. O monitoramento 
é primordial e inseparável ao enquadramento das 
águas.  

Diante do exposto, a ínfima, rarefeita e de-
sintegrada rede de monitoramento estadual necessi-
ta de reformulação de suas prioridades antes de ser 
capaz de embasar processo tão delicado. 

A garantia da oferta hídrica do estado está 
dependente a médio e longo prazos do monitora-
mento de suas águas, pois os dados quali-
quantidativos são escassos e não permitem ao gestor 
público avaliar o real volume de água utilizado por 
setor e como esta água retorna ao sistema em termos 
de sua qualidade. 
 
 
DISCUSSÕES 
 
 

Com base no conjunto de situações apresen-
tadas é possível argumentar que: 
 

• O extremo oriental do Estado é a região de 
maior pressão sobre os recursos hídricos. 

• As MRH mais vulneráveis são o Tocantins-
Araguaia e a porção sul/sudeste da Costa 
Atlântica-Nordeste. 

• As MRH da Calha Norte e de Portel Marajó 
são as de menor pressão sobre a oferta hí-
drica. 

• Os fatores que tencionam são os climáticos 
(com menor peso) e os de uso e ocupação 
do solo (com maior peso); sendo estes últi-
mos considerados os catalisadores do pro-
cesso. 

• Os problemas de manutenção dos recursos 
hídricos são semelhantes tanto para as águas 
superficiais quanto para as águas subterrâ-
neas; estas últimas têm uma forte depen-
dência das características geológicas, tor-
nando seu sistema de recarga ainda mais 
específico. 
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• A MRH do Tapajós é uma região de confli-
tos, nesta encontram-se de forma atuante 
dois fatores com objetivos opostos: as uni-
dades de conservação com finalidade de 
manutenção dos recursos florestais e hídri-
cos; e a expansão do setor produtivo pela 
BR 163 em direção ao Porto de Santarém, 
notadamente da atividade mineral e da a-
gricultura de grãos. 

• A MRH do Baixo Amazonas é atravessada 
pela Transamazônica tendo os conflitos pe-
lo uso da terra um dos principais elementos 
de degradação ambiental, tanto pela expan-
são agrícola quanto pela exploração madei-
reira. 

• A MRH do Xingu concentra a maior pressão 
sobre os recursos hídricos em torno da sede 
municipal de Altamira também influenciada 
pela Transamazônica. 

• A MRH do Portel-Marajó é uma região que 
apresenta todas as características naturais 
favoráveis à manutenção dos recursos hídri-
cos, porém a ausência de ordenamento ter-
ritorial local pode gerar cenários futuros 
desfavoráveis. 

• A melhor maneira de reduzir a pressão so-
bre os recursos hídricos por MRH do Estado 
é conjugar ações de gestão ambiental inte-
grada à hídrica. 

• O ordenamento territorial priorizar ações 
de redirecionamento do setor produtivo, 
tendo como base a sustentabilidade hídrica 
das bacias hidrográficas envolvidas. Dentre 
as possíveis ações citam-se: 

1. A definição das áreas destinadas à expan-
são agrícola e avaliação de seu potencial 
de contribuição para a manutenção dos 
sistemas hídricos (áreas de nascentes e 
de recarga subterrânea). 

2. A elaboração de planos de monitora-
mento de fontes de poluição associadas 
ao setor industrial, incluindo o mineral, 
em função de sua capacidade de diluição 
de carga poluidora. 

3. A formação de consórcios intermunici-
pais com base nas bacias hidrográficas 
para definição de planos de despoluição 
e instalação de estações de tratamento de 
esgoto para conter o potencial poluidor 
dos lançamentos de esgotos oriundos dos 
núcleos urbanos.  

4. E conjugar as políticas hídrica, ambiental 
e de saneamento, elaborando um pacote 

de metas de sustentabilidade, com o ob-
jetivo de otimizar os recursos a serem in-
vestidos para a manutenção dos sistemas 
hídricos. 

 
 
CONCLUSÃO 
 

O gerenciamento integrado hídrico e ambi-
ental compõe o conjunto de ações necessárias à 
manutenção dos sistemas hídricos amazônicos, pois 
a região como um todo, relaciona diretamente a 
questão do uso do solo e os usos múltiplos das á-
guas.  

A gestão das águas e das florestas, no Pará, 
passam a ter propostas em comum de sustentabili-
dade, porém com mecanismos atuais diferenciados 
de controle.  

A gestão ambiental está implantada nos es-
tados amazônicos enquanto que a hídrica ainda 
encontra-se em uma fase embrionária. Este retardo 
não é acompanhado pelo processo de ocupação que 
tem feito uso múltiplo das águas sem o instrumento 
regulatório devido. 

Estes fatos conduzem a uma notada pressão 
sobre as águas superficiais e subterrâneas, notada-
mente nas MRH´s do Tocantins-Araguaia e da Costa 
Atlântica-Nordeste; e crescente no Tapajós e no 
Baixo Amazonas. 

O monitoramento e o posterior enquadra-
mento das águas precisam ser inseridos nas pautas 
de negociações políticas de forma a acelerar os es-
tudos e a implantação de uma rede estadual de mo-
nitoramento quali-quantitativo da água tão indis-
pensável a um estado com recursos deste montante 
e de integração tão íntima com seus ecossistemas. 

As prioridades de gestão deveriam conduzir 
a propostas imediatistas nas áreas mais críticas e 
preventivas nas demais, integradas à gestão ambien-
tal e aos investimentos em saneamento básico. 

O planejamento hídrico-ambiental deve ser 
acompanhado da necessidade de expansão do setor 
produtivo e do processo de decisão política, que 
formularia metas de crescimento econômico compa-
tíveis com as limitações impostas pelo ordenamento 
do território. 
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Water Offer Management in the State of Pará and 
its Conditioning Factors 
 
ABSTRACT 
 
 Water offer management in Amazon region is linked to 
multiple uses and environmental factors. It is therefore 
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necessary to identify the most vulnerable areas and where 
water body monitoring is required. This is essential to en-
sure water quality and quantity over the medium and long 
term. The results of the study showed that preventive water 
management is needed for water in the state of Pará. The 
water resources of the macro hydrographic regions of Tocan-
tins-Araguaia and the Atlantic-Northeast Coast are already 
under high pressure and very vulnerable.  In the Tapajos 
Region progressive interventions are being developed with 
necessary water control actions. 
Key words: multiple uses, Amazon region, vulnerability. 
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RESUMO 
 

A ação do vento sobre o espelho d’água de viveiros de camarão em geral é considerada como benéfica para esta ati-
vidade pois favorece a oxigenação da água. Porém, as ondas de curto período, geradas nesta situação, são muito esbeltas, 
fortemente não lineares e geralmente são refletidas pelas margens e amplificadas. Dependendo da lâmina d’água, associada 
à fase em que se encontra a criação ou a despesca, as ondas induzem tensões críticas no fundo que ressuspendem os sedimen-
tos, eventualmente provocam excessivo estresse nos camarões e acabam prejudicando a produção. Utilizando métodos de 
previsão de ondas em águas restritas, fazem-se estimativas de altura e período, calculam-se as tensões no fundo associadas a 
tais ondas para fundos de areia fina e silte, em 3 condições típicas de lâmina d’água encontradas em viveiros de camarão no 
Nordeste brasileiro. Verifica-se a influência da extensão do viveiro (pista de ação do vento) para a formação da onda. 
 
Palavras Chave: carcinicultura; transporte de sedimentos; ondas em viveiros; gerenciamento costeiro. 

 
INTRODUÇÃO 
 
 

A carcinicultura é uma atividade que de-
pende primordialmente da engenharia para o suces-
so do empreendimento tanto em aspectos construti-
vos e operacionais, quanto em aspectos legislativos. 
No primeiro caso, citam-se: seleção do local ideal 
para o empreendimento; construção dos viveiros; 
preparo dos seus fundos nas entressafras; captação 
de água e estruturas de abastecimento; aeração me-
cânica e circulação hidrodinâmica; e drenagem na 
despesca e tratamento dos efluentes. No segundo 
caso, citam-se aspectos legislativos, tais como licenci-
amento ambiental e práticas e operações de acordo 
com a legislação. Cunha (2006) apresenta de modo 
abrangente uma revisão sobre aspectos aqüícolas, 
sócio-econômicos, legislativos e ambientais da carci-
nicultura, enfatizando neste último caso que, além 
dos impactos da atividade no ambiente, deve tam-
bém ser estudado e monitorado o micro-ambiente 
do viveiro. 

De fato, no viveiro se encontra a principal 
chave para a longevidade do empreendimento, uma 
vez que é nele onde todos os processos físico-

químicos interferem diretamente ou indiretamente 
na engorda do camarão. Considerando o hábito do 
camarão de viver no fundo, deve-se dar atenção 
especial aos processos bentônicos, os quais depen-
dem diretamente da tensão de cisalhamento provo-
cada pelo escoamento, denominada “tensão de cisa-
lhamento bentônica”. 

Muitos estudos foram encontrados na litera-
tura sobre a influência de aeradores na tensão de 
cisalhamento no fundo dos viveiros, porém nenhum 
retratava a influência de outros importantes fatores 
naturais: ventos e ondas. Em função de considerá-
veis extensões de pistas na superfície livre dos vivei-
ros, o vento é o principal responsável pela geração 
de ondas e estas promovem, através de movimentos 
orbitais, circulação hidrodinâmica ao longo de toda 
coluna d’água. Dependendo das condições da pro-
fundidade do viveiro e da altura e do período da 
onda, estes movimentos orbitais geram tensões de 
cisalhamento no fundo que, por sua vez, ditam pro-
cessos de ressuspensão/erosão de sedimentos e de-
composição de matéria orgânica, sendo determinan-
tes na saúde do fundo do viveiro, onde exatamente 
vivem os camarões. Além disso, através de reflexões 
múltiplas nas margens, formam-se padrões bidimen-



Estudo sobre Tensões no Fundo Induzidas por Ondas em Viveiros de Camarão 

 86 

sionais em planta (ondas cruzadas), que provocam 
movimentos circulares junto ao fundo; outra possibi-
lidade são ondas de período muito longo e modos 
ressonantes, com pequenas alturas porém valores 
significativos de velocidades. Finalmente, deve-se 
considerar a ação das ondas junto aos taludes dos 
viveiros, que não só afetam sua estabilidade, como 
também induzem a erosão e produção de sedimen-
tos, que se dirigirão para o fundo, seja por gravidade 
seja através de correntes de densidade. 
 
 
CRITÉRIOS E TÉCNICAS DE 
CONSTRUÇÃO DE VIVEIROS 
 
 

Diversos fatores desempenham importante 
papel no sucesso da carcinicultura marinha. A sele-
ção do sítio apropriado para a construção dos vivei-
ros pode minimizar impactos ambientais e proble-
mas associa-dos à baixa produtividade (Preston et al., 
2002, Howerton, 2001). O solo deve ter pH compa-
tível com faixas aceitáveis para o camarão, além de 
argila e textura apropriada com homogeneidade e 
gradiente suave na distribuição do tamanho das 
partículas, de forma a possibilitar uma boa compac-
tação e evitar perdas por infiltração e percolação, 
além de diminuir riscos de erosão nos taludes dos 
diques. Fatores como alcance da maré, proximidade 
com corpos d’água, disponibilidade hídrica, topo-
grafia, vegetação e qualidade da água e do solo tam-
bém devem ser considerados na seleção (Beltrame e 
da Costa, 2004; Boyd, 1998; Treece, 2002). 

O vento é outro fator importante a ser con-
siderado no projeto geométrico da fazenda, pois ao 
induzir tensões sobre a superfície do espelho d’água 
do viveiro, o vento incidente tem como resultado 
positivo a mistura e o esfriamento na coluna d’água, 
que evitam o superaquecimento e a estratificação no 
viveiro. Porém, ele gera ondas de superfície, as quais 
erodem margens dos diques, além de ressuspende-
rem sedimentos do fundo. Por isso, Tiensongrusmee 
(1982) e Treece (2002) recomendam a construção 
de viveiros de forma a minimizar a pista exposta 
(“fetch”), com o lado de maior dimensão perpendi-
cular ao vento de maior intensidade. Para isso, deve-
se, antes do projeto do viveiro, planejar uma cam-
panha completa de medição, de forma a determinar 
os ventos reinante e dominante, caracterizar as raja-
das e as durações de vento. 

O projeto geométrico da fazenda também 
tem grande peso no sucesso do empreendimento. 
Os principais aspectos considerados no projeto são 

os diques, os canais de adução, o sistema de bombe-
amento, os canais de distribuição, as comportas de 
drenagem, o sistema de energia elétrica e as instala-
ções de apoio (Beltrame e da Costa, 2004). Todos 
estes aspectos têm como principal foco a eficiência 
na produtividade que ocorre no interior dos vivei-
ros, em cujo fundo os camarões vivem. 
 
 
O MICRO-AMBIENTE DE UM 
VIVEIRO DE PRODUÇÃO 
 
 

Para que a safra seja bem sucedida, é neces-
sário que o viveiro reproduza as condições físico-
químicas necessárias para o crescimento do cama-
rão. Para tal, diversos parâmetros de qualidade de 
água devem ser controlados, e é necessário entender 
como estes se influenciam e interagem. A tempera-
tura e as concentrações da salinidade e dos sólidos 
em suspensão definem a densidade da água, que 
influencia a circulação hidrodinâmica no interior 
dos viveiros. A concentração de sólidos em suspen-
são e a quantidade de fitoplâncton presente no vi-
veiro regem a turbidez da água e, conseqüentemen-
te, a penetração dos rai-os solares; esta, por sua vez, 
dita a estratificação térmica e conseqüentemente o 
grau de mistura e difu-são de substâncias no interior 
do viveiro, tais como o oxigênio dissolvido produzi-
do pelo fitoplâncton, da coluna d’água para o fundo 
do viveiro. Deve ser ressaltado que é exatamente no 
fundo dos viveiros que ocorrem as maiores concen-
trações de metabólicos — que influenciam o ciclo do 
nitrogênio e assim o pH da água — e matéria orgâni-
ca oriunda de restos de ração e processos de ressus-
pensão de sedimentos do fundo, demandando assim 
oxigênio para os processos de decomposição. A 
Figura 1 mostra um esquema de interações nos pa-
râmetros de qualidade de água no interior de um 
viveiro. 

Além do mais, todo este micro-ecossistema 
não está isolado, ou seja, é influenciado também por 
fa-tores externos. Qualidade da água captada no 
estuá-rio e enfermidades viróticas são alguns dos 
principais exemplos de fatores externos que influ-
enciam a produção de camarões no interior de um 
viveiro. Por se assentarem em ambientes costeiros, 
fenômenos típicos como marés, ventos e ondas tam-
bém in-fluenciam direta ou indiretamente o micro-
ambi-ente dos viveiros. A maré desempenha impres-
cindível papel nas operações de captação de água e 
drenagem; já as ondas nos estuários podem com-
prometer a estrutura dos diques externos e de bom- 



RBRH — Revista Brasileira de Recursos Hídricos Volume 15 n.3 Jul/Set 2010, 85-96 

 87 

 

 
 

Figura 1 — Interações no interior de um viveiro (SL = superfície livre; CLB = camada limite bentônica). 
 
beamento de água. Porém, este estudo dará especial 
atenção à geração de ondas no interior dos viveiros, 
pela sua forte influência para a saúde do fundo dos 
viveiros, onde vivem os camarões. 
 
 
CAMADA LIMITE BENTÔNICA E 
TENSÕES DE CISALHAMENTO 
 
 

Processos naturais, tais como transporte de 
nutri-entes para o fundo dos viveiros, decomposição 
bacteriana da matéria orgânica, desnitrificação e 
sedimentação removem continuamente poluentes 
da coluna d’água (Tucker, 1999). Boa parte dos 
nutrientes que entram no viveiro através das rações 
é desperdiçada pelos camarões, acaba se sedimen-
tando e é processada no fundo (Preston et al., 2002). 
Portanto, o fundo dos viveiros de camarão desem-
penha um papel importante para a boa qualidade 
da água, e os processos que lá ocorrem devem ser 
compreendidos para um melhor gerenciamento da 
atividade. 

Segundo Peterson (1999), o fundo de cor-
pos d’á-gua naturais pode ser descrito através de 
uma camada bentônica limite, situada entre a inter-

face água-sedimento e a coluna d’água, dentro da 
qual ocorrem os processos de ressuspensão e as 
reações bioquímicas nos sedimentos em suspensão e 
depositados no fundo. Segundo o autor, a tensão 
cisalhante no fundo influencia diretamente o trans-
porte de massa, de quantidade de movimento e de 
calor nesta camada bentônica limite; sobre este te-
ma, ver também  Boudreau (1997). 

A matéria orgânica em forma particulada es-
tá sujeita a taxas de trocas difusivas bem mais inten-
sas em suspensão do que se floculada e sedimentada 
no fundo dos viveiros. Logo, há uma decomposição 
mais eficiente se as partículas se mantêm em suspen-
são nos viveiros (Peterson, 1999, 2000; Boyd, 1998). 
Wainright e Hopkinson (1997) concluíram que a 
ressuspensão de partículas depositadas no fundo de 
corpos costeiros rasos intensifica os fluxos difusivos 
na camada bentônica limite, melhorando a taxa de 
decomposição da matéria orgânica e aumentando a 
demanda bioquímica de oxigênio. A taxa de de-
composição, que pode ser avaliada pela diferença 
entre a taxa de respiração e a disponibilidade de car-
bono, ambos em g C/m2.dia, é mais intensa na colu-
na d’água do que no fundo, pois se dá em condições 
bem misturadas e aeróbicas. Ainda segundo os auto-
res, a ressuspensão resulta também em um aumento 
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nas taxas locais de mineralização da matéria orgâni-
ca, e transfere em até 50% o local desse fenômeno, 
do bentos para a coluna d’água. A ressuspensão 
também influencia a produção primária no viveiro, 
pois altera a desnitrificação em camadas anaeróbicas 
do fundo dos viveiros, diminuindo a perda de nitro-
gênio inorgânico dissolvido na coluna d’água para a 
forma de N2. Assim, a disponibilidade de nitrogênio 
dissolvido para o fitoplâncton aumenta. 

Assim, a qualidade do fundo dos viveiros es-
tá intimamente ligada à tensão de cisalhamento 
bentônica. Através de regressões lineares com diver-
sas faixas de valores do número de Reynolds crítico 
(Re* = u*D/ν, onde u* é a velocidade de atrito, D é o 
diâmetro do grão e ν é a viscosidade cinemática da 
água) na curva de Shields, Peterson (1999) demarca 
seis zonas críticas no fundo dos viveiros, mostradas 
na Tabela 1, cujos nomes são os materiais de fundo 
que seriam ressuspensos para cada faixa específica 
de tensão cisalhante bentônica. O autor sugere que, 
onde τ < 0,001 N/m2, ocorre deposição, enterra-
mento de matéria orgânica e mistura com minerais 
do solo, criando condições anaeróbicas no fundo, 
onde o consumo de oxigênio dissolvido se dá de 
forma mais rápida que a difusão de oxigênio pelos 
poros do bentos. A faixa ideal de τ  seria entre 0,003 
N/m2 e 0,03 N/m2, pois mantém em suspensão e 
oxigenação a matéria orgânica como detritos e res-
tos de alimentação, mas sem ressuspender os mine-
rais já depositados no fundo. Já em faixas com τ > 
0,1 N/m2 ocorre erosão do fundo, escoriando o solo 
e criando fonte de sólidos em suspensão que irão se 
depositar futuramente em zonas de menor turbu-
lência; estes locais devem ser protegidos com enro-
camento. 
 
 
O PROCESSO DE GERAÇÃO DE ONDAS 
E SUA INFLUÊNCIA NO FUNDO 
DE VIVEIROS 
 
 

O vento desenvolve importante papel na 
carcinicultura, pois realiza aeração natural na colu-
na d’água, influencia a hidrodinâmica do corpo 
d’água e é o principal responsável na geração de 
ondas, não somente nos estuários, mas também no 
interior dos viveiros. Ao atuar sobre a superfície da 
água, o vento transmite uma tensão de cisalhamento 
que pode ser calculada pela formulação (CHL, 
2002a): 
 

1010Dar VVCρ=τ  (1) 

onde V10 é o vento a uma altura de 10 metros do 
chão, em m/s; ρar é a massa específica do ar, e CD é o 
coeficiente de arraste, que varia com a velocidade 
do vento segundo a expressão (CHL, 2002a): 
 

( )10D V.065,08,0001,0C +=  (2) 
 

As tensões de cisalhamento são responsáveis 
por ondas de capilaridade na superfície d’água, que, 
ao arrebentarem, promovem o aprisionamento de 
bolhas de ar na água, aumentando assim a área da 
superfície da interface água-ar e conseqüentemente 
maximizando as trocas de oxigênio. 

Segundo CHL (2002a), a geração de ondas 
por ventos se dá através da atuação do vento em 
uma de-terminada pista, supondo que seu campo 
seja bem organizado e próximo à superfície d’água, 
podendo ser representado por um valor médio em 
sua direção e intensidade ao longo de toda a pista. 
Para o “estado de mar em pleno desenvolvimento” a 
altura significativa Hs e o período de pico do espec-
tro Tp são expressos através das equações: 
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onde X é o comprimento da pista, g é a aceleração 
da gravidade e u* é a velocidade de atrito, definida 
como ar*u ρτ= . Esta condição de geração é 

limitada por duração do vento e geometria da pista. 
Quando a propagação da onda é tida como 

em águas profundas (ou seja, a profundidade é mai-
or que a metade do comprimento de onda), as par-
tículas desenvolvem um movimento orbital circular, 
cujo raio diminui exponencialmente na coluna d’á-
gua e atinge valor nulo no fundo, conforme mostra 
a Figura 2. Já em águas rasas (ou seja, a profundi-
dade é menor que um vigésimo do comprimento de 
onda), o movimento orbital é elíptico, onde o eixo 
horizontal 2Α da elipse não se altera ao longo da 
coluna d’água, e o eixo vertical 2Β diminui desde a 
superfície até atingir valor nulo no fundo. Nas de-
mais situações de profundidade em relação ao com-
primento de onda, diz-se que as ondas encontram-se 
em águas intermediárias, as trajetórias são elítpticas 
cujo eixo maior (horizontal) varia como a função  
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Tabela 1 — Zonas de fundo de viveiros (PETERSON, 1999). 
 

Zonas no 
fundo 

Tensão de cisalha-
mento bentônica τ  

(N/m2) 

Diâmetro do grão 
(µm) 

Aeração do sedimento Jz
* 

(g/m2.dia) 

areia 0,1 — 2,3 63 — 3000 3,1  — 14 

silte 0,03 — 0,1 4  —  63 1,7  — 3,1 

argila 0,01 — 0,03 0,1  —  4 1,0  — 1,7 

ração 0,003 — 0,01 12  — 100 0,5  — 1,0 

células 0,001 — 0,003 1   —  12 0,3  — 0,5 

morta 0 — 0,001 0  —  1 0  — 0,3 

 
 
coseno hiperbólico, até um valor finito próximo ao 
fundo, dado pela equação (6). As expressões para 
estes movimentos orbitais e outros conceitos básicos 
da teoria linear de ondas podem ser encontradas em 
CHL (2002a) e em Dean e Dalrymple (1984).  

Em águas intermediárias e rasas, o movi-
mento oscilatório das partículas gerado pelas ondas 
induz uma tensão de cisalhamento no fundo, ex-
pressa através da formulação (CHL, 2002b): 
 

2
u

f
2
bm

wwm ρ=τ  (5) 

 
onde fw é o fator de atrito de onda, ubm é o valor má-
ximo da componente horizontal da velocidade orbi-
tal induzida pela onda e ρ é a densidade da água. A 
parametrização do fator de atrito se dá através das 
máximas componentes horizontais do deslocamento 
e da velocidade orbital da partícula, definidos pelas 
expressões(Dean e Dalrymple, 1984):  
 

( )khsenh2
H

A bm =  (6) 

 
σ= .Au bmbm  (7) 

 
Na parametrização do fator de atrito da on-

da, são considerados dois regimes na camada limite: 
laminar e turbulento. Se o número adimensional 

ν
= bmbm

bl
uA

Re  for menor que 2000, o escoamen-

to na camada limite é laminar e o fator de atrito é 

bl
w

Re

2
f = . Se Rebl for maior que 2000, então o 

escoamento é turbulento, e obtém-se o fator de 
atrito da onda através da expressão (CHL, 2002b): 
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onde kn é a rugosidade do fundo, adotada como o 
diâmetro mediano dos sedimentos do fundo. 

Porém, definido o valor da tensão wmτ , há 
de se verificar as condições do escoamento no fun-
do, através de outro número adimensional, 

ν
= *bn

r
uk

Re , onde ub* é a velocidade de atrito no 

fundo, definida por ρτ= mw*bu . Caso rRe  > 3,3, 

o escoamento encontra-se em regime turbulento de 
parede rugosa, e o valor de wmτ  encontrado anteri-

ormente está correto. Caso rRe < 3,3, diz-se então 
que o escoamento turbulento é de parede lisa, e o 
valor do fator de atrito deve ser obtido através da 
expressão (CHL, 2002b): 
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Figura 2 — Movimento orbital das partículas: para ondas planas de cristas longas (à esquerda) 
 e para onda s de cristas curtas (à direita) (Wiegel, 1964). 

 
 
 

Portanto, as ondas de gravidade geradas pe-
los ventos promovem circulação em toda coluna 
d’água e, dependendo da profundidade local, estes 
movimentos orbitais também podem ressuspender 
sedimentos depositados no fundo. Em estuários e 
lagunas, o vento encontra pistas suficientes para 
gerarem ondas que se propagam em águas interme-
diárias; já no interior dos viveiros, a pista é menor e, 
conseqüentemente, as ondas atuam em menores 
escalas, mas dependendo das condições do vento e 
do comprimento e da profundidade dos viveiros, 
podem induzir tensões no fundo. A geração de on-
das depende não somente da pista exposta ao vento, 
que é bem menor no viveiro do que no estuário, 
mas também é fortemente ligada à duração do ven-
to. 

Outro fator a ser considerado na agitação 
de ondas no interior dos viveiros é o talude das mar-
gens dos diques, o qual, quanto mais íngreme, mai-
or a re-flexão de ondas (Figura 3). Isto produz a 
formação de um padrão de ondas cruzadas (“short 
crested waves”) cujas velocidades são tridimensio-
nais, e as partículas fluidas descrevem círculos hori-
zontais jun-to ao fundo (Figura 2). Além disso, a 
interação onda-onda favorece o surgimento de osci-
lações ressonantes no interior do viveiro, com perí-
odos maiores do que aqueles das ondas individuais.  

Eventualmente, após reflexões múltiplas, 
todo o sistema pode entrar em ressonância. Para 
uma bacia retangular, com dimensões a e b, os perí-
odos dos modos próprios de oscilação podem ser 
estimados pela relação: 
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onde Tmn é o período de oscilação (s), a é a largura 
do viveiro (m), b é o comprimento (m), h é a pro-
fundidade (m), n é o modo de oscilação correspon-
dente à largura, m é o modo de oscilação corres-
pondente ao comprimento e g é a aceleração da 
gravidade (9,81 m/s2). Neste caso, a superfície livre 
seria dada pela expressão: 
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e as velocidades associadas U e V  nas direções x e y, 
respectivamente, seriam (Dean e Dalrymple, 1984): 
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Figura 3 — Reflexão de ondas na margem do viveiro. 
(Foto: Claudio F. Neves, Lagoa de Guaraíras, RN, 2006) 

 
 
DISCUSSÃO SOBRE IMPACTOS NA 
PRODUÇÃO DE CAMARÕES 
 
 

Com as formulações de CHL (2002a,b) e 
Dean e Dalrymple (1984), foi construída a Figura 4, 
que mostra a evolução do período de pico e da altu-
ra significativa da onda gerada com um vento hipo-
tético de 10 m/s em um viveiro com uma profundi-
dade média de 1,2 m, e as conseqüentes tensões de 
cisalhamento geradas pelas ondas sobre fundo de 
areia fina com diâmetro mediano 0,1 mm. Com uma 
pista de 50 m, o vento consegue gerar ondas de 1,6 s 
de período de pico e 4,0 cm de altura significativa, 
capaz de gerar tensões de 0,04 N/m² no fundo. Com 

pistas de até 150 m, a camada limite tem escoamen-
to laminar, e ondas de 2,3 s de período de pico e 
6,1 cm de altura significativa geram tensões de 0,103 
N/m², próximas ao limite de 0,1 N/m² proposto por 
Peterson (1999), embora inferior ao valor crítico de 
0,15 N/m² obtido no diagrama de Shields para diâ-
metro de 0,1 mm. Pistas superiores a 200 m já geram 
ondas que promovem escoamento turbulento de 
parede rugosa na camada limite, o que pode ser 
verificado no gráfico pela queda da tensão de cisa-
lhamento. 

Com o objetivo de analisar mais detalhada-
mente a influência de diferentes profundidades do 
viveiro e distintas classes de ondas nas tensões gera-
das no fundo dos viveiros, foram estudados, com 
dados de profundidade e material de fundo e perí-
odo e altura de ondas, alguns cenários de propaga-
ção de ondas em viveiros. Tomando o valor de 1,2 m 
para a profundidade média de viveiros típicos de 
camarão, apenas ondas com períodos superiores a 
1,3 s se classificariam como de águas intermediárias, 
conseguindo exercer alguma influência no fundo 
destes viveiros. No caso de uma altura de 10 cm, o 
escoa-mento na camada limite seria laminar, e a 
máxima tensão de cisalhamento seria de 0,061 
N/m2, fora da faixa ideal proposta por Peterson 
(1999), entre 0,003 e 0,03 N/m2. Apenas ondas com 
período de 1,3 s e altura inferior a 5 cm geram ten-
sões bentôni-cas na faixa ideal proposta pelo autor. 
Vale lembrar ainda a máxima tensão cisalhante limi-
te de 0,1 N/m2, suficiente para ressuspender até 
areia e resultar em constantes escoriações no solo. 

As Figuras 5 e 6 mostram, para ondas com 
períodos de 1,5 e 2 s, as curvas de evolução de ten-
sões bentônicas em função do aumento da altura de 
onda para três diferentes grupos granulométricos, 
que representam os possíveis sedimentos encontra-
dos no fundo dos viveiros. Para silte, considerou-se 
um diâmetro médio de 64 µm e para areia, um diâ-
metro médio de 0,5 mm. 

Com ondas de 1,5 s de período propagando-
se em viveiros de 1,2 m de profundidade, verificou-
se escoamento laminar na camada limite para as 
duas classes granulométricas, com tensões bentôni-
cas inferiores a 0,148 N/m2, para ondas com altura 
de até 15 cm. Com ondas de altura superior a este 
valor, a camada limite entra em regime turbulento e 
verificam-se novas taxas de crescimento nas curvas 
de tensões bentônicas para ondas de alturas maiores 
que 20 cm a partir da transição dos regimes de esco-
amento na camada limite. No regime turbulento, as 
tensões bentônicas são mais sensíveis à rugosidade e 
ao tipo de sedimento do fundo, e o fator de atrito  
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Figura 4 — Evolução do período de pico, altura significativa e tensão no fundo em função 
do comprimento de pista. Velocidade do vento: 10 m/s. Material de fundo: D=0,1 mm. 

 
 
 
da onda não mais é calculado apenas em função do 
número de Reynolds na camada limite, fato este que 
explica a queda nas curvas de evolução e a distinção 
para as classes de silte e de areia. Ondas com 25 cm 
de altura geram tensões bentônicas de 0,184 N/m2 
para fundos arenosos e 0,146 N/m2 para fundos 
argilosos ou siltosos. Estas tensões bentônicas, se-
gundo Peterson (1999), são capazes de ressuspender 
qualquer sedimento do fundo dos viveiros, inclusive 
areia, resultando em escoriações e erosões prejudi-
ciais à saúde do fundo dos viveiros e, conseqüente-
mente, à produção da carcinicultura. Já no caso de 
ondas de 2 s, alturas superiores a 10 cm já resultam 
em regime turbulento na camada limite, com curvas 
distintas para as classes granulométricas de silte e de 
areia. 

No cenário com viveiros ligeiramente mais 
rasos; foram tomadas profundidades de 1,0 m a fim 
de se mostrar a sensibilidade da alteração da pro-
fundidade do viveiro na influência da ação de ondas 
no fundo dos viveiros. No caso de ondas de 1,5 s de 
período, as curvas foram similares aos casos com 
profundidade de 1,2 m, porém com valores de ten-
sões superiores em até 171%, como é o caso de on-
das com altura de 25 cm em fundos arenosos (ten-
sões de 0,316 N/m2). Para ondas com período de 
2,0 s, as curvas também foram similares, porém com 
valores de tensões superiores em até 138% (tensões 
de 0,596 N/m2). 
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T = 1,5 s

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

5 10 15 20 25
altura de onda (cm)

te
ns

ão
 d

e 
fu

nd
o 

(N
/m

²) 1,2m 1,2m

1,0m 1,0m

0,8m 0,8m

 silte (64µm)   areia (0,1mm)

 
 

Figura 5 — Influência da altura da onda sobre as tensões 
bentônicas para ondas de período igual a 1,5 s e três 
condições de profundidade: h = 0,8m, 1,0m e 1,2m. 

 
 

Já no cenário em instantes de despesca, 
quando o viveiro está sendo drenado e a coluna 
d’água diminui, foi tomado o valor de 0,8 m de pro-
fundidade, onde tanto para período de 1,5 s como 
para de 2 s, a camada limite entra em regime turbu-
lento com ondas de alturas superiores a 10 cm, com 
tensões superiores a 0,1 N/m2. No caso de ondas de 
2 s de período e 25 cm de altura, a tensão causada 
em fundos arenosos chega a 0,84 N/m2, extrema-
mente prejudicial para o cultivo. Considerando 
ondas com altura máxima de 10 cm, tanto com pe-
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ríodo de 1,5 s como para 2 s, em viveiros de 1,2 m 
de profundidade, geram tensões bentônicas inferio-
res a 1 N/m2, e se enquadram na zona de silte de 
Peterson (1999), capazes de difundir oxigênio dis-
solvido em taxas de até 3,1 g/m2.dia e ressuspender 
materiais coesivos e não-coesivos, tais como partícu-
las da ordem de até 63 µm. 

Com isso, mesmo que partículas de areia 
não sejam ressuspensas, o movimento nas partículas 
de ar-gila ou silte do fundo aumentaria a turbidez 
do vivei-ro. Ondas com alturas superiores a 15 cm, 
que gerariam tensões bentônicas prejudiciais ao 
cultivo, podem ser consideradas pouco usuais a vi-
veiros de ca-marão e só seriam geradas provavelmen-
te em fun-ção de interações não lineares de ondas 
com corren-tes oriundas de aeradores ou com ondas 
oriundas de outros processos, tais como fenômenos 
de reflexão nos diques. Porém, estudos mais especí-
ficos sobre os processos de ressuspensão (e sua con-
seqüente influência na turbidez da água) de dife-
rentes grupos de sedimentos no fundo dos viveiros 
em função da passagem de diferentes ondas em 
viveiros só poderiam ser realizados através de cam-
panhas de medições de ondas e caracterizações gra-
nulométricas em viveiros de carcinicultura. 
 
 

Tensão de fundo gerada por ondas
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Figura 6 — Influência da altura da onda sobre as tensões 
bentônicas para ondas de período igual a 2,0 s e três 
condições de profundidade: h = 0,8m, 1,0m e 1,2m. 

 
 
PROPOSTA METODOLÓGICA DE 
ANÁLISE DE TENSÕES 
 
 

As tensões de cisalhamento bentônicas ge-
radas pelas ondas nos viveiros interferem na quali-
dade da água dos mesmos, pois são capazes de res-
suspender os sedimentos depositados no fundo e 
influenciar o transporte de massa do fundo para a 

coluna d’água. Dependendo das condições geomé-
tricas do viveiro e das ondas, as tensões podem ser 
benéficas ou extremamente prejudiciais ao cultivo, 
demonstrando um limite sustentável nos cenários de 
propagação de ondas nos viveiros. 

Com o objetivo de melhor entender este li-
mite, o presente artigo propõe uma análise metodo-
lógica para a avaliação das tensões de fundo geradas 
pelas ondas na saúde do fundo dos viveiros. A Figura 
7 mostra os resultados dos cenários identificados no 
item anterior, com profundidades que variam de 1,2 
a 0,8 m, e ondas com 1,5 a 2 s de período e 5 a 25 
cm de altura. Os resultados são expressos através de 
dois números adimensionais que englobam todos os 
dados dos cenários, que são a razão entre a profun-
didade — e a altura de onda - e o produto da gravi-
dade pelo quadrado do período da onda, respecti-
vamente h/gT² e H/gT². Em função destes parâme-
tros forma-se um mosaico de tensões cisalhantes no 
fundo, que pode ser usado para mapear o fundo de 
todo o viveiro, bastando para isso a estimativa da 
profundidade, da altura e do período de ondas lá 
presentes. Através do mosaico, avaliam-se diversas 
condições e visualizam-se faixas críticas de tensões. 

As partes do mosaico onde a tensão é supe-
rior a 0,1 N/m2, faixa limite para viveiros proposta 
por Peterson (1999), representam condições extre-
mamente prejudiciais para o cultivo. 

Porém, em relação à aplicação de formula-
ções de mar em pleno desenvolvimento, vale ser 
ressaltado que pouco se sabe sobre o tempo exato 
em que o vento deve atuar (duração) para gerar o 
estado de mar em pleno desenvolvimento. Somente 
campanhas completas de medições de ventos pode-
riam elucidar questões referentes à aplicação das 
formulações de mar em pleno desenvolvimento de 
forma a apresentar resultados mais próximos à rea-
lidade. Vale também ressaltar a importância do en-
tendimento da diferença entre ventos reinante e 
dominante, pois não necessariamente os ventos mais 
freqüentes sejam os maiores responsáveis na geração 
de ondas, uma vez que a intensidade dos ventos 
deve ser também ponderada no processo. 

Cabe também mencionar a influência da 
geometria do viveiro na agitação de ondas em seu 
interior. Há poucos estudos disponíveis na literatura 
sobre melhores arranjos e geometrias, e os que fo-
ram encontrados concernem somente a forçantes 
oriundas de aeradores. Porém, em relação à exposi-
ção de pistas no processo de geração de ondas e à 
orientação e alinhamento dos diques no processo de 
reflexão de ondas, muitas diferenças e melhora-
mentos podem ser verificados em estudos futuros. 
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Figura 7 — Mosaico de tensões de cisalhamento no fundo de viveiros. D50 = 0,1 mm. Valores em N/m2. 
 
 
 
Tabela 2 — Períodos próprios de oscilação (a = b = 200m) 

e velocidade no centro do viveiro (área sombreada). 
 

Tmn (s) e 
  U( cm/s 
) 

n (comprimento) 
0 1 2 3 4 5 

m
 (

la
rg

ur
a)

 

0 -- 116,6 58,3 38,9 29,1 23,3 
1 14,3 82,4 52,1 36,9 28,3 22,9 
2 0,0 6,4 41,2 32,3 26,1 21,6 
3 14,3 0,0 11,9 27,5 23,3 20,0 
4 0 3,5 0,0 8,6 20,6 18,2 
5 14,3 0,0 13,3 0,0 11,2 16,5 

 
 

Para um viveiro quadrado com 200 m de la-
do e profundidade igual a 1,2 m, os períodos pró-
prios de oscilação encontram-se na parte superior da 
Tabela 2, calculados de acordo com a expressão 
(10). Por razões de simetria, representam-se na 
mesma tabela, na parte sombreada da diagonal infe-
rior, as velocidades no centro do viveiro para uma 
altura de onda igual a 10cm; os valores podem variar 
de 6,4 a 14,3 cm/s, respectivamente, para os modos 
(2,1) e (5,0). 

Outro aspecto a ser levado em consideração 
é a complexidade dos processos bentônicos. A diver-
sidade de materiais coesivos e não-coesivos, por e-
xemplo, influenciada pelas fontes de metabólicos e 
matéria orgânica oriunda do resto das rações dos 
camarões, tende a formar flocos cuja movimentação 
e sedimentação não podem ser preditas meramente 
pelo diagrama de Shields, conforme foi verificado 
nos estudos de Peterson (1999). Estes mesmos arti-
gos relataram os flocos chamados de neve marinha. 
Já estudos de Avnimelech (2003) também mencio-
naram o aumento no consumo de ração pelos cama-
rões em viveiros em que o material de fundo era 
retirado, sugerindo a influência destes sedimentos 
na saúde dos camarões, principalmente em função 
da disponibilidade de oxigênio dissolvido no fundo. 
Vale ser ressaltado que, apesar do camarão viver 
enterrado na lama em busca de nutrientes, algumas 
espécies cultivadas, tais como a Litopenaeus vannamei, 
apresentam boa adaptabilidade ao cultivo em vivei-
ros de fundo até mesmo concretado. 

A profundidade do viveiro é outro aspecto 
essencial tanto na produtividade primária como na 
difusão de oxigênio dissolvido para o fundo, pois é 
determinante na penetração de luz solar e no grau 
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de estratificação da coluna d’água; porém, também 
exerce forte influência no processo de ressuspensão 
de sedimentos no fundo, pois demonstra grande 
sensibilidade na geração de tensões cisalhantes ori-
undas das ondas, e culmina em maiores taxas de 
respiração por parte das bactérias que decompõem 
a matéria orgânica e conseqüentemente aumentam 
a demanda bioquímica de oxigênio. Portanto, estes 
processos bentônicos podem causar extremos estres-
ses no camarão, em função da variação na concen-
tração de oxigênio dissolvido no fundo, e devem ser 
aprofundados em estudos mais específicos que con-
siderem a influência da propagação de ondas, e não 
somente de aeradores. 
 
 
CONCLUSÕES 
 
 

O artigo teve por objetivo discutir a influên-
cia de tensões de cisalhamento no fundo dos viveiros 
geradas pela propagação de ondas. Para tal, uma 
revisão bibliográfica sobre formulações de geração e 
propagação de ondas foi apresentada, da mesma 
forma que formulações para escoamento na camada 
limite e tensões de cisalhamento. O estudo trouxe à 
luz uma problemática que não vem sido considerada 
em estudos sobre qualidade de água em viveiros de 
carcinicultura, uma vez que há poucas pesquisas na 
literatura sobre influência de ondas no fundo dos 
viveiros, e pouco se sabe sobre processos bentônicos 
e sobre sua importância na saúde do fundo e na 
qualidade d’água, primordiais para a eficiência da 
produção de camarões. 

Foi proposta a metodologia da análise dos 
impactos no fundo dos viveiros através de um mo-
saico de tensões de cisalhamento, que permite o 
mapeamento do fundo dos viveiros. A análise através 
do mosaico permite reunir em uma única figura 
dados integrados de profundidade, material de fun-
do, período e altura das ondas presentes no viveiro, 
através de dois números adimensionais, tendo como 
resultado a avaliação de quais combinações entre 
estes dados são benéficas ou prejudiciais para o cul-
tivo de camarões. Porém, estudos mais aprofunda-
dos devem ser realizados, amparados por campa-
nhas de medição de ondas no interior dos viveiros e 
caracterização granulométrica em todo o viveiro, de 
forma a melhor avaliar a geração de ondas e sua 
influência nos processos de ressuspensão e deposi-
ção no fundo. 
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Study on Wave Induced Bottom Stresses in Shrimp 
Farms Ponds 
 
ABSTRACT 
 

Wind action upon the water surface of ponds in 
shrimp farms is usually considered beneficial because it 
enhances water oxygenation. However, the wind generated 
short period waves are very steep, strongly non linear and, 
upon reflection by the margins, may be amplified. Depend-
ing on the water depth which is associated with the seasons 
when the shrimps are raised or harvested, wave induced 
bottom stresses may resuspend sediments, cause stress on the 
animals, and sometimes lead to losses in production. Using 
wave forecasting formulas for fetch limited regions, wave 
heights and periods are estimated, bottom stresses are com-
puted for 3 conditions of water depths found in typical 

shrimp ponds in NE Brazil. The influence of pond length 
(wind fetch) on wave formation is also verified. 
Key-words: shrimp farming; sediment transport; waves in 
ponds; coastal zone management. 
 
 
 



RBRH — Revista Brasileira de Recursos Hídricos Volume 15 n.3 Jul/Set 2010, 97-107 

 97 

Aplicação de Tecnologias de Conservação do Uso da Água 
Através do Reuso — Estudo de Caso Cuiaba, MT 

 
Rafael Pedrollo de Paes 

Pós-Graduação em Hidráulica e Saneamento/USP 
rafael_paes1@yahoo.com.br 

 
Gabrielly Cristhiane Oliveira e Silva 

Faculdade de Arquitetura, Urbanismo, Engenharia e Belas Artes — UNIC 
gabyzynha_20@yahoo.com.br 

 
Josita Correto da Rocha Priante, Eliana Beatriz Nunes Rondon Lima, Nicolau Priante Filho 

Instituto de Ciências Humanas e Sociais/UFMT 
jositacp@terra.com.br, elianar@ufmt.br, nicolaup@terra.com.br 

 
Recebido: 05/11/08 — revisado: 24/02/10 — aceito: 06/08/10 

 

RESUMO 
 

A tecnologia de conservação do uso da água proposta neste trabalho surgiu da necessidade da minimização de 
desperdício de água em residências. Ela consiste na separação da água aproveitável usada na lavagem de roupas (água de 
enxágue) em máquina de lavar roupas e sua posterior utilização para fins menos nobres, como as descargas sanitárias e 
lavagens de calçadas. Através de participações em eventos, oficinas e palestras em Cuiabá e Várzea Grande(MT), 
divulgaram-se alguns princípios de educação ambiental e a prática de reúso de água. Esses eventos serviram de base para o 
primeiro contato com a comunidade. Após a distribuição de questionários ao público e análise das respostas, seguidas de 
visitas técnicas às residências de interesse e entrevista com seus proprietários, definiram-se os locais de estudo desta pesquisa. 
Durante 15 meses foram acompanhadas seis moradias com o sistema de reúso implantado, incluindo o monitoramento 
quantitativo e qualitativo da água. Por meio de dois hidrômetros em cada residência verificou-se a redução proporcional do 
consumo de água potável devido ao sistema de reúso. Para o monitoramento qualitativo, foram coletadas amostras da rede 
de abastecimento e de reúso para análises físicas e químicas Em comparativo entre os resultados quantitativos, o consumo da 
água reusada em relação ao da água potável em cada residência variou de 7,9% a 26,4%. Sobre o aspecto qualitativo, foi 
observou de maneira geral o relativo acréscimo dos valores de cor, turbidez, sólidos totais dissolvidos, fósforo e pH. Os 
resultados qualitativos foram comparados com duas referências nacionais sobre a regulamentação da qualidade da água 
para reúso: a NBR n.º 13.969 de 1997 e o manual de conservação e reúso de água em edificações publicado por Fiesp, Ana, 
Sinduscon-SP em 2005. 
 
Palavras-chave: reúso de água residencial, reúso de água cinza, minimização de desperdício, monitoramento qualitativo e 
quantitativo, uso racional da água. 

 
INTRODUÇÃO 
 
 

A água é um recurso natural, finito, dotada 
de valor econômico, social e essencial à existência 
do homem e do meio ambiente. O elevado 
crescimento da população tem instigado uma 
pressão sobre os recursos hídricos. O consumo de 
água por habitante tem aumentado nas últimas 
décadas, pois a rápida urbanização e seus impactos, 
entre outros fatores, têm colocado muitas regiões 
em situações de risco de estresse do sistema hídrico. 

Diante desse cenário são exigidas atitudes incisivas 
em relação ao uso dos recursos hídricos.  

Conforme Mancuso e Santos (2003), a 
Política Nacional de Recursos Hídricos, pela lei nº 
9.433 de 1997, institui os fundamentos da gestão dos 
recursos hídricos, e com ela cria condições jurídicas 
e econômicas para a hipótese do reúso de água 
como forma de utilização racional e de preservação 
ambiental. 

A utilização de um sistema de reúso de água 
se mostra interessante no complemento ao 
abastecimento urbano, e sua grande vantagem 
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advém do fato da utilização da água de reúso 
preservar água potável para atendimento de 
necessidades que exigem a sua potabilidade, como a 
ingestão direta ou o preparo de alimentos (Mota; 
Manzanares; Silva, 2006); além de exigir menos dos 
sistemas públicos de água e esgoto. Essa prática deve 
ser considerada parte de uma atividade mais 
abrangente, a qual inclui a redução do consumo de 
água potável e o controle de perdas, consistindo no 
uso racional de água. 

Sobre a aceitação do usuário de água de 
reúso, Cohim e Cohim (2007) ressaltaram a 
importância da origem da água a ser reusada. Foi 
apontado que há maior aceitação do usuário 
quando a água é oriunda da própria residência, em 
contraposição à possibilidade desta ter origem em 
outras fontes, como bairros ou áreas públicas 
comunitárias. 

O projeto Aplicações de tecnologias de 
conservação do uso da água: Estudo de caso em Cuiabá — 
MT (Lima, 2006) surgiu da necessidade de 
tecnologias que visem reduzir o desperdício da água 
potável nas residências através de um sistema de 
reúso econômico, prático e que possa ser utilizado 
de maneira compatível com os hábitos dos usuários. 
A pesquisa trata de uma série de estudos (Priante 
Filho et. al., 2003; Moura, 2003; De Paes, 2008) que, 
até então, culminou nos resultados apresentados 
neste trabalho. 

O sistema se baseia na separação da água de 
enxágüe em máquina de lavar roupas, visando 
armazená-la e bombeá-la a um reservatório superior 
na residência, a fim de utilizar esta água para usos 
com menores restrições qualitativas, como nas 
descargas sanitárias, lavagem de pisos, umidificação 
de ambientes externos e rega de plantas. 
 
 
 
OBJETIVO 
 
 
 

Este trabalho se propõe a descrever a 
experiência obtida na aplicação de tecnologia de 
conservação do uso da água em residências e 
apresentar os seus resultados. O projeto foi 
realizado em etapas, com início focado na educação 
ambiental em uma comunidade, seguido da 
implantação de um sistema de reúso de água em 
residências de Cuiabá (MT), e seu monitoramento 
para a melhoria contínua. 
 
 

MATERIAL E MÉTODOS 
 
 

A princípio, houve difusão da concepção de 
reúso de água residencial em diversas comunidades 
por meio de palestras voltadas à temática da 
conservação do uso da água. Localizadas as 
residências a receber o sistema de reúso e concluída 
a sua instalação, procedeu-se ao monitoramento 
quantitativo e qualitativo. 
 

 
 

Figura 1 - Localização geográfica da área de estudo 
 
 
Área de estudo 
 

O município de Cuiabá possui 
aproximadamente 550 mil habitantes, com taxa 
anual de crescimento de 2,7% e 3.538,17 Km² de 
área (IBGE, 2009). Localiza-se geograficamente na 
microrregião Centro-Sul Mato-grossense e tem como 
principal manancial hídrico o rio Cuiabá, com 
serviço de captação, tratamento e distribuição de 
água fornecido pela Companhia de Saneamento da 
Capital — Sanecap (IPDU, 2009). 

O projeto de reúso de água teve seus 
sistemas instalados em seis residências, identificadas 
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de A a F, de dois bairros do município de Cuiabá, na 
seguinte distribuição, conforme Figura 1: 
 

• Parque Cuiabá: 4 residências (Res. A, B, C e 
D); 

• Jardim Europa: 2 residências (Res. E e F). 
 

Segundo IPDU (2009), ambos os bairros 
possuem características de renda média e densidade 
demográfica médio-alta. De modo geral as 
residências selecionadas se encontram inseridas nos 
padrões habitacionais dos seus respectivos bairros. 
 
Sistema 
 

Grande parte das máquinas de lavar roupas 
possui três enchimentos de sua bacia durante a 
operação. O primeiro deles descarta a água de 
lavagem, que possui alta concentração de matéria 
orgânica e sabão. Os dois últimos enchimentos 
descartam a água de enxágue da roupa, mais diluída e 
menos propensa à deterioração ao ser armazenada. 
O sistema de reúso proposto neste trabalho se baseia 
na separação da água de enxágue (porção 
reaproveitável e que responde por dois terços do 
consumo total do processo de lavagem de roupas) 
da água de lavagem em máquinas de lavar. O 
princípio é que esta separação seja realizada 
automaticamente por um dispositivo elétrico a ser 
acoplado à máquina, conforme Hayashi et. al. 
(2002) e Priante Filho et. al. (2002). 
 

 
 
Figura 2 - Sistema básico de implantação de reúso de água 

Adaptado de Moura (2003) 
 
 

A porção reaproveitável recebe filtração 
simples com tela perfurada e desinfecção com 
hipoclorito de sódio. Em seguida é recalcada por 
meio de bomba elétrica para um reservatório 
superior, localizado sobre a laje, a fim de utilizar 

esta água para fins menos nobres. O reservatório 
superior é ligado diretamente ao vaso sanitário e 
torneiras externas, os quais devem ser exclusivos 
para tais usos. Se houver falta de água de enxágue 
para a descarga sanitária, o que pode ser causado 
pela insuficiente quantidade de lavagem de roupas, 
é previsto um sistema de bóias que permite que a 
água da rede de abastecimento público 
complemente a cisterna em quantidade suficiente 
para o atendimento da demanda dos pontos de 
reúso. O modelo simplificado é mostrado na Figura 
2. 
 
Seleção das residências 
 

Houve amplo trabalho de educação 
ambiental com foco na importância do uso racional 
da água a partir da exposição de protótipo portátil 
do sistema de reúso, além de material de divulgação 
produzido pela própria equipe (Priante et. al., 
2002). As apresentações, que visaram a adesão das 
comunidades ao projeto, ocorreram por meio de 
palestras, oficinas, seminários, feira de ciências em 
escolas, entre outros, nas cidades de Cuiabá e Várzea 
Grande (MT). 

Durante o programa de educação ambiental 
foram aplicados cerca de mil questionários ao 
público, com retorno de aproximadamente 40% 
após algumas semanas. Por meio das respostas sobre 
os hábitos familiares, o número de moradores, o 
corrente método utilizado para a lavagem de roupas 
e o interesse do proprietário com a instalação do 
sistema, aproximadamente 60 residências receberam 
visitas técnicas, seguidas por entrevistas com seus 
proprietários. Ao longo do período estudado foi 
possível a instalação do reúso em seis residências. 
 
Monitoramento quali-quantitativo 
 

O primeiro aparato experimental foi 
instalado em julho de 2005 e o último em agosto de 
2006. Houve acompanhamento mensal da qualidade 
física e química tanto da água potável que o 
morador recebe da Sanecap quanto da água de 
reúso. Os parâmetros escolhidos para avaliação da 
qualidade da água foram turbidez, cor, sólidos totais 
dissolvidos (STD), pH e fósforo total. As análises 
foram realizadas a partir do período de instalação 
do sistema em cada residência até o mês de 
setembro de 2006. 

Atualmente não existe legislação específica 
definindo padrões de qualidade na utilização da 
água de reúso para fins residenciais. Segundo a 
publicação Reúso [...] (2006), a única legislação 
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sobre o assunto é a Resolução nº 54/2006 do 
Conselho Nacional de Recursos Hídricos, que 
apenas define a classificação de água de reúso. Por 
este motivo, foram utilizadas duas referências para 
comparação com os resultados qualitativos do 
sistema. São elas a NBR 13.969/97 — norma sobre 
tanques sépticos que estabelece, entre outros, 
padrões para a qualidade da água a ser reusada — 
Classe 3: para uso em bacias sanitárias; e o manual de 
conservação e reúso de águas em edificações (Fiesp; 
Ana; Sinduscon-SP, 2005) Classe 1: usos em descarga 
de bacias sanitárias, lavagem de pisos e fins 
ornamentais, lavagem de roupas e de veículos. 
Atenta-se para o fato de que no entendimento deste 
manual a classificação do uso da água atribuída à 
descarga deve ser a mesma da lavagem de roupas e 
de veículos. 

Houve ainda comparação mensal entre o 
consumo de água da rede potável e o consumo de 
água reusada. Para tanto, realizaram-se medições via 
dois hidrômetros instalados em locais estratégicos: 
um na entrada da residência, para mensurar a 
quantidade consumida de água potável; e outro em 
ponto logo após a bomba elétrica responsável por 
recalcar a água de reúso ao reservatório superior. 
 
 
RESULTADOS 
 
 

A instalação do sistema de reúso de água foi 
efetuada concomitantemente às ações de educação 
ambiental. O monitoramento qualitativo e 
quantitativo aconteceu desde a instalação em cada 
residência até os meses de setembro e outubro de 
2006, respectivamente. Salienta-se que as residências 
E e F foram monitoradas apenas durante os dois 
últimos meses. 
 
Resultados quantitativos 
 

A consideração de redução de consumo de 
água potável se refere à comparação da quantidade 
da água de reúso utilizada, em substituição à 
potável, com a instalação do sistema. Os valores 
médios de redução no consumo de água potável em 
cada moradia são apresentados na Figura 3. 

A Tabela 1 contém informações sobre o 
número de moradores e a quantidade média de 
lavagens de roupa por semana em cada residência. 
O número de lavagens de roupa por semana faz 
alusão ao número médio de ciclos da máquina de 
lavar roupas, podendo esta operar mais de uma vez 
ao dia. 

 
 

Figura 3 - Porcentagem média de reúso de água 
 
 
Tabela 1 — Número de moradores e média de lavagens de 

roupa por semana em cada residência 
 

Residência 
Número de 
moradores 

Lavagens por 
semana (média) 

A 7 3 
B 4 2 
C 4 70 
D 4 3 
E 5 6 
F 4 5 

 
 

A residência C funciona como lavanderia 
caseira, por isso há alta disponibilidade de água para 
reúso. 

O comparativo entre o consumo mensal de 
água da rede e de água reusada é exposto 
individualmente para cada residência. 
 
Residência A: 
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Figura 4 - Resultados quantitativos (Res. A) 
 

Depois de aproximadamente seis meses de 
acompanhamento, a residência passou a lavar 
roupas em mais de um dia por semana para a 
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mesma quantidade de roupas. A mudança resultou 
no aumento considerável da eficiência do 
reaproveitamento de água, já que a água reusada 
passou a ser armazenada ao longo da semana de 
maneira melhor distribuída. Em 15 meses de estudo, 
o hidrômetro de reúso na residência registrou o 
maior volume absoluto de água reusada: 63,3 m³, o 
que significa média de 4,4 m³ por mês. A 
comparação mensal entre os consumos de água da 
rede e de reúso é apresentada na Figura 4. 
 
Residência B: 
 

O volume total de água reusada ao longo 
dos 15 meses de instalação do sistema foi de 9,5 m³ e 
média mensal de 0,7 m³. Nos últimos meses houve 
aumento do número médio de lavagens de roupa de 
uma para duas vezes por semana, aumentando a 
distribuição de água de enxágüe ao longo da 
semana. É possível que esse seja o motivo para a 
redução do consumo de água da rede e a elevação 
considerável da quantidade de água de enxágüe 
para reaproveitamento (Figura 5). 
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Figura 5 - Resultados quantitativos (Res. B) 

 
 
Residência C: 
 

Durante os 14 meses de monitoramento o 
total de 33,5 m³ de água foi reusado; e média de 2,4 
m³ por mês. Há nela a atividade de lavanderia 
caseira, com prestação de serviço a diversas famílias. 
Isso resulta em grande demanda por volume de 
água potável para as lavagens de roupas e excesso de 
água de enxágüe, a ponto ser frequente a sua 
passagem pelo extravasor do reservatório inferior de 
reúso. A água de descarga e de lavagem de calçadas 
utilizada era quase completamente provinda do 
enxágue de lavagem de roupas, com rara 

complementação pela rede pública. A figura 6 
ilustra os resultados. 
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Figura 6 - Resultados quantitativos (Res. C) 
 

Como a partir de maio de 2006 houve 
diminuição na freqüência de lavagem de roupas, a 
redução de consumo de água potável passou a 
alcançar valores médios maiores que nos meses 
anteriores. 
 
Residência D: 
 

Esta residência atingiu maior percentual de 
redução do consumo de água potável, com reúso 
acumulado de 51,6 m³ em 14 meses, e média 
aproximada de 3,7 m³ mensais. Pressupõe-se que o 
número bem distribuído de lavagens de roupas 
durante a semana, com média de três vezes por 
semana em máquina de lavar do tipo automática de 
8 Kg, tenha colaborado com o reaproveitamento. Os 
resultados são apresentados na Figura 7. 
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Figura 7 - Resultados quantitativos (Res. D) 
 
Residência E: 
 

Com a conclusão da instalação em agosto de 
2006, este domicílio reusou o total de 5,6 m³ até 
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outubro do mesmo ano, e obteve média de 2,8 m³ 
por mês. Entre setembro e outubro, a bomba de 
recalque ficou inoperante por duas semanas, 
prejudicando o resultado total. Foi estimado que 
caso este problema não ocorresse, a média de reúso 
poderia alcançar valores próximos a 15%, em 
contraposição aos 8,6% obtidos. A Figura 8 ilustra 
esses resultados. 
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Figura 8 - Resultados quantitativos (Res. E) 

 
Residência F: 
 

A instalação do sistema nesta residência foi 
em agosto de 2006, totalizando aproximadamente 
1,9 m³ de água reusada e média de 0,9 m³ por mês. 
A comparação quantitativa é apresentada na Figura 
9. 
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Figura 9 - Resultados quantitativos (Res. F) 

 
O baixo reaproveitamento pode ser 

explicado pelo reduzido número de lavagens de 
roupa e da sua má distribuição ao longo da semana. 

É importante levar em consideração o tipo 
de lavadora utilizada: automática 6 Kg, ano 1988, e 
bacia com capacidade de 64 litros. Seu 
funcionamento é econômico, já que possui duplo 
ciclo de enchimento ao invés de triplo, como é a 

maioria das máquinas fabricadas atualmente. Na 
primeira operação a água deve ser descartada (água 
de lavagem), restando somente a segunda (água de 
enxágue) para armazenamento. Automaticamente o 
consumo de água reaproveitável é reduzido pela 
metade em relação às demais lavadoras em geral. 
 
Resultados qualitativos 
 

Serão apresentados os valores obtidos com 
os parâmetros cor, turbidez, sólidos totais 
dissolvidos, fósforo e pH por meio de gráficos do 
tipo box-plot com valores de mediana, máximo, 
mínimo, alguns valores extremos e outliers, além dos 
2º e 3º quartis. 
 
Cor 
 

A presença deste parâmetro na água é 
resultante de materiais corantes dissolvidos, e, no 
caso da água de reúso, proveniente de matéria 
orgânica suspensa da lavagem das roupas e de 
produtos químicos do sabão e do amaciante. Isso 
explica a elevação média da cor da água utilizada 
para o reúso, como demonstrado na Figura 10. 
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Figura 10 - Resultados do parâmetro cor, em mgPtCo L-1 

 
Foi possível observar que os valores 

medianos da água de reúso, de forma geral, 
variaram muito em relação à água potável, com 
menor dispersão nas residências B, E e F. Estas são 
as que obtiveram menor eficiência do sistema de 
reúso. 

Houve expressiva tendência à elevação da 
cor após o processo da lavagem de roupas, em 
especial na unidade D, que atingiu mediana de 93 
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mgPtCo L-1. Atenta-se para o fato de cada residência 
possuir características intrínsecas em função dos 
hábitos de utilização do sistema. Por este motivo, 
pontos considerados outliers em algumas residências 
não o são em outras. A dispersão dos resultados da 
água de reúso esteve inserida entre 1 e 152 mgPtCo 
L-1. 

Não há padrões regulamentados na NBR 
13.969/97; porém o manual de conservação e reúso 
de águas em edificações (Fiesp; Ana; Sinduscon-SP, 
2005) recomenda que a cor não deva ultrapassar 10 
mgPtCo L-1. 
 
Turbidez 
 

Decorrente de partículas em suspensão que 
refratam a passagem de luz, a turbidez também 
aumentou consideravelmente depois da utilização 
da água na máquina de lavar roupas. O seu aumento 
é inevitável na água de enxágüe de roupa, pois 
partículas orgânicas e inorgânicas, como fibras de 
tecidos e material particulado, são desprendidas 
após a lavagem. A turbidez se eleva, ainda, com a 
utilização do sabão e do amaciante. 
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Figura 11 - Resultados do parâmetro turbidez, em UNT 
 

A amostra da água de reúso analisada foi 
retirada diretamente da torneira interligada ao 
reservatório superior de reúso. Os sólidos em 
suspensão nela contidos se decantam no 
reservatório. A comparação entre a água potável e a 
água de reúso aponta que há acréscimo dos valores 
de turbidez em quatro das seis unidades estudadas 
(Figura 11). 

As residências B e F, que apresentaram 
redução nos valores medianos de turbidez na água 

de reúso, são aquelas com menor índice de 
reaproveitamento. Assim, é possível constatar que a 
quantidade de água reusada foi insuficiente para 
elevar a turbidez com significância. A variação deste 
parâmetro entre todas as amostras da água de reúso 
esteve compreendida entre 0,7 e 59,2 UNT. 

Considerando que o tratamento da água 
para reúso foi contemplado somente com a 
remoção de material grosseiro e simples 
desinfecção, portanto sem tratamento completo, o 
aumento médio da turbidez e da cor já era 
esperado. São parâmetros de aceitação dos usuários, 
e não houve reclamações quanto a esse aspecto por 
parte deles. 

Entre as quatro unidades residenciais com 
elevação da turbidez após o reúso, duas 
apresentaram medianas acima de 10 UNT, valor 
estabelecido na NBR 13.969/97. Já o manual de 
conservação e reúso de águas em edificações (Fiesp; 
Ana; Sinduscon-SP, 2005) sugere valores máximos 
de 2 UNT. 

Observa-se que a NBR 13.969/97 classifica a 
qualidade mínima da água para descargas sanitárias 
com menores restrições que o recomendado pelo 
manual da Fiesp, Ana, Sinduscon-SP (2005). O 
primeiro atribui a este uso a Classe 3 — usos somente 
em descargas sanitárias — enquanto o segundo a 
Classe 1, o qual exige a mesma qualidade para, por 
exemplo, a lavagem de roupas. 
 
Sólidos totais dissolvidos (STD) 
 

Os valores deste parâmetro são a soma dos 
teores de todos os constituintes minerais dissolvidos 
presentes na água. É previsto a sua elevação após a 
lavagem de roupas, já que estas, sujas, carregam as 
partículas minerais à água. Os resultados de STD 
estão na Figura 12. 

A sua observação permite notar o aumento 
da concentração de STD após a utilização da água 
em máquinas de lavar roupas em todas as unidades. 
Os valores estiveram entre 42 e 141 mg.L-1. Há 
elevação devido à presença do sabão e ao 
desprendimento dos fiapos dos tecidos durante a 
lavagem. 

Ao comparar os valores das medianas de 
STD das residências entre si, observa-se que eles 
estão muito próximos uns dos outros, consistindo, 
portanto, em característica particular da água de 
lavagem de roupas. 

Não há citações sobre este parâmetro na 
NBR 13.969/97. Já o manual de conservação e reúso 
de águas em edificações (Fiesp; Ana; Sinduscon-SP, 
2005) recomenda concentrações de STD inferiores 
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a 500 mg.L-1. Assim sendo, apesar do aumento em 
todas as amostras residenciais, nenhuma delas foi 
superior ao sugerido. 

 

 Mediana  25%-75%  Mín e Máx  Extremos

R
es

. A
 R

ed
e

R
es

. A
 R

eú
so

R
es

. B
 R

ed
e

R
es

. B
 R

eú
so

R
es

. C
 R

ed
e

R
es

. C
 R

eú
so

R
es

. D
 R

ed
e

R
es

. D
 R

eú
so

R
es

. E
 R

ed
e

R
es

. E
 R

eú
so

R
es

. F
 R

ed
e

R
es

. F
 R

eú
so

0

50

100

150

200

250

300

350

 
 

Figura 12 - Resultados do parâmetro sólidos totais 
dissolvidos, em mg.L-1 

 
 
Fósforo total 
 

Análises de fósforo foram realizadas 
somente nas quatro primeiras unidades estudadas e 
em todos os casos são notados expressivos aumentos 
de sua concentração na água de reúso. É observada 
grande variação das medianas, com destaque para a 
residência B (acréscimo de 59%). 

Segundo Von Sperling (1996), a 
concentração de fósforo total não causa problemas 
de ordem sanitária nas águas de abastecimento. 
Porém, com o argumento de que este parâmetro 
deve ser controlado visando evitar a proliferação de 
algas e formação de filmes biológicos, que podem se 
depositar em tubulações, peças sanitárias, 
reservatórios ou tanques, o manual de conservação e 
reúso de águas em edificações (Fiesp; Ana; 
Sinduscon-SP, 2005) recomenda que a sua 
concentração não ultrapasse 0,1 mg.L-1 para usos em 
descargas sanitárias. Apesar de o manual sugerir este 
limite, a Portaria n.º 518/2004 do Ministério da 
Saúde — que dispõe sobre exigências para água 
potável — não o fixa. Ao se analisar a Figura 13, é 
possível constatar que mesmo as amostras de água 
da rede de abastecimento potável possuem valor, em 
média, maiores que a concentração defendida pelo 
referido manual. 
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Figura 13 - Resultados do parâmetro fósforo total, em 
mg.L-1 

 
Em edifícios, o volume do reservatório de 

água a ser reusada certamente é maior que em 
residências, o que aumenta a possibilidade da 
concentração deste parâmetro prejudicar a 
qualidade do sistema interno de distribuição de 
água. Talvez esta seja a explicação para tamanha 
exigência do manual. Se assim for, em pequenas 
edificações como residências unifamiliares, sua 
concentração provavelmente não seria tão restritiva. 
Apesar dessa discussão, a NBR 13.969/97 não faz 
qualquer menção sobre valores de fósforo total. 
 
pH 
 

O valor do pH é proporcional à 
concentração de íons H+ contidos na água, a qual é 
influenciada pelos produtos químicos utilizados 
durante a lavagem da roupa. Ao analisar os 
resultados, é notada a leve tendência à elevação do 
pH da água de reúso, conforme mostrado na Figura 
14. 

Apesar disso, seu ligeiro acréscimo não foi 
capaz de causar grandes alterações na água. É 
perceptível que as medianas apresentaram valores 
muito próximos de 7,0, com poucas variações. Ainda 
é possível observar que, salvo raras exceções, o pH 
da água a ser reusada está inserido na faixa entre 6 e 
9, valores estes indicados ideais, de acordo com o 
manual de conservação e reúso de águas em 
edificações (Fiesp, Ana, Sinduscon-SP; 2005). Cabe 
relatar que a NBR 13.969/97 não limita valores de 
pH para usos da Classe 3, relativo ao abastecimento 
das descargas sanitárias. 
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Figura 14 - Resultados do parâmetro pH 
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

A experiência de divulgar o referido sistema 
de reúso incitando a educação ambiental como 
parte da metodologia para ter acesso às residências 
de estudo foi muito rica. 

A possibilidade de contato com usuários de 
água comuns em seis residências e população total 
de 28 moradores, com a constante oportunidade de 
troca de informações e sugestões sobre o tema ora a 
partir dos próprios usuários, trouxe conhecimentos 
valiosos à equipe de pesquisa e desafios que 
precisaram ser enfrentados. 

Em função das rotinas diferenciadas para a 
lavagem de roupas em cada residência, houve 
necessidade de adequação da separação da água de 
lavagem da água descartada, não sendo possível, em 
muitos casos, a instalação do dispositivo separador 
automático, como previsto inicialmente. Isso limitou 
o aproveitamento máximo da água de reúso, pois a 
separação manual exigia constante atenção da 
pessoa que operava a lavadora. Outro fator que 
tendeu à redução da quantidade registrada de reúso 
foi a utilização direta da água armazenada no 
reservatório inferior para lavagem de pisos antes 
mesmo que esta fosse recalcada, e, portanto, 
registrada no hidrômetro de reúso. 
Essas duas últimas considerações permitem afirmar 
que a proporção de água a ser reusada pode ser 
bem superior à atingida neste trabalho. 

A maior dificuldade encontrada na pesquisa 
foi localizar moradores que se disponibilizassem a 
adotar o sistema de reúso em suas residências, pois 

como principal justificativa a necessidade de 
mudança dos hábitos familiares. 

No aspecto quantitativo, os valores de 
comparação do consumo da água da rede, reúso e 
suas percentagens em cada residência apresentaram 
muita variação ao longo do período estudado. É 
possível fazer algumas observações para maior 
eficiência na redução do consumo de água: 
 

• Fator relevante para economia ideal de água 
é seu uso racional em todas as atividades 
residenciais. De forma geral, nos meses com 
baixo consumo de água potável, a 
porcentagem de reúso foi alta. Esta 
observação é notada principalmente nas 
figuras de resultados quantitativos nas 
residências B, C e D. 

• A frequência de lavagens de roupa e sua 
distribuição durante a semana é outro 
aspecto a se considerar. Quando a roupa 
acumulada durante a semana é lavada em 
um único dia, a quantidade de água de 
enxágüe reaproveitada é limitada pelo 
volume do reservatório, que por vezes 
extravasa. Se a roupa é lavada 
distributivamente ao longo da semana, a 
água de enxágüe para reúso é 
proporcionalmente consumida e portanto 
passa a ser melhor aproveitada. 

• Alguns modelos de máquina de lavar roupas 
são mais econômicos que outros em função, 
sobretudo, do volume de água que a sua 
bacia comporta e do ciclo de 
funcionamento. Para o estudo de 
viabilidade econômica é importante 
conhecer o volume exato de água que 
poderá ser reaproveitado. 

 
Em relação aos resultados com o 

monitoramento dos parâmetros qualitativos cor, 
turbidez, STD, fósforo e pH, foi observado que 
houve acréscimo dos índices na água reusada em 
comparação com a potável. Apesar disso, tanto a cor 
quanto a turbidez são parâmetros de aceitação do 
usuário, dependendo exclusivamente de sua 
aprovação ou não. Ainda, todos os valores de STD 
mantiveram-se inferiores ao sugerido pelo manual 
de conservação e reúso de águas em edificações 
(Fiesp; Ana; Sinduscon-SP, 2005). Os resultados de 
fósforo mantiveram-se superiores a 0,1 mg.L-1, isso 
consiste em concentração elevada segundo o 
manual referenciado. No entanto, mesmo a água de 
abastecimento público esteve com valores superiores 
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ao recomendado pelo manual. Finalizando, os 
resultados de pH tiveram pequeno aumento, sem 
prejuízos para a utilização da água de reúso. 
 
 
SUGESTÕES 
 
 

Foram encontradas algumas dificuldades 
com relação à implantação e manutenção do sistema 
de reúso de água nas residências. Pela possibilidade 
de projetos semelhantes surgirem posteriormente, 
ou mesmo de aplicação do sistema de forma 
independente, são aconselhadas algumas práticas 
identificadas a partir da experiência com esta 
pesquisa: 
 

• Devido ao acúmulo de matéria orgânica 
mineralizada e lodo, é recomendado que a 
limpeza do reservatório inferior de reúso 
ocorra pelo menos a cada três meses. Esta 
freqüência é o dobro da recomendada pela 
vigilância sanitária para a limpeza do 
reservatório de água potável. Destaca-se, 
portanto, a importância de esse reservatório 
ser dotado de dispositivo de descarte de 
água. 

• O sistema de recalque funcionando por 
bomba elétrica ativada manualmente 
garantiu maior confiabilidade que o sistema 
de bomba ativada por bóias automáticas. 

• Se houver odor no reservatório inferior de 
reúso, este pode ser controlado com adição 
de hipoclorito, que reduzirá a atividade 
microbiológica. Os odores mais intensos 
foram percebidos quando há demora no 
consumo da água de reúso; e, 
principalmente, nos dias de maior 
temperatura. 

 
Outras sugestões estão associadas à 

valorização do trabalho de educação ambiental 
continuado. Nele podem estar inclusos a utilização 
de sistemas piloto de reúso para serem divulgados à 
comunidade, ou ainda a produção e distribuição de 
materiais ilustrativos que incentivem as técnicas de 
reúso de água. Tais práticas contribuem com a 
disseminação da informação à sociedade no que diz 
respeito à importância da adoção do reúso pela 
população e com a formação técnica de mão de 
obra qualificada para a instalação desses sistemas. 

A educação ambiental poderia ainda se 
inserir no nível institucional através de incentivo por 

parte das indústrias para adaptação de sistemas de 
reúso. Um exemplo é a proposta de comercialização 
de máquinas de lavar roupas que já venham com o 
dispositivo automático separador de águas.  

Faz-se extremamente necessário suprir a 
deficiência de regulamentação da prática de reúso. 
A falta da legislação específica dificulta a aplicação 
do sistema, uma vez que muitos não o praticam pela 
inexistência de modelos a serem seguidos. 
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Aplication of Water use Conservation Technology 
Through Reuse — Case Study in Cuiabá - MT 
 
ABSTRACT 
 

The water use conservation technology proposed in 
this paper arose from the need to minimize residential water 
wastage. It consists of storing gray water used to wash 
clothes (rinsing water) in the washing machine for later 
uses requiring less quality, such as toilet flushing and 
washing the pavement. Through participation in events, 
workshops and lectures in Cuiabá and Várzea Grande 
(MT), environmental education principles and water reuse 
practices were simultaneously disseminated to participants. 
These events provided an initial contact with the 
community. After distribution of questionnaires to the 
public and analysis of the answers, followed by technical 
visits to homes and interviews with the houseowners, the 
sites of study of this research were defined. At six homes 
with a reuse system in place the water was monitored 
quantitatively and qualitatively for 15 months. Two 
hydrometers in each residence allowed measuring the 
proportional reduction of potable water consumption due to 
the reuse system. The water supply network and water 
reused were qualitatively monitored by analyzing physical 
and chemical samples. Comparison between reused water 
and potable water consumption ranged from 7.9% to 
26.4%. Indeed, there was slight increase in color, 
turbidity, total dissolved solids, phosphorus and pH 
parameters. Values were compared with two Brazilian 
references on water reuse regulations: NBR # 13,969/1997 
and a handbook published by Fiesp, Ana, Sinduscon-SP in 
2005 about water conservation and reuse in edifications. 
Key-words: residential water reuse, gray water reuse, water 
wastage minimization, qualitative and quantitative 
monitoring, rational use of water. 
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RESUMO 
 

O custo de instalação de redes de irrigação localizada, que são as mais eficientes quanto à utilização da água, ten-
dem a ser elevado, inibindo a sua utilização por parte da maioria dos produtores agrícolas. O presente trabalho teve como 
objetivo otimizar os custos de instalação e operação de redes de distribuição de água para irrigação localizada, frente a dife-
rentes tarifações do insumo água. Foi desenvolvido um código em MatLab, considerando todas as perdas de energia distribu-
ídas e localizadas entre o inicio da rede e o conjunto motobomba para uma rede de irrigação localizada de microaspersão. As 
variáveis de decisão para otimização, com auxilio de algoritmos genéticos, foram os diâmetros de cada trecho da rede, pré-
definidos por: dois para linhas laterais, quatro para linhas de derivação, quatro para linhas secundárias e um para linha 
principal e de sucção. Os resultados mostram que os custos da rede ficam entre 1816,42 e 2312,13 R$.ha-1.ano-1 para tari-
fas de uso da água que variam entre 0,01 R$.(m3)-1 e 0,10 R$.(m3)-1. Com os resultados obtidos neste estudo conclui-se que 
uma grande variação na tarifação pelo uso da água resulta em um acréscimo substancial nos custos de redes de irrigação 
localizada, podendo inibir a sua utilização.  
 
Palavras-chave: tarifa da água, irrigação localizada, pesquisa operacional, otimização matemática, algoritmos genéticos. 

 
INTRODUÇÃO 
 
 

A competição acirrada pela água, entre vá-
rios setores da sociedade, atrelada aos movimentos 
ecológicos que buscam a conscientização da popula-
ção para preservação do meio ambiente, as áreas 
irrigadas deverão ser conduzidas com o planejamen-
to adequado de seu uso sobre o potencial hídrico da 
região. Assim, busca-se uma maior eficiência e resul-
tados, reduzindo os impactos ambientais no que se 
refere à disponibilidade e qualidade de água para 
suas múltiplas finalidades (Silva e Pruski, 1997), 
entre elas a irrigação. 

Aproximadamente 70% dos recursos hídri-
cos disponíveis atualmente são destinados à irriga-
ção, contra apenas 20% para a indústria e menos de 
10% para abastecimento da população (higiene e 
consumo direto). Nos países desenvolvidos, o per-
centual de uso da água para irrigação é ainda maior, 
chegando próximo dos 80%. No entanto, mesmo lá, 
apenas 1% das áreas irrigadas adota o método de 

gotejamento, um dos mais eficientes na relação 
alimento por litro de água utilizada, uma vez que 
reduz a possibilidade de evaporação (Robert, 2001). 

Apesar de ser o setor que, na média nacio-
nal, mais consome água, a agricultura de irrigação 
tende a crescer algo em torno de 15% a 20% nos 
próximos 30 anos, atendendo à demanda crescente 
por mais alimentos, de uma população projetada em 
8 bilhões de pessoas, além de responder à demanda 
econômica por produtos agrícolas de maior valor 
agregado (Allen et al., 1998; Agência Nacional de 
Águas, 2007b; Doorenbos e Pruitt, 1977).  

Em seu artigo sobre crise e negócio com á-
gua, Malvezzi (2004) mostra um novo panorama do 
conceito de exportar água afirmando que a expor-
tação de grãos, significa, em última instância, expor-
tação de água. Produzir grãos em território alheio 
significa poupar água no próprio território. Técni-
cas pesadas como pivôs centrais e irrigação por sulco 
consomem ainda mais água que a microaspersão. 
Não existem recursos hídricos para que esse modelo 
de produção continue indefinidamente.  
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Tem-se gerado um excepcional destaque à 
racionalização do uso da água, propondo a utiliza-
ção e o desenvolvimento sustentável devido às con-
dições de escassez em seu uso múltiplo. O direito de 
uso da água deixou de ser livre, ficando passível a 
cobrança por sua utilização. Tanto na concessão, 
como na cobrança pelo uso da água, o instrumento 
utilizado é a Legislação de Outorgas de Direito de 
Uso das Águas. Os pedidos de outorga são em sua 
maioria para irrigação, abastecimento público, lan-
çamentos de efluentes de esgotamento sanitário, uso 
industrial e obras hidráulicas (Agência Nacional de 
Águas, 1997a). Destaca-se, neste ponto, o cuidado 
especial dispensado para com a outorga e a cobran-
ça pelo uso da água na irrigação, devido ao grande 
volume de água consumida no funcionamento do 
sistema. 

Definir valores para a cobrança pelo uso da 
água é um dos fatores limitantes de projetos agríco-
las as quais dependem do retorno econômico do 
empreendimento. No caso da Bacia do Paraíba do 
Sul, que fica na fronteira entre os Estados de São 
Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, a limitação da 
cobrança pela capacidade de pagamento surgiu de 
forma explícita. A cobrança naquela bacia, aprovada 
em 2002 e iniciada em 2003, abrange todos os seto-
res usuários, inclusive o agrícola. A representação do 
setor agropecuário exigiu que a cobrança não pro-
vocasse acréscimos superiores a 0,5% nos seus custos 
de produção, alegando que não poderiam arcar 
com aumentos superiores, face à baixa rentabilidade 
da produção agrícola. Por esta razão o setor agrope-
cuário pagou 40 vezes menos que o estipulado para 
o saneamento e a indústria. No primeiro ano de 
cobrança, o setor agrícola contribuiu com apenas R$ 
10 mil (valor pago por 35 usuários, de um total de 
700 usuários cadastrados), de uma arrecadação total 
de R$ 8 milhões (Kelman e Ramos, 2005). 

Ressalta-se que a cobrança da água, prevista 
pela Lei Federal número 9433/97 (artigo 19), esta-
belece a água como um bem econômico sujeito à 
cobrança, e que os recursos financeiros arrecadados 
devem ser utilizados em financiamento de progra-
mas e intervenções para a recuperação ambiental da 
bacia hidrográfica onde foram gerados (Balsalobre 
et al,. 2003).  

Em seu trabalho sobre o uso do sensoria-
mento remoto na demanda de água pra irrigação, 
Braga e Oliveira (2005), relatam que a implementa-
ção de vários projetos de irrigação sem a prévia 
quantificação do volume de água possível de ser 
utilizada, em algumas bacias como a do Guairá (São 
Paulo) e Rio Verde Grande (Minas Gerais), está 
gerando uma escassez de água à jusante para a ma-

nutenção de todo o sistema de irrigação. Tal situa-
ção levou em alguns momentos à total falta de água 
para o consumo humano, de animais e da fauna 
silvestre, causando com isso atritos entre os envolvi-
dos e sérios impactos ambientais nas citadas regiões. 

Carrijo e Reis (2006) citam que técnicas de 
otimização vêm sendo tradicionalmente usadas no 
dimensionamento de unidades de um sistema de 
distribuição de água, objetivando menores custos. 
Os mesmos autores também discorrem sobre a inter-
face entre o modelo de simulação hidráulica e o 
modelo de otimização. Tal interface deve ser cuida-
dosamente elaborada, no sentido de dar melhor 
transparência ao modelo, de forma a facilitar o seu 
uso além de permitir a análise de problemas de 
maior complexidade, quando envolve múltiplos 
objetivos. 

Georgiou et al., (2006), trabalhando com 
pesquisa operacional no gerenciamento de reserva-
tórios para irrigação na Grécia, concluíram que os 
resultados obtidos sugerem que a aproximação pro-
posta da otimização pode ser usada eficazmente 
como uma ferramenta para a irrigação e o planeja-
mento global ótimo da área da colheita.  

Wardlaw e Bhaktikul (2001), em um traba-
lho de alocação de água para irrigação usando pes-
quisa operacional na Escócia, escrevem que a irriga-
ção, por ser o maior consumidor de água doce do 
mundo, deve ter sua gerência melhorada, com o uso 
da pesquisa operacional. Os recursos hídricos devem 
ser usados a seu benefício máximo e de maneira 
equilibrada. A gerência da alocação de água em 
grandes sistemas de irrigação é importante, já que 
mesmo com uma melhoria pequena na operação 
pode-se conduzir a benefícios significativos. 

Na otimização matemática de redes de irri-
gação, o problema da seleção do melhor conjunto 
de diâmetros tem sido discutido há muito tempo 
por engenheiros que trabalham com dimensiona-
mento de sistemas. As técnicas de otimização clássi-
cas na pesquisa operacional, que têm sido propostas 
até agora, são as seguintes: programação linear, não-
linear e dinâmica. Pesquisas matemáticas, usando os 
métodos citados, são complexas e por esta razão a 
solução numérica resulta em inúmeros cálculos, 
especialmente no caso de redes de distribuição de 
água com muitas derivações (Theocharis et al., 
2006). 

A escolha de tubulação com diâmetros mai-
ores resulta em menor perda de carga e, conseqüen-
temente, requer menos energia para o bombeamen-
to. Por outro lado, tubos de maior diâmetro custam 
mais caro, o que aumenta os custos fixos (Merkley, 
1994). O ponto central é encontrar o custo total 
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mínimo, seguindo as restrições dos problemas hi-
dráulico e econômico. 

Bhave (1979) desenvolveu um método itera-
tivo que seleciona o conjunto de diâmetros dos tre-
chos centrando os diâmetros disponíveis consecuti-
vos na solução da iteração anterior. Guimarães Juni-
or (1998) desenvolveu uma metodologia geral de 
otimização do projeto hidráulico de sistemas de 
irrigação localizada, visando a formulação de um 
programa genérico que atenda as condições de pro-
jeto mais diversificadas possíveis. 

Blanco et al. (2004) pesquisando sobre a vi-
abilidade econômica da irrigação da manga para o 
Estado de São Paulo, observaram que o custo da 
compra de equipamentos coligado à sua vida útil foi 
o fator de maior sensibilidade na análise de viabili-
dade do empreendimento e que a cobrança pela 
água não inviabilizou a implantação do sistema de 
irrigação. 

Marques e Coelho (2003) que analisaram a 
viabilidade da irrigação da pupunheira no oeste do 
Estado de São Paulo, variando o custo da água, a 
vida útil e o tipo de motobomba; concluíram que 
para todas as simulações a irrigação foi viável.  

Verifica-se, com o exposto, que a otimização 
matemática é uma ferramenta útil para ser usada na 
solução de problemas simples e complexos em irri-
gação, permitindo a localização do melhor resultado 
matemático frente a inúmeras possibilidades. O 
dimensionamento de um sistema de irrigação pode 
ser abordado por algoritmos genéticos, por exem-
plo, com o objetivo de se buscar uma melhor loca-
ção de cultura, em uma área onde há conflitos de 
interesse sobre os recursos hídricos. 

Mognon (2004), em sua dissertação com 
algoritmos genéticos (AGs), cita que os AGs são 
métodos computacionais de otimização 
fundamentados nos princípios e conceitos da 
seleção natural e evolução. Os AGs são 
caracterizados como otimizadores estocásticos, pois 
utilizam operadores probabilísticos concebidos a 
partir de metáforas biológicas. A sistemática dos AGs 
consiste primeiramente na geração aleatória de uma 
população de possiveis soluções através de um 
processo interativo de acordo com operadores 
genéticos. Desta forma, há uma tendência de que, 
na média, os indivíduos representem soluções cada 
vez melhores a medida que o processo evolutivo 
continua, até que um determinado critério de 
convergência seja atingido. São particularmente 
efetivos quando o objetivo é obter um máximo 
global aproximado para funções multimodais e que 
apresentam domínios multidimensionais. 

O presente trabalho teve como objetivo o-
timizar, frente a diferentes tarifações do insumo 
água, os custos de instalação e operação de redes de 
distribuição de água para irrigação localizada. Ao 
final analisou-se a influência da variação na tarifação 
da água nos custos com equipamentos e energia 
elétrica da rede de irrigação. 
 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
 
Algoritmos Genéticos 
Descrição resumida para o problema 
 

Os Algoritmos Genéticos (AGs) foram inse-
ridos na Pesquisa Operacional no final de 1976 por 
John Holland e seus cooperadores; mas seu pleno 
desenvolvimento, só ocorreu a partir da década de 
80, através do trabalho de Goldberg, treze anos mais 
tarde (Goldberg, 1989). Os AGs fundamentam-se na 
geração de uma população formada por um conjun-
to aleatório de indivíduos (no caso, redes hidráuli-
cas) que podem ser possíveis soluções para um pro-
blema. Durante o procedimento de evolução (da 
minimização dos custos), esta população (de redes 
hidráulicas) é avaliada, sendo que para cada indiví-
duo (rede hidráulica) é dado um índice, refletindo 
sua capacidade de adaptação a um determinado 
ambiente. Uma porcentagem dos mais adaptados 
(redes hidráulicas de menor custo) é mantida, en-
quanto os outros são rejeitados. Os membros sele-
cionados (redes hidráulicas de menor custo) podem 
sofrer modificações em suas características funda-
mentais (diâmetro de tubulação) através de muta-
ções e cruzamentos genéticos (entre as redes, res-
peitando-se as restrições estabelecidas de dimensio-
namento hidráulico), gerando descendentes para a 
próxima geração. Este processo de reprodução (de 
redes hidráulicas) é repetido até que um montante 
de soluções aceitáveis seja achado (Beasley et al., 
1993). 
 
Leiaute da rede hidráulica ramificada em campo 
 

A área modelo a ser irrigada consiste em 
78,72 ha (787.200 m2), tendo 1600 metros de com-
primento e 492 metros de largura. Considerando 
uma faixa mínima de mata ciliar de 57 metros das 
margens do rio mais uma faixa de 7,5 metros desti-
nada à movimentação de implementos e máquinas, 
optou-se por definir a área irrigável a partir de 64,5 
metros distante do curso de água onde se fará a 
captação direta para o bombeamento. A área útil 
para irrigação será de 68,40 ha (684.000 m2). A de-



Efeito da Variação na tarifação Pelo Uso da Água no Dimensionamento Otimizado de Rede de Irrigação Localizada 
Usando Algoritmos Genéticos 

 112

clividade inicial adotada para o terreno foi de 0%. A 
Figura 1 mostra o esboço da rede de irrigação rami-
ficada. 

A rede hidráulica do sistema de irrigação lo-
calizada estudado neste trabalho consiste de: emis-
sores (microaspersores), linhas laterais (nas quais os 
emissores ficam acoplados), linhas de derivação (nas 
quais as linhas laterais ficam acopladas), linhas se-
cundárias (nas quais as linhas de derivação ficam 
acopladas), linha principal ou adutora (nas quais as 
linhas secundárias ficam acopladas), tubulação de 
sucção (a montante do conjunto moto-bomba), 
válvulas, registros, filtros (de areia e disco) e painel 
de controle. 
 
 
Problema a ser otimizado — Função de Aptidão 
 
 

O método de otimização da rede hidráulica 
por algoritmos genéticos visa à minimização do cus-
to total do sistema, tanto de custos fixos (implanta-
ção do sistema) como variáveis (operação do sistema 
— energia elétrica e água), segundo os critérios que 
podem ser pré-estabelecidos pelo projetista. A Fun-
ção de Aptidão, que avalia o objetivo (resultado) 
principal do problema a ser otimizado consiste em: 
 

 
AUI

AGT)+ CTE + C(CEQ .FRC fa =      (1) 

 
em que: fa — função de aptidão - custo total com a 
rede de irrigação (R$.ano-1.ha-1); CEQ — custo total 
com os equipamentos de irrigação (R$); CTE — cus-
to total com energia elétrica (R$.ano-1); CATG — 
custo total com água (R$.ano-1); AUI — área útil irri-
gada (ha). 

Com a utilização dos juros anuais, o Fator 
de Recuperação de Capital (FRC) fornece um coefi-
ciente que permite, a partir do valor do investimen-
to, calcular o custo fixo anual referente a este inves-
timento. A função para o cálculo do FRC leva em 
conta a vida útil do equipamento e a taxa de juros 
ao ano:  
 

 V

V

-)(J+
)J(J+FRC= 

11
1        (2) 

 
em que: FRC - fator de recuperação de capital (de-
cimal); J - taxa anual de juros (decimal); V - vida útil 
dos equipamentos (anos). 
 
 

Variáveis de decisão 
 

A metodologia de otimização por algoritmos 
genéticos utilizado neste estudo é baseado na varia-
ção de elementos ligados à Função de Aptidão, de 
forma a obter o menor custo de instalação e opera-
ção do sistema de irrigação.  

As variáveis de decisão para a escolha do 
melhor sistema são os comprimentos das tubulações 
em cada trecho, com os respectivos diâmetros dis-
poníveis: 
 
 

• linha lateral: comprimento dos trechos L1 
(primeiro trecho da linha lateral) e L2 (se-
gundo trecho da linha lateral), com dois di-
âmetros diferentes; 

• linha de derivação: comprimento dos tre-
chos D1 (primeiro trecho da linha de deri-
vação), D2 (segundo trecho da linha de de-
rivação), D3 (terceiro trecho da linha de 
derivação) e D4 (quarto trecho da linha de 
derivação), com quatro diâmetros diferen-
tes; 

• linha secundária: comprimento dos trechos 
S1 (primeiro trecho da linha de secundá-
ria), S2 (segundo trecho da linha de secun-
dária), S3 (terceiro trecho da linha de se-
cundária) e S4 (quarto trecho da linha de 
secundária), com quatro diâmetros diferen-
tes.  

 
 
Restrições hidráulicas 
 
As restrições hidráulicas para o dimensionamento 
da rede de irrigação serão descritas a seguir: 
 

• velocidades máximas nos trechos da tubula-
ção:  

• linha lateral:   VLL < 1,5 m.s-1; 
• linha de derivação: VLD < 2,5 m.s-1; 
• linha secundária:  VLS < 4,0 

m.s-1; 
 
uniformidade estatística (UEST) de distribuição de 
vazão dos microaspersores  
  UEST ≥ 90%; 
 









−

medq
UEST= σ1100       (3) 
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Figura 1 - Esboço da rede de irrigação por microaspersão com os respectivos comprimentos de cada tipo de tubulação. 
 
 
em que: UEST — uniformidade estatística (%); σ — 
desvio padrão da vazão nos microaspersores (variá-
vel aleatória); qmed — média das vazões dos microas-
persores (L.h-1). 
 
 

• faixa de pressão (he) no microaspersor (se-
gundo o fabricante): 

• 10 mca ≤ he ≤ 20 mca; 
 
 

• variação máxima de perda de carga permitida: 
• linha lateral:   PCLL = 0,55.DHV; 
• linha de derivação: PCLD = 0,45.DHV; 

 
 

A variação de pressão na unidade operacio-
nal (DHV) é definida como sendo o somatório da 
variação de pressão na linha lateral e na linha de 
derivação. Saad e Frizzone (1996) adotaram faixas 
de tolerância para a variação de pressão de 60 e 40% 
para cada linha. Karmeli e Peri (1972) propuseram 
que a distribuição mais econômica seria de 55% da 
perda admissível para as linhas laterais e 45% para a 
linha de derivação. Esses valores foram adotados 
neste trabalho. 

As restrições implementadas foram lineares 
e não-lineares. O problema deste mínimo custo de 
rede de irrigação é tipicamente não-linear, tanto no 
que diz respeito à função objetivo quanto à restri-
ções hidráulicas. 

A ferramenta computacional utilizada foi o 
programa MatLab, MATrix LABoratory (Leonard e 
Levine, 1995).  
 

Tarifação da energia elétrica 
 

Segundo a resolução da ANEEL DOU no 
313 de 07/04/2006, que é seguida pela Companhia 
Paulista de Força e Luz (CPFL), este projeto de irri-
gação enquadra-se no Grupo B - categoria do setor 
Rural, sendo paga a tarifa de consumo de 0,1768 
R$.kW-1.  

Segundo a CPFL, entre os horários de 
21h30 e 06h00 (“janela” de aproveitamento de 8,5 
horas) há um desconto de 60% sobre a tarifa do 
setor rural, o que resulta em uma tarifa de 0,0707 
R$.kW-1 para esta faixa de horário. 

Por heurística, pode-se ajustar o sistema pa-
ra funcionar 4,25 horas, trabalhando em dois turnos 
por dia gerando economia em tubulação e potência 
requerida. Outra forma seria trabalhar com um 
turno de 8,5 horas. O ajuste pode ser feito aumen-
tando a vazão dos emissores de acordo com a curva 
de vazão pela pressão fornecida pelo fabricante, ou 
simplesmente escolhendo outro emissor.  
 
 
Volume de água a ser aplicado 
 

Para determinar o volume de água a ser a-
plicado por ano, executou-se uma análise de regres-
são potencial (Frizzone, 1993) para os dados publi-
cados por Bertonha (1997) que estudou a produti-
vidade da cultura da laranja submetida a diferentes 
lâminas de água (Figura 2).  

Os dados de Bertonha (1997) foram ajusta-
dos pela equação potencial:  
 

52,1110331,0)(00000,0 2 ++−= VAPVAPFPPL   (4) 
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em que: FPPL — produtividade por planta de laranja 
(kg.planta-1.ano-1); VAP — volume de água aplicado 
(m3.planta-1.ano-1). 
 

Executando uma maximização não-linear da 
equação 4, obteve-se o volume de água aplicado 
ótimo, usado neste estudo, de 8.275 m3.planta-1.ano-1 
que retorna a maior produtividade possível (248,47 
kg.planta-1.ano-1).   
 

 
 
Figura 2 - Curva e equação potencial de resposta a produ-

tividade da planta segundo o volume de água aplicado. 
 
Tarifação da água e análise de sensibilidade 
proposta 
 

O pagamento pelo uso da água na irrigação 
é uma pratica já em uso por alguns comitês de bacia 
no Estado de São Paulo e iminente em outros Esta-
dos do Brasil (AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS, 
2007a).  

Para tornar o modelo de otimização de rede 
de irrigação localizada mais adequado às necessida-
des atuais, foi adotado a tarifa pelo uso da água co-
mo parâmetro de entrada para o custo operacional 
total do sistema.  

Visando uma análise comparativa e critica 
do peso da tarifação pelo uso da água nos custos 
totais de um sistema de irrigação localizada, adotou-
se uma faixa para análise de sensibilidade variando 
de 0,01 a 0,10 R$.(m3)-1. 
 
Dados gerais de entrada do modelo de otimização 
 

A Tabela 1 apresenta um resumo dos prin-
cipais dados de entrada utilizados no modelo com-
putacional de otimização de rede de irrigação loca-
lizada. 

Tabela 1 - Resumo dos principais parâmetros de entrada 
do código da função de aptidão. 

 
 

Descrição do Parâmetro Especificação 
Laranja Pêra Fruta 
Cambissolo Solo 
Uniformidade de Emissão 92% 
Espaçamento entre linhas 6,0 m 
Espaçamento entre plantas 3,5 m 
Precipitação efetiva avaliada 0 mm 
Capacidade de Campo 24% 
Ponto de Murcha Permanente 10% 
Densidade aparente do solo 1,4 cm3 
Variação da umidade do solo 0% 
Fator de disponibilidade de água no 
solo 

50% 

Viscosidade cinemática da água a 
20oC 

1,004.10-6 m2.s-1 

Profundidade efetiva do sistema 
radicular 

1,0 m 

Evapotranspiração de referência 3,0 mm.dia-1 
Coeficiente de cultura para cálculo 
da evapotranspiração 

0,96 

Número de subunidades do sistema 24 
Tempo máximo de funcionamento 
da motobomba por dia 

8,5 h 

Número de subunidades operacio-
nais irrigadas simultaneamente 

4 

Tempo de irrigação por conjunto de 
4 unidades 

4,25 h 

Turno de rega escolhido 3 
Volume de água aplicado por planta 8,275 m3.ano-1 

 
 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 

O custo total da água, é calculado a partir 
da demanda de água da cultura devido à evapo-
transpiração, dias irrigados por mês, número de 
meses de operação do sistema por ano e o preço da 
água (R$.(m3)-1). 

Analisa-se a eficiência da convergência da 
função de aptidão e as variáveis otimizadas frente à 
otimização por algoritmos genéticos e, em seguida, 
executa-se uma análise das variáveis otimizadas e dos 
custos das redes de irrigação. 
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Figura 3 - Variação na convergência da função de aptidão para uma variação na tarifação 
da água entre 0,01 e 0,10 R$.(m3)-1. 

 
 
Variação na Convergência da Função de Aptidão 
 
 

A variação na convergência da função de 
aptidão, apresentada na Figura 3, mostra que, para a 
maioria das tarifas estudadas, o processo de otimiza-
ção converge para o valor ótimo nas primeiras 200 
gerações. Verifica-se que para as tarifas de 0,03 e 
0,09 R$.(m3)-1 as primeiras populações de redes 
produziram progênies que resultaram em valores da 
função de aptidão muito longe do valor ótimo glo-
bal, o que desfavoreceu uma rápida convergência. 
Verifica-se que para a tarifa de  água de 0,09 
R$.(m3)-1, obteve-se a maior amplitude entre a pri-
meira e a última geração (44,22 R$.ha-1.ano-1). 

Verifica-se, também, que a convergência 
mais rápida, considerando todas as 2000 gerações, 
ocorreu com a tarifa  do insumo água a 0,02 
R$.(m3)-1. Neste caso 99,87% da convergência foi 
obtida até a geração de número 1000, restando uma 
evolução de apenas 0,13% para os valores produzi-
dos pela função de aptidão para as 1000 gerações 
seguintes. 
 
 

Análise das variáveis otimizadas e dos custos das 
redes de irrigação 
 

A Tabela 2 mostra as variáveis da rede otimi-
zadas para variação da tarifação da água entre 0,01 e 
0,10 R$.(m3)-1. Houve pequenas modificações nos 
diferentes trechos de tubulação em cada linha da 
rede frente à variação da tarifação da água. Contu-
do, para a tarifação de 0,07 e 0,08 R$.(m3)-1 houve 
uma significativa modificação nos comprimentos do 
terceiro e quarto trecho da linha de derivação em 
comparação com as demais tarifas de água testadas. 
Este fenômeno resultou em redução dos custos com 
equipamentos (Tabela 3) tendo em vista que houve 
um aumento do quarto trecho da tubulação (menor 
diâmetro) e redução do terceiro trecho da tubula-
ção (maior diâmetro). Em conseqüência observa-se 
uma elevação no custo com a energia elétrica para a 
tarifa de 0,08 R$.(m3)-1 devido ao aumento da perda 
de carga. 

O aumento da tarifação pelo insumo água 
de 0,01 para 0,10 R$.(m3)-1 (1000%) resulta em um 
acréscimo de 8,4 vezes (de 2,07 para 17,42%) na 
participação do custo da água no custo total do sis-
tema de irrigação.  
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Tabela 2 - Variáveis otimizadas para tarifação da água 
entre 0,01 e 0,10 R$.(m3)-1. 

 

Tarifa de Variáveis Otimizadas 

Água L1 L2 D1 D2 D3 D4 S1 S2 S3 S4 

R$.(m3)-1 --------------------------- m ----------------------------- 

0,01 47,25 49 6 59 67 3 108 192 200 200 

0,02 47,25 49 6 59 67 3 110 190 200 200 

0,03 47,25 49 6 59 68 2 108 192 200 200 

0,04 47,25 49 6 59 69 1 110 190 200 200 

0,05 47,25 49 6 59 68 2 108 192 200 200 

0,06 47,25 49 6 59 67 3 109 191 200 200 

0,07 47,25 49 6 59 61 9 108 192 200 200 

0,08 47,25 49 6 59 55 15 106 194 200 200 

0,09 47,25 49 6 59 67 3 106 194 200 200 

0,10 47,25 49 6 59 67 3 112 188 200 200 

L1 — Primeiro trecho da linha lateral. 

L2 - Segundo trecho da linha lateral. 

D1 — Primeiro trecho da linha de derivação. 

D2 — Segundo trecho da linha de derivação. 

D3 — Terceiro trecho da linha de derivação. 

D4 — Quarto trecho da linha de derivação. 

S1 — Primeiro trecho da linha secundária. 

S2 — Segundo trecho da linha secundária. 

S3 — Terceiro trecho da linha secundária. 

S4 — Quarto trecho da linha secundária. 
 
Tabela 3 - Variação no custo total do sistema de irrigação, 

equipamentos, energia elétrica e água com variação na 
tarifação da água entre 0,01 e 0,10 R$.(m3)-1. 

 

 

Custos por Hectare, Anualizados, do Sistema de 

Irrigação 

Tarifa de 

Água 
Equipamentos 

Energia 

Elétrica 
Água Total 

R$.(m3)-1 --------------------- R$.ha-1.ano-1 ------------------ 

0,01 1571,20 337,33 40,28 1948,81 

0,02 1571,80 337,08 80,56 1989,44 

0,03 1572,00 337,33 120,84 2030,17 

0,04 1573,40 337,08 161,12 2071,60 

0,05 1572,00 337,33 201,42 2110,75 

0,06 1571,50 337,21 241,68 2150,39 

0,07 1566,40 337,38 281,96 2185,74 

0,08 1562,00 343,89 322,24 2228,13 

0,09 1570,60 337,58 362,52 2270,70 

0,10 1572,40 336,84 402,80 2312,04 

 
A variação na tarifação de água de 0,01 para 

0,10 R$.(m3)-1 provoca um aumento de 15,71% no 

custo total do sistema de irrigação (de 1948,81 para 
2312,04 R$.ha-1.ano-1). 

Observa-se que para as tarifas de água de 
0,09 e 0,10 R$.(m3)-1 e energia elétrica de 0,1768 
R$.kW-1, a participação do custo da água é maior 
que da energia elétrica no custo total da rede de 
irrigação localizada. 

Na Tabela 4 verifica-se que quanto maior a 
tarifação da água, menor é a participação percentual 
dos custos com equipamentos e energia elétrica no 
custo total do sistema de irrigação.  
 

Tabela 4 - Variação percentual no custo total do sistema 
de irrigação, equipamentos, energia elétrica 

e água com a ampla variação na tarifação da água. 
 

  
Percentagem dos Custos por Hectare, Anualiza-

dos, do Sistema de Irrigação 

Tarifa de 

Água 
Equipamentos

Energia 

Elétrica 
Água Total 

R$.(m3)-1  ----------------------------- % ----------------------- 

0,01 80,62 17,31 2,07 100 

0,02 79,01 16,94 4,05 100 

0,03 77,43 16,62 5,95 100 

0,04 75,95 16,27 7,78 100 

0,05 74,48 15,98 9,54 100 

0,06 73,08 15,68 11,24 100 

0,07 71,66 15,44 12,90 100 

0,08 70,10 15,43 14,46 100 

0,09 69,17 14,87 15,97 100 

0,10 68,01 14,57 17,42 100 

 
 
CONCLUSÕES 
 
 

Neste trabalho, estudou-se a variação da tari-
fação do uso da água utilizando um modelo de di-
mensionamento otimizado de redes de distribuição 
de água para irrigação localizada.  

Implementaram-se no código de otimização 
por algoritmos genéticos, cada perda localizada na 
rede, além de uma variação vetorial dos comprimen-
tos de cada trecho, para cada diâmetro disponível. 
Tais implementações refinaram os resultados obti-
dos por um lado, mas dificultaram a implementação 
do código pelo outro.  

O algoritmo genético utilizado nesta otimi-
zação resultou em uma resolução satisfatória das 
simulações da variação na tarifação pelo uso da á-
gua, sem tornar necessária a introdução de simplifi-
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cações na formulação do código da função de apti-
dão. 

Observou-se um grande acréscimo na parti-
cipação do custo da água no custo total da rede de 
irrigação, de 2,07% a 17,42%, quando se aumenta a 
tarifação da água de 0,01 para 0,10 R$.(m3)-1. Obser-
vou-se também que esta grande variação na tarifação 
de água resulta num aumento de 15,71% no custo 
total do sistema de irrigação, anualizado por hecta-
re, o que possivelmente pode influenciar negativa-
mente na decisão da adoção ou não da tecnologia 
de irrigação por parte do produtor agrícola. 

Em decorrência dos resultados deste traba-
lho, evidencia-se a necessidade de mais estudos si-
mulando a cobrança pelo uso da água no dimensio-
namento de diferentes tipos de redes de distribuição 
de água para irrigação com diferentes culturas e 
diferentes demandas de água. Com tais estudos po-
der-se-á analisar com mais informação o impacto da 
tarifação da água no dimensionamento dos diferen-
tes tipos de sistemas de irrigação. 
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Effect of the Water Tariff Variation on the Opti-
mized Design of a Low Pressure Irrigation Network 
Using Genetic Algorithms 
 
ABSTRACT 
 

The cost of installing a low pressure irrigation 
network that presents the most efficient water use tends to be 

high, inhibiting its use by most farmers. The purpose of this 
study was to optimize the costs of installation and opera-
tion of low pressure irrigation systems, considering the 
different water tariffs. A code in MatLab was developed 
taking into account all losses of distributed energy and 
located between the beginning of the network and the motor 
pump set for a low pressure irrigation system with micro 
sprinklers. The decision variables for optimization, with 
genetic algorithms, were the diameters of each stretch of the 
network, predefined as: two for lateral lines, four for deri-
vation lines, four for secondary lines and one for main line 
and suction line. The results show that the costs of the 
network are between R$816.42 and R$2312.13.ha-1.year-1 
for water use tariffs between R$ 0.01 (m3)-1 and R$ 
0.10(m3)-1. With the results obtained in this study it is 
concluded that a large variation in the water tariff use 
results in a substantial increase in the costs of low pressure 
irrigation systems and may inhibit their use. 
Key-words: water tariff, low pressure irrigation, mathemati-
cal optimization, genetic algorithms. 
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RESUMO 
 

Este artigo avalia o efeito de barreira capilar em uma coluna contendo dois solos arenosos, sendo uma camada de 
solo de textura fina sobreposta a uma camada de solo de textura grossa, submetida ao evento de infiltração. Para representar 
a dinâmica do escoamento em meio poroso não saturado, a equação de Richards e o modelo de van Genuchten foram utili-
zados. A simulação numérica foi feita utilizando um modelo matemático baseado no método dos volumes finitos, usando 
diferenças centrais para as derivadas espaciais e um esquema totalmente implícito para aproximação das derivadas tempo-
rais. O cenário aqui simula o surgimento do efeito e a ocorrência da falha da barreira capilar. Atualmente este fenômeno 
vem sendo exaustivamente estudado, uma vez que sua aplicação em coberturas finais de depósitos de rejeitos urbanos e in-
dustriais tem apontado ser uma alternativa bastante atraente para restringir o fenômeno da infiltração em meio geológico 
construído. Os resultados mostram claramente que o fenômeno da barreira capilar ocorre devido à diferença de condutivida-
de hidráulica entre os meios envolvidos. 
 
Palavras-chave: Fluxo em meio poroso não saturado, barreira capilar, infiltração. 

 
INTRODUÇÃO 
 
 

Barreira capilar é um fenômeno que ocorre 
no meio não saturado devido a presença de uma 
camada de material de textura fina sobreposta a 
uma camada de material de textura grossa que, em 
certas condições, impede ou restringe a entrada da 
água nos poros maiores deste último material. Tal 
fenômeno surge quando um fluxo de água tenta 
atravessar um arranjo deste tipo em condição não 
saturada. 

O princípio de barreira capilar é baseado no 
contraste entre as condutividades hidráulicas em 
condição não saturada dos materiais envolvidos e, 
portanto, não depende de materiais de baixa condu-
tividade hidráulica para ser eficiente. Quando uma a 
água infiltra em um perfil de solo apresentando tal 
formação, a interface serve como um anteparo pro-
visório resistente ao fluxo da água. Se o contato 
entre as camadas é horizontal, a água armazenada 
deverá ser mantida na camada de solo fino, acumu-
lando-se sobre a interface, até que a força da gravi-
dade torne-se maior que a força da pressão capilar. 
A entrada da água na camada do solo de textura 

grossa ocorre quando a camada superior aproxima-
se da saturação, fazendo com que a diferença entre 
as condutividades hidráulicas seja suficientemente 
pequena. Por outro lado, se a interface for inclinada 
o fluxo da água deverá ser transportado (desviado) 
ao longo do contato, a uma distância tal, até encon-
trar uma condição favorável para penetrar na cama-
da do solo grosso. 

O mecanismo de barreira capilar pode ser 
interpretado a partir do modelo capilar, tal como 
ilustrado na Figura 1. O capilar de menor diâmetro 
representa o tamanho médio dos poros da camada 
de solo fino e o capilar de diâmetro o tamanho mé-
dio dos poros da camada de solo granular. As forças 
desenvolvidas no arranjo (solo fino sobre solo gra-
nular) são representadas pelas tensões capilares (ψ1) 
e (ψ2) e pelo peso da coluna de água suspensa sobre 
a interface (ρwgH). Fazendo o balanço das forças na 
vertical, pode-se demonstrar que uma certa quanti-
dade de água deverá ficar suspensa (retida) sobre a 
interface, na medida em que a força capilar da ca-
mada superior (ψ1) seja maior que a soma da força 
capilar da camada de baixo (ψ2) acrescida da altura 
da coluna de água acumulada na interface (H). Caso 
a altura da água supere a diferença entre as forças 
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capilares (H > ψ1 - ψ2), a água deverá fluir para baixo 
e a barreira não mais funcionará como um obstácu-
lo ao fluxo descendente da água. 

 

 
Figura 1 — Modelo capilar da retenção da água em capila-

res de diâmetros diferentes  
(modificado de Iwata et al., 1995). 

 
 

Outra forma, que auxilia o entendimento 
deste mecanismo é apresentada por Billiotte et al. 
(1988), citado por Oldenburg e Pruess (1993). Os 
autores explicam o fenômeno a partir da análise do 
desenvolvimento da condutividade hidráulica na 
interface do arranjo. Para um certo nível de sucção, 
i.e., potencial da água devido a contribuição das 
forças de retenção da água no solo associadas com 
suas interfaces líquido-ar e sólido-líquido (Libardi, 
2005), o valor da condutividade hidráulica do solo 
grosso apresenta um forte gradiente, enquanto o 
valor da condutividade do solo fino é quase 
invariável (Figura 2). Enquanto a diferença entre as 
condutividades hidráulicas for significativa, o fluxo 
de água é restringido para a camada do solo grosso. 
Na medida em que água se acumula na camada 
superior, o valor da sucção na interface torna-se 
menor (negativo) e, conseqüentemente, a 
condutividade hidráulica tende a aumentar. 
Quando a magnitude da sucção na interface 
aproximar-se do valor de sucção da entrada de água 
do solo grosso, o fluxo de água deverá atravessar a 
camada inferior, caracterizando uma falha da 
barreira capilar. 

Esse tipo de configuração, solo fino sobre 
um solo granular, não é exclusividade da natureza 
dos solos heterogêneos e estratificados, devido à 
formação geológica. Estas formações também são 
encontradas em estruturas de engenharia com pro-
pósito de tirar proveito do efeito de barreira capilar, 
como é o caso das coberturas para o fechamento de 

instalações de disposição de rejeitos urbanos e in-
dustriais, cujo objetivo é minimizar a quantidade de 
água percolando através dos resíduos. 
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Figura 2 — Desenvolvimento típico da condutividade hi-

dráulica em uma barreira capilar 
(modificado de Oldenburg e Pruess, 1993). 

 
 

Existe uma grande variedade de sistemas de 
coberturas para proteção de instalações de disposi-
ção de rejeitos. Tradicionalmente, as barreiras hi-
dráulicas, camadas de solos de baixa condutividade 
hidráulica, são as mais empregadas para restringir a 
entrada de fluido dentro do corpo do rejeito e isolar 
o material ali depositado do contato com atmosfera. 
Apesar de serem amplamente difundidas, o desem-
penho destas barreiras é reduzido ao longo do tem-
po, uma vez que as camadas de argilas compactadas 
são suscetíveis à degradação. Elas perdem sua efici-
ência na medida em que ciclos prolongados de ex-
pansão e contração levam o material à fadiga, pro-
movendo o aparecimento de trincas e, conseqüen-
temente, comprometendo a sua integridade e fun-
cionalidade. 

As barreiras capilares têm demonstrado 
constituir-se em uma possível alternativa para as 
coberturas de solo compactado e de sistemas de 
coberturas utilizando materiais geossintéticos, prin-
cipalmente em ambientes de clima árido e semi-
árido (Morris e Stormont, 1997). Estas coberturas 
empregam o princípio de barreira capilar e consti-
tuem-se na elaboração de camadas de diferentes 
tipos de solos ou de solos semelhantes com texturas 
diferentes. São relativamente fáceis de serem execu-
tadas e seu controle de qualidade na execução é 
menos oneroso quando comparado a outros siste-
mas de coberturas. 
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Uma análise detalhada da eficiência das 
barreiras capilares sob condições naturais é tarefa 
difícil e muito dispendiosa. A avaliação da sua eficá-
cia pode levar anos ou até mesmo décadas. Para 
contornar essa dificuldade é usual o emprego de 
técnicas que avaliam o efeito da barreira capilar sob 
condições controladas (i.e., condições atmosféricas 
artificiais e em campos de testes) (Barrès e Bonin, 
1994). Dentre essas técnicas, é comum a utilização 
da modelagem matemática e de protótipos laborato-
riais (Oldenburg e Pruess, 1993; Miyazaki, 1993; 
Roos, 1990; Yang et al., 2006). 

Apesar da simplicidade descritiva do fenô-
meno em questão, em termos matemáticos, a mode-
lagem e interpretação não são tarefas triviais. Sem 
mais, o presente trabalho tem como objetivo de-
monstrar o efeito de barreira capilar utilizando mo-
delagem matemática. 
 
 
 
MATERIAIS E MÉTODOS 
 
Modelo Matemático 
 

A previsão do movimento de fluidos na zona 
não saturada (também chamada vadosa) impulsio-
nou o desenvolvimento de vários modelos para re-
presentação física do fenômeno do fluxo de água 
em um meio poroso. Estes modelos são baseados na 
equação de Richards que apresenta uma consistente 
base teórica para representar o escoamento em 
meio não saturado. Esta equação pode ser originada 
da combinação lei de Buckingham-Darcy com o 
princípio da conservação de massa, apresentando 
um forte caráter não-linear devido à dependência da 
condutividade hidráulica com o conteúdo volumé-
trico de água e com o potencial da água no solo 
(Hillel, 1998, Selker et al., 1999; Warrick, 2003 den-
tre outros). A equação resultante pode ser expressa 
por:  
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onde C(ψ) a capacidade de armazenamento de água 
[L-1]; ψ a sucção mátrica [L]; K(ψ) a condutividade 
hidráulica na condição não saturada [LT-1]; z a co-
ordenada vertical, orientada para baixo [L] e Q a 
fonte ou sumidouro [T-1]. 
 

As premissas e simplificações inerentes à 
equação são: (i) as propriedades da água, sobretudo 

densidade e viscosidade, devem ser as mesmas em 
qualquer tempo e posição no solo — fluido incom-
preensível e condições isotérmicas; (ii) o movimento 
de ar não deve influenciar o movimento de água — 
fase gasosa contínua e com pressão constante; (iii) 
não deve haver rearranjo das partículas do solo du-
rante o fluxo de água — meio rígido, contínuo, ho-
mogêneo e isotrópico; (iv) o movimento de gases 
(fluxo de vapor) no solo é desconsiderado; (v) ape-
nas o potencial mátrico e gravitacional são conside-
rados; (vi) a história das trajetórias de tensões na 
água, o fenômeno da histerese, é negligenciada; e, 
(vii) apenas o fluxo unidimensional, na direção 
vertical, é considerado. 

Observa-se que a variável de estado ψ, que 
representa o fenômeno, é função de duas variáveis 
independentes: o espaço (z) e o tempo (t). A de-
pendência dos parâmetros C(ψ) e K(ψ) com a variá-
vel de estado manifesta o caráter não-linear da e-
quação. 

Esta equação diferencial pode ser resolvida 
tanto analítica como numericamente. Soluções ana-
líticas são empregadas e exeqüíveis para resolver 
casos simples. A adoção de amplas simplificações 
restringe sua aplicabilidade aos solos homogêneos, 
submetidos a certas condições: por exemplo, perfil 
de umidade do solo inicialmente seco e fluxo cons-
tante na superfície do solo (Gardner, 1958; Warrick 
et al., 1991). 

Já as soluções numéricas podem ser utiliza-
das em problemas de fluxo mais complexos, inclu-
indo a heterogeneidade espacial, eventos cíclicos 
nas condições de contorno e operações com fenô-
meno da histerese, tornando o modelo proposto 
para investigação do fluxo da água em meio poroso 
mais próximo da realidade. Tradicionalmente, os 
métodos das diferenças finitas e dos elementos fini-
tos são os mais empregados. Geralmente, estes são 
acoplados com o algoritmo de Euler implícito ou 
explícito e atrasado no tempo, cujas equações algé-
bricas não-lineares são, usualmente, resolvidas pelas 
técnicas iterativas de Picard e Newton (Haverkamp 
et al., 1977; Haverkamp e Vauclin, 1979; van Genu-
chten, 1980; Celia et al., 1990; van Dam e Fedds, 
2000; Vasconcellos e Amorim, 2001; Varado et al., 
2006). Manzini e Ferraris (2004) apresentaram o 
método dos volumes finitos para resolver a equação 
de Richards. Segundo os autores, o método se mos-
trou uma técnica de aproximação bastante eficaz e 
apropriada para simulação de fluxos que exibem 
variações abruptas no gradiente hidráulico, como é 
o caso do fenômeno desenvolvido numa barreira 
capilar. 
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Apesar de que, nas últimas décadas, várias 
rotinas numéricas com diferentes esquemas têm 
sido desenvolvidas para resolver a equação de Ri-
chards, o caráter não-linear das funções hidráulicas 
do solo, a mudança abrupta das condições de umi-
dade perto da superfície do solo e as condições de 
heterogeneidade dos solos constituem as principais 
dificuldades para a resolução desta equação. Além 
disso, uma solução numérica consistente, conver-
gente e estável depende da estrutura do esquema 
numérico e da aplicação do passo de tempo e do 
tamanho da malha a ser adotada (van Dam e Fedds, 
2000). 

A solução requer ainda o conhecimento da 
relação entre o conteúdo volumétrico da água no 
solo (θ), a sucção (ψ) e a condutividade hidráulica 
(K). Estas relações são dadas por funções experi-
mentais obtidas a partir das correlações entre a cur-
va de retenção e as propriedades físicas e hidráulicas 
dos solos. Na literatura é apresentada uma vasta 
quantidade de modelos para diferentes tipos de 
solos. Neste trabalho, a relação de van Genuchten 
(1980) foi escolhida e dada por:  
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onde n e m são constantes de ajustes que represen-
tam a distribuição do tamanho dos poros no solo [-]; 
α a constante de ajuste relativa ao valor da sucção na 
entrada de ar no solo [L-1]; θs o conteúdo volumétri-
co de água na condição saturada [L3L-3]; θr o conte-
údo volumétrico de água residual [L3L-3]; e Se a satu-
ração efetiva [-]. Para a maioria dos tipos de solos, os 
parâmetros n e m são relacionados a partir de 

n/11m −= .  
 

Combinando a Equação 2 com modelo de-
vido a Mualem (1976), obtém-se a função da condu-
tividade hidráulica na condição não saturada, tal 
como:  
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onde K(ψ) e Ks são a condutividade hidráulica na 
condição não saturada e saturada, respectivamente 
[LT-1].  
 

Solução Numérica 
 

Para resolver a equação diferencial parcial 
que representa o fenômeno em questão, o método 
dos volumes finitos foi empregado, utilizando um 
esquema de diferenças centrais para a derivada es-
pacial e um esquema totalmente implícito para a 
derivada temporal. Uma malha de geometria uni-
dimensional e uniforme foi adotada para discretiza-
ção do domínio. Das equações discretizadas resulta 
um sistema linear de equações algébricas formando 
uma matriz tri-diagonal que é resolvida iterativa-
mente pelo algoritmo de Thomas (Tridiagonal Ma-
trix Algorithm — Pantankar, 1980).  

Neste trabalho, o critério de convergência 
adotado baseou-se na avaliação do erro relativo en-
tre os valores do campo da variável dependente (ψ) 
nos níveis de iteração k e k-1, em um determinado 
nível de tempo t. A máxima diferença deste erro é 
comparada com uma tolerância adotada no modelo 
computacional. Caso esta máxima diferença seja 
menor que o valor da tolerância, o tempo t é acres-
cido de um ∆t e, assim, avançando para um nível de 
tempo t+∆t. A mudança relativa máxima da sucção é 
definida como: 
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onde ξ representa o erro relativo; tol a tolerância e k 
o nível de iteração. 
 

Muitas vezes a verificação da solução de um 
problema de fluxo não é dada por soluções analíti-
cas ou numéricas tabeladas. Uma maneira de verifi-
car a validade da solução é feita a partir do balanço 
de massa do sistema em questão. O balanço de mas-
sa mede a habilidade do algoritmo em conservar a 
propriedade envolvida (massa, volume ou altura de 
água). Uma possível maneira de calcular o balanço 
de massa é apresentada a seguir: 
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onde Bm o erro no balanço de massa (%); Vo o volu-
me inicial de água na coluna; Vaporte o volume de água 
que entra ou sai no topo da coluna; Vdrenado o volume 
de água que sai da coluna e Vf o volume de água 
final na coluna. 
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A condutividade hidráulica nas interfaces do 
volume de controle (i±1) foi avaliada a partir da 
média geométrica, tal como proposta por Haver-
kamp e Vauclin (1979), dada por: 
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1i KKK ±±
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Condições de Contorno e Inicial 
 

Além do modelo matemático e das relações 
constitutivas, duas outras condições são necessárias 
para estabelecer o tratamento adequado para resol-
ver numericamente o fenômeno em questão. As 
condições de contorno e iniciais são aquelas que 
definem o problema como único e particular do 
fenômeno que se pretende simular. A condição 
inicial utilizada para todo o domínio e para o tempo 
inicial de simulação foi especificada como: 
 
 
( ) ( )z0t,z oψ==ψ      (7) 

 
Já a condição de contorno de fluxo especifi-

cada na interface atmosfera-superfície e na base do 
perfil de solo é dada pela expressão: 
 
 

( ) 





 −
∂
ψ∂

ψ−= 1
z

Kq      (8) 

 
onde q representa o fluxo de água ocorrido na base 
e no topo da coluna de solo.  
 

O evento de precipitação foi representado 
por uma função que considera uma chuva distribuí-
da uniformemente na superfície durante o período 
de sua ocorrência, cujo valor instantâneo é dado 
por: 
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if tt
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onde P é a precipitação diária instantânea [LT-1]; A 
o termo que representa a amplitude da função [L]; t 
o tempo [T], ti o horário inicial da chuva [T] e tf o 
horário final da chuva [T]. 
 

O volume real de água infiltrado no perfil 
do solo é determinado a partir de uma rotina de 
cálculo que verifica a capacidade de armazenamento 
de água deste perfil, utilizando o valor da condutivi-
dade hidráulica saturada Ks como parâmetro para 
limitar o volume de água infiltrado. O somatório 
deste volume de água resulta no valor efetivo do 
volume de água infiltrado na coluna. 
 

Estabeleceu que a experimentação fosse 
submetida a uma condição de drenagem livre cujo 
fluxo ocorresse exclusivamente devido a gravidade. 
Para tal, o fluxo na base da coluna deverá assumir o 
valor da condutividade hidráulica da fronteira, K(ψb) 
— onde ψb é a sucção calculada no último ponto 
nodal do domínio. 
 
Cenário de Simulação  
 

O cenário proposto consiste na simulação 
da infiltração da água em uma coluna com 100 cm 
de altura, contendo duas camadas horizontais so-
brepostas de solos arenosos com texturas diferenci-
adas, com espessuras iguais a 70 e 30 cm, respecti-
vamente, sem cobertura vegetal, sob ação de drena-
gem gravitacional, durante um período de 26 dias. A 
coluna foi submetida a uma seqüência de precipita-
ção com taxas constantes, tal como mostrado na 
Tabela 1. Uma malha igualmente espaçada de 1 cm 
e um incremento de tempo igual a 1 minuto foram 
usados para discretizar o domínio. Na Tabela 2 são 
apresentadas as características e as propriedades dos 
solos aqui adotados. 

Inicialmente foi considerado um perfil seco 
(i.e., os poros totalmente preenchidos de ar), retra-
tando uma condição de um longo período de estia-
gem, o que leva a saturação próxima de seu valor 
residual. 
 

( )
( )




=<<−=ψ
=<<−=ψ

%)3S(100z70cm1,350,z
%)7S(70z0cm6,1440,z

e

e       (10) 

 
Na base da coluna foi considerado que o 

fluxo de drenagem ocorre exclusivamente devido a 
gravidade e no topo foi adotada condição atmosféri-
ca de precipitação: 
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Tabela 1 — Seqüência de precipitação imposta à coluna. 
 

Data 
Precipitação 

mm/dia 
Data 

Precipitação 
mm/dia 

Data 
Precipitação 

mm/dia 
31/10/2008 41,10 09/11/2008 13,60 18/11/2008 1,00 
01/11/2008 0,00 10/11/2008 18,60 19/11/2008 4,00 
02/11/2008 0,00 11/11/2008 8,80 20/11/2008 0,00 
03/11/2008 0,60 12/11/2008 0,90 21/11/2008 0,00 
04/11/2008 5,40 13/11/2008 31,90 22/11/2008 0,00 
05/11/2008 0,00 14/11/2008 31,30 23/11/2008 0,00 
06/11/2008 13,80 15/11/2008 0,00 24/11/2008 0,00 
07/11/2008 0,00 16/11/2008 0,00 25/11/2008 0,00 
08/11/2008 7,00 17/11/2008 11,00 26/11/2008 0,00 

Fonte: Instituto Nacional de Meteorologia — Estação Belo Horizonte 83587.  
 
 

Tabela 2 — Características básicas dos solos. 
 

Camada 
Prof. (cm) 

Descrição Textura 
Ks  

(m/s)  
θs * θr * 

α * 
(cm-1)  

n * 

1 0 - 70 areia IPT 100 fina 1,35x10-4 0,438 0,010 0,0159 4,149 
2 70 - 100 areia IPT 16 grossa 1,10x10-2 0,422 0,045 0,1076 3,633 

Fonte: * Santos (2005). 
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Figura 3 — Seqüência de precipitação imposta ao topo da coluna de solo. 
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Figura 4 — Evolução do volume de água na coluna: (a) camada superior; (b) camada inferior. 
 
RESULTADOS 
 
 

Considerando o cenário hipotético propos-
to, o efeito de barreira capilar foi simulado e os 
principais resultados obtidos são apresentados por 
uma série de figuras a seguir. 
 
Os eventos de infiltração impostos à experimentação 
são mostrados na Figura 3. Nela toda água precipi-
tada no topo da coluna é convertida em volume de 
água infiltrado, de tal modo que, o escoamento 
superficial seja nulo.  

Em termos de volume de água, pode-se ob-
servar uma significativa influência da interface, 
promovendo um acúmulo de água na camada supe-
rior devido à infiltração da água imposta à coluna 
(Figura 4a). A evolução do volume de água na ca-
mada inferior pode ser dividida em quatro estágios, 
conforme destacados na Figura 4b, a saber: (1) dre-
nagem da água inicial da camada inferior; (2) sur-
gimento do efeito de barreira capilar sustentando a 
água acumulada sobre a interface; (3) entrada da 
água na camada inferior (falha da barreira capilar); 
(4) drenagem da água adicionada na camada inferi-
or (recuperação do efeito de barreira capilar). Neste 

último estágio, o volume da água que atravessa a 
barreira vai, aos poucos, sendo percolado para ca-
madas mais profundas devido à ação da gravidade. 
Com a passagem do tempo, a camada inferior voltar 
a funcionar como anteparo ao fluxo de água impos-
to pela camada superior, na medida em que o volu-
me de água presente na camada for sendo drenado. 

A evolução da frente de molhamento na co-
luna de solo é apresentada na Figura 5, destacando-
se dois momentos: o início da precipitação, dia 
31/10 (Figuras 5a a e 5b) e a falha da barreia, en-
trada de água de água na camada inferior, entre os 
dias 14 e 15/11 (Figuras 5c e 5d). Nas primeiras 
figuras, observa-se que a camada superior, quando 
ela receber uma quantidade de água devido a preci-
pitação, o formato da frente de molhamento pode 
ser idealizado como se fosse um pistão cujo êmbolo 
avança por dentro da camada, ou seja, forma mono-
tônica, condizente com o padrão de um solo uni-
forme. Já a configuração do fluxo na camada inferi-
or permanece muito semelhante daquela exibida na 
condição inicial durante todo o tempo de simula-
ção. A variação no conteúdo de água ocorrida nesta 
camada, antes e depois da falha da barreira, é pouca 
pronunciada. Esse fato é devido a alta permeabili-
dade do material do estrato em questão. 
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Figura 5 — Evolução da frente de molhamento: (a) início da precipitação; (b) início do acúmulo de água na interface; 
(c) saturação do solo acima da interface e (d) início da falha da barreira. 
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Figura 6 — Distribuição de K e Se na interface entre as duas camadas de solo. 
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Figura 7 — Distribuição temporal e espacial de K, e Se na coluna de solo. 
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Figura 8 — Erro no balanço de massa de água na coluna de solo. 
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A dinâmica da condutividade hidráulica e 
da saturação efetiva ocorrida na interface durante a 
simulação do fenômeno pode ser observada na Fi-
gura 6. A entrada de água na camada inferior ocorre 
quando o grau de saturação da camada superior se 
aproxima de 1 (condição de saturação) e, por con-
seqüência a sua condutividade hidráulica aproxima-
se da condutividade hidráulica saturada e quando os 
valores das condutividades hidráulicas dos materiais 
das duas camadas apresentam a menor diferença 
entre eles. Novamente, é possível verificar, em ter-
mos de saturação efetiva, a pequena variação no 
conteúdo de água ocorrida logo abaixo da interface 
— domínio da camada inferior. 

As distribuições temporais e espaciais da 
condutividade hidráulica e da saturação efetiva são 
mostradas na Figura 7. As descontinuidades obser-
vadas nas curvas retratam a diferença entre as pro-
priedades hidráulicas dos materiais que compõem as 
duas camadas de solo do arranjo em questão. A 
condutividade hidráulica mostra-se ser um parâme-
tro muito sensível à variação no conteúdo de água. 

Por fim, conforme dito anteriormente, uma 
maneira de verificar a validade da solução é a análise 
balanço de massa do sistema em questão. O resulta-
do apresentado na Figura 8 revela que o esquema 
numérico é bastante acurado, pois o erro máximo 
no balanço de massa foi igual a 0,26%. Julga-se que 
este valor é perfeitamente aceitável em se tratando 
de aproximações numéricas. 
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

O presente trabalho teve como propósito 
simular numericamente o efeito de barreira capilar 
para mostrar a maneira como o fenômeno ocorre, 
desde seu surgimento até a sua falha. Os resultados 
mostram claramente que o fenômeno de barreira 
capilar ocorre devido à diferença de condutividade 
hidráulica entre os meios envolvidos. 

Do ponto de vista da modelagem numérica, 
o efeito de barreira capilar é um caso particular dos 
mecanismos de fluxo de fluidos imiscíveis em um 
meio poroso heterogêneo e/ou estratificado (Zas-
lavsky, 1964; Wildenschild e Jensen, 1999; Yang et al., 
2006). O fato da condutividade hidráulica do solo 
passar a ser, também, função da coordenada de 
posição )z,(K ψ  torna o problema bastante comple-
xo. Uma estratégia usualmente empregada para 
resolver tal questão é dividir o perfil em camadas, 
assumindo que cada uma delas é uma unidade de 

solo homogêneo. Dessa forma, o fenômeno pode ser 
descrito com os mesmos princípios da dinâmica da 
água empregados para os solos uniformes. 

Dentre as hipóteses simplificadoras adotadas 
no modelo matemático (ver item 2), talvez a não 
consideração do fenômeno da histerese seja a mais 
significativa. A histerese é um comportamento exi-
bido pela curva de retenção do solo, onde a relação 
entre o conteúdo volumétrico (θ) e potencial da 
água no solo (ψ) à medida que o solo seca (drena-
gem) é diferente da relação à medida que o solo é 
umedecido (molhamento). Em geral, a curva de 
retenção não é única, seja para um grupo similar de 
solo ou até mesmo para um tipo individual de solo. 
A forma e a posição da curva dependem, além das 
propriedades do solo em questão, do histórico dos 
eventos de molhamento e drenagem ao qual o ma-
terial foi submetido. Um mesmo solo pode conter 
diferentes quantidades de água para um mesmo 
potencial mátrico. Revisões sobre o assunto são a-
presentadas nos trabalhos de Bear (1979), Hassani-
zadeh (2002), Likos e Lu (2002) e Zhou e Yu 
(2005). 

A modelagem do fluxo histerético exige pe-
lo menos o conhecimento dos parâmetros que des-
crevem as curvas principais de retenção de molha-
mento e de drenagem, bem como a relação entre 
condutividade hidráulica e conteúdo volumétrico de 
água do meio poroso (Kool e Parker, 1987). 

Embora o referido fenômeno não tenha si-
do contemplado no modelo computacional, isso não 
prejudica em nada a interpretação do fenômeno de 
barreira capilar. É de se esperar que os resultados 
desta simulação possivelmente estejam um pouco 
adiantados e, portanto que a falha da barreira capi-
lar tenha sido antecipada e o efeito restritivo do 
arranjo tenha sido subestimado. De fato, a dinâmica 
da água simulada neste trabalho segue o mesmo 
padrão de comportamento apresentado na literatu-
ra pertinente (Zaslavsky, 1964; Matthews et al., 
2004).  

De acordo com Whisler e Klute (1965) e 
Zhang et al. (2009), a não consideração da histerese 
faz com que o avanço da frente de molhamento seja 
superestimado, quando apenas as relações da curva 
de retenção de água, seguindo a trajetória de mo-
lhamento, são empregadas e seja subestimado, 
quando apenas as relações da curva de retenção de 
água, seguindo a trajetória  de drenagem são consi-
deradas. 

A importância do estudo reside na possibili-
dade de que essas barreiras possam substituir as 
tradicionais barreiras hidráulicas, uma vez que elas 
podem ser concebidas empregando materiais alter-



RBRH — Revista Brasileira de Recursos Hídricos Volume 15 n.3 Jul/Set 2010, 119-130 

 129

nativos e por apresentarem menor custo de instala-
ção. Além disso, o que se procura com a adoção de 
sistemas de proteção ambiental do tipo barreira 
capilar é evitar a dependência do emprego exclusivo 
de materiais argilosos com baixo valor de condutivi-
dade hidráulica para que as exigências de fecha-
mento dos depósitos sejam asseguradas. Os sistemas 
de proteção ambiental concebidos considerando o 
efeito de barreira capilar têm sido testados em uma 
série de experimentos de laboratório e de campo 
com resultados promissores, indicando que são bem-
sucedidas (Kämpf e Montenegro, 1997; Miyazaki, 
1993, dentre outros). 
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Numerical Simulation of the Effect of a Capillary 
Barrier  
 
ABSTRACT 
 

This article evaluates the effect of a capillary bar-
rier in a soil column. The soil column is composed by two 
sandy soils, with a layer of fine textured soil superimposed 
on a layer of coarse textured soil, exposed to an infiltration 
event. The Richards equation and van Genuchten model 
were used to represent the flow dynamics in the unsaturated 
porous media. The numerical simulation used a mathemat-
ical model based on a finite volume method with central 
differences for spatial derivatives and a fully implicit 
scheme to approximate time derivatives. This scenario 
simulates both the emergence of the effect and the failure of 
the capillary barrier. Lately this phenomenon has been 
extensively studied, since its use in the final cover of urban 
and industrial waste deposits has proved a very attractive 
alternative to restrict infiltration in built geologic media. 

The results clearly show that the capillary barrier phenome-
non occurs due to the difference in the hydraulic conductiv-
ities of the soil layers. 
Key-words: Flows in non-saturated porous medium, capil-
lary barrier, infiltration. 
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RESUMO 
 

Este estudo avaliou por técnicas de sensoriamento remoto, a cobertura de gelo nos Andes Bolianos em  uma área pi-
loto (cordilheira Três Cruces, localizada entre 67º22’—67º32’W e 16º47’—16º09’S). Foram examinadas as antigas posições 
frontais de algumas geleiras dessa cordilheira, pela análise de imagens satelitais, dados cartográficos, e pelo cálculo de mu-
dança na espessura do gelo (diferenças de volume e elevação). O monitoramento foi efetuado entre os anos de 1975 e 2004 
(29 anos) nas geleiras: Jankho Loma, San Enrique, Laramkkota, Malla Chuma, Campanani, Jacha Pacuni e c5250. No 
geral, a partir de 1975, as frentes das geleiras diminuíram em todas as direções, as retrações máximas e mínimas das frentes 
de gelo foram de 437 m (Laramkkota) e 181 m (San Enrique). O recuo médio das sete geleiras estudadas foi de aproxima-
damente 12m a-1. Nas áreas cobertas por gelo na cordilheira, em média, ocorreu uma redução de 18% em 29 anos, ou seja, 
aproximadamente - 0,009 km2 a-1. Neste período a geleira c5250 foi a que teve a maior perda relativa (cerca de 50% de sua 
área). Por outro lado, a geleira Campanani, de maior superfície, foi a que perdeu proporcionalmente menor área (6% do 
total). A análise dos modelos digitais de elevação indicou redução geral no volume de gelo durante o período, apresentando 
uma perda média de aproximadamente 1,55 m equivalente água a-1. A retração das massas glaciais da cordilheira Tres 
Cruces é consistente com o aquecimento atmosférico regional e com a redução generalizada das geleiras nos Trópicos. 
 
Palavras-chave: geleiras tropicais, sensoriamento remoto, mudanças climáticas. 

 
INTRODUÇÃO 
 
 

As geleiras estão diminuindo em muitas 
partes do mundo (IPCC, 2007). Entender esse 
comportamento é necessário para o aperfeiço- 
amento de modelos climáticos de variações re- 
gionais e na avaliação da disponibilidade futura de 
água. Muitas geleiras localizam-se em áreas remotas, 
o que torna as medidas no terreno muito caras e de 
grande dificuldade logística. Uma alternativa a esses 
métodos é a integração de dados obtidos em campo 
com dados de sensoriamento remoto (Reinhardt e 
Rentsch, 1986).  

Variações nas posições frontais das geleiras 
da Cordilheira dos Andes são investigadas em 

pequenas áreas, por métodos topográficos e 
aerofotogramétricos (WGMS, 2006). Entretanto, um 
amplo inventário glacial, como o proposto pelo  
projeto Global Land Ice Measuments from Space 
(GLIMS), ainda não foi aplicado na Bolívia.  

A falta deste inventário referente às geleiras 
bolivianas foi, portanto, o grande motivador desta 
pesquisa. Na mesma foi construído um inventario 
com dados glaciais, usando um sistema de 
informações geográficas (SIG) para a Cordilheira 
Tres Cruces, Bolívia, afim de entender o padrão e a 
dinâmica das variações geométricas das geleiras, 
durante o período de 29 anos (1975−2004). Sete das 
mais representativas geleiras dessa Cordilheira 
foram analisadas usando imagens de satélites.  
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ÁREA DE ESTUDO  
 
 

O estudo foi realizado na cordilheira Tres 
Cruces, Bolívia (entre 67º22’−67º32’W e 
16º47’−16º09’S), a qual tem aproximadamente 35 
km de comprimento e 10 km de largura, está a cerca 
de 150 km ao sul da cidade de La Paz, tendo início a 
sudeste do rio La Paz, estendendo-se até a cidade de 
Ventillaque (figura 1). Em 1975 sua superfície 
glacial foi estimada em 39 km², distribuídos em 156 
geleiras (Jordan,1998). Também são encontradas 
diversas lagoas, sendo as mais extensas: Huallatani, 
Laramkkota, Octa Kkota e Chatamarca. Quatro 
pequenas centrais hidroelétricas distribuem-se ao 
longo do rio Minguillas, cujas nascentes formam-se 
pela água de derretimento de algumas geleiras da 
cordilheira.  
 
 

 
 

Figura 1 - Localização da Cordilhera Tres Cruces, 
satelite CBERS-2 CCD banda 3, 

adquirido em 19 de Maio de 2004. 
 
 

É uma região com relevo bastante 
acidentado, que possui vários picos acima de 5.000 
m de altitude, sendo que o mais elevado é chamado 
Jachancuncollo, com 5.900 m de altitude; o segundo 
mais alto é o Gigante Grande, com 5.807 m. A 

atividade de mineração da casserita é bastante 
intensa, nas minas de Caracoles, Malachuma, 
Argentina e Villoca.  

No sistema hidrológico da América do Sul, 
as geleiras da cordilheira Tres Cruces desempenham 
um importante papel, uma vez que a água de 
derretimento anual de suas massas de gelo tanto das 
vertentes de orientação oeste como as de leste, flui 
em direção ao rio Bene. Este é um dos afluentes do 
rio Madeira, sendo, portanto uma das nascentes do 
rio Amazonas.  

Os Andes tropicais bolivianos apresentam um 
clima com duas estações anuais bem definidas. Os 
meses de verão (dezembro—março) correspondem a 
estação úmida (70—80% da precipitação anual) 
devido à influência da zona de convergência 
intertropical (ZCIT), que penetra mais ao sul e 
permite a entrada das massas de ar úmidas vindas da 
bacia Amazônica e do oceano Atlântico (Ronchail et 
al., 2002). Nessa época do ano, a direção dos ventos 
em torno dos 5.572 m (altura média da zona de 
ablação das geleiras bolivianas) é predominan- 
temente de leste a sudeste. Portanto são os meses de 
verão que determinam as reservas de neve (Vuille et 
al., 2000). Na estação seca (inverno) a ZCIT desloca-
se para o norte, o que permite que ventos secos, 
provenientes do flanco leste do anticlone do 
Pacífico, predominem na região. Nesta época do 
ano, julho e agosto, também pode ocorrer a entrada 
de massas de ar polar provenientes das regiões 
subantárticas, ocasionando escassas precipitações de 
neve. Este fenômeno é conhecido localmente como 
suarazos (Ronchail, 1995). 

Normalmente a superfície do oceano Pacífico 
oriental é fria. Porém, durante as fases positivas dos 
eventos ENOS (El Niño - Oscilação do Sul) alguns 
fatores podem modificar essa condição, aquecendo 
as águas e, por conseqüência, modificando o regime 
das chuvas e dos ventos na América do Sul (Kaser    
et al., 2002). Na Bolívia a precipitação tende a 
diminuir nos verões de El Niño; já no ano seguinte à 
ocorrência do evento, a estação chuvosa geralmente 
apresenta anomalias positivas de precipitação. Essas 
variações térmicas do oceano Pacífico oriental 
afetam diretamente o balanço de massa das geleiras 
tropicais (Wagnon et al., 2001). Durante os eventos 
El Niño, a temperatura da troposfera andina 
aumenta e, aliada ao déficit de precipitação que 
acompanha este fenômeno, ocorre uma importante 
perda de massa das geleiras (Mendoza et al,. 2004). 
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DADOS UTILIZADOS 
 
Dados Topográficos 
 

As informações topográficas foram obtidas 
do mapa Verbreitung Von Gletschern und neuzeitlichen 
Moränen in der Cordillera Tres Cruces (Quimsa Cruz) 
(Ostkordillere), escala 1:70.000, produzido pelo 
Institute for Photogrammetry and Engineering Surveying 
and the Geographic Institute of the University of Hanover. 
O mesmo é baseado em pontos de controle 
adquiridos em 1975, pelo Instituto Geográfico 
Militar (IGM) da Bolívia, La Paz, publicado em 
Jordan (1991), disponível como malha de 
coordenadas na projeção Universal Transverse 
Mercator (UTM). 
 
Base de dados digitais 
 
Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection 
Radiometer 
 
 O sensor Advanced Spaceborne Thermal Emission 
and Reflection Radiometer (ASTER) foi lançado em 
2000, a bordo do satélite Terra, levando 3 
instrumentos: uma Câmera Visível e Infravermelho 
Próximo (Visible — Near InfraRed) com 4 bandas 
multiespectrais (3 no nadir e 1 na traseira (back 
nadir)); uma Câmera Infravermelha Média (Short - 
Wave InfraRed) com 6 bandas e 30 metros de 
resolução; e uma Câmara Infravermelho Termal 
(Thermal InfraRed) com 5 bandas e 90 metros de 
resolução (ERSDAC, 1999).  

Neste estudo foi utilizada uma imagem 
deste sensor obtida no dia 29 de maio de 2004, 
adquirida junto ao Instituto de Geografia Física da 
Universidade de Freiburg, onde procurou-se 
privilegiar as bandas de maior resolução espacial 
(tabela 1). 
 
China-Brazil Earth-Resources Satellite 
 
 
 O programa China-Brazil Earth-Resources 
Satellite (CBERS) nasceu da parceria entre o Brasil e 
a China no segmento de tecnologia científica 
espacial (DGI/INPE). O lançamento do satélite 
CBERS-2 ocorreu em 21 de outubro de 2003, 
transportando três sensores: uma Câmera 
Imageadora de Alta Resolução (CCD); o Imageador 
por Varredura de Média Resolução (IRMSS) e a 
Câmera Imageadora de Amplo Campo de Visada 
(WFI) Sua órbita é hélio-sincrona a uma altitude de 
778 km e faz cerca de 14 revoluções por dia, 

conseguindo obter a cobertura completa da Terra a 
cada 26 dias. Foi empregada uma imagem deste 
satélite, do sensor CCD (órbita  177, ponto  119, 
tabela 2), adquirida em 19 de maio de 2004 junto ao 
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE).  
 

Tabela 1 - Características das bandas do satélite ASTER 
utilizadas no estudo. 

 
 
Tabela 2 : Características das bandas do satélite CBERS-2 

utilizadas no estudo. 
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Landsat Thematic Mapper 
 
 A série de satélites Landsat entrou em 
operação no ano de 1972, com o lançamento do 
Landsat-1, que transportava a câmera Multispectral 
Scanner Satellite (MSS) com 4 bandas espectrais e 
resolução espacial de 80 m. O satélite mais recente 
da série foi lançado em 1999, o Landsat-7, que foi 
desativado em 2003 por problemas técnicos. 
Atualmente, o único satélite da série a continuar 
suas operações é o Landsat-5, que, além de levar a 
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bordo o sensor MSS, transporta também o Thematic 
Mapper (TM). A grande vantagem deste sensor, em 
relação ao MSS, é o seu avanço quanto à resolução 
espacial (30 m). Duas imagens do satélite Landsat-5 
adquiridas junto ao Global Land Cover Facility foram 
utilizadas neste estudo (05 de agosto de 1985 e 21 
de julho de 1992, Path 233, Row 72, tabela 3).  
 

Tabela 3 - As bandas e características das imagens 
Landsat utilizadas no estudo. 

 

 
 
Base de dados climáticos  
 
 Devido às escassas informações climáticas 
disponíveis para a área de estudo, optou-se por 
utilizar a série de dados de reanálises do NCEP-
NCAR, obtidos do Earth System Research Laboratory 
(ESRL). Trata-se de um modelo climático 
planetário, gerado a partir de informações obtidas 
por estações meteorológicas e sensores satelitais. Sua 
aplicação, extremamente útil para áreas sem dados 
ou com dados incompletos, homogeniza as 
informações que possui em áreas de 2,5° por 2,5°. 
Os resultados em cada ponto da rede estão 
disponíveis para cada 6 horas, ou como média 
mensais. Variáveis que dependem da altitude, por 
exemplo, temperatura e direção do vento são 
disponíveis para 17 níveis de pressão. 

Como o evento ENOS influencia 
diretamente o balanço de massa das geleiras 
bolivianas. Qualquer análise a respeito da retração 

ou avanço das massas glaciais deve privilegiar o 
estudo dessa variabilidade climática. Esse fenômeno 
é monitorado pelo Multivariate ENSO Index (MEI), o 
qual considera diversas variáveis atmosféricas e 
oceânicas, tais como: componentes do vento em 
superfície, pressão atmosférica, temperatura da 
superfície do mar, temperatura superficial do ar, 
etc. (Wolter et al., 1998). Os dados referentes ao 
MEI foram obtidos junto ao Climate Diagnostic Center 
Earth (CDC).  
 
 
METODOLOGIA  
 
 

O trabalho foi desenvolvido em 3 etapas 
principais: 1) Análise multitemporal dos dados 
orbitais e cartográficos; 2) Determinação do volume 
e elevação das geleiras usando modelos digitais de 
elevação; 3) Análise dos dados climáticos. A figura 2 
apresenta o fluxograma com as etapas de 
processamento e análise dos produtos obtidos. 
 

 
 

Figura 2 - Fluxo de trabalho com as etapas de 
processamento e análise dos produtos obtidos 

 
 
Análise multitemporal dos 
dados orbitais e cartográficos 
 

Para comparar as variações frontais e 
produzir um mapa das mudanças espaço-temporais, 

C
âm

ar
a 

B
an

da
/N

om
e 

In
te

rv
al

o 
E

sp
ec

tr
al

 (
µm

) 

R
es

ol
uç

ão
 

E
sp

ac
ia

l (
m

) 

L
ar

gu
ra

 d
a 

fa
ix

a
Im

ag
ea

da
 (

km
) 

MSS 

4 0,50 − 0,60 80 185 

5 0,60 − 0,70 80 185 

6 0,70 − 0,80 80 185 

7 0,80 − 1,10 80 185 

TM 

2 0,50 − 0,60 30 185 

3 0,63 − 0,69 30 185 

4 0,76 − 0,90 30 185 

5 1,55 − 1,75 30 185 



RBRH — Revista Brasileira de Recursos Hídricos Volume 15 n.3 Jul/Set 2010, 131-145 

 135

as imagens foram analizadas usando um SIG e 
registradas em uma base cartográfica comum. As 
quatro imagens usadas foram adquiridas no final da 
estação seca (maio a agosto), quando o pacote 
superficial de neve encontra-se no seu mínimo 
anual, o que facilita a identificação dos limites das 
geleiras.  

O mapa topográfico mais confiável e numa 
escala adequada para a área de estudo foi o 
Verbreitung Von Gletschern und neuzeitlichen Moränen in 
der Cordillera Tres Cruces (Quimsa Cruz) (Ostkordillere) 
na escala 1:70.000, publicado em 1991 utilizando 
fotografias aéreas de 1975.  
  Devido à inexistência de pontos de controle 
confiáveis no interior das massas de gelo, optou-se 
por referenciar as imagens utilizando feições como 
lagos, picos de montanhas e rios. Primeiramente, a 
cena ASTER foi georreferenciada para o sistema de 
coordenadas UTM, zona 19S e sistema geodésico     
WGS 84, utilizando, como referência, o mapa 
topográfico de 1975. Este procedimento foi 
realizado através de uma função linear de 
reamostragem pelo vizinho mais próximo, tendo 
como parâmetro um arquivo de correspondência de 
20 pontos de controle. O erro médio quadrático 
(RMS) obtido a partir das correções geométricas 
produzidas foi 1,33 pixels (ou 19,5 m). 

Posteriormente, a imagem CBERS-2 e as 
imagens Landsat foram georreferenciadas, tendo 
como “base” à imagem ASTER. Optou-se por esse 
procedimento devido à excelente resolução espacial 
da imagem ASTER (15 m), o que facilitou a 
identificação de pontos de controle entre as 
imagens. Foram utilizados os mesmos 
procedimentos metodológicos aplicados no 
georreferenciamento da imagem ASTER. Na 
imagem CBERS-2, o RMS encontrado foi de 1,88  
pixels (37,6 m). Já as imagens Landsat de 1985 e 1992 
apresentaram, respectivamente, RMS de 1,5 pixel 
(120 m) e 1,7 pixel (51 m). 
  As grandes variações da topografia resultam, 
normalmente, em características espectrais 
heterogêneas na cobertura de neve nas regiões 
montanhosas. Além disso, o contraste de iluminação 
próprio dessas áreas, associado às freqüentes nuvens 
e deposição superficial de neve, pode dificultar a 
identificação dos limites da massa de gelo. A exata 
delimitação do término de uma geleira é 
freqüentemente difícil, pois a língua das geleiras 
pode estar coberta por fragmentos rochosos, o que 
torna sua resposta espectral similar ao entorno. Para 
tornar mais fácil a identificação dos alvos, foram 
testadas diversas composições (tabela 4).  

Tabela 4.  Diferentes composições utilizadas para as cenas 
de trabalho conforme a disponibilidade das bandas. 

 

 
 
 

Realizadas as composições coloridas, as 
margens das geleiras foram identificadas e 
vetorizadas manualmente. Uma fotografia aérea 
oblíqua de maio de 2004 foi utilizada para 
identificar áreas no término das geleiras com grande 
concentração de fragmentos rochosos (figura 3). 
Isso foi necessário, pois não foi realizado trabalho de 
campo. As informações topográficas de 1975, 
juntamente com a inspeção visual dessa fotografia 
aérea, foram usadas para delimitar as bacias glaciais. 
Após esses procedimentos, as mudanças nas posições 
frontais das geleiras puderam ser calculadas, pela 
sobreposição dos dados vetorizados de diferentes 
períodos sobre uma mesma base cartográfica. 
  Para determinar a precisão da posição do 
término das geleiras, os erros de medição foram 
estimados usando o método de Hall et al. (2003), 
onde EPT é o “erro na posição do término”: EPT = 
{(resolução do pixel da imagem “base”)²+(resolução 
do pixel da imagem analisada²)½+RMSE. 
 
Determinação do volume e elevação das 
geleiras usando modelos digitais de elevação 
 
  A partir de pontos com cotas no mapa 
topográfico de 1975, estabelecido por métodos 
aerofotogramétricos tradicionais (aerotriangulação), 
foi possível “criar” uma grade de elevação com 20 
metros de resolução, para interpolação foi utilizado 
o método TOPOGRID.  
  Modificações do relevo sobre áreas glaciais 
correspondem à perda ou ganho de volume de gelo, 
os quais podem ser estimados pela integração de 
mudanças de elevação da superfície sobre a área 
coberta por gelo (Vignon et al., 1998). A mudança 
de volume pode ser convertida em balanço de massa 
e, para isso, assume-se uma densidade constante do 
gelo em 900 kg m-3 (Andreassen et al., 2002). 

 

 
Imagem  
1985 
Landsat - 5 

Imagem 1992 
Landsat - 5 

Imagem 
2004 
CBERS - 2 

Vermelho MSS - 7 TM - 5 CCD - 4 

Verde MSS - 5 TM - 4 CCD - 3 

Azul MSS - 4 TM - 2 CCD - 2 
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Figura 3 - Fotografia aérea obtida do sudoeste da Cordilheira Tres Cruces, em destaque as geleiras analisadas 

(JL = Jonkho Loma, SE = San Enrique, MC = Malla Chuma, LK = Laramkkota, JP = Jacha Pacuni, CN = Campanani. 
Fotografia de Sarah Griffin obtida em junho de 2004. 

 
 
  Andreassen (1999) afirma que, na 
determinação de mudanças de volume a partir de 
MDEs, esses devem possuir idênticas células, cobrir 
as mesmas áreas e possuir as mesmas coordenadas 
no plano horizontal.  
  Devem ser considerados nos resultados 
finais, também, os erros inerentes às tais operações: 
erros nos dados originais, as interpolações, as 
conversões de dados para o mesmo sistema de 
coordenadas, a precisão dos pontos de controle, etc. 
Para encontrar um erro comum (bias) entre os 
MDEs, uma área teste foi escolhida (neste caso, uma 
zona de afloramentos rochosos, onde provavelmente 
não ocorreram alterações morfológicas), nesta área 
os MDEs foram subtraídos. Sendo determinada uma 
diferença “padrão” entre os MDEs. 
 A mudança de volume para cada geleira foi 
calculada usando a fórmula de Paterson (1994): 
 
V = A.h. 0,9 g -3 cm 
 
em que :V é o volume do gelo; A é a área da geleira; 
h é a mudança média de altitude da área analisada e 
0,9 g -3 cm é a densidade média do gelo. 
 
  As mudanças na superfície das geleiras, 
foram obtidas pela subtração do MDE mais antigo 
(1975), elaborado a partir da interpolação de cotas 
extraídas do mapa topográfico pelo MDE mais 
recente, gerado pelas imagens ASTER de 2004.  
Foram encontrados 12 pontos em comum no 
terreno (Ground Control Points - GCPs), e três pontos 
de checagem (Check Points - Cps) entre as imagens, 
extraídos do mapa topográfico de 1975 (Jordan, 
1991). Automaticamente foram gerados 60 pontos 
em comum (tie points) entre as duas imagens. A 

seguir uma imagem epipolar foi gerada pela rotação 
e reamostragem das bandas, usada em combinação 
com os GCPs para geração de um MDE absoluto 
com 15 metros de resolução.  
  Para determinar a perda ou ganho de gelo 
entre 1975 e 2004, os MDEs foram subtraídos entre 
si e a mudança no volume foi calculada sobre as 
áreas de acumulação e ablação das geleiras. 
 
Análise dos dados climáticos 
 
 Devido à inexistência de uma estação 
meteorológica na cordilheira Tres Cruces, optou-se 
pela utilização dos dados reanalisados do NCEP-
NCAR. A reconstrução das séries temporais de 
temperatura e precipitação, foi realizada para o 
período de 1975−2004 a 500 hPa (aproxima- 
damente 5.572 m). Francou et al. (2004) comparam 
os dados meteorológicos obtidos na Estación ORE-
Zongo (5.100 m de altitude) com dados reanalisados 
do NCEP-NCAR para o nível de pressão de 500 hPa 
(esta estação encontra-se a 120 km ao norte da 
cordilheira Tres Cruces). Os autores encontraram 
uma importante correspondência entre os dados 
reanalisados e algumas variáveis medidas na estação 
meteorológica (temperatura e direção dos ventos), 
porém não consideraram  substancial os resultados 
para a precipitação.  
 Na área de estudo os dados de precipitação 
foram obtidos junto ao Serviço Nacional de 
Meteorologia e Hidrologia da Bolívia (SENAMHI), 
na estação pluviométrica da geleira Chacaltaya 
(localizada a cerca de 135 km da cordilheira Tres 
Cruces), logo as análises referentes a precipitação  
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Figura 4 - Extensão das geleiras da Cordilheira Tres Cruces em 1975, 1985, 1992 e 2004. 
(Distancia das curvas de nível de 50 metros. 

 
 
média podem não estar sendo corretamente 
estimadas para a região estudada. É importante 
destacar que as medições hidrológicas/glaciológicas 
nos Andes tropicais são bastante difíceis e envolvem 
uma grande logística, na Bolívia iniciaram em 1993 
na geleira Chacaltaya.  
 
 
RESULTADOS 
 
 

A partir de 1975, as frentes das geleiras a-
presentaram importantes mudanças em todas as 
direções. O retrocesso médio destas geleiras foi de 
aproximadamente 12 m a-1 (figuras 4, 5 e 6). As 
observações ficaram restritas as médias de retração 
anual para um período relativamente longo (1975—
2004), uma vez que erros inerentes da metodologia 
empregada muitas vezes eram maiores do que a 
própria retração (tabela 5), não sendo possível por-
tanto os cálculos das variações de períodos mais 
curtos (e.g., 1975—1985, 1985—1992 e 1992—2004).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5 - Variação da extensão das geleiras da cordilheira 

Tres Cruces entre 1975 e 2004. 
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Figura 6 - Mudança de altitude  do término das geleiras da 

cordilheira Tres Cruces entre 1975 e 2004. 
 
 
 

Tabela 5 - Precisão na determinação da posição do 
término das geleiras da cordilheira Tres Cruces 

pelas imagens satelitais. 
 

 
 
 
Determinação de mudanças nas 
áreas das bacias glaciais  
 
  Assim, como no cálculo da retração das 
geleiras, a determinação de variações nas áreas por 
imagens não foi realizada para períodos curtos 
devido à resolução dos dados. Os erros na 
determinação das áreas glacierizadas (tabela 6) da 
cordilheira Tres Cruces foram estimados pela 
metodologia proposta por Hall et al. (2003):    
 
EDA =(RSL píxel)² X (2 X EPT/RSL do píxel ) 
 
onde o EDA é o erro na determinação da área, RSL 
é a resolução do pixel e EPT é a o erro da posição 
do término. 
 

Tabela 6 - Erros na determinação de áreas na 
 imagens satelitais. 

 

 
  As geleiras da cordilheira Tres Cruces são 
pequenas, variando entre 0,02 e 4,00 km2 de área 
total. A comparação entre as imagens, tomadas no 
período 1975—2004, mostrou redução das áreas 
cobertas por gelo na cordilheira. Em média ocorreu 
uma perda de 18% da área das geleiras, ou seja, 
aproximadamente 0,009 km2 a-1. Ao longo destes 29 
anos, a geleira c5250 (a menor entre as estudadas) 
foi a que teve a maior redução relativa (cerca de 
50% de sua área). Por outro lado, a geleira 
Campanani, de maior superfície, foi a que perdeu 
menor área (6% do total) no período estudado 
(figura 7). 
 

 
Figura 7 - Variações na área das geleiras Tres Cruces 

entre 1975 e 2004. 
 

Com somente 0,22 km² em 2004, a geleira 
c5250 pode ser considerada representativa para as 
massas de gelo da Cordilheira Oriental boliviana, 
pois 80% das geleiras possuem menos de 0,5 km2 
(Jordan, 1998). O seu comportamento provável- 
mente está relacionado à alteração no balanço 
energético; conforme Ramirez et al. (2001) com a 
retração glacial, a absorção do fluxo de ondas longas 
nas zonas de contato entre o gelo e a rocha nas 
margens da geleira aumenta. Conseqüentemente, 
ocorre a intensificação do aporte de calor sensível 
entre os afloramentos rochosos e a massa glacial, 
aumentando o derretimento da geleira. O 
comportamento da geleira c5250 é muito similar a 
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aquele da geleira Chacaltaya, estudada por Ramirez 
et al. (2001), e que perdeu 40% da área entre 1992 e 
1998. 

As demais geleiras da cordilheira Tres 
Cruces apresentaram comportamento semelhante a 
outras massas glaciais da América do Sul. Como a 
geleira Charquini (Rabatel, 2005), que teve perda 
anual de superfície de 0,006 km2 entre 1983 e 1997 
e a cordilheira Blanca (Georges, 2004), onde a 
perda total das áreas cobertas por gelo ficou 
próxima a 15% (entre 1987 e 1996).  
 
Mudanças no volume das geleiras 
 
  A figura 8 mostra que ocorreu redução geral 
no volume de gelo durante o período. Na análise 
foram consideradas somente as geleiras que 
apresentaram mudanças em áreas superiores aos 
erros da área de calibração (± 6 m) e aos erros do 
MDEs (± 9 m). Assim, foram excluídas dessa análise 
as geleiras Malla Chuma, Campanani e Jacha 
Pacuni.  
 

 
Figura 8 - Perda do volume de gelo entre 1975 e 2004 

em 4 geleiras da cordilheira Tres Cruces. 
Volume dado em metros equivalentes de água. 

 
As geleiras da cordilheira Tres Cruces apre-

sentaram uma perda média de aproximadamente 
1,55 m eq.água a-1 durante os 29 anos analisados. 
Seguindo comportamento muito semelhante às 
geleiras Chacaltaya (0,96 m eq. água a-1 entre 1992 e 
1998) e Charquini (1,44 m eq. água a-1 entre 1983 e 
1997) (Ramirez et al., 2001; Rabatel, 2005). Já no 
Equador, a perda de volume foi um pouco mais 
elevada, sendo estimada em 3-4 m eq. água a-1 para a 
geleira Antizana 15 entre 1995 e 2002 (Jordan et al., 
2005). 
 

Morfologia das geleiras 
 
  Devido às mesmas características topo- 
gráficas, onde as linhas de crista da cordilheira 
determinam as paredes dos vales e confinam a massa 
glacial, praticamente todas geleiras analisadas são de 
vale (tabela 7). As bacias glaciais são bem nítidas, e 
facilmente identificadas nas imagens (figura 9). 
 

 
Figura 9 - Imagem CBERS-2 (4, 3, 2) de maio de 2004, 

onde as linhas vermelhas indicam a posição das morainas, 
as linhas pretas marcam as cristas que circundam as 

bacias glaciais e os triângulos amarelos indicam picos 
com mais de 5.600 m. 

 
Os controles climáticos são claramente 

identificados ao comparar a altitude da frente da 
geleira de orientação leste-norte (c5250), cerca de 
270m mais elevada do que as geleiras de orientação 
oeste-sul. Este fenômeno estaria relacionado com a 
diferente exposição solar das vertentes. Durante a 
manhã as nuvens ainda se encontrariam em 
altitudes baixas, expondo às geleiras de orientação 
leste-norte a radiação direta do sol. Já no período da 
tarde, a nebulosidade estaria em sua posição mais 
elevada na troposfera, absorvendo grande parte da 
radiação, deixando as vertentes de orientação oeste-
sul mais abrigadas (Jordan, 1985). 

Todas geleiras analisadas apresentam 
retração de suas partes terminais. Isto fica evidente 
quando são comparadas as posições frontais ao 
longo do período de estudo. A presença de 
morainas de retração, em todas as bacias 
delimitadas, deixa claro que durante a glaciação do 
Pleistoceno (Jordan, 1998) as geleiras da cordilheira 
Tres Cruces ocuparam áreas mais amplas do que no 
presente. 
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Tabela 7 - Classificação morfológica de acordo com as características do GLIMS (Rau et al., 2005). 

 

 
Figura 10 - Série temporal da temperatura do ar a 500 hPa para a região das Tres Cruces (linha preta) 

 a linha cinza indica o Índice Multivariado de ENOS (IME), a linha de tendência da  temperatura está tracejada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11 - Gráfico da precipitação mensal (linha cinza escuro) e IME (entre 1993—2004) 
 a linha cinza claro corresponde ao índice IME e a linha azul à precipitação. 
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Análise Climática da região de estudo  
 

Uma análise preliminar do padrão dos 
dados de temperatura apresenta uma tendência  
linear, onde a  série temporal da temperatura média 
mensal (figura 10), indica um aumento de 
aproximadamente 0,3°C ao longo dos 29 anos na 
região da cordilheira Tres Cruces.  
  A região parece, então, seguir tendência 
próxima ao aumento da temperatura média 
planetária, que no mesmo período elevou-se 0,2°C 
(IPCC, 2007).  
  Caracterizam o período de estudo 
freqüentes eventos de El Niño e reduzidas condições 
de La Niña. Os El Niños mais intensos da série 
analisada foram: 1982/83; 1986/87; 1991/92; 
1997/98, e correspondem às temperaturas médias 
mais elevadas do período, exceção foi o período 
1991—1992 onde as temperaturas mantiveram-se na 
média. Nos eventos La Niña ocorre o inverso, com as 
temperaturas apresentando tendências a valores 
menores. 

Na figura 11 são apresentados os valores 
médios de pluviosidade da estação Chacaltaya. Os 
anos de 1993—1994; 1994—1995; 1995—1996; 1997—
1998 e 2003—2004 apresentam índices de 
precipitação abaixo da média e os anos 1996—1997; 
1999—2000; 2000—2001; 2001—2002; 2002—2003 a 
situação foi inversa. O ano de 2000—2001 foi o de 
maior precipitação registrada no período, 
excedendo a média em 204 mm. Ao comparar esses 
dados com a ocorrência dos eventos El Niño e La 
Niña, observa-se que anos com baixa precipitação, 
correspondem àqueles com o fenômeno El Niño e 
anos com precipitação acima da média, ocorrem 
quando da La Niña. 
 
 
RESULTADOS 
 
 
 Estariam as geleiras bolivianas respondendo 
a um aquecimento regional ou mesmo global? Num 
primeiro momento parece que sim, pois o aumento 
da temperatura próximo à superfície elevaria a 
altitude da isoterma de 0°C, aumentando a 
superfície da geleira exposta à chuva e, 
conseqüentemente, diminuindo a área de queda de 
neve. Uma informação mais precisa para esta análise 
poderia ser obtida pela determinação da variação da 
altitude da linha de neve ao longo dos anos, porém 
as imagens foram adquiridas em meses diferentes, 
tornando imprecisa a utilização desses dados. 

 Outra limitação imposta pela metodologia 
(e.g. erros na precisão na determinação da posição 
do término das geleiras) foi à impossibilidade de 
“cruzar” os dados climáticos para identificar os 
períodos de maior ou menor retração glacial (e.g., 
1975—1985, 1985—1992, 1992—2004). Uma vez que os 
erros inerentes da metodologia (georeferencia- 
mento entre as imagens) são maiores do que as 
diferenças detectadas entre as imagens para 
períodos curtos.  

Ao comparar a ocorrência dos eventos 
ENSO com a série temporal da temperatura média 
mensal, constata-se que as temperaturas máximas e 
mínimas normalmente ocorrem nos períodos de El 
Niño e La Niña, respectivamente. Exceção é o 
período compreendido entre 1992—1995, quando a 
erupção do vulcão Pinatubo (em 1991) ocasionou a 
diminuição da temperatura média global e que na 
região de estudo não acompanharam a ocorrência 
do El Niño (Francou et al., 1995).  

Nos períodos aquecidos do Pacífico, o 
aumento da temperatura pode ser explicado pela 
diminuição da nebulosidade (e precipitação) que 
caracteriza o fenômeno nos Andes Boliviano, 
intensificando o aporte de energia sobre a superfície 
glacial, uma vez que a neve, com elevado albedo, 
reflete aproximadamente 90% da radiação incidente 
sobre as áreas glacierizadas (Francou et al., 2004). 
Durante a La Niña de 1999−2000, as geleiras 
Antizana e Zongo apresentaram balanços de massa 
positivos, diferentemente da geleira Chacaltaya que 
neste mesmo período seguiu perdendo massa 
(WGMS, 2001). A retração das massas glaciais da 
cordilheira Tres Cruces é consistente com o 
aquecimento na região e que possivelmente está 
acompanhando processos de aquecimento atmosfé- 
rico e da variabilidade climática regional. 
 A deglaciação generalizada das geleiras da 
Tres Cruces reduz de forma direta as reservas de 
água doce da região. Essas águas de degelo são 
essenciais para desenvolvimento socioeconômico 
local/regional, devido a sua aplicação na irrigação, 
no consumo, na mineração, etc. A cordilheira faz 
parte da dinâmica do ciclo hidrológico do rio 
Amazonas, onde essas geleiras constituem-se em 
nascentes de afluentes do rio Madeira 
 
 
DISCUSSÃO  
 
 

A retração generalizada das geleiras na 
cordilheira Tres Cruces concorda com as 
observações de outras investigações nos trópicos da 
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América do Sul e África. Como exemplo, podem-se 
citar as geleiras do vulcão Cotopaxi, no Equador 
(0°40’S), que retraíram 28 m a-1 entre 1982 e 1997. 
Jordan et al. (2005) obtiveram essas informações por 
métodos de restituição fotogramétricos, e justificam 
este comportamento regressivo das massas glaciais 
equatoriais como resultado do aumento da 
temperatura atmosférica, associado às condições 
climáticas no Pacífico, onde os períodos de 
aquecimento são marcados por déficit de 
precipitação durante os meses de fevereiro e março, 
reduzindo o albedo e aumentando as taxas de 
derretimento das geleiras. 
Já no Peru (entre 1977—2005), baseado na 
interpretação de fotografias aéreas e medições 
topográficas diretas de campo por Zapata et al. 
(2006)  na cordilheira Blanca, identificou-se uma 
retração média de 19,4 m a-1. No Peru, 
diferentemente do Equador, durante a fase negativa 
do ENSO a precipitação não mostra tendência clara 
de variação, alguns anos podem ser deficitários, 
outros podem apresentar excedente. Tudo indica 
que a influência dos ENSO na cordilheira Blanca 
está restrita somente às variações de temperatura 
(Francou et al., 1995).  
  Taylor et al. (2006), em estudos realizados 
no leste africano, usando imagens de satélites sobre 
as massas de gelo do monte Rewenzori (Uganda), 
constataram uma perda de 48% de área entre 1987 
e 2003. A provável causa é o aumento da 
temperatura do ar durante as últimas 4 décadas 
(0,5° C), nenhuma mudança significativa na 
precipitação foi detectada. 
  Na Colômbia, pesquisas elaboradas por 
métodos fotogramétricos e imagens de satélite 
identificaram retração entre 11,3 e 16,6 m a-1 no 
período 1988—2003 nas geleiras da cordilheira Santa 
Isabel (Ceballos et al., 2006). Os autores 
identificaram um aumento médio das temperaturas 
na ordem de 1°C nos últimos 25 anos na região, o 
que poderia influenciar a altitude da linha de 
equilíbrio, afetando diretamente o comportamento 
da geleira. Também constataram aumento das 
temperaturas e diminuição das precipitações 
durante os eventos El Niño. Por outro lado, na La 
Niña, baixas temperaturas e aumento da 
acumulação de neve sobre a geleira reduzem a 
radiação direta sobre a mesma, contribuindo para 
uma menor retração glacial (entre 7-8 m a-1). 
  As geleiras bolivianas Chacaltaya e Zongo (a 
aproximadamente 140 km da cordilheira Tres 
Cruces) recuaram respectivamente 16 e 18 m a a-1 

entre 1996 e 2000 (WGMS, 2001). Essas medidas 
foram obtidas através de topografia, por Ramirez et 

al. (2001), os quais atribuiram a retração das 
geleiras bolivianas a maior frequência e mudanças 
na evolução espaço-temporal dos eventos El Niño 
desde os meados da década de 1970, junto a um 
aquecimento geral da troposfera sobre os Andes 
tropicais. 

 Desde o início da década de 1980, pode-se 
constatar a tendência geral de retração das massas 
de gelo tropicais. Observa-se, como ponto em 
comum, o aumento da temperatura atmosférica 
média 
 
 
CONCLUSÃO 
 
 

A partir de 1975, as frentes das geleiras na 
cordilheira Tres Cruces apresentaram substanciais 
mudanças em todas as direções, as variações 
máximas e mínimas foram - 437 m (Laramkkota) e   
- 181 m (San Enrique). De acordo com as análises, o 
retrocesso médio das geleiras desta cordilheira foi 
de aproximadamente 12 m a-1. 

As geleiras dessa cordilheira são pequenas, 
variando entre 0,22 e 4,00 km2 de área total. A 
comparação entre as imagens, tomadas no período 
1975—2004, mostrou redução das áreas cobertas por 
gelo. Em média ocorreu  perda de 18% da área das 
geleiras, ou seja, aproximadamente 0,009 km2 a-1. Ao 
longo desses 29 anos, a geleira c5250 (a menor entre 
aquelas investigadas) foi a que teve a maior redução 
relativa (perdeu cerca de 50% de sua área). Por 
outro lado, a geleira Campanani, de maior 
superfície, foi a que perdeu menor área (6% do 
total) no período estudado. 

Com 0,22 km² em 2004, a geleira c5250 tem 
seu comportamento provavelmente relacionado à 
alteração no balanço energético, pois, com a 
retração glacial, a absorção de radiação solar nas 
margens da geleira aumenta. Conseqüentemente, 
ocorre a intensificação do aporte de calor sensível 
entre os afloramentos rochosos e a massa glacial, 
aumentando, portanto, o derretimento da geleira.   
A análise dos MDEs mostra que ocorreu redução 
geral no volume de gelo durante o período, 
apresentando uma perda média de aproximada- 
mente 1,55 m eq.água a-1 durante 29 anos 
analisados. A geleira San Enrique (com -1,49 m 
eq.água a-1) e a geleira c5250 (com -0,93 m eq. água 
a-1) tiveram, respectivamente, as maiores e menores 
perdas de volume de gelo no período.  

Na análise geomorfológica da cordilheira, a 
presença de morainas de retração, em todas as 
bacias delimitadas, deixa claro que durante o 
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período Quaternário (Jordan, 1998) as geleiras da 
cordilheira Tres Cruces ocuparam áreas mais amplas 
do que no presente. Os controles climáticos são 
também claramente identificados ao examinar-se a 
altitude da frente da geleira de orientação leste-
norte (c5250), cerca de  270m mais elevada do que 
as geleiras de orientação oeste-sul. Este 
comportamento provavelmente está relacionado 
com a diferente exposição solar das vertentes. 

A retração das massas glaciais da cordilheira 
Tres Cruces é consistente com o aquecimento na 
região e que possivelmente está acompanhando 
processos de aquecimento atmosférico e da 
variabilidade climática regional. Um aumento da 
temperatura próximo à superfície da geleira elevará 
a altitude da isoterma de 0°C, aumentando a parte 
da massa de gelo exposta à chuva e, conse- 
qüentemente, diminuindo a área de acumulação de 
neve. Já nos períodos aquecidos do Pacífico Oriental 
(eventos El Niño), o aumento da temperatura pode 
ser explicado pela diminuição da nebulosidade (e 
precipitação) que caracteriza o fenômeno nos 
Andes Boliviano, intensificando o aporte de energia 
sobre a superfície glacial. 
 Permanecendo a atual tendência de 
aquecimento da atmosfera regional, torna-se crítico 
o manejo dos recursos hídricos, com o 
desenvolvimento de estratégias para adaptar as 
populações locais a um cenário futuro com a 
escassez d’água. 
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Investigation of Changes in the Tropical Andes Ice 
Masses 
 
ABSTRACT 
 

Using remote sensing techniques, this study 
surveyed a pilot area of the Bolivian Andes ice cover, 
located at the Tres Cruces Cordillera (67º22’—67º32’W e 
16º47’—16º09’S). Analyses of satellite imagery, 
cartographic data and estimates of ice thickness changes 
(differences in volume and elevation) have provided 
information on past front positions of some glaciers in this 
cordillera. Monitoring was carried out from 1975 to 2004 
(29 years) for the following glaciers: Jankho Loma, San 
Enrique, Laramkkota, Malla Chuma, Campanani, Jacha 
Pacuni and c5250, including a total ice covered area of 
13.7 km2. Generally, from 1975 onwards, glacier fronts 
receded. Maximum and minimum ice front retreats were 
437 m  (Laramkkota) and 181 m (San Enrique). The 
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mean retreat for the 7 studied glaciers was approximately 
12 m a-1.  On average, these glaciers lost 18% of their total 
areas over 29 years (i.e., a loss of approximately of 
0.009 km2 a-1). During this period, the c5250 glacier (0.48  
km2 in 1975) had the greatest relative loss (about 50% of 
its total area). On the other hand, the Campanani glacier, 
the largest one (4.26 km2 in 1975), lost the smallest 
proportional area (6% of its total area). The snow line in 
2004, determined at a 5,300 m altitude, was used to 
calculate the proportion between the accumulation and 
total areas in each glacier. All studied glaciers in 2004 had 
an accumulation area proportionally greater than 60%.  
Analyses of the elevation digital models (EDMs) point to a 
general reduction of the ice volume during the period, on 
average 1.55 m water equivalent a-1. The retreat of ice 
masses in Tres Cruces Cordillera is concomitant to regional 
atmospheric warming and to the general reduction of 
glaciers in the Tropics. 
Key-Words: Tropical Glaciers, remote sensing, climate 
change.  
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RESUMO 
 

Os modelos de fluxo de águas subterrâneas compõem, cada vez mais, a metodologia de trabalho visando quantificar 
os processos físicos em sistemas aqüíferos e prever seu comportamento a partir de cenários de interesse. A fundamentação 
teórica para aplicar tal metodologia inclui formular adequadamente um modelo conceitual e selecionar parâmetros hidráuli-
cos para descrever a variabilidade espacial e temporal do fluxo e do nível potenciométrico no domínio estudado. Neste artigo 
foram levantadas as fontes de erro mais comuns na definição das unidades hidroestratigráficas, na preparação do balanço 
hídrico e na definição do sistema de fluxo. No desenvolvimento do modelo numérico foram discutidas as incertezas referentes 
à aplicação de condições de contorno, erros decorrentes da discretização geométrica e temporal do modelo, bem como da solu-
ção numérica das equações governantes. Fontes de incertezas discutidas no texto foram exemplificadas sob o contexto do 
Sistema Aqüífero Guarani (SAG). 
 
Palavras-chave: fontes de erro, condições iniciais e de contorno, malha. 

 
INTRODUÇÃO 
 
 

O estudo da hidrologia subterrânea impõe al-
gumas dificuldades adicionais em relação à hidrolo-
gia de superfície por motivos intrínsecos ao meio. 
Estes motivos estão todos relacionados às condições 
naturais que estabelecem especificidades ao enten-
dimento do comportamento do fluxo subterrâneo e 
sua interação com o meio. As dificuldades adicio-
nais, entretanto, longe de estabelecerem uma im-
possibilidade ao seu estudo, têm representado um 
desafio estimulante aos pesquisadores que se dedi-
cam a desvendá-las ao longo de décadas. Tal interes-
se é plenamente justificado pela importância dos 
recursos hídricos subterrâneos (manancial e fluxo) 
para as atividades sócio-econômicas e ao estudo de 
conseqüências ambientais. 

Considerando comumente grandes extensões 
como objeto de estudo, bem como a variabilidade 
espacial do meio e o elevado custo de medições 
pontuais numerosas, o estudo sobre o manancial 
subterrâneo dá-se por um enfoque, em geral, menos 
hidráulico e mais hidrológico. Por estas razões está 
sujeito principalmente a determinações indiretas de 

seus parâmetros, variáveis e condições de contorno. 
Assim, a hidrologia subterrânea — representada pela 
hidrogeologia de aqüíferos — se caracteriza por a-
barcar um vasto e fértil campo propício à aplicação 
de simulações e modelos dos mais variados. A gran-
de variabilidade natural dos parâmetros hidráulicos, 
teoricamente contínuos, vinculados às formações 
que permeiam o fluxo subterrâneo e às tensões hi-
drológicas, permite aos pesquisadores numerosas 
considerações para simplificar este ambiente real, 
tornando efetivamente possível seu estudo como um 
todo. Essas simplificações compõem as bases do 
modelo conceitual adotado e implementado poste-
riormente no modelo matemático para simular o 
comportamento do aqüífero. A implementação 
destes modelos, entretanto, requer dados que pos-
suem incertezas associadas. O sucesso atribuído à 
execução desses modelos tem como um de seus 
parâmetros principais a avaliação das incertezas 
envolvidas nos seus dados e previsões. 

O objetivo deste texto é identificar e avaliar as 
fontes de incerteza e de erro, que envolvem as eta-
pas de construção e aplicação de modelos numéri-
cos de fluxo em aqüíferos, abrangendo dados, mo-
delo conceitual e modelo numérico. Foge ao seu 
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escopo a quantificação dessas incertezas. No entan-
to, são indicadas, ao final do texto, metodologias 
que abordam este tema. 
 
 
FONTES DE INCERTEZA ASSOCIADAS 
A INFORMAÇÕES PRÉVIAS  
 
 

Os conceitos de erro e incerteza possuem sig-
nificados distintos, todavia, estão muito ligados en-
tre si. A relação muito próxima entre ambos faz 
surgir, freqüentemente, confusão na atribuição de 
valores. Numa definição informal, o erro na deter-
minação de uma grandeza significa a diferença en-
tre o valor real (verdadeiro) da grandeza e o valor 
resultante de sua determinação. O valor verdadeiro 
de uma grandeza seria o valor obtido numa deter-
minação perfeita. Obviamente, os valores verdadei-
ros são indetermináveis por natureza, o que leva a se 
recorrer a valores convencionalmente verdadeiros, 
conhecidos como “valor atribuído” ou “melhor es-
timativa”. A incerteza, por sua vez, caracteriza o 
“grau de confiança” da determinação, sendo uma 
indicação dos limites máximos (superior e inferior) 
dos erros que possam ter sido cometidos na deter-
minação da grandeza.  

Considerando o exposto, direcionaremos, 
nesta seção, a atenção prioritariamente às fontes de 
erro, entretanto, não apenas aos erros ligados às 
medições, mas também aos erros relacionados à 
concepção típica de modelos de fluxo aplicados à 
água subterrânea. Esses erros são discutidos a seguir, 
no processo de determinação de variáveis e parâme-
tros hidráulicos, na definição do modelo conceitual 
e no desenvolvimento e implementação do modelo 
numérico. 
 
Incertezas relacionadas à determinação de 
parâmetros e dados de campo  
 
Cargas hidráulicas 
 

Os valores de carga hidráulica (h) sempre 
compõem o conjunto de informações a ser utilizado 
na implementação do modelo. Tratadas como variá-
veis, parâmetros, ou no estabelecimento de condi-
ções de contorno, são fundamentais na solução do 
problema direto ou em sua calibração. Em relação 
aos erros atribuídos à carga hidráulica, um conjunto 
de três circunstâncias mais significativas pode ser 
relatado: 
 

a) nas medições de cargas hidráulicas existem 
três fontes de erros experimentais: os de-
correntes dos instrumentos de medição, de 
operação ao estabelecer o nível da água e a 
medição da elevação deste nível em relação 
ao nível de referência; 

b) os dados com medidas de campo dos valo-
res de h podem refletir a presença de efeito 
transiente não previsto pelo modelo adota-
do. Tal efeito pode ser influenciado por di-
versos fatores como: quantidade e concen-
tração de locais de medição, tempo decor-
rido na tomada das medições, valores de 
recarga e descarga presentes na região de 
fluxo, bem como valores de parâmetros hi-
dráulicos e características geológicas; 

c) na implementação dos modelos numéricos, 
os valores de carga medidos pontualmente 
em poços ou piezômetros são atribuídos a 
células ou elementos da grade discretizada, 
representando regiões do espaço físico da 
área modelada. Entretanto, medidas de 
carga podem estar influenciadas por hete-
rogeneidades de pequena escala, que trans-
feridas para grandes regiões estabelecem 
erros na simulação das cargas. Esta fonte de 
erro é conhecida como efeito de escala 
(scaling effect) como discutido por Gelhar 
(1986). 

 
Apenas devido às fontes circunstanciadas no 

item (a) acima, sob condições “ideais” de experi-
mento, Anderson & Woessner (1992) afirmam que 
os erros são da ordem de poucos centímetros. Ape-
sar disso, estudos regionais podem gerar erros muito 
maiores a depender da precisão dos experimentos. 

Freqüentemente, os valores de h são utiliza-
dos pelos modelos a partir de mapas de nível freáti-
co, e até, simplesmente, de mapas planialtimétricos. 
As incertezas envolvendo os valores de h por estas 
fontes, principalmente em casos de grande escala, 
costumam ser maiores que aquelas decorrentes da 
determinação de h a partir de experimentos de 
campo, mesmo considerando-se as respectivas fontes 
de erro. Assim, é recomendável, principalmente 
quando da simulação de grandes áreas, a utilização 
de pontos amostrais com valores de h determinados 
em campo a partir de medidores de nível com auxí-
lio de altímetros e localizadores georeferenciados. 
Os valores assim obtidos servem para comparar da-
dos já existentes e permitir avaliar melhor a quali-
dade dos dados de carga hidráulica fornecidos ao 
modelo, sobretudo, estabelecendo uma melhor 



RBRH — Revista Brasileira de Recursos Hídricos Volume 15 n.3 Jul/Set 2010, 147-160 

 149

qualidade a esses valores utilizados como referência 
no processo de calibração.  
 
Fluxos 
 

As medidas de fluxo subterrâneo são, em ge-
ral, estimativas, uma vez que, com raras exceções de 
medições localizadas (medições de seepage em rios e 
lagos, Cey et al., 1998), fontes surgentes, fluxos de 
base e lateral - resultantes da contribuição de aqüí-
feros vizinhos, Cherkauer & McBide (1988) - e flu-
xos através do nível freático, são todos métodos in-
diretos de determinação. Devido a isso, estimativas 
de fluxo têm sido associadas a erros maiores que as 
associadas a cargas hidráulicas (de Vries & Simmers, 
2002). Essas são algumas das principais condições 
internas ou restrições nos modelos para solução do 
problema direto ou inverso. Os dados de fluxo, ob-
tidos de forma indireta, podem apresentar grandes 
desvios entre resultados, dependendo do método 
usado. Entretanto, pode-se obter uma faixa de varia-
ção plausível para os mesmos. Como exemplo, pode-
se citar as conclusões sobre a determinação do fluxo 
de base obtido a partir das técnicas indiretas, Recur-
sive Digital Filter e Smoothed Minima, nos trabalhos de 
Nathan & Mcmahon (1990) e Arnold et al. (1995). 

O fluxo através do nível freático estabelece a 
recarga direta do aqüífero, oriunda da precipitação, 
e é uma das mais importantes estimativas na defini-
ção do sistema de água subterrânea. Essa variável 
também pode estabelecer o volume de água que 
ascende do aqüífero diretamente à zona não-
saturada e à superfície, devido à evapotranspiração. 
Apesar de sua importância, não existe um método 
universalmente reconhecido para estimá-lo. Esses 
métodos podem ser caracterizados em dois grandes 
grupos: os que são baseados em modelos de balanço 
hídrico do aqüífero (Stoertz & Bradbury, 1989), e os 
que são baseados em modelos da zona não-saturada 
(Krishnamurthi et al., 1977). A idéia geral do pri-
meiro grupo é de que a taxa de recarga resulta de 
um balanço de massa entre o fluxo que entra e que 
sai do domínio de estudo. Nessa análise, a determi-
nação de variáveis como precipitação, evapotranspi-
ração, fluxo subsuperficial e variação no armazena-
mento têm importância fundamental. Em relação ao 
segundo grupo, os métodos se caracterizam por 
estimar a recarga a partir de dados de precipitação e 
infiltração local através da zona não-saturada. Adi-
cionalmente, esses dados podem compor modelos 
para a zona não-saturada, teoricamente mais com-
plexa, e que requerem mais parâmetros de campo 
que os modelos de zona saturada. Entre esses dados 
constam as informações de clima, solo e vegetação, 

enquanto o modelo deve ser capaz de considerar os 
principais fluxos envolvidos entre a precipitação na 
superfície e o nível freático do aqüífero (Figura 1). 
 

 
 

Figura 1 - Esquema conceitual de fluxo entre a superfície 
e o aqüífero (P— precipitação, ET — evapotranspiração, 

ES — escoamento superficial, I — Infiltração, 
Rt — recarga em trânsito e R — recarga do aqüífero) 

 
 

Ambas as abordagens precisam de dados em 
quantidade e qualidade suficientes à calibração dos 
modelos. Assim, incertezas adicionais podem ser 
atribuídas à estimativa do fluxo através do nível freá-
tico: 
 

a) aqüíferos com características comuns, apre-
sentam, em geral, significativas variações es-
paciais e temporais nas taxas de recarga e 
descarga através do nível freático (Steenhuis 
et al.,1985 e Stoertz & Bradbury, 1989), en-
tretanto, devido às dificuldades de obtenção 
de dados que permitam estabelecer essas ta-
xas para toda a área de interesse, é usual a-
tribuir uma distribuição espacial uniforme 
da taxa de recarga a um valor percentual da 
precipitação anual média. Resultados da ca-
libração de modelos de fluxo mostram, em 
geral, melhores resultados quando os mes-
mos incorporam a variação espacial da re-
carga por zonas, procedimento este tornado 
comum a partir da segunda metade da dé-
cada de 1980 (Anderson & Woessner, 
1992); 

b) outro aspecto a se considerar são os efeitos 
de escala produzidos pela inadequada dis-
cretização da malha e zoneamento dos da-
dos de precipitação. Tal efeito pode resul-
tar, até mesmo, em valores inversos de fluxo 
através de regiões do nível freático, em 
comparação com a estimativa realizada por 
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discretização da malha e zoneamento de 
precipitação mais adequados. 

 
Parâmetros hidráulicos 
 

As informações prévias acerca dos parâmetros 
hidráulicos condutividade hidráulica (K), transmis-
sividade (T) e coeficientes de armazenamento (Sx) 
são obtidas de testes de bombeamento e recupera-
ção, envolvendo um ou mais poços. A determinação 
de valores de condutividade hidráulica realizada a 
partir de medições hidrométricas de alcance pontu-
al, como as decorrentes da medição direta de seepage 
(drenagem surgente) e de slug-test (teste por eleva-
ção pontual da carga hidráulica em tubo-teste), 
utilizando mini piezômetros, conduzem freqüente-
mente a resultados com grande variação da conduti-
vidade, mesmo em áreas próximas entre si, em con-
seqüência da heterogeneidade pontual dos solos 
(Cey et al., 1998). A interpretação dos testes de 
bombeamento que determina a transmissividade 
local T também contém erros: assume usualmente a 
homogeneidade e isotropia na transmissividade e 
possui erros na medição do rebaixamento (ou as-
censão) do nível d’água no poço durante o teste. A 
interpretação é estabelecida por modelos teóricos 
que não representam corretamente as características 
do aqüífero. Na maioria dos casos, os valores de K 
são obtidos indiretamente da relação T=b.K, em que 
b é a espessura do aqüífero. Um dos maiores pro-
blemas, entretanto, é estabelecer a região do aqüífe-
ro sob influência do teste: se o teste é de curta dura-
ção, o espaço de influência pode ser da ordem de 
metros, se for de duração muito maior, esta influên-
cia pode ser de quilômetros. Mesmo conhecendo-se 
precisamente o tempo de duração do teste, não é 
possível determinar o referido espaço de influência 
com exatidão, uma vez que outras propriedades do 
meio interferem nesta determinação. Cita-se, por 
exemplo, o coeficiente de armazenamento Sx, um 
parâmetro a ser determinado e também associado a 
incertezas, porém, sujeito a variações muito menores 
que as de T. Contudo, sabe-se que dentro da região 
sob influência do teste, T obtida por solução analíti-
ca é, para tempos longos de teste, a média geométri-
ca das propriedades elementares do meio (Meier et 
al., 1998). Se a permeabilidade das rochas for consti-
tuída por uma cadeia de fraturas interconectadas, o 
espaço no qual T é determinada pode se tornar 
extremamente grande ou potencialmente infinito. 
Sua delimitação é estimada em função da distribui-
ção dos comprimentos da conectividade como veri-
ficado no trabalho de Bour & Davy (1998).  

Os valores de T são disponíveis localmente 
em apenas alguns pontos do aqüífero, formando um 
conjunto de algumas dezenas de pontos em 1000 
km2. Além disso, independentemente dos erros 
discutidos, não é surpreendente este parâmetro 
variar de cinco ordens de grandeza em aqüíferos 
regionais, p.ex., de 10-3 a 102 m2/d. Por outro lado, é 
preciso determinar a priori os valores de transmissi-
vidade em um número muito maior de pontos para 
levar à solução dos problemas direto ou inverso. 
Assim, torna-se necessário o “tratamento” dos dados 
de campo. A assimetria dos valores de T, observada 
experimentalmente, tem levado a se considerar uma 
distribuição log-normal para a mesma, permitindo 
que y = log(T) seja usada como variável, tratando o 
problema de sua variação por uma abordagem gaus-
siana. A necessidade de se completar o conjunto de 
informações — principalmente os valores de carga e 
parâmetros hidráulicos — a serem alocados a todos 
os pontos requeridos pelo modelo, bem como, a 
necessidade de avaliar sua incerteza associada, tem 
levado ao uso da geoestatística, promovendo um 
melhor ajuste entre os resultados observados em 
campo e gerados pelo modelo (Montenegro, et al. 
1999).  
 
Regime transiente 
 

Nas simulações transientes, torna-se necessá-
rio estabelecer o valor de armazenamento para cada 
ponto da malha. As cargas hidráulicas variam como 
resultado da transferência de água armazenada no 
meio poroso, daí a necessidade do modelo em espe-
cificar o parâmetro que descreve a capacidade do 
aqüífero em transferir água do armazenamento. 
Esta capacidade, conhecida como armazenamento, 
é representada por um dos parâmetros seguintes: 
armazenamento específico (Ss), coeficiente de armazena-
mento (S) ou rendimento específico (Sy). Numa descri-
ção sucinta dos mesmos, o coeficiente de armaze-
namento específico (Ss), usado em modelos tri-
dimensionais, é igual ao volume de água liberado do 
armazenamento por volume unitário de meio poro-
so por unidade de declínio na carga hidráulica; o 
coeficiente de armazenamento (S), usado em mode-
los bi-dimensionais, assumindo valores verticais mé-
dios, é igual ao volume de água liberado do armaze-
namento por unidade de área por unidade de de-
clínio na carga hidráulica, sendo S=b.Ss; o rendimen-
to específico (Sy), utilizado em aqüíferos livres, é 
igual ao volume de água liberado do armazenamen-
to por unidade de área por unidade de declínio na 
carga hidráulica. S e Ss indicam o volume de água 
liberado pela compressão da matriz do aqüífero e 
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expansão da água, enquanto Sy indica a água drena-
da pelo efeito gravitacional em resposta ao declínio 
do nível freático.  

Os valores de armazenamento obtidos de si-
tuações de campo não são facilmente determinados, 
e os valores S e Sy obtidos de testes de bombeamen-
to, sobretudo os de Sy (Neuman, 1979), são sujeitos 
a erros. Contudo, a variação de qualquer dos parâ-
metros de armazenamento é pequena comparada à 
variação da carga hidráulica (Tabela 1 a 3). Devido a 
esses aspectos, o armazenamento é, na prática, esta-
belecido como uniforme em cada unidade hidroes-
tratigráfica  de um aqüífero ou camada confinante, 
apresentando distribuição por zonas. Assim, a sua 
atribuição, uniforme ou estabelecida a partir de 
zonas, requer uma investigação iterativa entre os 
resultados do modelo numérico e as características 
observáveis e estimadas do aqüífero. 
 

Tabela 1 - Faixas de valor de condutividade hidráulica 
para diversos materiais (adaptado de Heath, 1983) 

 

 10-8   10-7  10-6  10-5    10-4  10-3   10-2   10-1    1      10    102    103   104

ROCHAS ÍGNEAS E METAM ÓRFICAS 

BASALTO

ARENITO 

XISTO 

ROCHAS CARBONATADAS 

ARGILA SILTE 

AREIA SILTOSA 

AREIA 

CASCALHO

não-fraturadas                                 fraturadas 

não-fraturado                                                            fraturado

fraturado      semiconsolidado 

não-fraturado   fraturado 

fraturada                               cavernosa

fina             grossa 

m.d-1 

 
 
 

Tabela 2 - Valor de armazenamento específico para 
diversos materiais (adaptado de Domenico, 1972) 

 

Material 
Armazenamento 
específico Ss (m-1) 

Argila 2,0x10-2 — 9,2x10-4 
Areia pouco densa 1,0x10-3 — 4,9x10-4 

Areia densa 2,0x10-4 — 1,3x10-4 
Cascalho arenoso 1,0x10-4 — 4,9x10-5 
Rocha fissurada 6,9x10-5 — 3,3x10-6 

Rocha sã menor que 3,3x10-6 
 

Tabela 3 - Valor de rendimento específico para diversos 
materiais (adaptado de Morris & Johnson, 1967) 

 

Material 
Rendimento 

específico Sy(-) 
Arenito fino 0,02 — 0,40 

Arenito médio 0,12 — 0,41 
Areia fina 0,01 — 0,46 

Areia média 0,16 — 0,46 
Areia grossa 0,18 — 0,43 

Cascalho fino 0,13 — 0,40 
Cascalho médio 0,17 — 0,44 
Cascalho grosso 0,13 — 0,25 

Silte 0,01 — 0,39 
Argila 0,01 — 0,18 
Xisto 0,22 — 0,33 

Rocha calcárea 0,00 — 0,36 
Erros na definição do modelo conceitual 
 

O objetivo do modelo conceitual é o de sim-
plificar a situação real, considerando processos hi-
drológicos mais simplificados, que permitam uma 
representação mais uniforme da geometria do aqüí-
fero e das formações geológicas, que compõe as 
unidades hidroestratigráficas. Teoricamente, entre-
tanto, quanto mais fiel for o modelo conceitual ao 
sistema de campo, mais preciso poderá ser o seu 
modelo numérico, sendo crítica a relação entre 
simplificação e precisão; falhas nas predições de 
modelos numéricos são freqüentemente atribuídas a 
erros no modelo conceitual. Esquematicamente, os 
erros atribuídos à construção do modelo conceitual 
podem ser identificados em três momentos: defi-
nindo as unidades estratigráficas, preparando o 
balanço hídrico e definindo o sistema de fluxo. 
 

a) Definindo as unidades hidroestratigráficas: as in-
formações geológicas oriundas de mapas 
geológicos, mapas de seções transversais, 
construção de poços, juntamente com as in-
formações das propriedades hidrogeológi-
cas, e eventualmente testes geofísicos, per-
mitem definir as unidades hidroestratigráfi-
cas. No processo de definição das unidades 
hidroestratigráficas, várias formações geoló-
gicas podem ser combinadas em uma única 
unidade estratigráfica ou uma formação ge-
ológica pode ser, p.ex., dividida em duas 
dessas unidades: aqüífero e camada confi-
nante. Entretanto, para que estas unidades 
definidas representem corretamente o 
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comportamento do aqüífero, é necessário 
que os parâmetros hidráulicos correspon-
dentes sejam conhecidos. Na prática, muitas 
vezes esses dados são escassos e com elevada 
estimativa de erro associada.  

b) Preparando o balanço hídrico: todo o sistema 
de fluxo (entradas e saídas) mais a variação 
no armazenamento, esperado para o domí-
nio relacionado ao aqüífero, deve compor o 
modelo conceitual. Assim, uma estimativa 
de cada uma das contribuições de fluxo de-
ve ser realizada, priorizando os dados com 
menor incerteza e sumarizando um balanço 
hídrico para mensurar inicialmente esses 
fluxos e a variação no armazenamento hí-
drico do sistema aqüífero. Como discutido 
na seção 0, as determinações de fluxo em 
aqüíferos estão associadas, em geral, a gran-
des fontes de incerteza. Enquanto a estima-
tiva de alguns fluxos pode ser realizada por 
diversos métodos, como o fluxo de base, ou-
tras, como a contribuição lateral de fluxo de 
aqüíferos vizinhos, são em geral estimadas 
pelo resultado do balanço hídrico. Durante 
o processo de calibração, este balanço hí-
drico, com as estimativas iniciais de campo, 
será comparado com o balanço hídrico cal-
culado pelo modelo. 

c) Definindo o sistema de fluxo: o sistema hidroes-
tratigráfico representa o cerne do modelo 
conceitual. É através dele que se estima o 
movimento de água subterrânea com base 
em informações hidrológicas tais como pre-
cipitação, evapotranspiração, drenagem su-
perficial (escoamento em rios) e runoff (es-
coamento total, incluindo as partes sobre o 
terreno e internamente ao mesmo), bem 
como pelos valores de carga hidráulica, para 
estabelecer o sistema geral do nível d’água. 
Tal sistema permite estimar as direções do 
fluxo subterrâneo. Uma forma muito utili-
zada para diminuir as incertezas sobre o sis-
tema de fluxo é a análise química da água. 
Dentre os métodos para inferir e mensurar 
a direção de fluxo (Swenson, 1968) (Krab-
benhoft et al., 1990) citam-se os que utilizam 
medidas de concentração de íons, comu-
mente: Ca+2, Mg+2, Na+ SO4

-2, HCO3
- e Cl-; de 

temperatura da água e pH. 
 
Erros no desenvolvimento do modelo numérico 
 

Na sua grande maioria, os modelos matemáti-
cos utilizados na simulação e análise de sistemas de 

água subterrânea são resolvidos por aproximações 
baseadas nos métodos numéricos de diferenças finitas 
(MDF) e elementos finitos (MEF). Pode-se, portanto, 
identificar erros associados ao modelo numérico 
decorrentes da solução numérica das equações dife-
renciais parciais (EDP), que representam o movi-
mento de fluxo no meio subterrâneo. Esses erros 
apresentam-se atuando conjuntamente, o que, em 
geral, dificulta a identificação dos mesmos. Entre-
tanto, para avaliar a qualidade da solução numérica, 
torna-se importante identificar as principais fontes 
de erro relacionadas ao modelo numérico.  
 
Erros de modelagem 
 

Nas representações do fluxo subterrâneo a-
través de um modelo numérico, estes erros são re-
presentados por simplificações nas EDPs, tais como 
a suposição de que alguns coeficientes são constan-
tes e que termos podem ser desprezados. Como 
exemplo, está a consideração de que T=cte em perí-
odos de tempo durante a simulação de problemas 
transientes.  

Os modelos de água subterrânea podem ser 
caracterizados de diversas formas, quanto à sua di-
mensionalidade (uma, duas ou três dimensões), 
temporalidade (estacionário ou transiente), unifor-
midade (isotrópico ou anisotrópico), homogenei-
dade (homogêneo ou heterogêneo), sistema de 
confinamento (confinado, livre, semiconfinado ou 
drenante), etc. Como variadas combinações entre 
essas características principais são possíveis, quanto 
mais geral e representativo das condições de campo 
for o modelo concebido, maiores serão as necessi-
dades por condições auxiliares (contorno e iniciais). 
Condições iniciais ou de contorno especificadas 
incorretamente, por “falta” ou “excesso”, freqüen-
temente fazem com que a solução não seja única ou 
fisicamente plausível, representando uma importan-
te componente dos erros de modelagem. 

Nos modelos de fluxo subterrâneo, as condi-
ções de contorno representam restrições hidrogeo-
lógicas definidas matematicamente por três conhe-
cidos tipos de condição (Figura 2): 
 

a) carga especificada (condição de 1o tipo ou 
de Dirichlet), para a qual as cargas hidráu-
licas são conhecidas ou atribuídas, h = ho, 
aplicável principalmente para representar 
a carga em pontos do aqüífero, podendo 
coincidir com o nível de corpos d’água 
(rios, lagos , etc); 
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b) fluxo especificado (condição de 2o tipo ou de 
Neumann), para a qual o fluxo normal, q, 
através do contorno é conhecido, 

 

n
hKq r

∂
∂

−=             (1) 

 
(caso unidimensional), aplicável, entre ou-
tros, na representação de divisores de água 
do aqüífero, fluxo lateral oriundo de aqüí-
feros vizinhos e fluxo de saída do aqüífero 
na região de exutório da bacia;  

c) fluxo dependente de carga, ou carga-
dependente (condição de 3o tipo, Robin 
ou mista), para a qual o fluxo através do 
contorno é calculado em função de um va-
lor de carga conhecido. Sua caracterização 
matemática é dada pela definição da com-
binação linear das duas condições anterio-
res, 

 

βα =+
∂
∂ h
x
hK            (2) 

 
Essa expressão representa a situação de fluxo 

dependente da diferença de cargas entre o aqüífero 
(h) e sua correspondente vizinhança externa, carga 
fonte (ho), separadas por uma camada ou interface 
semipermeável,em que '/' BK−=α e '/' BKho−=β , 

sendo K’ e B’, respectivamente, a condutividade 
hidráulica e espessura da camada semipermeável 
(Bear, 1979). Assim, em situações práticas, a expres-
são 2 é substituída pela expressão equivalente, 
 

'
)(

σ
hhq o −=            (3) 

 
em que σ’= B’/K’ representa a resistência hidráulica 
da camada. Esse fluxo é também conhecido como 
leakage (drenança) e essa condição é utilizada na 
prática para representar diversas situações, como o 
fluxo entre aqüíferos drenantes separados por ca-
madas semipermeáveis, fluxo de base ao longo de 
corpos d’água tendo como interface semipermeável 
o sedimento dos respectivos leitos, drenos e evapo-
transpiração dependente do nível freático.  

Todas as opções mencionadas para represen-
tar condições de contorno podem ser utilizadas 
também no interior do domínio para simular fontes 
ou contornos internos (por exemplo, para simular 
rios, lagos drenos, etc, localizados no interior da 

malha). Segundo Anderson & Woessner (1992), a 
distinção entre as condições de contorno e condi-
ções internas, para o caso de cargas especificadas, é 
por vezes tênue. Como exemplo, o caso de um rio 
que atravessa o domínio do problema, simulado por 
uma condição interna totalmente penetrante, signi-
fica, na prática, o estabelecimento de dois domínios 
que podem ser tratados de forma independente 
pela condição de contorno do 3o tipo. Entretanto, 
caso o rio não esteja em condição inteiramente pe-
netrante, ele será mais apropriadamente simulado 
no interior do domínio como condição interna atri-
buída como fonte. 
 
Características e incertezas envolvendo aplicações 
das três condições de contorno  
 

Após o estabelecimento do modelo conceitu-
al, as condições de contorno a serem especificadas 
possuem incertezas não apenas quanto a sua inten-
sidade ou valor, mas também quanto a sua distribui-
ção espacial. Assim, é preferível utilizar as condições 
de contorno físicas visíveis, como extensão de cor-
pos d’água, afloramentos impermeáveis etc. Esses 
contornos físicos são mais facilmente especificados 
espacialmente e as correspondentes inferências 
quantitativas feitas pelas condições de contorno 
hidráulicas menos sujeitas a erros. As demais condi-
ções de contorno, como os fluxos do sistema sinali-
zados pela topografia, são características transitórias 
que podem variar localmente ou mesmo desapare-
cer completamente com a variação de condições 
hidrológicas, embora os divisores de aqüíferos regi-
onais sejam, em geral, mais permanentes que os 
demais contornos hidráulicos (Zheng et al.1988). 

Ressalvas são feitas à simulação de rios em 
modelos regionais utilizando a condição de contor-
no de 1o tipo, como no trabalho de Jorgensen 
(1989), no qual tal procedimento levou a erros sig-
nificativos na determinação de cargas hidráulicas 
nas zonas vizinhas aos rios. 

Apesar de um modelo conceitual, ocasional-
mente, poder ser inteiramente especificado por 
condições de 2o tipo (ver modelo representado pela 
Figura 2 (a), ignorando-se a condição de contorno 
em “P”), esse procedimento inviabiliza a unicidade 
na solução das equações diferenciais governantes. 
De forma mais direta, significa que a solução do 
problema estacionário fica sem uma referência de 
elevação para o cálculo dos valores de carga hidráu-
lica, sendo necessário pelo menos um ponto de 
contorno com a condição de carga especificada. 

Para a simulação de corpos d’água parcial-
mente penetrantes pode-se usar a condição de 



Incertezas nos Modelos de Fluxo Subterrâneo 

 154

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(a) (b) (c) 
 

Figura 2 - Condições de contorno de um aquífero na bacia:  
(a) A bacia de um aqüífero delimitada pelo perímetro ABCDE, coincidente com o divisor de águas do aqüífero, 

ao longo do qual é especificada a condição de contorno de fluxo nulo. No trecho AE é aplicada a condição 
de fluxo especificado de saída do aqüífero, e em P pode ser utilizada a condição de carga especificada no rio.  

(b) Aplicação da condição de carga especificada coincidente com o nível dos rios (seção transversal BD da bacia). 
(c) Aplicação da condição de fluxo dependente da carga para representar o efeito de drenança nos rios 

parcialmente penetrantes (seção transversal BD da bacia). 
 
 
contorno de carga-dependente, leakage (equação 0). 
Esta opção, entretanto, requer a atribuição da carac-
terística hidráulica de cada trecho ao longo do cor-
po d’água, além da especificação dos respectivos 
valores de carga hidráulica da fonte, para cada pon-
to da malha. Nos casos em que se pode utilizar am-
bas as condições de contorno, apesar da aparente 
vantagem da condição de 1o tipo em relação à de 3o 
tipo, a melhor escolha só é estabelecida após a cali-
bração do modelo. 
 
Aplicação de condições iniciais 
 

As condições iniciais constituem o segundo 
grupo de condições auxiliares a serem definidas 
durante o procedimento de construção de modelos 
transientes as quais, igualmente às condições de 
contorno, estão associadas a incertezas. As condições 
iniciais são representadas pela distribuição de carga 
hidráulica para todo o sistema no início da simula-
ção e fornecem um cenário do estado estacionário 
calibrado do aqüífero, servindo como referência 
inicial à evolução das simulações transientes. 
Segundo Franke et al. (1987), a relevância da quali-
dade destes dados calibrados é de que o modelo 
hidrológico e seus parâmetros estarão consistentes 
entre si e a resposta do modelo nos primeiros inter-
valos de tempo refletirá corretamente a propagação 
das tensões hidrológicas. Por outro lado, um aspecto 
a se considerar é quanto ao nível de interação entre 

as tensões hidrológicas no domínio do aqüífero e as 
condições de contorno estabelecidas inicialmente e 
consideradas constantes num período de tempo. Ao 
longo do período de simulação, deve-se verificar as 
possíveis mudanças no fluxo ou cargas nas seções, 
tidas como contorno do aqüífero modelado, devido 
à ação de tensões hidrológicas, como o bombea-
mento de poços. Essas tensões impostas ao sistema 
podem causar, p.ex., um deslocamento no divisor de 
águas do aqüífero efetivamente considerado pelo 
modelo. Segundo Anderson & Woessner (1992), 
nestes casos, a solução pode apresentar grandes 
diferenças se o contorno é fixado na antiga posição 
do divisor de águas do aqüífero a partir da imposi-
ção da condição de fluxo nulo (condição de 2o ti-
po). De modo geral, isso vale para os casos nos quais 
as tensões hidrológicas internas se propagam até os 
contornos. Uma sugestão apresentada por de Mar-
sily (1986) para avaliar essa influência, é checar as 
variações das taxas de fluxo através dos contornos 

com condições de carga especificada, 
oht

q
∂
∂

, e che-

car as variações temporais de carga nos contornos 

com condições de fluxo especificado, 
oqt

h
∂
∂

. As 

variações devem indicar valores nulos ou muito bai-
xos ao longo de todo o período simulado, compro-



RBRH — Revista Brasileira de Recursos Hídricos Volume 15 n.3 Jul/Set 2010, 147-160 

 155

vando a manutenção das características gerais do 
sistema.  
 
Erros de discretização geométrica e temporal 
 

A solução numérica não gera soluções contí-
nuas como as analíticas, mas sim valores para pontos 
determinados. Trata-se, portanto, de uma etapa 
fundamental na solução numérica de um problema 
específico a escolha dos pontos para os quais a solu-
ção será obtida. Isso é determinado pela discretiza-
ção do domínio do modelo representado pela ma-
lha. O ajuste deficiente entre partes do domínio 
modelado e a malha adotada impõem dificuldades 
maiores quando da atribuição de valores, p.ex. flu-
xo, aos respectivos pontos desse domínio. Nesse 
processo, é comum a determinação de valores em 
pontos da malha a partir da interpolação de valores 
vizinhos. Como exemplo, a Figura 3 ilustra uma 
malha comumente utilizada no MDF, onde a fron-
teira F não está alinhada às linhas x = cte e y = cte do 
sistema de coordenadas cartesiano; o cálculo da 
componente de fluxo q normal à F no ponto P exige 
interpolações, tendo como informação valores de 
pontos adjacentes a P, introduzindo imprecisões que 
podem diminuir a qualidade da solução numérica.  

 

 
 

Figura 3 - Fronteira não alinhada ao sistema de 
coordenadas 

 
O refinamento da malha é, em geral, o pro-

cedimento comumente utilizado para minimizar 
este problema, com o respectivo aumento do custo 
computacional da solução numérica. Entretanto, em 
se tratando de um domínio com contorno bastante 
irregular, o MEF permite o uso de malhas não-
estruturadas estabelecendo um melhor ajuste entre a 
malha e o domínio. As malhas estruturadas introdu-
zem dificuldades quando a geometria do problema 
apresenta apêndices que não permitem que o do-

mínio físico seja mapeado em um único bloco. A 
Figura 4 mostra exemplos dessas malhas que, em 
uma rápida definição, podem ser descritas por pos-
suírem os vértices, cada qual, com vizinhança local 
isomorfa - caso de malhas estruturadas (Figura 4b). 
Em duas dimensões corresponde, na maior parte 
dos casos, a uma grade quadrada deformada por 
alguma transformação de coordenadas. As malhas 
não-estruturadas (Figura 4a) podem apresentar vizi-
nhos locais arbitrariamente variados. Em geral, cor-
respondem a triangulações com vizinhança local 
não-isomórfica. 
 
 

(a) (b) 
 

Figura 4 - Exemplo de malha bi-dimensional: 
(a) não-estruturada e (b) estruturada 

 
 
 

A escolha da malha também pode influir de-
cisivamente na qualidade da solução numérica. Um 
exemplo disto é a utilização de dois pontos muito 
próximos numa malha onde a distância média entre 
os pontos é significativamente maior, podendo in-
duzir a erros significativos na solução final do pro-
blema. Matematicamente, isso é interpretado como 
a inclusão de uma quase-singularidade na matriz 
(dois pontos com mesma equação), dificultando a 
solução do sistema de equações. Este efeito ocorre, a 
princípio, com malhas não-estruturadas, entretanto, 
códigos automatizados para geração de malhas dis-
põem de diversas técnicas com o objetivo de mini-
mizar a ocorrência do exemplo mencionado.  

Assim como a construção da malha, a discre-
tização do tempo pode influenciar fortemente a 
solução em modelos transientes. Esta discretização 
corresponde à escolha do intervalo de tempo, (∆t), 
que separa os instantes de cada solução numérica 
para o conjunto total de pontos da malha. Em ter-
mos ideais, é desejável o menor espaçamento nodal 
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(∆x) e o menor intervalo de tempo (∆t) para que a 
representação numérica se aproxime melhor da 
representação analítica da equação diferencial go-
vernante. Na prática, entretanto, é mais viável a 
utilização de intervalos de tempo maiores, baseados 
inicialmente em critérios de estabilidade da solução 
numérica. A escolha de ∆t pode também ser influ-
enciada pelas necessidades especificas do código 
computacional a ser utilizado. Uma sugestão apre-
sentada por de Marsily (1986), aplicável ao MDF, é a 
de iniciar atribuindo a ∆t o máximo valor para a 
formulação explícita (formulação menos estável que 
a implícita), que para a simulação bi-dimensional de 
um aqüífero confinado, homogêneo e isotrópico 
vale 
 

( ) ( ) 2
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         (4) 

 
em que T e S são os parâmetros de transmissividade 
e armazenamento, ∆x e ∆y os espaçamentos da ma-
lha nas direções ortogonais x e y. Outros aspectos da 
modelagem, como o interesse em determinar a so-
lução logo após o início da aplicação de tensões 
hidrológicas, contribuem para estabelecer o valor de 
∆t nas simulações. Resultados obtidos de simulações 
transientes que chegam próximas de situações esta-
cionárias podem, em geral, utilizar maiores interva-
los de tempo. Tal procedimento decorre da melhor 
aproximação entre as soluções numérica e analítica 
verificadas para um maior número de intervalos de 
tempo de simulação. Apesar dos modelos de fluxo 
serem pouco susceptíveis a oscilações em relação a 
modelos de transporte, a escolha inadequada de ∆t 
pode provocar a obtenção de resultados com oscila-
ções que não correspondem à realidade (Anderson 
& Woessner, 1992). 

Considerando-se o exposto, a prudência em 
relação à definição de ∆t sugere uma investigação a 
partir dos resultados obtidos da simulação desejada. 
O maior valor obtido de ∆t, para o qual não gere 
variações significativas nos resultados, pode ser to-
mado como o melhor valor.  
 
Erros na solução numérica 
 

Os erros referentes à solução numérica estão 
associados aos processos de aproximação numérica, 
convergência e arredondamento, inerentes às técnicas 
numéricas de solução. Associados à aproximação 
numérica estão os erros incorridos no processo de 
representação das equações diferenciais parciais em 

equações algébricas que, p.ex., no MDF representa o 
erro de truncamento das séries de Taylor emprega-
das na representação dessas equações. Nessa repre-
sentação, aumentando-se a ordem de aproximação — 
p.ex. de O(∆x) para O(∆x)2 — reduz-se esses erros, 
entretanto, o aumento continuado da ordem não 
garante a melhoria da qualidade da solução numéri-
ca, uma vez que isso torna a solução numérica mais 
sujeita a instabilidades, a depender do grau de refi-
namento da discretização geométrica utilizada. Os 
erros de convergência são definidos como a diferen-
ça entre a solução fornecida pelos métodos numéri-
cos iterativos e a solução exata das equações algébri-
cas. Diminuindo-se a tolerância do critério de con-
vergência, pode-se reduzir esses erros com o aumen-
to do custo computacional no cálculo da solução 
numérica. Os erros de arredondamento, devido à 
representação finita dos números pelo computador, 
têm, contudo, seu efeito minimizado pela utilização 
de precisão aumentada na representação aritmética 
desses números, procedimento esse tornado viável, 
devido às atuais configurações comumente disponí-
veis de hardware dos computadores. 
 
Aplicação de elementos de modelagem — 
aspectos de incerteza  
 

Como forma de exemplificar aspectos de in-
certeza dos elementos que compõem os modelos de 
fluxo de água subterrânea é considerado o Sistema 
Aqüífero Guarani (SAG), localizado no centro leste 
da América do Sul, com extensão de 1,2 milhão de 
km², cabendo à porção brasileira 70% dessa área, 
localizada ao longo da Bacia do Rio Paraná (Figura 
5).  

Uma das principais fontes de incerteza na 
construção desses modelos corresponde à recarga 
do aqüífero (Wendland et al., 2007; Rabelo e Wen-
dland, 2009). No exemplo em questão, a recarga 
natural ocorre segundo dois mecanismos principais: 
por meio de infiltração direta das águas de chuva, 
na área de afloramento, e de forma retardada em 
parte da área confinada, por infiltração vertical 
(drenança) ao longo de descontinuidades das ro-
chas do pacote confinante, onde a carga piezomé-
trica favorece os fluxos descendentes. A disposição 
geral das áreas sujeitas a essas duas formas de recar-
ga no SAG é apresentada na Figura 5. As sub-bacias 
nessas zonas consideradas de afloramento, contudo, 
apresentam comumente alguma parcela de condi-
ção mista de recarga decorrente de camadas confi-
nantes (Corrêa, 1995). Tal condição é estabelecida 
pela presença intercalada de rochas confinantes, 
caracterizadas por rochas basálticas fraturadas da 
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Formação Serra Geral sobre o Aqüífero Guarani, 
majoritariamente composto por rochas sedimenta-
res da Formação Botucatu sobreposto à Formação 
Pirambóia. Contudo, fora das referidas zonas de 
afloramento do Aqüífero Guarani encontram-se, 
freqüentemente, zonas onde o nível da superfície 
potenciométrica é superior ao topo dos reservató-
rios sedimentares, invertendo o fluxo. Assim, as 
rochas vulcânicas da Formação Serra Geral funcio-
nam também como reservatórios, além de seu cará-
ter de barreira hidráulica (Rosa Filho et al., 2003). 
Considerando-se essas possibilidades de fluxo, tem-
se que o comportamento hidráulico do Aqüífero 
Guarani estabelece incertezas ainda na elaboração 
do modelo conceitual, devido à distribuição das 
referidas formações geológicas. A minimização deste 
problema caminha no sentido de se conhecer me-
lhor a conexão hidráulica entre os Aqüíferos Serra 
Geral e Guarani, estudo realizado principalmente 
através da aplicação de métodos hidroquímicos, 
isotópicos ou geofísicos (Portela Filho et al., 2002).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5 - Localização do Aqüífero Guarani e a distribui-
ção de suas áreas de afloramento (bordas escuras). 

 
 

Qualquer que seja a ocorrência dessas forma-
ções, consideradas pelo modelo, é necessário estabe-
lecer a distribuição dos respectivos parâmetros hi-
dráulicos, p.ex. K, T e S. Na aplicação de modelos 
no SAG, parte desses dados está disponível, conside-
rando-se o número de trabalhos nele realizados, 
dada a sua grande importância sócio-econômica. 
Entretanto, faz-se necessário dados de qualidade 
assegurada, comumente para fins de calibração do 
modelo ou estabelecimento de suas condições auxi-
liares. Assim, uma das formas práticas e usuais para 
determinação desses parâmetros é através do méto-
do Theis-Jacob, que utiliza as curvas de rebaixamen-
to e recuperação obtidas de testes de bombeamento 
de poços, determinando diretamente os valores de T 
e S e estimando K pela relação T=b.K. Os valores de 
T e S obtidos por esse método não estão isentos de 
aproximações grosseiras devido aos passos de mani-
pulação gráfica (Piuci & Diniz, 1985). Apesar dessas 
fontes de erro serem bastante reduzidas quando da 
utilização de aplicativos que automatizam a interpre-
tação de testes de bombeamento baseados em mé-
todos como o de Theis-Jacob, persistem ainda os 
erros decorrentes dos aspectos aproximativos ine-
rentes a esses métodos, como discutido anterior-
mente. Esses aplicativos são comumente escolhidos 
e aplicados aos testes de bombeamento a partir de 
sua capacidade, adequação às características gerais 
do aqüífero e às condições  operacionais  disponí-
veis (1). Planilhas formatadas com o mesmo fim en-
contram-se disponíveis por meio eletrônico (2). 

Os dados obtidos de S, contudo, são um indi-
cador da ocorrência de formações com característi-
cas predominantemente confinadas ou livres, auxili-
ando na definição ou reformulação das unidades 
hidroestratigráficas e do modelo conceitual. Isto é 
realizado a partir do conjunto de dados de S, verifi-
cando-se a aderência dos mesmos aos valores típicos 
de Sy ou Ss (Tabela 2 e Tabela 3). 
 A melhor condutividade hidráulica da For-
mação Botucatu em relação à Formação Pirambóia 
(Tabela 4), estabelece a necessidade de se estimar 
uma distribuição dos parâmetros hidráulicos ao 
longo da espessura do Aqüífero Guarani através 
destas formações. Um valor médio para esses parâ-
metros é atribuído pelos modelos bi-dimensionais 
                                                        
 
 
 
 
(1) Disponível em 06/2009: <http://www.ggsd.com/index.htm> 
 
(2) Disponível em 06/2009: 

<http://water.usgs.gov/software/ground_water.html>  
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horizontais, enquanto que para os modelos tri-
dimensionais ou bi-dimensionais de perfil podem 
ser alocados valores variáveis. Qualquer que seja a 
opção pela dimensão do modelo aplicado, a simula-
ção das características hidráulicas, dada à presença 
dessas formações, configura fontes de incerteza. 
Para uma caracterização mais adequada, é necessá-
rio levantar as características hidráulicas e estratigrá-
ficas da área de estudo. Entretanto quando os dados 
são muito localizados (pontuais), em comparação à 
área de estudo, mostram-se inadequados à simula-
ção do Aqüífero (Vives et al., 2001), sendo um e-
xemplo do processo conhecido como scaling effect. 

Os modelos numéricos aplicados como mode-
los de fluxo de águas subterrâneas compõem, cada 
vez mais freqüentemente, a metodologia de traba-
lhos em hidrogeologia visando quantificar os pro-
cessos dos sistemas aqüíferos e prever seu compor-
tamento a partir de cenários de interesse. Os meios 
para aplicar tal metodologia incluem formular ade-
quadamente um modelo conceitual e selecionar 
parâmetros hidráulicos para descrever a variabilida-
de espacial e temporal do sistema de fluxos e do 
nível potenciométrico no domínio do modelo. Clas-
sificadas aqui como fontes de incerteza associadas a 
informações prévias, esses elementos foram avalia-
dos e sintetizados, bem como, indicadas comple-
mentações ao estudo de incertezas. 
 

Tabela 4 - Propriedades hidráulicas das formações 
Botucatu e Pirambóia (adaptado de Araújo et al., 1999) 

 

 
 
Síntese e indicação de abordagens complementares 
 

As cargas hidráulicas, fluxos e parâmetros hi-
dráulicos contribuem com incertezas devido aos 
aspectos de medição ou estimativa de características 
hidráulicas e geológicas do aqüífero. Sugestões fo-
ram propostas para melhorar a qualidade dos con-
juntos de dados a serem utilizados pelos modelos e 
destacada a maior variabilidade das estimativas de 
fluxo, em especial, aquelas relacionadas à recarga. 

Na construção dos modelos conceituais foram 
levantadas as fontes de erro mais comuns na defini-
ção das unidades hidroestratigráficas, na preparação 
do balanço hídrico e na definição do sistema de 
fluxo, sendo destacada a simplificação de estruturas 
estratigráficas devido ao desconhecimento de parâ-
metros hidráulicos das correspondentes camadas. A 
melhoria da qualidade do balanço hídrico e da de-
finição, a priori, da direção do sistema de fluxos foi 
relacionada a dois aspectos: à priorização de com-
ponentes de fluxo de menor incerteza e à utilização 
de técnicas auxiliares - como as que processam aná-
lises físico-químicos da água.  

No desenvolvimento do modelo numérico fo-
ram discutidas as incertezas referentes à aplicação 
de condições auxiliares, erros decorrentes da discre-
tização geométrica e temporal do modelo, bem 
como de sua solução numérica. Características e 
restrições na aplicação de condições de contorno 
foram avaliadas, indicando a diminuição de incerte-
zas na aplicação das mesmas quando priorizadas sua 
utilização sobre contornos visíveis, como corpos 
d’água e afloramentos, em relação aos contornos 
mais susceptíveis a variações hidrológicas. Ao longo 
das simulações transientes, tensões hidrológicas, 
como bombeamentos de poços, podem alterar con-
dições de contorno e comprometer significativa-
mente os resultados, sendo sugeridos procedimen-
tos avaliadores desse efeito. Na discretização das 
malhas foram avaliadas a qualidade de sua distribui-
ção e a capacidade de representação dos domínios, 
bem como sua contribuição no esforço computacio-
nal para a obtenção da solução numérica. A avalia-
ção da qualidade da discretização temporal sugere o 
maior incremento de tempo, para o qual variações 
significativas na solução numérica não sejam gera-
das. 
 
Abordagens complementares a serem investigadas 
 

De modo complementar, a atribuição de pa-
râmetros ao modelo de fluxo pode ter sua qualidade 
aumentada a partir da utilização de técnicas geoesta-
tísticas. Dentre elas, a técnica de interpolação, kri-
ging, é a mais utilizada como forma de estimar o 
valor de parâmetros hidráulicos para além dos locais 
de medição, bem como quantificar a incerteza asso-
ciada a esse conjunto de dados e avaliar seu grau de 
anisotropia. Todos esses procedimentos são feitos a 
partir da análise de variância dos referidos dados. A 
subdivisão da hidrologia que utiliza a geoestatística 
com abordagem probabilística, também conhecida 
como hidrogeologia estocástica, permite investigar o 

Variável 
Formação 
Botucatu 

Formação 
Pirambóia 

Espessura (m) 4—484 25-770 
Espessura média (m) 138 139 
Porosidade (%) 17-30 14-24 
Condutividade hidráu-
lica média (m/d) 

8,7 1,9 

Transmissividade 
(m2/d) 

2,4-552 - 



RBRH — Revista Brasileira de Recursos Hídricos Volume 15 n.3 Jul/Set 2010, 147-160 

 159

efeito da incerteza do conjunto de dados nas predi-
ções do modelo. 

O sucesso de um modelo é avaliado princi-
palmente pela qualidade de sua calibração, deter-
minando o ‘melhor’ conjunto de parâmetros hi-
dráulicos para uma definição de modelo conceitual. 
A calibração automática feita por aplicativos como o 
PEST (2009), contudo, em muitos casos, leva a mais 
de um conjunto de parâmetros que reproduz valo-
res observados. O uso de funções objetivo tem sido 
implementado nesses aplicativos, buscando minimi-
zar as diferenças entre os dados gerados pelo mode-
lo e os dados de campo. 
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Uncertainties in Groundwater Flux Models 
 
ABSTRACT 
 

Groundwater models are increasingly used as the 
methodology to quantify physical processes in aquifers and 
to estimate behavior in different scenarios. The basic theory 
includes formulation of the conceptual model and defini-
tion of hydraulic parameters in order to describe the spatial 
and temporal variation of flux and potentiometric head in 
the domain. In this work the most common errors in the 
definition of hydrostratigraphic units, preparation of water 
balance and definition of the flux system were described. In 
numerical model development, uncertainties concerning 
boundary condition definition, geometric and temporal 
discretization, as well as numerical solution of the govern-
ing equations were presented. Examples of sources of uncer-

tainly were discussed in the context of the Guarani Aquifer 
System (GAS). 
Key-words: sources of error, initial and contour conditions, 
grid. 
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RESUMO 
 

Banhados temporários são ecossistemas alternativos formados em decorrência de irrigação de extensas áreas utiliza-
das para o cultivo de arroz. Essas áreas, como os demais banhados, são consideradas emissoras potenciais de gases de efeito 
estufa. O objetivo desse estudo foi avaliar a capacidade dos banhados temporários em produzir gases contribuintes do efeito 
estufa (CH4 e CO2) em duas áreas de cultivo de arroz irrigado, uma área com solo arenoso e outra área com solo argiloso. Os 
valores médios observados para a produção de CH4 foram mais elevados na área arenosa, quando comparados com a área 
argilosa. Essa área apresentou taxas de produção de CO2 mais elevadas, quando comparados com a área arenosa. No entan-
to, a análise simultânea da produção de CH4 e de CO2 mostrou diferença significativa (p<0,05), através de análise de vari-
ância, nas incubações de 5 dias, na área argilosa.  De acordo com a área cultivada de ambas as quadras, os valores médios 
de produção de gases foram de 7,9 g CH4-C ha-1 ano-1 e de 81,6 g CO2-C ha-1ano-1 no sedimento da área arenosa. A área 
argilosa obteve uma produção de 5,0 g CH4-C ha-1ano-1 e de 99,5 g CO2-C ha-1ano-1. Os dados obtidos evidenciam que alte-
rações nos ecossistemas, mesmo que por um período determinado de tempo como, por exemplo, a formação de banhados tempo-
rários, torna esses locais importantes emissores de gases que contribuem para a formação do efeito estufa, em áreas subtropi-
cais. 
 
Palavras-chave: banhados temporários, sedimento, CH4, CO2. 

 
INTRODUÇÃO 
 
 

Em áreas tropicais e temperadas, muitos ba-
nhados naturais estão sendo transformados em 
campos de cultivo de arroz. Esses ecossistemas co-
meçaram a ser estudados, nos últimos anos, em vir-
tude de seu grande potencial para emissão de gases 
contribuintes do efeito estufa, decorrentes do seu 
permanente alagamento (Allen Jr. et al, 2003; Ro-
ehm, 2005).  

O sedimento dos campos de arroz apresenta 
as condições ideais para o processo de metanogêne-
se (Roehm, 2005), onde os microrganismos respon-
sáveis por esse processo convertem uma faixa relati-
vamente estreita de substratos simples à metano 
(Zinder, 1998). O sedimento dessas áreas alagadas é 
caracterizado pela presença de uma zona anaeróbi-
ca subsuperficial produtora de metano, e de uma 
zona superficial aeróbica de oxidação desse gás 
(Whalen, 2005). A emissão de metano constitui o 
resultado líquido de processos bacterianos opostos: 
produção em microambientes anaeróbios (realizado 

por organismos metanogênicos) e consumo e oxi-
dação em microambientes aeróbios (realizado por 
organismos metanotróficos), ambos ocorrendo se-
qüencialmente e coincidentemente nesses ambien-
tes alagados (Neue, 1997). Em torno de 20 a 40% do 
metano produzido no solo anaeróbico dos banhados 
é oxidado na rizosfera e nas camadas óxicas superfi-
ciais, durante o transporte difusivo para a superfície 
do solo. Os organismos metanotróficos atuam como 
reguladores, interceptando o metano difundido ao 
longo desse gradiente de concentração (Whalen, 
2005). 

Apesar da fração do metano oxidada por 
metanotrofos na interface água/sedimento desses 
ambientes, a maior parte do gás produzido é libera-
da para a atmosfera, alcançando entre 0,3 e 144 
mmol C m-2 d-1 (Roehm, 2005). O processo de libe-
ração de gás metano pelos banhados, resultado do 
efeito líquido da produção e do consumo microbia-
no, representa um componente significativo no 
incremento de CH4 atmosférico e sua taxa de emis-
são encontram-se em torno de 100 mg m-2 d-1. Ainda, 
as estimativas de emissão anual de CH4 dos banha-
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dos para a atmosfera são de 145 Tg CH4, ou 25% da 
emissão total proveniente de todas as fontes naturais 
e antropogênicas (Whalen, 2005).  

A transferência de metano para a atmosfera, 
nos banhados, ocorre pelos mecanismos de difusão, 
ebulição e transporte através do aerênquima das 
plantas vasculares (Whalen, 2005), além do meca-
nismo de estocagem (acumulação) do mesmo (Bast-
viken et al, 2004). Destes, a contribuição do trans-
porte por bolhas mostrou ser o mais importante, em 
lagos e planícies de inundação, respondendo por 
cerca de 90% da emissão total desse gás, e relacio-
nando esse processo à profundidade d’água (Marani 
& Alvalá, 2007). No sedimento, o metano pode ser 
exportado através do mecanismo de ebulição ou por 
difusão (Bastviken et al, 2004). 

A mineralização anaeróbica de carbono é o 
principal regulador da produção de metano no 
sedimento (Segers e Kengen, 1998). A conversão 
anaeróbica dos carbohidratos à CO2 e CH4 é muito 
mais exergônica1 que sua conversão à CO2 e H2. A 
diferença na entalpia livre entre produção de H2 e 
produção de CH4 representa um nicho ecológico 
importante para microrganismos metanogênicos 
pertencentes ao domínio Archaea (Conrad, 1999).  

A emissão de gases a partir dos banhados 
normalmente apresenta uma grande variação sazo-
nal e temporal, resultado da variação dos fatores 
ambientais que regulam os processos microbianos 
envolvidos nesses fluxos (Liikanen et al, 2006). Nas 
lavouras de arroz, as taxas de emissão de metano 
ocorrem em função da produção, transporte e oxi-
dação de CH4 (Conrad, 2002). Esse gás pode ser 
liberado para a atmosfera quando os sedimentos são 
perturbados, e sua produção precisa de condições 
extremamente reduzidas (Mitsch e Gosselink, 1993), 
uma vez que as bactérias metanogênicas são alta-
mente sensíveis a potenciais redox de Eh > -200 mV. 
Além do potencial redox do solo, as variáveis mais 
importantes que controlam a produção desse gás 
incluem o tipo de solo, a variedade da planta, bio-
massa, temperatura, manejo da água e fertilização 
com carbono orgânico ou nitrogênio (Yang e 
Chang, 1998; van der Nat & Middelburg, 2000; Con-
rad, 2002, Hirota et al, 2004; Whalen, 2005; Liika-
nen et al, 2006; Cheng et al, 2007). Grandes varia-
ções regionais no fluxo de metano dos campos de 
arroz irrigado são controladas pela interação da 

                                                
1A variação de energia livre (∆G) de um processo pode ser positiva, 
negativa ou zero e indica a direção ou espontaneidade da reação. Reações 
exergônicas são os processos que apresentam ∆G negativo (∆G < 0, Keg 
>1,0) indicando que são energeticamente favoráveis e procederão espon-
taneamente até que o equilíbrio seja alcançado. Liberam energia associada 
à degradação de nutrientes ou substratos químicos (Stryer, 1996).  

temperatura média, profundidade da lâmina d’água 
e o período de tempo que o solo fica encharcado 
(Roehm, 2005).  

Em função das diferentes variáveis que con-
trolam a emissão de CH4 e de outros gases, torna-se 
uma tarefa complexa avaliar sua contribuição para a 
atmosfera, a partir de ambientes alagados. Banhados 
temporários são ecossistemas alternativos formados 
em decorrência da irrigação de extensas áreas utili-
zadas para o cultivo de arroz, durante um período 
aproximado de 90 dias, e de longos períodos de 
drenagem pós-produção. Essas áreas também são 
consideradas emissoras potenciais de gases como o 
metano (CH4) e o dióxido de carbono (CO2), du-
rante o ciclo de cultivo e conseqüente alagamento, 
contribuindo, dessa forma, para a formação do efei-
to estufa. Uma vez que os padrões anuais de emissão 
de CH4 são influenciados pela latitude, grande parte 
dos trabalhos realizados avalia a produção de gases 
de efeito estufa em banhados e campos de cultivo de 
arroz localizados nas regiões ártica e boreal (entre 
latitude 50 e 70ºN) e temperada, tropical e subtro-
pical (entre 20ºN e 30ºS), segundo dados compila-
dos por Whalen, 2005.  Dados obtidos a partir de 
banhados temporários subtropicais localizados na 
zona temperada sul, em latitudes acima de 30ºS, são 
escassos, tornando pouco conhecida a caracteriza-
ção desses ambientes e dificultando a sua inclusão 
na participação do balanço global de gases contribu-
intes de efeito estufa. Por outro lado, o cultivo de 
arroz irrigado é uma atividade agrícola muito im-
portante em diversos países, cuja prática utiliza her-
bicidas e fertilizantes a fim de maximizar a produ-
ção. Dessa forma, os nutrientes e/ou poluentes po-
dem entrar no sistema, aumentar a concentração 
dos mesmos no ambiente e afetar os organismos da 
rede trófica, além de alterar os processos metabóli-
cos. 

O objetivo deste estudo, portanto, foi avaliar 
a capacidade dos banhados temporários subtropicais 
em produzir gases contribuintes do efeito estufa 
(CH4 e CO2) em áreas com diferentes tipos de sedi-
mento, ao longo de um ciclo de cultivo de arroz 
irrigado.  
 
 
MATERIAIS E MÉTODOS 
 
 

A Planície Costeira do Rio Grande do Sul 
possui uma extensão aproximada de 640 km e a-
brange uma superfície de 22.740 Km² de terras e-
mersas e 14.260 km² de superfícies de lagoas e lagu-
nas, num total de 37.000 km² (Schwarzbold & 
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Schäfer, 1984). O Sistema Hidrológico do Taim está 
inserido nessa planície. Ele é formado por subsiste-
mas - subsistemas Norte, Banhado e Mangueira (Vil-
lanueva et al, 2000), e faz parte de um gradiente de 
terras alagáveis, que se caracteriza pela presença de 
banhados e lagoas associadas, de água doce, situados 
nos municípios de Rio Grande e Santa Vitória do 
Palmar, no sul do Rio Grande do Sul (Motta Mar-
ques et al, 2002).  

Este estudo está inserido num projeto do 
Programa Brasileiro de Pesquisas Ecológicas de 
Longa Duração - PELD - Site 7, desenvolvido no 
Sistema Hidrológico do Taim. O trabalho foi reali-
zado em duas áreas de cultivo de arroz inundado, 
durante a safra 2005/2006, localizadas próximas ao 
município de Santa Vitória do Palmar, no sul do RS, 
Brasil (Figura 1). A água usada para irrigação das 
áreas de cultivo foi retirada da lagoa Mangueira, 
que, juntamente com sua bacia de contribuição, 
forma o subsistema Mangueira, com 1597 km2.  Par-
te da água usada na irrigação das áreas cultivadas 
retorna à lagoa através de um canal de drenagem. 

O solo das áreas de cultivo, objeto desse tra-
balho, apresentava textura arenosa ou argilosa. Em 
vista desse fato, e para facilitar a distinção das mes-
mas, doravante essas áreas serão denominadas Área 
Arenosa (S 33.288560º; W 53.092518º), com uma 
área de 4 ha, e Área Argilosa (S 33.287297º; W 
53.088699º), com 1 ha, respectivamente. 
 
 

 
 

Figura 1 - Localização do sistema hidrológico do Taim 
(modificado de Fragoso Jr. et al, 2008). 

 
 
 
 Foram realizadas aplicações de glifosato e 
clomazone (doses comerciais de fertilizantes) antes 
da irrigação de ambas as áreas. Também foram rea-
lizadas duas aplicações de uréia, a primeira aplica-

ção ocorrendo na terceira semana de dezembro de 
2005 e a segunda aplicação, na primeira semana de 
janeiro de 2006. Foram realizadas cinco amostragens 
em cada uma das áreas, entre 16/12/05 e 16/03/06. 
Esse período corresponde ao ciclo de cultivo do 
arroz, entre o período de inundação (primeira se-
mana de dezembro) e o de colheita (última semana 
de março).  
 A temperatura, o oxigênio dissolvido e o pH 
da água foram medidos com o uso de uma sonda 
multiparâmetros YSI 6000-6920. Amostras compostas 
de água (10 amostras de 1L) foram coletadas para 
análise de nitrogênio total, nitrato, amônia, sílica, 
fósforo total, ortofosfato, DQO, sólidos totais, turbi-
dez, alcalinidade e UVDOC (254 nm). Os parâmetros 
turbidez, sílica e a DQO foram determinados através 
de um fotômetro (SQ118 Merck), a alcalinidade, 
pela função de Gran, os sólidos totais foram deter-
minados de acordo com APHA (1998), e o fósforo 
total, ortofosfato, amônia e UVDOC (254 nm), através 
de um espectrofotômetro (CARY 1E — VARIAN). O 
nitrogênio total e o nitrato foram determinados 
segundo Standard Methods 20 th (1999).  
 Para a realização das incubações (metodo-
logia adaptada de Casper, 1992, Minello, 2004 e 
Fonseca et al, 2004), inicialmente a camada superfi-
cial do sedimento foi coletada em tubos de PVC, em 
cinco diferentes locais dentro de cada área de amos-
tragem. Esses tubos foram armazenados em sacos 
plásticos e refrigerados (no máximo 2 dias) até o 
início da incubação. Nos locais de coleta do sedi-
mento também foram recolhidas amostras d’água, 
em frascos de 50 mL. Da mesma forma, esses frascos 
foram armazenados até a realização das incubações. 
No laboratório, o sedimento foi homogeneizado e, 
de cada amostra, uma alíquota de 6 g do sedimento 
foi pesada, acondicionada em frascos de vidro de 
aproximadamente 25 mL, e misturada com 5 mL da 
água do local de coleta, formando uma pasta fluida 
(n=5). Antes do início da incubação, a pasta fluida 
foi borbulhada com nitrogênio gasoso (N2) para 
tornar o ambiente anóxico (Minello, 2004). Os fras-
cos foram fechados com septos de borracha, lacra-
dos com anel metálico, e incubados em ambiente 
escuro, com temperatura controlada (20 ± 0,5°C), 
durante 5 dias. A produção de gases a partir do se-
dimento foi determinada pelo acúmulo de metano 
(CH4) e de dióxido de carbono (CO2) no headspace 
dos frascos incubados (Casper, 1992). Para a deter-
minação dos gases (CH4 e CO2) produzidos durante 
o período de incubação, foi retirada uma alíquota 
da atmosfera interna dos frascos e analisada a partir 
de cromatografia gasosa (VARIAN Star 3400 — Vari-
an Co., EUA). O cromatógrafo utilizado apresenta 
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detector de ionização de chama, temperatura do 
injetor de 120°C e uma coluna (12’ x 1/8’’) Chro-
mosorb 102, (80/100) à 27 °C,  e utiliza Hélio como 
gás de arraste. Os frascos foram incubados nova-
mente, nas mesmas condições, e uma nova leitura 
foi realizada após 12 dias, com o mesmo equipamen-
to. Após essa segunda leitura, foram adicionados 5 
mL de hidróxido de sódio (NaOH 4%) ao sedimen-
to incubado, com a finalidade de interromper a 
atividade microbiana e liberar o metano dissolvido 
na água intersticial. Uma nova leitura foi realizada 
para estimar a concentração de metano na água 
intersticial do sedimento (Fonseca et al, 2004).  
 Amostras do sedimento de cada área foram 
coletadas para análise, realizadas no laboratório de 
Solos do Instituto de Agronomia da UFRGS. Fósforo 
(P) e potássio (K) foram determinados pelo método 
Mehlich I, matéria orgânica (M.O), por digestão 
úmida, e carbono (C), em  Analisador de Carbono 
Total (COT) Shimadzu VCPH. 
 Os resultados obtidos para produção e con-
centração de gases nas diferentes áreas de cultivo e 
os parâmetros limnológicos foram estatisticamente 
analisados através de Regressão e ANOVA.  
 
 
 
RESULTADOS 
 
 

Os conteúdos de matéria orgânica e de car-
bono do sedimento apresentaram-se bem distintos 
entre as áreas estudadas, com valores mais elevados 
no sedimento da área argilosa (tabela 1). Observou-
se que os valores obtidos no sedimento da área are-
nosa representam, aproximadamente, a metade dos 
valores obtidos na área argilosa. O valor médio obti-
do para o pH do solo também foi mais elevado nessa 
área. Quanto aos macronutrientes, a área arenosa 
apresentou valor médio mais elevado para fósforo, 
enquanto o potássio apresentou valor médio mais 
elevado na área argilosa.  
 
 

Tabela 1 - Resultado da análise química do solo (n=3). 
 
       ÁREA       pH P(mg/dm3) K (mg/dm3) M.O. % C %
ARENOSA 5,6 ± 0,2 25,3 ± 10,8 148,7 ± 60,4 2,4 ± 0,2 1,1 ± 0,2
ARGILOSA 6,2 ± 0,1 10,6 ± 2,1 150,7 ± 29,1 4,4 ± 0,2 2,4 ± 0,6 
P: Fósforo; K: Potássio; M.O. Matéria Orgânica; C: Carbono 
 
 

Os valores médios da análise dos parâmetros 
limnológicos, em ambas as áreas e nas quatro pri-

meiras amostragens, são apresentados na tabela 2. 
Esses valores não foram amostrados na campanha 5. 
Na comparação dos dados entre pontos de coleta, a 
partir dos resultados da ANOVA dos parâmetros 
limnológicos observados, apenas o carbono orgâni-
co dissolvido e o nitrato apresentaram significância 
e tendência crescente, enquanto a tendência nos 
demais parâmetros foi inexistente. Na comparação 
dos dados entre datas de coleta, os valores obtidos 
para alcalinidade e carbono inorgânico dissolvido 
apresentaram tendência crescente. Os parâmetros 
temperatura, turbidez e pH mostraram tendência 
inexistente, enquanto os demais parâmetros mostra-
ram tendência decrescente, ao longo do ciclo de 
cultivo do arroz.  

Com relação à produção de metano do se-
dimento, as maiores taxas de produção desse gás, na 
área arenosa, foram de 0,27 ± 0,09 mmol g-1 d-1 para 
as incubações de 5 dias e de 0,39 ± 0,05 mmol g-1 d-1 
para as incubações de 12 dias, enquanto as menores 
taxas obtidas foram de 0,06 ± 0,02 mmol g-1 d-1 e de 
0,07 ± 0,01 mmol g-1 d-1 para as incubações de 5 e de 
12 dias, respectivamente. Na área argilosa, as maio-
res taxas de produção desse gás foram de 0,24 ± 0,08 
mmol g-1 d-1 e de 0,33 ± 0,05 mmol g-1 d-1 para as in-
cubações de 5 e de 12 dias, respectivamente, en-
quanto as menores taxas obtidas foram de 0,01 ± 0,0 
mmol g-1 d-1 para as incubações de 5 dias, e de 0,03 ± 
0,0 mmol g-1 d-1 para as incubações  de 12 dias (Figu-
ras 2 e 3).  

A produção de CH4 mostrou um gradiente 
geral decrescente ao longo do ciclo de cultivo do 
arroz, nas leituras de 12 dias, sendo que esse padrão 
não foi constatado nas leituras de 5 dias, cuja pro-
dução se mostrou irregular. Também, observou-se 
um aumento na produção de metano ao longo do 
período de incubação, uma vez que os valores obti-
dos nas incubações de 12 dias foram mais elevados 
do que aqueles obtidos nas incubações de 5 dias.  
Considerando a média da taxa de produção para 
esse gás, nas duas áreas, observou-se que a área are-
nosa apresentou valores médios de produção mais 
elevados, quando comparados com a área argilosa, 
nas leituras de 5 dias, de 12 dias e nos valores de 
acumulação no sedimento. 

A acumulação de CH4, medida como a con-
centração de metano na água intersticial do sedi-
mento (Figura 4), apresentou valores máximos de 
9,8 ± 6,0 [CH4]mmol e mínimos de 2,0 ± 2,0 
[CH4]mmol na área arenosa, e de 5,0 ± 5,0 
[CH4]mmol  e de 1,1 ± 1,0 [CH4]mmol na área argi-
losa, respectivamente. 
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Tabela 2 - Valores médios obtidos para os parâmetros limnológicos nas quadras de cultivo de arroz.  
NQ: Não Quantificado. 

 

Arenosa Argilosa Arenosa Argilosa Arenosa Argilosa Arenosa Argilosa

Alcalinidade (µM.L-1) 99,97±15,10 126,80±13,30 111,67±11,55 132,77±13,67 112,33±17,36 114,37±4,04 142,13±25,85 141,50±4,94

CID (mg.L-1) 19,66±4,4 24,79±4,5 21,82±2,3 28,32±3,5 25,47±2,5 26,38±1,1 27,74±2,8 29,19±3,2

COD (mg.L-1) 15,11±8,6 18,33±10,6 12,52±5,9 10,16±2,7 7,12±1,7 6,33±0,8 8,30±1,7 7,42±1,9

Sólidos totais (mg.L-1) 310±102 274±96 238±20 247±12 221±10 211±11 201±61 201±17

Sílica (mg.L-1) 3,22±0,77 3,47±0,68 1,03±0,90 1,56±1,04 1,76±0,84 2,14±0,48 0,36±0,33 0,27±0,09

MO- UVDOC (254nm) 0,44±0,26 0,30±0,13 0,03±0,03 0,05±0,03 0,14±0,03 0,18±0,03 0,02±0,01 0,01±0,01

DQO (mg.L-1) 25,33±10,78 19,06±6,13 32,33±11,59 23,33±19,62 9,16±5,83 9,83±10,5611,66±1,52 10,0±4,58

Fósforo total (mg.L-1) 6,5±5,3 3,2±1,9 2,3±1,5 2,8±1,7 1,0±0,3 0,5±0,2 0,1±0,0 0,1±0,0

Ortofosfato (mg.L-1) 2,82±2,31 1,21±0,88 0,30±0,38 2,25±2,40 0,14±0,03 0,18±0,03 0,03±0,02 0,02±0,01

Nitrogênio total (mg.L-1) 0,10±0,07 0,17±0,21 0,04±0,02 0,04±0,0 0,03±0,03 0,02±0,02 0,02±0,03 0,01±0

Nitrato (mg.L-1) 0,05±0,04 0,05±0,02 0,02±0,0 0,03±0,02 0,01±0,0 0,01±0,0 NQ NQ

OD (mg.L-1) 7,6 5,9 10,6 6,8 9,9 7,7 5,9 5,5

Temperatura (ºC) 22,1 21,2 27,2 26 23,8 22,8 26,3 28,4

Turbidez (NTU) 3,4±0,6 3,6±0,5 4,7±0,6 4,0±1,4 6,8±8,0 2,6±0,7 3,4±0,8 5,4±5,0

pH 7,8±0,2 7,4±0,4 7,3±0,3 7,2±0,1 6,7±0,4 6,9±0,2 7,6±0,4 7,3±0,4

CID= Carbono Inorgânico Dissolvido; COD= Carbono Orgânico Dissolvido; MO= Matéria Orgânica; OD= Oxigênio Dissolvido.

Campanha 1 Campanha 2 Campanha 3 Campanha 4
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Figura 2 - Produção de CH4 no sedimento no período de 
5 dias, nas duas áreas de estudo, ao longo do ciclo 

de cultivo de arroz 2005/2006 (n=5). 
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Figura 3 - Produção de CH4 no sedimento no período de 
12 dias, nas duas áreas de estudo, ao longo do ciclo de 

cultivo de arroz 2005/2006 (n=5). 
 

Com relação à produção de dióxido de car-
bono, as maiores taxas de produção obtidas, na área 
arenosa, foram de 1,78 ± 0,59 mmol g-1 d-1 para as 
incubações de 5 dias e de 1,27 ± 0,66 mmol g-1 d-1 
para as incubações de 12 dias, enquanto as menores 

taxas foram de 0,97 ± 0,32 mmol g-1 d-1 para as incu-
bações de 5 dias e de 0,66 ± 0,09 mmol g-1 d-1 para as 
incubações de 12 dias. Na área argilosa, as maiores 
taxas de produção de CO2 foram, respectivamente, 
de 2,26 ± 0,75 mmol g-1 d-1 e de 1,69 ± 0,23 mmol g-1 
d-1 para as incubações de 5 e de 12 dias, enquanto as 
menores taxas obtidas foram de 1,16 ± 0,39 mmol g-1 
d-1 e de 0,79 ± 0,11 mmol g-1 d-1 para as incubações 
de 5 e de 12 dias, respectivamente (Figuras 5 e 6). 
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Figura 4 - Concentração média de CH4 na água intersticial 

do solo nas duas áreas de estudo durante o ciclo 
de cultivo de arroz 2005/2006 (n=5). 

 
A área argilosa apresentou taxas de produ-

ção de CO2 mais elevadas, quando comparada com a 
área arenosa, nas leituras de 5 e de 12 dias. Conside-
rando os valores médios obtidos em ambas as áreas, 
os valores de produção de CO2 foram mais elevados 
no início das incubações, do que no final das mes-
mas, mostrando um comportamento oposto ao ob-
servado para os valores de produção de CH4, cujos 
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valores foram mais elevados no final de 12 dias de 
incubação, em ambas as áreas (Figuras 7 e 8). 
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Figura 5 - Produção de CO2 no sedimento no período de 

5 dias,  nas duas áreas de estudo, ao longo do ciclo 
de cultivo de arroz 2005/2006 (n=5). 
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Figura 6 - Produção de CO2 no sedimento no período de 

12 dias, nas duas áreas de estudo, ao longo do ciclo 
de cultivo de arroz 2005/2006 (n=5). 
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Figura 7 - Produção média de CH4, em ambas as áreas, 
durante o cultivo de arroz 2005/2006 (n=5). 
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Figura 8 - Produção média de CO2, em ambas as áreas, 
durante o cultivo de arroz 2005/2006 (n=5). 

A partir dos dados obtidos nesse estudo, po-
demos estimar a contribuição dos banhados tempo-
rários subtropicais da região estudada na produção 
de gases de efeito estufa, considerando o período do 
ciclo de cultivo do arroz em que a área permanece 
inundada (ano agrícola). De acordo com a área 
cultivada de ambas as quadras, os valores médios de 
produção de gases foram de 7,9 g CH4-C ha-1 ano-1 e 
de 81,6 g CO2-C ha-1 ano-1 no sedimento da área 
arenosa. Nessa área, a produção de metano foi mais 
elevada, apesar da menor concentração de matéria 
orgânica (2,4%) e de carbono (1,1%), quando 
comparados com a área argilosa que, com maior 
concentração de matéria orgânica e de carbono no 
sedimento (4,4% e 2,4%, respectivamente), obteve 
uma produção de 5,0 g CH4-C ha-1 ano-1 e de 99,5 g 
CO2-C ha-1 ano-1. 

Com relação à área total de cultivo (14060 
ha), irrigada com água proveniente do subsistema 
Mangueira, na safra 2005/2006, a produção de gases  
alcançou 0,9 kg CH4-C ha-1 ano-1 e  11kg CO2-C ha-1 
ano-1. 

Entre as safras 1998/2008, de acordo com a 
área total cultivada (Instituto Riograndense do Ar-
roz - IRGA, dados não publicados) e irrigada pelo 
mesmo subsistema, os campos de arroz produziram, 
em média, 1 kg CH4-C ha-1 ano-1 e 8,8 kg CO2-C ha-1 
ano-1. 

Este estudo mostra que a contribuição dos 
gases de efeito estufa a partir desses banhados tem-
porários subtropicais alcançou, nos últimos 10 anos, 
uma produção total de 2,5 kg CH4-C ha-1 e 21,8 kg 
CO2-C ha-1, respectivamente. 
 
 
DISCUSSÃO 
 
 

A produção de metano e sua emissão pelo 
sedimento são afetadas pela ação de microrganismos 
(Krüger et al, 2001) e por diversas condições ambi-
entais (Neue et al, 1997; Yang e Chang, 1998; Con-
rad, 2002; Whalen, 2005), que interferem na produ-
ção, oxidação ou transporte desse gás (van der Nat 
& Middelburg, 2000).  

A temperatura afeta as taxas de todas as rea-
ções microbiológicas similarmente às reações quími-
cas (Conrad, 2002). Em banhados, o aumento nos 
valores de temperatura média representa uma variá-
vel significante na contribuição da emissão de meta-
no (Liikanen et al, 2006), o mesmo ocorrendo no 
sedimento desses locais (Allen et al, 2007; Hirota et 
al, 2007). As amostras de sedimento de ambas as 
áreas foram incubadas à temperatura de 20 ± 0,5 °C, 
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uma vez que este valor representa a temperatura 
média registrada para essa região, mesmo que o 
ciclo de cultivo do arroz tenha ocorrido no verão. 
No entanto, diversos trabalhos mostram uma maior 
produção de metano em temperaturas mais eleva-
das, na faixa de 32°C a 60°C (Fey e Conrad, 2000; 
Yao e Conrad, 2000a; Conrad, 2002). Já a produção 
de CO2 ocorre em todas as temperaturas, porém 
com mais intensidade entre 25°C e 40°C, indicando 
que esta faixa de temperatura é a mais apropriada 
para a respiração dos organismos no solo (Yao e 
Conrad, 2000a).  

Neste trabalho, as taxas de produção de CO2 
foram mais elevadas do que as taxas de produção de 
CH4, tanto na área arenosa como na área argilosa, 
após o período de incubação de 5 dias. Esses resul-
tados concordam com resultados obtidos em ecossis-
temas temperados, uma vez que Bastviken et al, 
(2003), medindo a mineralização do carbono orgâ-
nico em ambientes óxicos e anóxicos, verificaram 
que a produção de CO2 dominou em grande parte o 
CH4, como produto de mineralização. Em solos de 
cultivo de arroz, a matéria orgânica é fermentada 
anaerobicamente para acetato, CO2 e H2, os quais 
são utilizados como substrato para a metanogênese. 
A proporção relativa em que os gases CO2 e CH4 são 
produzidos a partir da matéria orgânica original 
depende da presença de suficientes oxidantes inor-
gânicos como nitrato, Mn (IV), Fe (III) ou sulfato; 
nesse caso a matéria orgânica é degradada princi-
palmente para CO2, elevando seus valores de produ-
ção, e pouco CH4 é produzido (Yao e Conrad, 
2000b, Krüger et al, 2001). Da mesma forma que o 
menor valor de temperatura usado nas incubações, 
mais próximo do valor adequado para uma maior 
produção de CO2, fatores como os produtos origi-
nados do processo de degradação da matéria orgâ-
nica decorrente da presença das plantas do arroz, e 
a presença de organismos metanotróficos responsá-
veis pela oxidação do metano, a possibilidade de um 
aproveitamento mais eficiente dos exudatos libera-
dos pela matéria orgânica ao longo do cultivo (Silvo-
la et al, 1996) justificariam a maior produção de 
CO2, em relação à produção de CH4, como mostram 
os resultados obtidos nas duas quadras cultivadas.   

A acumulação de CH4, em função da sua 
concentração na água intersticial, apresentou um 
gradiente decrescente ao longo do ciclo de cultivo, 
que pode ser associado ao aumento da biomassa e 
acúmulo de matéria orgânica das plantas. Esse com-
portamento e os valores observados estão de acordo 
com outros estudos, como os realizados por Bosse & 
Frenzel (1998) e Fonseca et al, (2004). No entanto, 
a comparação das leituras entre as médias de produ-

ção de CH4 e CO2, e da concentração de CH4 na 
água intersticial, separadamente, não foi significati-
va. A análise simultânea da produção de CH4 e de 
CO2 mostrou diferença significativa (p<0,05) apenas 
nas incubações realizadas com sedimento da área 
argilosa. 

A análise dos tipos de solo das quadras de 
arroz mostrou que, na área argilosa, o teor de maté-
ria orgânica, bem como de carbono no sedimento, é 
aproximadamente o dobro daquele observado na 
área arenosa. No entanto, a área arenosa apresentou 
valores mais elevados de produção de CH4, quando 
comparada com a argilosa. De acordo com Neue et 
al., (1997), solos arenosos produzem mais metano 
que solos argilosos com semelhante conteúdo de 
carbono. Diferenças na composição químico-
orgânica de um determinado tipo de solo (Yavitt e 
Lang, 1990) e na composição da matéria orgânica 
entre ambientes, se mais lábil ou mais refratária, 
influencia a mineralização (formação de CO2 e 
CH4), na presença ou ausência de O2 (Bastviken et 
al., 2003), resultando na variação das taxas de pro-
dução de metano entre diversas amostras de banha-
dos (Yavitt e Lang, 1990). A liberação de substrato 
mais lábil pode ser usado com mais facilidade pelos 
microrganismos presentes na coluna d’água e na 
camada superficial do sedimento (Fonseca et al., 
2004), provavelmente influenciando as taxas de 
produção de CH4 entre as áreas arenosa e argilosa, 
mesmo com as diferenças de concentração de maté-
ria orgânica encontrada nas mesmas. 

Áreas permanentemente inundadas produ-
zem mais metano do que aquelas intermitantemente 
inundadas, com ou sem a presença de macrófitas 
emergentes (Altor e Mitsch, 2006). A variação no 
nível d’água pode afetar a emissão de gases como 
CH4  (Cheng et al, 2007) e CO2, uma vez a produção 
dos mesmos tende a aumentar quando o nível 
d’água diminui (Hirota et al, 2007). Nesse estudo, a 
primeira amostragem realizada no sedimento da 
área argilosa resultou no valor mais baixo de produ-
ção de metano de todo o ciclo de cultivo, quando as 
áreas apresentavam uma lâmina d’água reduzida, 
em virtude de seu recente alagamento. Provavel-
mente, a drenagem nas lavouras de arroz resultou 
num decréscimo da produção de metano, uma vez 
que o O2 pode penetrar melhor no solo não-
inundado e suprimir a produção desse gás (Ratering 
e Conrad, 1998). A penetração do O2 no solo permi-
te a oxidação do enxofre reduzido para sulfato, e de 
ferro ferroso para ferro férrico. Sulfato e Fe (III) 
permitem a ação de bactérias sulfato-redutoras e 
ferro-redutoras, que utilizam acetato e H2, os dois 
substratos metanogênicos mais importantes, mais 
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eficientemente que as metanogênicas (Ratering e 
Conrad, 1998), levando à competição por substrato, 
como observado por Minello (2004), em estudo 
realizado com sedimentos lagunares. Como conse-
qüência, a concentração de H2 e acetato decrescem 
para valores não permissíveis à produção de CH4 

(Ratering e Conrad, 1998; Conrad, 2002).  
Da mesma forma, a atividade bacteriana a-

naeróbia de redução do sulfato a bicarbonato pode 
ser responsável pelo gradiente ascendente de alcali-
nidade ao longo do ciclo de cultivo de arroz, ele-
vando esses valores na coluna d’água, como o resul-
tado obtido nesse estudo. Este aumento da alcalini-
dade pode estar relacionado ao aumento de matéria 
orgânica na água, que produz ácidos orgânicos que 
podem reagir para neutralizar íons hidrogênio (H+), 
atuando como bases e, portanto, contribuindo para 
elevar o teor de alcalinidade da água (Sipaúba-
Tavares et al, 1995). Este aumento também pode ser 
atribuído à quantidade de fitoplâncton presente na 
água, que libera CO2, contribuindo também para o 
aumento da alcalinidade, devido à formação de íons 
carbonatos e bicarbonatos. 

A aplicação de fertilizantes pode levar a uma 
maior redução, mais do que a um maior aumento da 
emissão de metano, em banhados formados por 
campo de arroz (Bodelier et al, 2000a). O efeito da 
fertilização estimula a atividade dos organismos 
metanotróficos, controlando a emissão de CH4 pró-
ximo às plantas, reduzindo, dessa forma, sua emis-
são (Bodelier et al, 2000b). Durante o ciclo de culti-
vo das quadras de arroz, foram realizadas duas apli-
cações de fertilizante, na forma de uréia, em ambas 
as áreas, na fase inicial de cultivo. A uréia aumenta o 
pH do solo e reduz a produção de metano, princi-
palmente quando é incorporada em profundidade, 
uma vez que a maioria dos organismos produtores 
de metano é neutrófila e diminui sua produção em 
valores de pH menores do que 6,4 ou maiores do 
que 7,8 (Wang et al, 1992). Os valores de pH do 
solo, nas duas áreas estudadas, se encontravam abai-
xo de 6,4, o que pode ter afetado a produção de 
CH4 no sedimento, nesse estudo. 

No entanto, no campo, a aplicação de uréia 
estimula o crescimento das plantas de arroz. A bio-
massa dessas plantas pode aumentar a produção de 
metano e de dióxido de carbono, em função do 
aumento da matéria orgânica resultante do desen-
volvimento das plantas (Hirota et al 2004; Hirota et 
al, 2007), aumentando a disponibilidade de substra-
to para os organismos metanogênicos (Yang e 
Chang, 1998, Bodelier et al, 2000b, Whalen, 2005, 
Cheng et al, 2007). Por outro lado, as plantas po-
dem atenuar a emissão de metano, facilitando sua 

oxidação através de transporte e liberação de O2 
pelas raízes localizadas na zona aeróbica superficial 
do sedimento (Whalen, 2005). De forma oposta ao 
crescimento das plantas, as concentrações de CH4 
mostraram um gradiente decrescente ao longo das 
coletas, principalmente na área arenosa, após 12 
dias de incubação. A redução dos valores observados 
na concentração de metano, à medida que se com-
pleta o ciclo de cultura, pode ser efeito do desenvol-
vimento das plantas e das raízes, inibindo totalmen-
te ou substancialmente a produção de metano (Gil-
bert e Frenzel 1998), e levando à irregularidade nos 
valores obtidos neste estudo.  

O nitrato não é um fertilizante normalmen-
te aplicado nas lavouras de arroz; no entanto, ele é 
rapidamente produzido na rizosfera das plantas a 
partir da uréia ou da amônia, podendo levar a uma 
diminuição da produção de CH4 no solo enraizado 
dessas culturas (Conrad, 2002). Na análise química 
da água, a amônia apresentou valores não detectá-
veis em todas as amostras. A concentração de nitro-
gênio total e de nitrato mostrou uma tendência 
decrescente dos mesmos ao longo do ciclo de culti-
vo, concordando com o gradiente decrescente de 
produção de CH4, principalmente na área argilosa. 
Assim como as formas nitrogenadas, nos demais 
nutrientes analisados observou-se uma tendência 
significativa de decréscimo ao longo das amostra-
gens, que provavelmente está associado à incorpora-
ção dos mesmos pela planta e/ou sedimento, ou à 
lavagem promovida pelo contínuo fluxo de água nas 
quadras de cultivo.  

Os resultados obtidos nesse estudo sugerem 
que as múltiplas condições ambientais que interfe-
rem na produção e na emissão de gases como CH4 e 
CO2 e, consequentemente, na atividade dos micror-
ganismos envolvidos nesses processos, atuaram de 
maneira diversa nas áreas arenosa e argilosa, levan-
do a uma variação espacial e temporal na produção 
desses gases. Identificar as condições ambientais em 
que esses processos ocorrem e os tipos de organis-
mos envolvidos podem ajudar a explicar as variações 
encontradas neste e em outros trabalhos.  

No entanto, os resultados de acumulação e 
de produção diária de gases, obtidos para a área de 
cultivo de arroz, irrigada pelo subsistema Manguei-
ra, ficaram próximos aos valores obtidos em estudos 
realizados em diferentes ecossistemas. Entre eles, 
podemos citar os valores obtidos por Casper (1992), 
para sistemas oligotróficos, Marani e Alvalá (2007), 
para lagos e planície de inundação no Pantanal, 
Fonseca et al (2004) e Minello (2004) para lagoas 
costeiras, Liikanen et al, (2006) e Søvik e Kløve 
(2007), para banhados construídos, e Yao e Conrad 
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(2000), Wassmann et al (2000) e Wang et al, (2000), 
para campos de cultivo de arroz.    

Os dados obtidos evidenciam que alterações 
nos ecossistemas, mesmo que por um período de-
terminado de tempo como, por exemplo, a forma-
ção de banhados temporários, tornam esses locais 
importantes emissores de gases que contribuem 
para a formação do efeito estufa, em áreas subtropi-
cais.  
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Greenhouse Gas Production (CH4  and CO2) in 
Subtropical Temporary Wetlands 
 
ABSTRACT 
 

Temporary wetlands are alternative ecosystems 
formed due to extensive irrigation of areas used for growing 
rice. These areas, like the other wetlands, are considered 
potential emitters of greenhouse gases. The purpose of this 
study was to evaluate the capacity of temporary wetlands to 
produce gases contributing to the greenhouse effect (CH4 
and CO2) in two areas where rice was irrigated, an area 
with sandy soil and another area with clay soil.  The aver-
age values observed for methane production were higher in 
the sandy area as compared to the clay area. The latter 
presented higher CO2 production rates compared to the 
sandy area. However, when the production of CH4   and 
CO2, was analyzed together, it showed a significant differ-
ent in the analysis of variance (p<0.05) in the 5-day incu-
bations in the clay area. According to both cultivated areas, 
the average gas productions were 7.9 g CH4-C ha-1 year-1 
and 81.6 g CO2-C ha-1 year-1 in the sandy area. The clay 
area produced 5.0 g CH4-C ha-1 year-1 and 99.5 g CO2-C 
ha-1 year-1. These data show that changes in ecosystems, 
even for a specified period of time, such as the formation of 
temporary wetlands, make these sites important sources of 
gases that contribute to the formation of the greenhouse 
effect in subtropical areas. 
Key-words: Temporary wetlands, sediment, CH4, CO2 
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RESUMO  
 

Os meios hídricos subterrâneos e superficiais ocorrem em interação dinâmica e com interferências mútuas. Tal inter-
conexão é a base dos métodos indiretos de caracterização hidrogeológica que permitem aferir características do aquífero a 
partir do conhecimento de sua contribuição para o meio superficial - fluxo de base -, que é determinado a partir do tratamen-
to de séries fluviométricas. Os índices obtidos deste tratamento - volume total do fluxo de base e sua taxa de decaimento ou 
coeficiente de recessão - são, tradicionalmente, determinados pelo método de Barnes. Neste trabalho são apresentadas as técni-
cas alternativas de obtenção destes índices: smoothed minima, matching strip e correlation, que apresentam a vantagem de 
permitir trabalhar com séries fluviométricas relativamente curtas e descontínuas. Para tanto, foram analisados dados de 
nove microbacias de drenagem e de duas bacias maiores com um e com três anos de monitoramento, respectivamente. Todas 
se localizam no Quadrilátero Ferrífero (MG) e estão estruturadas em rochas ígneas e metamórficas. Os resultados encontra-
dos, especialmente com as técnicas matching strip e smoothed minima, foram coerentes com os obtidos pelo método de Barnes e 
também com as interpretações das características hidroquímicas da água nas microbacias. Conclui-se, portanto, que as técni-
cas estudadas podem fornecer informações importantes e confiáveis sobre as condições dos aquíferos a partir de dados de fácil 
aquisição e de baixo custo, contribuindo para caracterização hidrogeológica de regiões com poucas informações subterrâneas. 
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INTRODUÇÃO 
 
 

Os meios hídricos subterrâneos e superfici-
ais constituem um sistema único, em dinâmica e 
contínua interação e, portanto, em processo de 
interferência mútua. De fato, qualquer modificação 
em um meio refletirá, a curto ou longo prazo, em 
todo o sistema, justificando a necessidade de geren-
ciamento integrado. 
 A conexão hidráulica entre estes dois meios 
é complexa e se dá em escalas variadas no tempo e 
no espaço, sendo, muitas vezes, difícil observá-la e 
medi-la. As linhas de fluxo de recarga e descarga 
seguem percursos que variam de horas a séculos, 
atravessando camadas superficiais do solo ou níveis 
rochosos profundos. E, conforme as condições hí-
dricas locais, ocorrem inversões nos processos de 
recarga e descarga, seja por processos naturais ou 
antrópicos, como, por exemplo, pela superexplota-
ção de poços tubulares profundos (Castany, 1971; 
Custodio & Llamas, 1976; Winter et. al., 1998).  
 Esta interconexão possibilita investigar pro-
cessos do meio hídrico subterrâneo a partir de in-
formações hídricas superficiais, empregando-se mé-

todos indiretos de caracterização hidrogeológica, 
fundamento da presente pesquisa (Trainer & Wat-
kins Jr., 1974; USAE, 1999; Dewandel et. al., 2003; 
Costa, 2005). Estes métodos utilizam-se de séries 
fluviométricas - disponíveis, em geral, para a maioria 
das bacias hidrográficas -, analisando-se a contribui-
ção do aquífero para o meio superficial, ou seja, 
determinando-se o fluxo de base. A partir do conhe-
cimento do volume do fluxo de base total e de sua 
taxa de decaimento (coeficiente de recessão) po-
dem ser inferidas também as condições dos aquífe-
ros locais. Cabe ressaltar que este tipo de investiga-
ção só é possível em casos de aquíferos não-
confinados e para rios efluentes.  

Além de permitir estimar indiretamente os 
parâmetros hidrodinâmicos (difusividade e trans-
missividade), o conhecimento do fluxo de base tem 
significativa importância no gerenciamento dos 
recursos hídricos, ao possibilitar estimar a reserva 
renovável (Castany, 1971), ou seja, volume que pode 
ser explotado de um aquífero sem comprometer sua 
sustentabilidade. Segundo Rebouças et al. (1994), a 
disponibilidade explotável pode ser estimada em 25 
a 50% do volume das reservas renováveis. 
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 O objetivo principal do presente estudo 
envolveu a investigação das condições dos aquíferos 
de nove microbacias e de duas bacias maiores por 
métodos indiretos (método hidrológico). A deter-
minação do fluxo de base e dos parâmetros hidro-
dinâmicos dos aquíferos nas microbacias foram ob-
tidos em hidrogramas de apenas um ano hidrológi-
co através de técnicas alternativas, pouco divulgadas 
em âmbito nacional, mas amplamente empregadas 
internacionalmente. Como objetivo secundário, 
procurou-se comparar os resultados obtidos com 
estas técnicas com o tradicional método de Barnes 
(ex.: Langbein, 1938; Snyder, 1939; Custodio & 
LLamas, 1976; Nathan & McMahon, 1990; Tallak-
sen, 1995; Wahl & Wahl 1995; Smakhtin, 2001; De-
wandel et al. 2003; Silva, 2009) . O estudo concen-
trou-se em bacias hidrográficas situadas em áreas de 
rochas ígneas e metamórficas (granitos, gnaisses e 
xistos) do interior do Quadrilátero Ferrífero, Minas 
Gerais. 
 
 
FLUXO DE BASE E COEFICIENTE 
DE RECESSÃO 
 
 

O fluxo de base de um rio é a porção do 
fluxo total proveniente do aquífero, ou seja, corres-
ponde à descarga de água subterrânea para o siste-
ma superficial, (Castany, 1971; Dunne, 1980; Chor-
ley, 1980; Fetter, 1988; Zecharias & Brutsaert, 1988; 
Lacey & Grayson, 1998). É, portanto, o aporte que 
mantém a perenidade do canal em períodos de seca. 
As demais componentes do fluxo total são o fluxo 
superficial e o subsuperficial (ou hipodérmico), 
passíveis de serem individualizados por métodos de 
separação de hidrogramas (Castany, 1971; Custodio 
& Llamas, 1976; Nathan & McMahon, 1990). 
 Para facilitar a comparação entre bacias, o 
fluxo de base pode ser expresso, basicamente, a 
partir de dois índices: o índice do fluxo de base (IFB 
ou BFI — base flow index) e o fluxo de base específi-
co (FBE). O IFB representa a proporção do fluxo 
total derivada do fluxo de base, sendo, portanto, 
adimensional. É considerado um bom indicador das 
condições geológicas em uma bacia, sendo tanto 
maior (valores próximos de 1) quanto maior a con-
tribuição do fluxo subterrâneo e tendo valores pró-
ximos a zero para rios efêmeros (Institute of Hydro-
logy in Lacey & Grayson, 1998; Smakhtin, 2001). O 
FBE é o volume do fluxo de base em um ano hidro-
lógico dividido pela área da bacia. 

 A recessão do fluxo de base corresponde à 
depleção da água subterrânea ao longo do tempo, 
indicando a que taxas as reservas do aquífero estão 
sendo liberadas para o rio, dando indícios, portanto 
das condições do aquífero (Castany, 1971; Custodio 
& Llamas, 1976; USAE, 1999; Smakhtin, 2001). Ado-
tando-se uma relação linear entre a taxa de fluxo e a 
carga hidráulica, pode-se admitir para grande parte 
dos aquíferos um modelo exponencial para a reces-
são (Kresic, 1997; Dewandel et al., 2003), como a 
equação de Maillet: 
 

t
ot eQQ α−=       (1) 

 
Onde: Qt (m3/s) = vazão no tempo t     
Qo (m3/s) = vazão no início da recessão 
? (dia-1) = coeficiente de recessão (ou de esgota-
mento) 
t = tempo (dias) desde o início da recessão 
 

Em um hidrograma em gráfico semiloga-
rítmico (com as vazões em escala logarítmica), o 
coeficiente de recessão (?) é a inclinação da reta de 
recessão, ou seja, da porção da curva de decaimento 
do fluxo quando a vazão provém, teoricamente, 
apenas de fontes subterrâneas (Figura 1). É um 
índice que depende principalmente da geologia, 
tipo de solo e geomorfologia (Castany, 1971; USAE, 
1999), sendo, portanto, característico de cada bacia 
de drenagem.  
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Figura 1 - Hidrograma com indicação do coeficiente de 
recessão (?). A recessão é o trecho a partir de B 

(Baseado em Custodio & Llamas, 1976). 
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MÉTODOS 
 
 
 Foram selecionadas, conforme suas caracte-
rísticas físicas, nove microbacias de drenagem com 
áreas de até 1km2, que foram monitoradas por um 
ano hidrológico (entre 2003 e 2004) com pluviôme-
tros e vertedores portáteis (Costa, 2005). Os dados 
pluviométricos foram tomados diariamente às 7:00h 
e as vazões medidas 2 vezes ao dia (manhã e tarde) 
na estação seca, aumentando-se a freqüência para 4 
medidas diárias durante a estação chuvosa (Costa, 
2005; Costa et al., 2007). 
 Entre as microbacias, sete (B1, B2, B3, B3.1, 
B4, B5 e B6) estruturam-se em terreno granito-
gnáissico do Complexo Bação (Dorr, 1969), sendo 
uma destas (B6) constituída ainda por xistos, anfibo-
litos e rocha metaultramáfica. As microbacias B8 e 
B8.1 localizam-se em xistos e filitos do Grupo Piraci-
caba, no Supergrupo Minas (Dorr, 1969). Estas mi-
crobacias diferenciam-se entre si ainda por caracte-
rísticas geomorfológicas e graus de degradação dis-
tintos, como, por exemplo, pela presença de voço-
rocas. A partir do conhecimento do comportamento 
hidrogeológico de cada uma por meio dos métodos 
ora discutidos, pode-se averiguar a influência de 
cada um destes parâmetros físicos no supracitado 
comportamento (Costa, 2005; Costa & Bacellar, 
2007; Costa & Bacellar, 2009). 
 Paralelamente, a fim de balizar os resulta-
dos, foram tratados os dados hidrológicos de duas 
bacias maiores: bacias do alto rio das Velhas e rio 
Maracujá, monitoradas por uma parceria CEMIG-
IGAM desde março de 2000. Como estas possuem 
um maior tempo de monitoramento (entre 10/2000 
e 09/2003), foi possível aplicar, além dos métodos 
alternativos (de separação do fluxo de base e deter-
minação do coeficiente de recessão), o tradicional 
método de Barnes, que exige séries hidrológicas 
mais extensas, permitindo assim a validação dos 
resultados. A bacia do rio Maracujá (código ANA 
41163000) estrutura-se 90% em rochas granito-
gnáissicas do Complexo do Bação (Dorr, 1969), 
enquanto a bacia Alto rio das Velhas (código ANA 
4115200) situa-se sobre xistos, filitos e quartzitos dos 
supergrupos Rio das Velhas e Minas e somente 15% 
em áreas deste complexo.  
 
Métodos para separação do fluxo de base  
 
 A separação do fluxo de base pode ser feita 
a partir de vários métodos (como discutido em Cos-
ta, 2005), sendo o mais tradicional o de Barnes 
(Custodio & Llamas, 1976; Nathan & McMahon, 

1990), baseado na linearidade da recessão quando a 
vazão nos hidrogramas é expressa em escala loga-
rítmica. Trata-se de um procedimento manual e, 
assim, de alguma forma, subjetivo, normalmente 
aplicado para séries hidrológicas extensas, com re-
presentação de médias mensais de vazão (Custodio 
& Llamas, 1976). 
 Existem métodos automatizados de separa-
ção, como os filtros digitais, extremamente úteis 
para tratamento de séries fluviométricas extensas 
com dados diários de vazão. Destaca-se entre estes o 
método da smoothed minima (Nathan & McMahon, 
1990; Wahl & Wahl, 1995), utilizado neste trabalho, 
no qual é inicialmente identificado o menor valor 
de vazão a cada intervalo de 5 dias consecutivos. 
Posteriormente, estes são comparados com os vizi-
nhos mais próximos. Se 90% do valor de uma dada 
vazão mínima é menor que a vazão corresponde aos 
mínimos anterior e posterior, este passa a ser um 
ponto de inflexão. A união dos pontos de inflexão 
separa o fluxo de base do fluxo de cheia em todo o 
hidrograma (Nathan & McMahon, 1990; Wahl & 
Wahl, 1995).  
 
Métodos para determinação do coeficiente 
de recessão 
 

O coeficiente de recessão é tradicionalmen-
te obtido a partir do método gráfico de Barnes. Po-
rém, como citado anteriormente, este método não 
pode ser aplicado quando se dispõe de séries hidro-
lógicas curtas.  

Adicionalmente, em regiões de clima úmi-
do, como em grande parte do Brasil, as recessões 
são freqüentemente interrompidas por episódios de 
recarga devido às precipitações e, assim, têm-se di-
versos estágios curtos de recessão, muitas vezes com 
características distintas entre si em função de condi-
ções iniciais variáveis, como a umidade antecedente 
e a posição do nível freático. Estas recessões, contu-
do, tendem a convergir para uma curva principal 
típica (Snyder, 1939; Langbein, 1938; Nathan & 
McMahon, 1990; Tallaksen, 1995; Smakhtin, 2001), 
denominada curva de recessão mestra (CRM). Tal 
fato possibilita determinar o coeficiente de recessão 
para séries fluviométricas curtas e, até mesmo, des-
contínuas. O coeficiente de recessão determinado a 
partir da CRM, teoricamente, representa de forma 
mais fiel as condições da bacia, pois indica um nível 
básico para onde todos os pequenos estágios de 
recessão convergem. 

Na presente pesquisa, a CRM e o coeficiente 
de recessão foram determinados a partir de duas 
técnicas: matching strip e correlação: 
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A — Matching Strip 
 Esta técnica baseia-se no princípio da su-
perposição de várias pequenas curvas de recessão de 
diferentes eventos que convergem para uma CRM 
(Snyder, 1939).  Em gráficos, em escala semiloga-
ritmica, da vazão diária (m3/s) versus tempo, os 
períodos de recessão, identificados pelos trechos 
retilíneos, são destacados. Posteriormente, cada 
pequeno estágio de recessão é movimentado hori-
zontalmente até estabelecer uma CRM comum a 
todos (como será mostrado na Figura 5). O coefici-
ente de recessão é, então, determinado utilizando-se 
da equação 1 (Nathan & McMahon, 1990; Tallaksen, 
1995) 
 
B — Correlação (Correlation) 

Na técnica da correlação utilizam-se apenas 
os períodos da série fluviométrica que mostrem 
vazão decrescente (recessão aparente). Plota-se, 
então, em escala normal, a vazão de um dia (Qn) 
contra a vazão de um intervalo arbitrário de t dias 
antes (Qn-t) (intervalo de atraso). As curvas geradas 
tendem progressivamente a uma reta de recessão 
comum (CRM) à medida que a vazão diminui (co-
mo será mostrado na Figura 6) (Langbein, 1938; 
Nathan & McMahon, 1990; Tallaksen, 1995; Smakh-
tin, 2001). Teoricamente, deveria-se utilizar o maior 
valor possível de t (Nathan & McMahon, 1990), 
embora isto dificulte a seleção de um número sufi-
ciente de períodos de recessão, principalmente 
quando a série fluviométrica é curta. Consequente-
mente, é comum utilizar-se valores de intervalo de 
atraso entre 1 e 5 (Smakhtin, 2001). Neste trabalho 
optou-se por um valor de 2, conforme recomendado 
por alguns autores (Nathan & McMahon, 1990). 
Para se obter o coeficiente de recessão por este mé-
todo, primeiramente calcula-se a constante k, que é 
dada pela própria inclinação da CRM, ou seja 
Qn/Qn-t elevada ao inverso do tempo de atraso: 

Sendo α−= ek       (2) 
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O coeficiente de recessão é então determi-
nado pela expressão (a partir da equação 2): 

4343,0
log k−

=α       (5) 

 
Para homogeneizar os resultados, Nathan & 

McMahon (1990) sugerem que k seja medida a 2/3 
da vazão diária média. 
 
Determinação indireta de parâmetros 
hidrogeológicos 
 
 Para bacias hidrográficas com rios efluentes 
e estruturadas em aquífero homogêneo, isotrópico e 
não confinado é possível estimar parâmetros hidro-
dinâmicos, como transmissividade (T) e rendimento 
específico (Sy), que é o coeficiente de armazena-
mento dos aquíferos livres. De fato, nestas condi-
ções, a recessão do fluxo de base pode ser matema-
ticamente modelada em termos das características 
do aquífero, baseando-se na equação geral de fluxo 
subterrâneo (Rorabaugh, 1960 in Trainer & Watkins 
Jr., 1974; Custodio & Llamas, 1976; Feitosa & Mano-
el Filho, 1997; USAE, 1999; Dewandel et. al., 2003). 
Segundos os fundamentos de Rorabaugh, assumin-
do-se um comportamento linear para a recessão - 
como a equação exponencial de Maillet (1) -, pode-
se determinar a difusividade (T/Sy) a partir do co-
nhecimento do coeficiente de recessão e das dimen-
sões do aquífero segundo a fórmula: 
 

2

2

4 LS
Kb

y

πα =       (6) 

 
onde :  K (m/dia) = condutividade hidráulica  
            Sy = rendimento específico (specific yield)  
             b (m) = espessura saturada média ou pro-
fundidade do aquífero 
             L (m) = distância da drenagem ao divisor de 
águas subterrâneas. Na prática, assume-se que este 
divisor coincide com o divisor de águas superficiais. 
 

Em termos de difusividade (D) e transmissi-
vidade (T) a equação 6 pode ser escrita: 
 

D = 2

24
π
αL

Sy
T

=       (7) 

 
Pois T = K.b  e  D = T/Sy 
Ou seja, uma vez conhecida a largura média 

da bacia (2L), pode-se calcular a difusividade a par-
tir de ?. Se os valores de Sy forem conhecidos ou 
estimados, pode-se determinar T, que representaria 
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um valor médio da transmissividade dos aquíferos 
da bacia. 
 
 
RESULTADOS 
 
 

A seguir são apresentados os resultados ob-
tidos nas bacias e microbacias monitoradas. 
 
Separação do fluxo de base 
 

A técnica smoothed minima é utilizada em 
softwares específicos (ex.: Hysep - USGS), mas pode 
também ser aplicada com uso de planilhas eletrôni-
cas (ex.: Excel). 
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------- vazão específica  

____  fluxo de base específico - FBE 

Figura 2 - Hidrogramas de duas microbacias (B3.1, B4) 
com a separação do fluxo de base pela técnica smoothed 
minima (valor máximo da vazão específica limitado em 
0,05m3/s/km2 para melhor visualização do fluxo de 

base) (Baseado em Costa, 2005). 
 

Admitindo-se que o fluxo de base varia line-
armente entre dois pontos de inflexão (Nathan & 
McMahon, 1990; Wahl & Wahl, 1995), torna-se pos-
sível calcular os valores intermediários e, assim, ob-
ter o fluxo de base diário e calcular o IFB (fluxo de 

base médio dividido pelo fluxo total médio) para 
cada microbacia (Figura 2). Deve-se observar que o 
fluxo de base diário calculado por este procedimen-
to pode, em alguns trechos do hidrograma, ser su-
tilmente maior que o fluxo total, o que denota uma 
situação irreal, mas inerente à técnica. 

O IFB de cada microbacia foi calculado com 
base na vazão de um ano hidrológico. Contudo, o 
período de monitoramento de campo não foi coin-
cidente, pois há uma defasagem de dois meses no 
período de instrumentação das microbacias (Costa, 
2005). Assim, para fins de comparação, consideran-
do que o IFB é um índice sazonal (e, portanto, de-
pendente do período do monitoramento), foi calcu-
lado também o IFB para o intervalo de tempo em 
que todas as microbacias foram monitoradas, ou 
seja, entre 25/07/03 a 30/05/04 (tabela 1). Não se 
observaram diferenças significativas dos IFBs calcu-
lados em diversos intervalos e, assim, os dados obti-
dos para o intervalo comum de monitoramento 
(embora inferior a 1 ano) foram considerados ade-
quados para correlações com outros índices. O BFE 
(Fluxo de base específico) foi calculado para o ano 
hidrológico completo de cada microbacia (tabela 1). 
 
Tabela 1 — IFB e FBE das microbacias calculados a partir 

da smoothed minima. 
 
 
  IFB  FBE anual 

(m3/km2) 
Micro 
bacias 
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a 30

/0
5/
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B1 0,66 --- 0,64 112.068,22 
B2 0,41 --- 0,36 20.986,54 
B3 0,58 --- 0,50 174.370,59 

B3.1 0,72 --- 0,67 349.889,74 
B4 0,91 --- 0,89 311.848,10 
B5 0,63 --- 0,59 100.370,50 
B6 0,62 --- 0,60 114.396,90 
B8 --- 0,69 0,67 181.338,54 

B8.1 --- 0,17 0,14 68.948,09 
 
 

As variações observadas entre os IFB’s e 
FBE’s (assim como entre os coeficientes de recessão 
(?) apresentados a seguir) das microbacias foram 
analisadas frente às características de cada uma em 
trabalhos já publicados (Costa, 2005; Costa & Bacel-
lar, 2007; Costa & Bacellar 2009). Ou seja, as respos-
tas  hidrológicas  de  cada microbacia foram  compa 
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Tabela 2 — IFB e FBE anuais das bacias Alto rio das Velhas e rio Maracujá obtidos por meio de smoothed minima e Barnes. 
 

  
 

Período 

IFB            FBE anual (m3/Km2) 

   Código           Bacia Barnes 
smoothed 
minima Barnes 

smoothed 
minima 

41152000 Alto rio 
das Velhas

Out/2000 a 
set/2003 

0,5258 0,6893 277.030,41 327.790,70 

41163000 
Rio Mara-

cujá 
Out/2000 a 

set/2003 0,4593 0,5762 194.862,10 248.559,90 

 
 
 
radas frente aos diferentes contextos físicos e ambi-
entais, o que permitiu estabelecer a influência dos 
condicionantes geológicos, geomorfológicos e de 
uso e ocupação do solo na potencialidade hídrica 
das mesmas.  

Para as bacias Alto rio das Velhas e rio Ma-
racujá também foi aplicada a técnica smoothed mi-
nima e calculados os respectivos índices IFB e BFE 
(Figura 3, Tabela 2). Considerando que estas bacias 
possuem um tempo de monitoramento fluviométri-
co maior (3 anos), foi possível aplicar também o 
método de Barnes (Figura 4, Tabela 2). 
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------- vazão específica  

____  fluxo de base específico - FBE 

Figura 3 - Hidrogramas das bacias Alto rio das Velhas e rio 
Maracujá com a separação do fluxo de base com a técnica 

smoothed minima (valor máximo da vazão limitado em 
0,05m3/s/km2 para melhor visualização do fluxo de 

base) (Modificado de Costa, 2005). 
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Figura 4 — Hidrogramas das bacias Alto rio das Velhas e 
rio Maracujá com a separação do fluxo de base pelo mé-

todo de Barnes (Modificado de Costa, 2005). 
 
 
Determinação do Coeficiente de Recessão (α) 
 
 Nas bacias Alto rio das Velhas e rio Maracu-
já, aplicaram-se as três técnicas de determinação de 
α simultaneamente. Por outro lado, como nas mi-
crobacias dispõe-se de dados fluviométricos de ape-
nas um ano hidrológico, foram aplicadas as técnicas 
Matching Strip e Correlação (Figuras 5 e 6). 

No método da correlação utilizou-se o inter-
valo  de atraso n=2,  como já mencionado. Exclusiva- 
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Tabela 3 - Coeficientes de recessão obtidos pelo Matching Strip, Correlação (t = 2 e t = 5) e Método de Barnes. 
 

  
Bacia  

hidrográfica 

Coeficiente de recessão (α) 

  Matching Strip
 Correlação       

t = 2 dias 
Correlação     
t = 5 dias 

Método de 
Barnes 

M
ic

ro
 b

ac
ia

s 

B1 0,00727 0,01491 -- -- 

B2 0,01191 0,04002 -- -- 

B3 0,01401 0,01818 -- -- 

B3.1 0,00432 0,0149 -- -- 

B4 0,00334 0,00918 -- -- 

B5 0,0105 0,03031 -- -- 

B6 0,00749 0,027 -- -- 

B8 0,0136 0,02079 -- -- 
B8.1 0,041 0,048 -- -- 

41152000 B. Alto rio das Velhas 0,00412 0,00931 0,00636 0,00336 
41163000 B. rio Maracujá 0,00753 0,01076 0,00714 0,0065 

 
mente nas bacias Alto rio das Velhas e rio Maracujá 
foi possível utilizar também o intervalo n=5, dada a 
seqüência mais longa de dados disponíveis de vazão. 

Nestas técnicas, foram empregados recursos 
dos programas Excel, Origin e Corel Draw e o pro-
cedimento foi repetido por vários operadores, vi-
sando um resultado menos subjetivo possível. Os 
coeficientes de recessão de todas as bacias e micro-
bacais analisadas podem ser observados na tabela 3. 

Utilizaram-se os coeficientes de recessão de-
terminados pela técnica matching strip, mais confiá-
veis. Para as bacias maiores (rio Maracujá e Alto rio 
das Velhas) não se fez este cálculo, uma vez que 
seriam necessários estudos mais aprofundados vi-
sando, em especial, a comprovação da homogenei-
dade e da espessura saturada de seus aquíferos cons-
tituintes. 

Diferentemente da transmissividade, que 
pode variar em várias ordens de magnitude, o coefi-
ciente de armazenamento (Sy) tende a apresentar 
valores mais uniformes e previsíveis, quando se co-
nhece o contexto hidrogeológico. Assim, é prática 
corrente estipular valores de Sy e, assim, avaliar valo-
res de transmissividade. Portanto, atribuíram-se 
valores máximos e mínimos de Sy para os aquíferos 
das microbacias, para estimar o intervalo de variação 
da transmissividade. O coeficiente de armazenamen-
to (S) varia, em geral, entre 0,3 e 0,01 em aquíferos 
livres (Sy), e entre 0,001 e 0,0001 em aquíferos con-
finados (Freeze & Cherry, 1979). Considerando-se 
que a região é caracterizada por um aquífero livre 
no regolito (de composição argilo ou silto-arenosa) 
sobre um aquífero livre a semi-confinado em rochas 
ígneas ou metamórficas sãs (gnaisses, xistos e grani-

tos), adotaram-se valores de Sy variando entre 0,01 e 
0,1 (Costa, 2005).  
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Figura 5 - Método Matching Strip aplicado à microbacia 

B4 e às bacias Alto rio das Velhas e rio Maracujá 
(Baseado em Costa, 2005). 
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Tabela 4 — Valores estimados de difusividade e transmissividade para as microbacias. 
 

   
Coeficiente      
de recessão 

(matching strip) 

 
Difusividade 

(T/S) 

Valores mínimos Valores máximos 

Micro 
bacia 

L (m) Sy T (m2/dia) Sy 
T    

(m2/dia)

B1 615 0,00727 278,60 0,01 2,79 0,1 27,86 

B2 250 0,01191 75,42 0,01 0,75 0,1 7,54 

B3 500 0,01401 354,88 0,01 3,55 0,1 35,49 

B3.1 370 0,00432 59,92 0,01 0,60 0,1 5,99 

B4 747 0,00334 188,84 0,01 1,89 0,1 18,88 

B5 440 0,0105 205,97 0,01 2,06 0,1 20,60 

B6 732 0,00749 406,63 0,01 4,07 0,1 40,66 

B8 327 0,0136 147,34 0,01 1,47 0,1 14,73 

B8.1 207 0,041 178,00 0,01 1,78 0,1 17,80 

 

 Bacia Alto rio  das Velhas - set/00 a ago/03

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Q (n - 2) - m3/s

Q
(n

)-
m

3 /s

Bac ia do rio  Maracujá - set/00 a ago/03

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0
Q (n - 2) - m3/s

Q
(n)

-m
3 /s

Curva de recessão 
mestra (CRM)

Curva de recessão 
mestra (CRM)

 
 
Figura 6 — Método Correlação aplicado às bacias Alto rio 

das Velhas e rio Maracujá (Baseado em Costa, 2005). 
 
 
ANÁLISE DOS RESULTADOS 
 
Separação do fluxo de base 
 
 O IFB calculado pela técnica smoothed 
minima para as microbacias (Tabela 2) corresponde 

a simples estimativa, provavelmente superestimada, 
uma vez que alguns picos de vazão ao longo do ano 
hidrológico não foram medidos. De fato, como o 
monitoramento fluviométrico foi feito de 1 a 4 vezes 
ao dia, eventuais picos de vazão podem não ter sido 
completamente registrados. De mesma forma, as 
vazões superiores à capacidade máxima do vertedor, 
embora de ocorrência rara, também não foram re-
gistradas (Costa et. al , 2007). 
 Nas bacias Alto rio das Velhas e rio Maracu-
já, o monitoramento da vazão também não foi con-
tínuo e, portanto, os valores de IFB também podem 
estar superestimados. Apesar destas considerações, 
os resultados obtidos com o smoothed minima e 
pelo método de Barnes em hidrogramas com mé-
dias diárias e mensais, respectivamente, são coeren-
tes, embora os valores do primeiro sejam ligeira-
mente maiores (Tabela 2). Como as reservas renová-
veis são proporcionais ao fluxo de base, verifica-se 
que algumas bacias apresentam maior disponibili-
dade hídrica. Costa (2005) demonstrou que a dis-
ponibilidade na região depende principalmente de 
fatores geológicos e geomorfológicos e das condi-
ções de degradação do terreno, em especial, da 
presença de voçorocas. 
 
Determinação do Coeficiente de Recessão (α) 
 

No método da correlação, os pequenos in-
tervalos de recessão nem sempre foram suficientes 
para definir uma curva de envelopamento (CRM) 
unívoca, havendo, portanto certa subjetividade na 
sua definição, em especial para as microbacias B2, 
B5 e B6. Para as bacias Alto rio das Velhas e rio Ma-
racujá, nas quais foi possível utilizar o intervalo de 
atraso n=5 (Qn-5), a CRM foi mais facilmente defi-
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nida e o ? calculado aproximou-se mais daquele 
obtido pelo método de Barnes. Segundo Nathan & 
McMahon (1990), quando a inclinação da CRM 
encontra-se entre 43,5o e 45o (intervalo praticamen-
te coincidente com os valores mais freqüentes dos 
coeficientes de recessão: 0,93 a 0,995), as constantes 
de recessão são mais bem discriminadas quando se 
utilizam intervalos de atraso maiores. Também veri-
ficam-se que pequenas variações na inclinação da 
CRM causam consideráveis variações no coeficiente 
de recessão (dado o pequeno intervalo geralmente 
encontrado para ?), como observado no exemplo 
hipotético abaixo (Tabela 5). Possivelmente, tal 
dificuldade se deve, ao curto período de monitora-
mento, gerando um volume de dados de vazão insu-
ficiente para se obter resultados confiáveis a partir 
da rotina empregada. Cabe ressaltar que outros 
autores (e.g. Nathan & McMahon, 1990) também 
citam tal deficiência. Assim, os resultados deste mé-
todo não foram utilizados na avaliação dos parâme-
tros hidrodinâmicos das microbacias. 
 

Tabela 5 — Exemplos de ? calculados a partir de curvas 
mestras obtidas com a técnica da correlação. Notar que 

pequenas variações na inclinação resultarão 
em substanciais diferenças de α 

 

Inclinação 
da CRM 
(∆y/∆x) 

K = 

(∆y/∆x)1/2 

α = - log K 

0,4343 

0,970 0,9849 0,01523

0,980 0,9899 0,01010

0,990 0,9950 0,00502
 
 Já na aplicação com o matching strip, pôde-
se definir mais claramente a CRM e o coeficiente de 
recessão. De fato, pode-se observar para as bacias 
onde foram aplicadas as três técnicas simultanea-
mente (Alto rio das Velhas e rio Maracujá), que os 
valores de ? são coerentes quando se comparam os 
resultados calculados pelo matching strip e métodos 
de Barnes (tabela 3). 
 
Parâmetros hidrodinâmicos determinados 
indiretamente 
 

Para as microbacias B1 a B6, estruturadas 
em granitos e gnaisses do Complexo do Bação, os 
valores estimados de T foram coerentes com os de-
terminados por Silva et al. (1994) para esta região a 
partir de testes de aquífero (T = 25m2/dia), com 

ressalvas para as microbacias B2 e B3.1. Cabe ressal-
tar que, em geral, os valores da transmissividade 
obtidos indiretamente tendem a ser menores que 
aqueles determinados por testes de aquífero, em 
geral executados em poços de maior produtividade, 
ou seja, em aquíferos com maior transmissividade. 
Assim, os resultados do método indireto não devem 
ser usados para estimar a produtividade de poços. 
Segundo Trainer & Watkins Jr. (1974), os valores 
obtidos pelos dois métodos (direto e indireto) ten-
dem a ser mais coincidentes para aquíferos homo-
gêneos e com perfis de intemperismo pouco espes-
sos. 

Observa-se que as microbacias B2 e B3.1 a-
presentam os menores valores de difusividade (75,42 
e 59,92, respectivamente) e, conseqüentemente, os 
menores valores de transmissividade. Como apresen-
tam as menores áreas dentre as estruturadas em 
terreno granito-gnáissico, poder-se-ia supor uma 
menor espessura saturada (b) quando comparadas 
com as outras microbacias maiores, o que resultaria 
em menores valores de T e semelhantes ordens de 
grandeza da condutividade hidráulica. 
 
 
CONCLUSÕES 
 
 
 Os resultados obtidos demonstraram que as 
técnicas alternativas de determinação do fluxo de 
base (via separação de hidrogramas) e do coeficien-
te de recessão (através de curvas mestras pelas técni-
cas matching strip e correlação) são coerentes com 
os encontrados com o tradicional método de Bar-
nes, com a grande vantagem de se poder utilizar 
séries fluviométricas curtas e descontínuas. Para a 
determinação do coeficiente de recessão, a técnica 
matching strip mostrou-se mais eficaz que a da cor-
relação. 
 A determinação do FBE e IFB, juntamente 
com o coeficiente de recessão, permitiu a caracteri-
zação das condições do fluxo de base nas nove mi-
crobacias estudadas. A partir deste resultado (ou 
seja, do conhecimento do comportamento hidroló-
gico de cada microbacia) pôde-se, em trabalhos já 
publicados (Costa, 2005; Costa & Bacellar, 2007; 
Costa & Bacellar, 2009), prosseguir com a compara-
ção entre as microbacias e averiguar a influência de 
importantes variáveis (a saber, geologia, geomorfo-
logia, processos erosivos e grau de preservação) no 
potencial hídrico e no volume de reservas renová-
veis.  

Adicionalmente, os resultados obtidos são 
consistentes com interpretações prévias (Costa & 
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Bacellar, 2006) do comportamento hidroquímico 
das águas destas microbacias. 
 Adotando-se modelos conceituais simples de 
geração de fluxo de base, pôde-se estimar a difusivi-
dade e a transmissividade média dos aquíferos das 
respectivas microbacias (método indireto), mesmo 
com séries fluviométricas curtas. Os dados de trans-
missividade estimados são coerentes com os espera-
dos para os aquíferos da região. 

Portanto, embora ainda pouco empregadas 
no Brasil, as técnicas analisadas forneceram estima-
tivas das condições dos aquíferos a partir de dados 
de fácil aquisição e de baixo custo, contribuindo 
para caracterização hidrogeológica de regiões com 
poucas informações subterrâneas, como no caso da 
área pesquisada. Porém, mais estudos ainda são 
necessários, sobretudo em bacias com grande dis-
ponibilidade de informações hidrogeológicas, para 
verificar a confiabilidade dos resultados obtidos. 
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Hydrogeologic Characterization of an Aquifer Using 
Base Flow 
 
ABSTRACT 
 

Surface water shows a dynamic interaction and 
mutual interferences with groundwater. This interconnec-
tion supports the indirect methods of hydrogeologic charac-
terization, which allows establishing aquifer characteristics 
based on knowledge of its streamflow - the baseflow - which 
is determined from the treatment of streamflow series. The 
indexes obtained with these treatments — base flow volume 
and its decay rate or recession coefficient — are usually 
determined by the traditional Barnes method. This paper 
analyses alternative techniques to obtain these indexes - 
smoothed minima, matching strip and correlation - which 
have the advantage of working with shorter and disconti-
nuous streamflow series data. Nine catchments and two 
basins were monitored for one and three years, respectively. 
The results, especially with the matching strip and 
smoothed minima techniques, were consistent with those 
found by the Barnes method and with previous interpreta-
tions of the hydrochemical behavior of such catchments. It 
has been proved that these techniques supply important and 
reliable information about the aquifers based on low cost, 
easily accessible data, contributing for the hydrogeologic 
characterization of regions without enough groundwater 
information. 
Key-words: recession coefficient, baseflow, catchments, hy-
drodynamic parameters; hydrologic method. 
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