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RESUMO
Neste estudo é apresentada uma análise de um modelo que utiliza o Método das Características (MOC) para simulação 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 inferiores 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 máximo 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 numérico), quando da introdução dos consumos nodais de forma gradual no cálculo hidráulico e para redes com tubos de comprimentos variáveis.
Palavras-chave: modelagem hidráulica, abastecimento de água, método das características.

A modelação computacional, associada a
uma adequada percepção física dos sistemas e fenômenos 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 qualidade de serviço às comunidades (Amado & Marques, 2004).
Nesse sentido, diversos autores têm desenvolvido 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 & Streeter (1978, 1983, 1993), Chaudhry (1979; 1987) e
Almeida & Koelle (1992)).

INTRODUÇÃO
A operação de sistemas urbanos de distribuição de água é uma tarefa complexa, sendo necessário garantir confiabilidade de atendimento das demandas de consumo com pressões desejadas e economia de energia elétrica no uso dos equipamentos
de manobra.
Durante a operação desses sistemas, o seu
comportamento hidráulico é influenciado pela mudança 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.
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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 escoamento e os efeitos dinâmicos da transição. No entanto, as condições hidráulicas em sistemas de distribuição de água estão quase sempre em contínuo
estado de alteração. Dada essa característica dinâmica, 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 pressões) 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 execução 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 incompressível e conduto rígido, empregado para analisar
os fenômenos de oscilação de massa (transitórios
lentos com baixas freqüências), e o modelo da coluna elástica, que considera os efeitos de elasticidade
do líquido e do conduto, utilizado para a análise do
golpe de aríete (transitórios rápidos com altas freqüências).
Abreu et al. (1999) apresentam parâmetros
adimensionais para definir os limites da aplicabilidade 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 resolução de problemas de engenharia envolvendo escoamentos variáveis Wylie & Streeter (1978), partindo de condições predeterminadas de regime permanente e de condições de fronteira particulares.
Posteriormente, foram efetuados esforços no sentido de aplicar o modelo à determinação de equilíbrios 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), Soares (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 modelo da coluna elástica, com uma generalização das
equações da quantidade de movimento e da conservação de massa, além de procedimentos para a aceleração 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 variações de demanda, ao processo de ajuste dos coeficientes de atrito de tubulações e da operação de sistemas contendo estações elevatórias, reservatórios
de ponta, válvulas e booster. Righetto (2002) acoplou um modelo de otimização, baseado em algoritmos genéticos, ao MOC, visando alcançar a operação ótima de sistemas de distribuição de água,
envolvendo parâmetros relacionados com o consumo de energia, confiabilidade operacional, satisfação quanto ao atendimento da demanda e controle
das pressões nodais.
Luvizotto Jr. (1995), utilizando o MOC,
propôs uma sistematização para o escoamento permanente 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 escoamento. 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 convergência para o regime estacionário, produzindo
um “transitório apenas numérico” (pseudotransitório).
Koelle (1983) apresentou o conceito de celeridade 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 vazamentos 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 novas situações desejadas.
No presente trabalho, o modelo foi reformulado para aceitar simulações de redes que apresentassem múltiplos elementos e em configurações
genéricas, incluindo a opção de controle de estações
elevatórias (liga/desliga) condicionado a níveis máximos e mínimos de tanques ou a horários prédeterminados de parada. Os recursos da linguagem
de programação DELPHI proporcionaram maior
interatividade gráfica ao modelo, permitindo a apresentação 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:
•

•

•

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 lineares. Soares et al. (2008) apresentam um estudo em
que avaliam as vantagens da utilização de uma combinação do Método Gradiente e do MOC para melhorar o processo de convergência de cálculo hidráulico 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 explícito 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.

Reformular a interface gráfica e inserir novas funções ao modelo original de Righetto
(1994) para simular o comportamento hidráulico de redes de abastecimento de água
equipadas com estações elevatórias (EE),
booster, reservatórios de nível fixo (RNF) e
reservatórios de nível variável (RNV ou tanque);
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 comparação 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.

METODOLOGIA
O fenômeno dos transitórios hidráulicos em
condutos forçados é descrito pelas equações da continuidade e da quantidade de movimento. Estas
formam um sistema de equações diferenciais parciais do tipo hiperbólico, cuja solução analítica exata
não pode ser obtida, podendo-se chegar ao valor
aproximado através de integração numérica (Chaudhry, 1979; Almeida & Koelle, 1992; Wylie & Streeter, 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:

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 (Todini & Pilati, 1988).
Destaca-se que os modelos baseados na resolução de sistemas de equações lineares podem resultar 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 disponibilidade cada vez maior de recursos computacionais, o

g

∂H ∂V f V V
+
+
=0
∂x
∂t
2D

g ∂H
∂V
+ 2⋅
=0
∂x a
∂t

(1)

(2)

Em que “x” é a distância, “t” o tempo, “H” a
cota piezométrica (cota piezométrica), “V” a velocidade do fluido, “D” o diâmetro interno da tubulação, “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 velocidades 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 técnicocientífica é o MOC.
Considerando algumas modificações no sistema das Eq. (1) e (2) e transformando a velocidade
em vazão por aplicação da equação da continuidade, o MOC proporciona a substituição do referido
sistema de equações, por outro de derivadas totais,
ao longo de duas linhas características (C+ e C-).
C+ :

C− :

dx
a
fa
= a; dH +
dQ +
Q Q dt = 0
dt
gA
2 gDA 2

(3)

fa
dx
a
= − a; − dH +
dQ +
Q Q dt = 0
dt
gA
2 gDA 2

(4)

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

t+∆t

t

C + : (Qit + ∆t

(5)

g . A t + ∆t
f .∆t t
( H i − H it+1 ) +
Qi +1. Qit+1 = 0
a
2.D. A

(6)

C − : (Qit + ∆t − Qit+1 ) −

-

i-1

C
i

i+1

x

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

Manipulando os termos é possível expressar Qit+
em função de Hit+ t:

Em que “Q” é a vazão do escoamento e “A”
a área da seção transversal do tubo.
Integrando ao longo das linhas características C+ e C-, utilizando uma aproximação de segunda
ordem para a integração do termo de atrito, e reescrevendo o sistema de Eq. (3) e (4), sob um esquema de diferenças finitas, vêm duas equações de
compatibilidade ao longo das linhas características:
g. A t + ∆t
f .∆t t
− Qit−1 ) +
( H i − H it−1 ) +
Qi −1. Qit−1 = 0
a
2.D. A

+

C

Qit +∆t = C P − C A .H it + ∆t

(7)

Qit + ∆t = C N + C A .H it + ∆t

(8)

CP = Qit−1 + C A .H it−1 − F .Qit−1. Qit−1

(9)

CN = Qit+1 − C A .H it+1 − F.Qit+1. Qit+1

(10)

g.A
a

(11)

f .∆t
2.D.A

(12)

CA =
F=

t

A idéia básica para utilização do MOC como
técnica de solução para redes em regime permanente consiste em partir de uma condição inicial simples, em que todos os nós apresentam uma mesma
cota piezométrica (condição hidrostática) e os trechos apresentam vazões nulas. Em seguida são impostas 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 apenas como um parâmetro numérico, procurando um

Em que “Qit+ t“ é a vazão em um determinado nó “i” num instante de tempo “t+∆t”; “Hit+ t“ a
cota piezométrica em um determinado nó “i” num
instante de tempo “t+∆t”; “Qi-1t” a vazão em um determinado nó “i-1” num instante de tempo “t”;
“Qi+1t“ a vazão em um determinado nó “i+1” num
instante de tempo “t”; “Hi-1t “ a cota piezométrica em
um determinado nó “i-1” num instante de tempo “t”;
“Hi+1t” a cota piezométrica em um determinado nó
“i+1” num instante de tempo “t”; e “∆t” o passo de
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valor que proporcione tornar mais rápida a convergência 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 determinam-se valores de cota piezométrica, enquanto
nos elementos do segundo determinam-se valores de
vazões.
Assim, elementos tipo “Nós” podem representar:
•
•
•
•

Em que “HR“ é o nível d’água do RNF (constante).
Reservatório de Nível Variável (RNV):
t

0,5.∆t .C A .Qi
t
Qit + ∆t =  C N + C A .H i −
ARNV


t

 0,5.C A .∆t 
1 +

ARV 


t

H it + ∆t = H i − 0,5 .[Qit + ∆t + Qi ].∆t / A RNV

(18)

(19)

Em que “ARNV” é área da seção transversal do
RNV.

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

Estação Elevatória (EE):

Já elementos tipo “Trecho” podem representar:
•
•
•






Tubulações;
Booster;
Válvulas;

aux1 = C EE

(20)

aux2 = BEE − 1 / C A

(21)

aux3 = AEE + Z + CN / C A

(22)

Qit + ∆t =

A modelagem de cada um desses elementos,
proposta em diversos trabalhos (Almeida & Koelle,
1992; Chaudhry, 1979; Wylie & Streeter, 1993; Righetto, 1994), é apresenta a seguir:

− (aux 2) −

(aux 2)2 − 4.(aux1)(. aux3)
2.(aux1)

(

)

(

H it +∆t = Z + AEE + B EE . Qit + ∆t + C EE . Qit +∆t

)

2

(23)

(24)

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

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.

H it + ∆t = (qit + ∆t − Bi ) / Ai

(13)

Tubulações:

(14)

QTBkt + ∆t =

Ponto de demanda/consumo:

R

S

Ai = −[∑ C A (mr ) + ∑ C A ( j s )]
r =1

C N + C P + C A .( H j −1

s =1

R

S

r =1

s =1

Bi = [∑ C P (mr ) − ∑ C N ( js )]

2

t + ∆t

− H j +1

t + ∆t

)

(25)

Em que “QTBk t+∆t“ é a vazão para a tubulação do trecho “k”, no passo de tempo “t+∆t”; “Hjt+ t
“ a cota piezométrica do nó “j-1”, nó de montan1
te do trecho “k”, no passo de tempo “t+∆t”; Hj+1t+ t“ a
cota piezométrica do nó “j+1”, nó de jusante do
trecho “k”, no passo de tempo “t+∆t”.

(15)

Em que “qit+ ∆t“ é a demanda nodal “i” no
passo de tempo“t+∆t”; (mr) = conjunto dos trechos
de montante; (js) = conjunto dos trechos de jusante.

Booster:

Reservatório de Nível Fixo (RNF):
H it + ∆t = H R

(16)

aux 4 = C A .C BO

(26)

Qit + ∆t = C N + C A .H it + ∆t

(17)

aux5 = C A .BBO − 2

(27)
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aux 6 = C A .ABO + C N + C P

QBO tk + ∆t =

− (aux5) −

(28)

(aux5)2 − 4.(aux4 )(. aux6)
2.(aux4 )

(

)

(

HBO tBO+ ∆t = ABO + B BO . QBO tk + ∆t + C BO . QBO kt + ∆t

)

2

Um fluxograma simplificado do algoritmo
do modelo é apresentado na Figura 2. Ressalta-se
que na rotina de cálculo da EE, existe uma subrotina 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 prédeterminando 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.

(29)

(30)

Em que “ABO, BBO, CBO“ são parâmetros da
curva característica do booster (função parabólica
entre a cota piezométrica e a vazão); “QBOkt+ t“ a
vazão para o booster do trecho “k”, no passo de
tempo“t+∆t”; “HBOkt+ t“ a altura manométrica para
o booster do trecho “k”, no passo de tempo“t+∆t”.

RESULTADOS
Com o intuito de verificar o desempenho do
modelo baseado no MOC, foram realizadas simulações hidráulicas em redes de abastecimento de água
com diferentes configurações e, em seguida, os resultados obtidos foram confrontados com simulações realizadas no EPANET.

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 médio, conforme a expressão a seguir:
 N L
∆t =  ∑ i
 i =1 a *i


 N


Modelagem de RNF
(31)
Foi estabelecida uma rede simples, composta de 4 pontos de consumo/demanda, 5 tubulações
e 1 RNF. A simulação foi estática. A Figura 3 apresenta a configuração da rede.
A mesma rede foi simulada no EPANET.
Comparações entre os resultados obtidos das simulações 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 comprimentos.
Em relação ao cálculo hidráulico, a rede é
iniciada com a condição de contorno hidrostática,
ou seja, todos os pontos da rede apresentam a mesma cota piezométrica do reservatório de nível constante e as vazões da rede são nulas. Iniciada a simulação, 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 associado ao regime permanente.

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 arbitrariamente, mas que necessitará ser recalculada para a simulação hidráulica. Esta celeridade “corrigida” será
aqui denominada de celeridade de cálculo (a), e
determinada conforme a expressão a seguir:
ai = Li / ∆t

(32)

Para a equação de resistência de DarcyWeisbach, o fator de resistência “f” é calculado de
forma similar ao EPANET 2 (Rossman, 2000), ou
seja, por diferentes equações, dependendo do número 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; depende da rugosidade absoluta “ε“ (Bhave, 1991)
Interpolação cúbica do ábaco de Moody para 2000 < Re < 4000 (Dunlop, 1991).
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Figura 2 - Fluxograma do processo de cálculo

Figura 3 - Configuração para modelagem de RNF

11

Modelo Hidráulico Baseado no Método das Características: Análise de Convergência e Comparações com o EPANET

Para verificar aspectos sobre a convergência
do MOC, foi simulada a mesma rede considerando
algumas alterações, a saber: (1) considerou-se celeridade padrão de 500 m/s, (2) considerou-se celeridade padrão de 1.500 m/s. Os resultados são apresentados na Figura 4.

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.

500
Celeridade = 1000 m/s

400
300

∆ t=0,5s

Tabela 1 - Comparação MOC e EPANET para RNF

200
100

Vazão no Trecho 01 (L/s)

0
0

100

200

300

400

500

600

700

NÓ

800

Número de iterações

500

1
2
3
4
5

Celeridade = 500 m/s

400

∆ t=1,0s

300
200
100
0
0

100

200

300

400

500

600

700

TRECHOS

800

Número de iterações
500

1
2
3
4
5

Celeridade = 1500 m/s

400
∆ t=0,33s

300
200
100

PRESSÃO (mca)
MOC
0,00
17,837
21,403
26,403
20,029
VAZÃO (L/s)
EPANET
MOC
200,00
200,00
75,00
75,00
75,00
75,00
25,00
25,00
25,00
25,00
EPANET
0,00
17,83
21,40
26,40
20,02

ERRO
0,00%
0,04%
0,01%
0,01%
0,05%
ERRO
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0
0

100

200

300

400

500

600

700

800

Número de iterações

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 convergência do modelo.

Figura 4 - Resultados das simulações considerando
diferentes celeridades

Observou-se que nas simulações com diferentes celeridades, os valores finais de pressão e
vazão foram todos iguais, ou seja, os mesmos apresentados na Tabela 1. Além disso, verificou-se que o
MOC convergiu com menor esforço computacional
(menor número de iterações), à medida que a celeridade padrão foi reduzida. Obviamente que chegará 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 celeridade sucessivamente menores. Para uma celeridade padrão de 25 m/s, os resultados finais de pressão e vazão foram iguais, para 20 m/s, houve diferenças apenas na quarta casa decimal nos valores de
pressão; e para 15 m/s, o erro relativo cresceu subitamente, 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-

500
o consumo iguala a demanda instantaneamente

400

Vazão no Trecho 01 (L/s)

300
200
100
0
0

100

200

300

400

500

600

700

Número de iterações
500
o consumo iguala a demanda gradualmente

400
300
200
100
0
0

100

200

300

400

500

600

700

Número de iterações

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 problemas de convergência. Assim, considerou-se uma
alteração para o Trecho 1 da rede, cujo comprimento 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 (Figura 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.

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 simulação abrange uma duração de 24 horas (período
estendido). Os valores de demanda nodais são variáveis 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 operacional 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 capacidade do modelo na utilização de regras operacionais.
Destaca-se que os efeitos reais de transitórios resultantes de paradas bruscas das EE não são aqui modelados (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 horários 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 pressão inicial (35 mca) e final (34,92 mca) no Nó 02
(EE), assim como os estágios intermediários do processo de convergência, que se estabiliza em cerca de
150 iterações.
A Figura 9 apresenta dados similares, entretanto, 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 condição hidrostática, mas da condição de regime permanente relativa à primeira hora de simulação. Estabelece-se então o processo de transição de estágios. A convergência é atingida após aproximadamente 50 iterações.

500
rede com comprimento de trechos constante

400

L=500m (Trecho 01)

Vazão no Trecho 01 (L/s)

300
200
100
0
0

100

200

300

400

500

600

700

Número de iterações
500
rede com comprimento de trechos variável

400

L=50m (Trecho 01)

300
200
100
0
-100

0

100

200

300

400

500

600

700

Número de iterações

Figura 6 - Resultados de simulações considerando forte
variação dos comprimentos dos trechos

Assim, constata-se que a heterogeneidade
dos comprimentos das tubulações impacta o processo de convergência numérica do MOC. Deste modo,
alerta-se para a necessidade de maiores investigações, a fim de verificar se esse fato, quando da consideração de redes reais de topologia complexa e
composta por trechos de comprimentos diferenciados, pode afetar o processo de convergência ao ponto de comprometer a solução final.
Em relação ao tempo de processamento gasto para as simulações dos exemplos da modelagem
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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)

Pressão (m)

Vazão (L/s)

0

Vazão do Trecho 01 (L/s)

45

Presssão do Nó 02 (mca)

no período estendido de EE, foi constatado que o
MOC consumiu 3 s, enquanto o Epanet consumiu
menos de 1 s.

40

50

5
0

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90 100 110 120 130 140 150

Número de iterações

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

Figura 9 - Processo de convergência do MOC,
segunda hora de simulação (EE)

Modelagem de Booster
Trata-se de uma rede composta de 05 pontos 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 geométrico do último trecho da rede, conforme ilustra
a Figura 10. A simulação considerou um período de
24 horas.
100

200
Pressão (m)

Vazão (L/s)

80

150
60

100

40

50
0
0

50

100

150

200

250

20
300

-50

Vazão do Trecho 06 (L/s)

250

Presssão do Nó 06 (mca)

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 envolva 3600 iterações (3600 s).
Em relação ao tempo de processamento gasto 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 pontos de consumo/demanda, 11 tubulações e 01 RNV,
conforme ilustra a Figura 12. A simulação considerou um período de 24 horas.
A mesma rede foi simulada no EPANET.
Uma comparação entre os resultados obtidos indicou que os valores de vazões apresentaram compatibilidade, 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 considerado 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%.

0

-100
-150

-20

Número de iterações

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 dados de pressão foi de 1,0%, enquanto que para os
dados de vazões o erro foi nulo. O processo de convergência 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
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12

0,40
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hora 06 (máxima), decresce no passo de tempo
seguinte, ou seja, não é cumulativa.
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10

0,20

0:00

23:00

22:00

21:00

20:00
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4:00

3:00

2:00

1:00

0,00
0:00

8

Hora da simulação

Figura 13 - Série temporal de pressões do Nó 09,
simulação do RNV

Ressalta-se que o próprio processo de esvaziamento e enchimento do tanque não se enquadra
na classificação de um estado de regime permanente. Assim, o algoritmo de resolução do EPANET
adapta o passo de tempo e outras variáveis do cálculo hidráulico para criar sucessivas soluções em regime permanente que emulam o processo dinâmico
existente no sistema, enquanto a solução hidráulica
do MOC é baseada em um transitório fictício, devido 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 métodos, 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 celeridade 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 processamento gasto para as simulações do exemplo de modelagem no período estendido de RNV, foi consta-

Figura 12 - Configuração para modelagem de RNV

Este desvio pode ser explicado por uma diferença de metodologia. Enquanto na aplicação do
MOC foi considerado que durante cada intervalo de
simulação (1 hora) o consumo dos nós permaneceria 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 pressão 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 maiores 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
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tado que o MOC consumiu 3 s, enquanto o Epanet
consumiu menos de 1 s.

Interface do Modelo Computacional
No presente trabalho, o modelo elaborado
por Righetto (1994) foi reformulado para aceitar
simulações de redes que apresentem múltiplos elementos e em configurações genéricas, tendo sido o
código reescrito na linguagem de programação
DELPHI.
Os recursos da linguagem de programação
DELPHI proporcionaram maior interatividade gráfica, permitindo a apresentação dos dados do problema e dos resultados das simulações de forma
mais amigável do que o original na linguagem Fortran. 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 desenvolvida é apresentado a seguir na Figura 15.
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Figura 14 - Processo de convergência do MOC,
primeira hora de simulação (RNV)

CONCLUSÕES
Foi desenvolvido um programa que utiliza o
MOC para simulação hidráulica de redes de abastecimento de água em regime permanente e período
estendido, introduzindo novas capacidades ao modelo 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 modelagem 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 grandeza 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

Figura 15 - Interface desenvolvida para apresentação de
resultados no modelo REDMT
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que diferenças grandes no comprimento das tubulações, 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. Finalmente, foi verificado que, reduzindo-se o valor da
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Hydraulic Model Based on the Characteristics Method: Analysis of Convergence and Comparisons
with EPANET
ABSTRACT
This paper presents an evaluation of a MOC
based model to perform water network analysis in steadystate 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 reservoirs, pumping stations and boosters, relative errors inferior 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 associated with limitations in the methodology of both models to
deal with tank problems, which are best handled with inertial 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 adequado 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 diferenciados 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 trabalho 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, erosão, inundação e deslizamento; o cenário R4 seja uma área de recuperação ambiental, visto que está sujeito a risco de deslizamento e alto grau de impermeabilização; o cenário R3 seja área de reestruturação urbana, devido aos problemas de deslizamento, erosão e impermeabilização; o cenário R2 seja uma área de conservação ambiental, visto que existe apenas problema 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.

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 caracterizada como urbana, e vem sofrendo várias alterações 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 longitudinal dos rios, reduzindo, assim, a eficiência do fluxo de água, e causando mudanças nos processos
hidrológicos. Áreas urbanizadas são mais susceptíveis à inundação, pois uma determinada precipitação, que antes da urbanização não causaria problemas, após a urbanização podem resultar em vazões
muito maiores e inundações generalizadas, devido,
principalmente, à remoção da vegetação, à impermeabilização do solo e à canalização do rio, além do

INTRODUÇÃO
Com os crescentes problemas de degradação 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 hidrográfica apresenta-se como um excelente laboratório 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 minimizados (Cunha e Guerra, 1999). Quando sujeitas ao
processo de ocupação, as bacias podem ser submetidas 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-
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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 documentos cartográficos, as formas de ocupação e as condicionantes naturais da bacia, além de verificar as
áreas que apresentam conflitos de uso e ocupação
do solo que causam impactos negativos e/ou positivos ao meio ambiente. Neste sentido, as geotecnologias, através do geoprocessamento, oferecem ferramentas capazes de propiciar meios para o levantamento 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 ordenamento 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 edição, armazenamento e, finalmente, as análises ambientais, com a extração das informações registradas
nos mapas, por meio do uso de ferramentas SIG e
de modelagem hidrossedimentológica que possibilitará a simulação de cenários e levantamento das
áreas susceptíveis à inundação e ao processo erosivo.

rados urbanos com ocupações irregulares das encostas (Delgado et al., 2006).

INUNDAÇÃO
As enchentes e inundações urbanas também
são desastres que causam relevante impacto sobre a
sociedade. As enchentes, ampliadas pela urbanização em geral, ocorrem em bacias de pequeno e médio porte. Segundo Vianna (2000), as cheias são
definidas como eventos em que são verificados valores 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 inundações 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, caracteriza-se pelo extravasamento do canal. Assim, uma
enchente pode não causar inundação, principalmente, 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 obstrução no canal natural do rio (Villela e Mattos, 1975).
As inundações em áreas urbanas ocorrem,
principalmente, devido ao desmatamento, à pavimentação 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 transborda 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 infiltrar, grande parte do volume escoa para o sistema
de drenagem, superando a capacidade natural de
escoamento. O excesso do volume que não consegue 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, geralmente, pertencem ao poder público e não têm

DESLIZAMENTOS
A urbanização altera diretamente o ciclo hidrológico, interferindo no processo de infiltração da
água no solo e no escoamento superficial, provocando inundações e deslizamentos (Gonçalves e
Guerra, 2001). Os deslizamentos caracterizam-se
como movimentos de massa do tipo rápido e correspondem à deslocamento de um grande volume
da parte superficial do solo decomposto. Tal movimentação é iniciada pelo efeito da gravidade que
coincide com a influência da alta pluviosidade (intensidade, duração e frequência) (Araújo et al.,
2003). Os deslizamentos podem ser provocados por
fatores naturais (geologia, declividade, solo, vegetação, 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-
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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 escoamento através de obstruções como condutos e canais, a quantidade de água que chega ao mesmo
tempo no sistema de drenagem aumenta, produzindo inundações mais frequentes que as já existentes
quando a superfície era permeável e o escoamento
se dava pelo ravinamento natural. Este tipo de inundação é tipicamente devido à urbanização (Enomoto, 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 dimensões das áreas de inundação, e, portanto, caracterizar as regiões mais favoráveis à ocupação urbana
na bacia sem o perigo de inundação. A possibilidade
de previsão das inundações, com antecedência apropriada, estimula ações de prevenção e respostas
que podem reduzir ou eliminar perdas humanas e
materiais.

Mapeamento
Para gerar a base de dados temática, foi necessária a criação de um banco de dados no SPRING
(Sistema de Processamento de Informações Georreferenciadas, 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 overlay, 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 distribuição em classes foi efetuada através da Equação
(1) com base na amplitude entre os valores de coeficiente de impermeabilidade obtido na bacia através do overlay anteriormente citado, bem como o
intervalo de cada classe, ou seja, maior valor encontrado AM subtraído do menor valor encontrado Am e
dividido pelo número de classes.

METODOLOGIA
Bacia hidrográfica do rio Cuiá
A bacia do rio Cuiá está inserida no município de João Pessoa, com uma área de aproximadamente 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. Limita-se ao norte com a Bacia do Rio Jacarapé, ao sul
com a Bacia do Rio Gramame, ao oeste com o conjunto Habitacional Ernany Sátiro e a leste com o
Oceano Atlântico. A Figura 1 mostra a localização da
bacia no Estado da Paraíba.

π=

AM − Am
5

(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
Muito Permeável
Permeável
Moderadamente Permeável
Pouco Permeável
Impermeável

Graus
0−4
4−8
8−12
12−16
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 aritméticas do script LEGAL.

Figura 1 — Localização da bacia hidrográfica do rio Cuiá.
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f c = K s 1 + αI B
− 1 
 e

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 processamento de imagens, análise espacial, modelagem numérica de terreno e consulta a bancos de dados espaciais.
Silva et al. (2007) usaram esta técnica de mapeamento da erosão em ambiente SIG na bacia do riacho Guaraíra com o modelo hidrossedimentológico
Kineros (Woolhiser, 1990), que pode ser usado tanto 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 otimizados como proposto por Santos et al. (2003). O modelo Kineros foi escolhido para o presente estudo
por ser um modelo hidrossedimentológico cinemático, 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 horizonte de solo para cada plano discretizado da bacia.

(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 aproxima 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 SmithParlange. Como já mencionado, neste modelo existe
uma redistribuição de água no solo, pois é considerado que existindo uma estiagem prolongada durante o evento de chuva o solo deve secar. O método de redistribuição e reinfiltração usado no modelo é descrito em Smith et al. (1993).
Erosão nos planos e canais
A equação geral usada para descrever a dinâmica dos sedimentos em qualquer ponto é dada
pelo balanço de massa, similar ao escoamento cinemático da água nos planos:

∂( AC s ) ∂ (QC s )
+
− e ( x , t ) = q s ( x, t )
∂t
∂x

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 capacidade de recuperação de infiltração durante períodos de estiagens e determinando o percentual de
infiltração depois deste período sem chuva. O modelo de infiltração descreve a capacidade de infiltração 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) porosidade 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, definida 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:

(3)

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), eqs 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 interação 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 erosão pelo impacto das gotas de chuva es e a taxa de
erosão hidráulica eh:

e = e s + eh

(4)

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

e s = c f e −c h h r 2
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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 parâmetro 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:

eh = c g (C m − C s )A

Tabela 2 — Parâmetros do Kineros para a bacia do Cuiá
Parâmetros
Capilaridade média do solo,
G (mm)
Cond. hidr. saturada do solo,
Ks (mm/h)
Fração volumétrica de rocha, Ro
Porosidade, φ
Espessura da camada superior,
H (mm)
Espaço da microtopografia, Sp (m)
Altura da interceptação, In (mm)
Saturação inicial do solo, Si
Fração da cobertura vegetal, C
Coeficiente de Manning, n

(6)

onde Cm é a concentração na capacidade de transporte 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:
c g = Co

cg =

vS
se Cs ≤ Cm (erosão) ou
h

vS
se Cs > Cm (deposição)
h

4 g (ρs − 1)d
3
CD

(7)

Rv =

24
3
+
+ 0,34
Rn
Rn

12—23

3—3,6

0,5—0,8

0,1—0,2
0,1—0,2
0,15—0,45 0,13—0,25
300—550

-

0,1—0,3
0,76—0,90
0,4—0,9
1—2
0,06—0,08

-

Vmáx − Vmin
Ng

(10)

(8)
onde Rv é a amplitude dos valores de cada grupo,
Vmáx é o valor máximo do atributo, Vmin é o valor mínimo do atributo, e Ng é o número de grupos.

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 número de Reynolds:
CD =

20—46

Finalmente, os valores calculados da produção de sedimentos para todos os planos discretizados da bacia (período 1994—2004) foram inseridos
no SIG, para a elaboração dos mapas anuais de produção de sedimentos para a bacia do rio Cuiá através do agrupamento de classes (produção de sedimentos) usando o Módulo de Agrupamento de
Passo Igual e utilizando a seguinte equação:

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 Engelund e Hansen (1967), e a velocidade de queda da
partícula é calculada pela seguinte equação:
v s2 =

Camadas
Superior Inferior

Áreas com riscos de inundação
Inicialmente, foi realizado o reconhecimento 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 (Instituto 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

(9)

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 mesmas. As equações (2-9) são resolvidas numericamente 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.
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módulos de integração do SPRING. Com o IMPIMA
foi possível a transformação da extensão TIFF (Tagged Image File Format) para a extensão nativa do SPRING, o GRIB (Gridded Binary), um formato de
valores de ponto de grade expresso no modo binário. 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 retangular que é um modelo digital que aproxima superfícies através de um poliedro de faces retangulares.
Terminado o processo pelo qual foi gerada
a grade retangular, foi criado um plano de informação 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 nascente, como mostra a Tabela 3.

Deslizamento na bacia
Para o estudo de deslizamento, utilizou-se a
técnica de suporte a decisão AHP - Processo Analítico Hierárquico. Primeiramente, foram selecionados
os temas que compõem os diferentes fatores contribuintes 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 contribuição de cada tema para o processo de deslizamento, como mostrado na Tabela 4.
Tomando-se como base a técnica do AHP
do SPRING, decidiu-se que na hierarquia que contribui 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 3 — Rios e valores das cotas encontradas

NOME DO
RIO
CUIÁ
CUIÁ
CUIÁ
CUIÁ
CUIÁ
MANGABEIRA
MANGABEIRA
MANGABEIRA
MANGABEIRA
MANGABEIRA
LARANJEIRA
LARANJEIRA
LARANJEIRA
LARANJEIRA
LARANJEIRA
SONHAVA
SONHAVA
SONHAVA
SONHAVA
SONHAVA

DISTÂNCIA DO
PONTO INICIAL
A JUSANTE (m)
0,00
3905,00
5315,00
6245,00
10500,00
0,00
513,00
1449,00
2299,00
2901,00
0,00
689,00
1087,00
2321,00
4928,00
0,00
314,00
667,00
920,00
2217,00

Tabela 4 - Critérios usados no suporte a decisão

VALOR
DE COTA
(m)
3,90
5,00
7,70
7,70
10,20
8,30
9,70
10,10
10,30
9,80
10,30
10,20
10,00
10,10
9,90
10,10
9,70
10,10
9,90
9,50

Critério 1

Peso
Moderadamente melhor

Declividade

4

Declividade

5

Melhor

Declividade

5

Geologia

2

Geologia
Geomorfologia

3

Melhor
Um pouco
melhor
Algo melhor
Um pouco
melhor

2

Critério 2
Geologia
Geomorfologia
Uso do Solo
Geomorfologia
Uso do Solo
Uso do Solo

Após selecionar os fatores que serão combinados 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, Geomorfologia = 0,123, Uso do Solo = 0,080. Os desenvolvedores
do SPRING aconselham que o índice de consistência seja sempre menor que 0,1. Se o índice de consistência da análise for maior que 0,1, considera-se a
possibilidade de se refazer o julgamento, caso contrário o programa não realiza os cálculos de ponderação. 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 procedimento.

A partir dos níveis de água e da base cartográfica usada com equidistância das curvas de nível
de 5 em 5 metros, foi possível gerar o mapa de inundação, com auxílio da ferramenta mancha de
inundação baseado em funções do MIKE, disponível
no SPRING.
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Uso adequado do solo na bacia
Para a construção do mapa síntese das variáveis encontradas no decorrer do trabalho, definiram-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, Cenário de risco baixo — R2 e Cenário sem risco — R1.
Para o cruzamento, foi utilizada a expressão de
comparação booleana envolvendo atributos espaciais 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, sobreposta 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, sobrepostas 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 deslizamento, 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, sobrepostas 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 sobreposição (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.
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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 expostas, e solos muito adensados de textura argilosa.
Esta classe engloba áreas de vegetação natural e
reflorestamento, ou seja, áreas sem cobertura impermeável, 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 adensamento ocupacional, como os loteamentos em fase
inicial de instalação, e com cultura e pastagem, onde predominam as áreas permeáveis (sem cobertura) com poucas edificações e com solos arenosos,
totalizando uma área de 5,31 km2. A classe Moderadamente 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 estabilizado devido ao tipo do uso e tamanho das propriedades, 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 permeáveis 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 número 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 referese a áreas onde o adensamento urbano é alto e praticamente todos os espaços já foram edificados, com
algumas poucas exceções. Estas áreas localizam-se,
principalmente, na região mais central dos aglomerados urbanos do conjunto habitacional Mangabeira, sem presença de áreas arborizadas em alguns
parques, tornando-se assim uma área praticamente
impermeabilizada com áreas edificadas, ruas asfaltadas, com um padrão de ocupação variado, equipamentos institucionais, áreas comerciais e ainda contendo pequenos edifícios, totalizando uma área de
4,37 km2.

Áreas com riscos de inundação
A partir dos níveis de água e da base cartográfica usada, com equidistância das curvas de nível
de 5 em 5 metros, foi possível gerar o mapa de inundação com o auxílio da ferramenta para mancha
de inundação baseada em funções do modelo hidrodinâmico MIKE que está disponível no SPRING.
Com estes dados, foram obtidos os polígonos de
inundação, com a base cartográfica citada anteriormente, para gerar o mapa com as áreas de inundação (Figura 4).

Espacialização hidrossedimentológica
A Figura 3 mostra a espacialização da produção 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 calculada através da modelagem hidrossedimentológica com o modelo físico Kineros e implantada no
SIG, nota-se que mais de 90% da bacia apresenta
alta susceptibilidade ao processo erosivo.
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 localizada ao leste da bacia, nos bairros de Barra do Gramame 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 Sonhava, na parte nordeste da bacia do Cuiá, entre os
bairros de Mangabeira e Costa do Sol, foi encontrada outra área com risco de inundação, atualmente
observa-se que esta área ocorre uma grande ausência de ocupação, por se tratar de uma área de expansão urbana com uma pequena presença de vegetação. 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 ausência de ocupação e área essa ocupada com mangue e com culturas de subsistência nas partes de
solos aluviais.

Figura 3 - Espacialização da produção de sedimentos
de 1994 a 2004 na bacia do rio Cuiá.
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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) registrados pela Defesa Civil já com registro de inundações,
como é o caso de comunidades em Mangabeira e na
Cidade dos Colibris. Apesar do diagnóstico preliminar 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 podem contribuir para o agravamento de problemas
de inundação ao longo do tempo.

com áreas de Moderado risco, nessas áreas podem
ocorrer deslizamentos por eventos chuvosos extremos, e chuvas prolongadas de intensidade moderada; 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 cenários 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
R1
R2
R3
R4
R5
Total

Área (km²)
30,24
2,45
1,44
0,04
5,81
40,00

Porcentagem (%)
75,64
6,13
3,61
0,09
14,54
100,00

Conforme a proposta inicial da pesquisa elencou-se o uso adequado do solo levando em conta
apenas as variáveis estudadas neste trabalho. O cenário R5 corresponde à área de recuperação urbana, onde os problemas encontrados foram impermeabilização, erosão, inundação e deslizamento. A
recuperação urbana sustenta-se em um retardamento 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 impermeabilização. 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 impermeabilização. 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 deslizamento. Para esse cenário a preocupação seria
conservar as áreas de encostas para evitar o agrava-

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 ocupação antrópica, mais ou menos impactantes, do meio
físico, representadas por Cartogramas Digitais Classificatórios envolvendo Riscos e Potenciais (Declividade, 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 susceptibilidade nula/baixa, onde o perigo de ocorrência de deslizamentos é praticamente inexistente; 2,70 km2
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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 econômico 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.

pois existem áreas críticas com um alto risco de
deslizamento. Pela análise realizada no presente
trabalho, recomenda-se que o cenário R5 seja considerado como sendo área de recuperação, onde os
problemas encontrados foram de impermeabilização, erosão, inundação e deslizamento; o cenário R4
seja considerado como sendo uma área de recuperação ambiental, pois os problemas encontrados
foram deslizamentos e impermeabilização; o cenário
R3 como área de reestruturação urbana, com problemas de deslizamento, erosão e impermeabilização; o cenário R2 como sendo uma área de conservação 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 SPRING se mostrou adequado para a realização destas tarefas, embora tenha sido instável às vezes, devido a constates travamentos, que levou a instalação
de versões diferentes para a realização de determinadas funções.
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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 apresentaram altos valores de produção de sedimentos. O
aumento do escoamento superficial e a alta produção de sedimentos na bacia, que são transportados
para os leitos dos rios, reduz a capacidade dos canais, provocando a inundação pelo transbordamento 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 vertentes do rio Cuiá, existe o risco de ocorrer. Recomenda-se a manutenção de um plano de contingência com um conjunto de procedimentos e de ações
para atender as emergências no período das chuvas,

REFERÊNCIAS
ARAÚJO, W. T. de.; SANTOS, R. L. & LAGE, C. S. Análise do
uso e ocupação do sítio urbano de Salvador/BA utilizando geoprocessamento. In: XXI Congresso Brasileiro de Cartografia, 2003, Belo Horizonte. Anais...
Belo Horizonte, 2003.
AUGUSTO FILHO, O. Carta de risco de escorregamentos
quantificada em ambiente de SIG como subsídio para implantação de seguros em áreas urbanas: um
ensaio em Caraguatatuba (SP). 2001. 196p. Tese
(Doutorado em Geociências e Meio Ambiente) - Instituto de Geociências e Ciências Exatas, Universidade
Estadual Paulista. Rio Claro, 2001.
COSTA, H. B. Mapa de impermeabilização do solo da bacia do
Ribeirão das Anhumas. Campinas-SP. In: XI Simpósio Brasileiro de Geografia Física Aplicada, 2005,

30

RBRH — Revista Brasileira de Recursos Hídricos Volume 15 n.3 Jul/Set 2010, 21-32
São Paulo, Anais... São Paulo, 05 a 09 de Setembro
de 2005.
CUNHA, S. B. da & GUERRA, A. J. T. (org.). Geomorfologia e
meio ambiente. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil,
1999.
DELGADO, I. C. de M. S.; BATISTA, G. T. & CATELANI, C. de
S. O avanço da ocupação nas áreas de risco em
Campos do Jordão: uma comparação entre 1986 e
2003. In: XII Simpósio Internacional em Percepción
Remota y Sistemas de Información Geográfica,
2006, Cartagena de Indias, Anais... Cartagena de
Indias, Colombia, Septiembre 24 al 29 de 2006.
ENGELUND, F. AND HANSEN, E. A Monograph on Sediment
Transport in Alluvial Streams, Teknisk Forlag, Copenhagen, 62 pp., 1967.
ENOMOTO, C. F. Método para elaboração de mapas de inundação estudo de caso na bacia do rio Palmital. 2004.
Dissertação (Mestrado em Engenharia de Recursos
Hídricos e Ambientais), Setor de Tecnologia, Universidade Federal do Paraná. Curitiba, 2004.
GONÇALVES, L. F. H. & GUERRA, A. J. T. Movimento de
massa na cidade de Petrópolis (Rio de Janeiro). In:
GUERRA, A. J. T. & CUNHA, S. B. da (org.). Impactos Ambientais Urbanos no Brasil. Rio de Janeiro:
Bertrand Brasil, 2001.
GONDIM FILHO, J. G. C.; et al. Projeto de gerenciamento
integrado das atividades desenvolvidas em terra na
bacia do São Francisco. Subprojeto 4.5C – Plano
Decenal de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica
do Rio São Francisco-PBHSF (2004-2013). Versão
1.0. Estudo Técnico de Apoio ao PBHSF – Nº 10.
ANA/GEF/PNUMA/OEA. Abril de 2004.
TUCCI, C. E. M.; SILVEIRA, A. L. L.; GOLDENFUM, J. A.;
GERMANO, A. O. Inundações e drenagem urbana
nos países da América do Sul, Brasil. In: TUCCI,
Carlos Eduardo Morelli; BERTONI, Juan Carlos.
(Org.). Inundações Urbanas na América do Sul. 1 ed.
Porto Alegre: Editora da Universidade UFRGS, 2003,
v. 1, p. 275-324.
ROCHA, C. H. B. Geoprocessamento Tecnologia Transdisciplinar. Juiz de Fora, MG; Ed. do Autor, 2000.
SANTOS, C. A. G.; SRINIVASAN, V.S.; SUZUKI, K.; WATANABE, M. Application of an optimization technique to
a physically based erosion model. Hydrological
Processes, Inglaterra, v. 17, n. 5, p. 989-1003, 2003.
SILVA, R. M.; SANTOS, C. A. G.; Silva, J. F. C. B. C. Evaluation of soil loss and land use in Guaraíra basin by
remote sensing and runoff-erosion modeling. Journal
of urban and environmental engineering, v. 2, p. 4452, 2007.
SILVA, L. P. e; PAIVA, F. M. de L; SILVA, R. M. da & SANTOS, C. A. G. Predição hidrossedimentoológica numa bacia não-instrumentada através de modelagem
e geoprocessamento. In: VII Encontro Nacional de

Engenharia de Sedimentos, 2006, Porto Alegre, Anais... Porto Alegre, Brasil, 20- 24 novembro ABRH,
2006.
SMITH, R.E., CORRADINI, C. AND MELONE, F. Modeling
infiltration for multistorm runoff events. Water Resources Research, 29(1), 133-144, 1993.
VALÉRIO FILHO, M.; SERAFIM, C. R.; PEREIRA, M. N.;
ALVES, M. Análise Temporal do Crescimento Urbano em Áreas de Risco à Erosão com o Suporte das
Geotecnologias. In: XII Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto, 2005, Goiânia, Anais... Goiânia,
Brasil, 16-21 abril 2005, INPE, p. 3927-3933
VIANNA, A. P. P. Utilização de modelagens hidrológica e
hidráulica Associadas a um sistema de informações
geográficas para mapeamento de áreas inundáveis –
Estudo de caso: município de Itajubá, MG. Dissertação de Mestrado, Belo Horizonte, 2000, MG.
VILLELA, S. M.; Mattos, A. Hidrologia Aplicada. São Paulo,
McGraw-Hill, 1975.
WOOLHISER, D.A., SMITH, R.E. AND GOODRICH, D.C.
KINEROS, A kinematic runoff and erosion model:
Documentation and User Manual. U.S. Department
of Agriculture, Agricultural Research Service, ARS77, 130 pp., 1990.

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, sediment 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 impermeabilization , 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 recovery 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 economic 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 carcinogênico e à capacidade de modificar a expressão de genes, desencadeando a formação das proteínas, cuja indução pode ser determinada por técnica específica para hidrocarbonetos poliaromáticos (HPA’s), Bifenis Policlorados (PCB’s) e Dioxinas Organocloradas. 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 tilápias, Oreochromis niloticus, expostas a amostras de água e sedimento. A análise baseou-se na indução enzimática envolvendo 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 hepatócitos 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 compostos 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 ambiental e dos recursos hídricos da região.
Palavras-chave: contaminação; poluição; compostos aromáticos; biomarcador; prevenção; impacto ambiental.

efluente) que se estabelecerão os níveis de toxicidade aceitáveis para lançamento do efluente (CETESB, 1990a; 1990b) em corpos receptores.
Condições ambientais deletérias podem ser
aumentadas pelo crescimento industrial. Particularmente, os ecossistemas aquáticos têm sido os
maiores prejudicados pelos impactos causados pelo
número crescente de descargas de compostos químicos estranhos a um organismo ou sistema biológico (i.e. xenobióticos). A exposição de organismos à
esses compostos, promove uma interação entre sistemas químicos e biológicos, que pode causar distúrbios e/ou respostas adaptativas (Bainy et al.,
1996; Mendiondo et al., , 2002). Entretanto, as concentrações 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,

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 orgânicas ou inorgânicas, utilizadas nos processos produtivos e auxiliares, nos diversos segmentos das atividades 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 antagonismos), que podem determinar a ocorrência e
alterar a intensidade de um efeito tóxico, seja de
efluentes tratados ou não. Outro aspecto a ser considerado 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
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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 relacionadas (Azevedo et al., 2003). A busca de ferramentas
que visem análises quali-quantitativas de contaminantes em ecossistemas aquáticos, tornou-se um
desafio contínuo para cientistas ambientais (CETESB, 1990a). A Resolução 357/2005 do CONAMA
passou a ser referência, em termos legislativos, adotando a exigência do estudo de toxicidade dos efluentes antes destes serem lançados ao corpo hídrico.
Tendo em vista a complexidade causada pela interação dos agentes químicos, os efeitos biológicos dos efluentes não podem ser caracterizados simplesmente por análises químicas tradicionais. Análises físico-químicas permitem a identificação e quantificação de poluentes, mas não determinam sua
toxicidade. O uso integrado de análises físicas, químicas e ecotoxicológicas é uma estratégia mais eficiente 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 biomonitoramento por serem considerados instrumentos preventivos 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 Petroquímico de Camaçari (Bahia). A investigação
visou detectar a biodisponibilidade de compostos
aromáticos, utilizando novas metodologias para
elucidar como os estressores são capazes de modificar a expressão de genes, desencadeando a formação das proteínas, cuja indução foi determinada
pela técnica específica para HPAs, PCB’s e Dioxinas
Organocloradas. Esse estudo possibilitou o conhecimento e teste de uma nova tecnologia voltada à
preservação ambiental e dos recursos hídricos da
região.

ção e podem expressar os efeitos tóxicos dos poluentes presentes no ambiente (Lam & Wu, 1999;
Bainy, 2001). Características como predição (early
warning — antecipação), sensibilidade, especificidade e baixo custo, fazem dos biomarcadores uma
ferramenta útil em programas de monitoramento
ambiental.
O uso do citocromo P-450 como biomarcador de exposição e efeito, apresenta vantagens sobre
outros biomarcadores por ser específico para indicar
preventivamente locais poluídos por hidrocarbonetos aromáticos e PCBs. Como a indução deste sistema 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 hepatócitos 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 componente da fase I de biotransformação de xenobióticos, 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 catalítica 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 especificidade 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
O USO DE BIOMARCADORES

Área de estudo

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

A área de estudo compreende um corpo receptor de efluentes e drenagem pluvial de áreas
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industriais, localizada no Pólo Petroquímico de Camaçari. 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 década 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 considerado quando são avaliados os efeitos induzidos por
contaminantes químicos presentes na biota (respostas biológicas) é que, em ambientes naturais, o organismo pode estar exposto a uma miríade ou mistura de diferentes contaminantes ao mesmo tempo
(efeitos sinérgicos) (Rand et al., 1994).

Os pontos de amostragem foram definidos
em função da localização e importância dos mesmos
para análise, com base nas contribuições dos efluentes das empresas. Foram definidos oito pontos amostrais 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 foram 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 experimental foi realizado obedecendo a protocolos do laboratório (CETESB, 1990a; CETESB,1990b; Nascimento,
2000; Nascimento, 2002).

Amostragem

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 determinados parâmetros físico-químicos como temperatura, 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 medidos foram comparados com os limites estabelecidos
pela Resolução CONAMA nº 357/05 para classificação 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 “limiar abaixo do qual se prevê baixa probabilidade de
efeitos adversos à biota” para identificar pontos que
apresentem algum risco.

Os organismos utilizados nos ensaios (Tilápia 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 realizadas em 6 campanhas, 3 delas no período de seca e 3
em período chuvoso.

Bacia
P6
P5

P2

P1
P3

Bacia II
P4

P7

P8

Exposição dos organismos

Determinação da fração citosólica
Figura 1 — Localização do açude de retenção de efluentes
e pontos de amostragem

Após a exposição, todos os peixes foram sacrificados, 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 (para rápido congelamento) e armazenado em freezer 80ºC para uso posterior. Fígados de 5 peixes, provenientes 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 hepáticos foram aliquotados em 3 microtubos de 2 mL,
destinados à quantificação da atividade EROD e
determinação de proteínas totais, segundo metodologia de Bradford (1976), com adaptações para microplaca (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.

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 totais 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

Análise enzimática
A atividade enzimática da EtoxiresorufinaO-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 (etoxiresorufina) é hidrolizado à formação do produto fluorescente 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, permitem um bom desempenho da atividade da CYP1A1
EROD mesmo com baixas quantidades de homogenizado cru ou sobrenadante, obtido por centrifugação a 9000g (fração pos-mitocondrial). Este procedimento é bastante rápido como também confiável e
de fácil reprodutibilidade. A quantidade de resorufina formada foi mensurada, em triplicata a 30ºC
(Imber et al., 1995).
As dosagens foram realizadas em cubetas de
quartzo, utilizando o espectrofluorímetro (Spectrofluorcephotometer-Shimadzu RF-5000), com excitação de 550 nm, emissão de 582 nm e abertura da
fenda 5 nm, no laboratório de Toxicologia Ambiental da Escola Nacional de Saúde Pública - FIOCRUZ/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
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O Ascarel, tecnicamente chamado de Alocloro 124, é um óleo resultante da mistura de hidrocarbonetos, 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 mistura de indutores de CYP1A1, ascarel foi utilizado
no teste de controle positivo, empregando diferentes tratamentos com quantificação da indução de
Atividade EROD, obedecendo à mesma metodologia. 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 expostos a este último tratamento morreram antes de 24h
e seus fígados não foram utilizados na análise.
Neste trabalho, foram analisados os aromáticos: 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 município de Lauro de Freitas, BA, utilizando a técnica
de cromatografia gasosa, para análise de poluentes
prioritários voláteis [MCRO 018 (EPA-8260)]. Foram realizadas também análises químicas de aromáticos [MCRO 018 (EPA-8260)] (Benzeno, Tolueno,
Etil-benzeno, p+m+o xilenos, C9’s Aromáticos, Fenol, 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 sedimento foi realizada, tendo as amostras sido levadas em
recipientes apropriados para a quantificação. Entretanto, só foi possível realizar essas amostragens no
período chuvoso. As análises foram realizadas por
cromatografia gasosa

diferiram do controle, enquanto que no período
chuvoso apenas o P2 diferiu do controle.
Os resultados dos testes obtidos com sedimento (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 significativamente 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.

77,61

100

P eríodo s eco

18,03
17,55

P5

17,93
13,19

P4

P7

P8

3,64

6,64
1,22

5,14

6,44

7,71

17,31

40

24,60

35,58

30,14

60

20

P eríodo chuvos o

53,33

80

10,00
10,00

Va lores Médios da Ativ ida de EROD
(pmols res orufina /min/mg de proteína )

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 variâncias das médias e comparação de médias múltiplas
(GRAPHPAD INSTAT) entre os grupos amostrais e
o controle. Diferenças significativas foram determinadas 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 dados, foram realizadas Análises de Componentes
Principais — PCA, com o intuito de verificar as variáveis 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 possíveis causas do aumento ou decréscimo da atividade
EROD.

7,58
4,91

Tratamento estatístico

0
Ctr.
Neg.

Ctr.
Pos .

P1

P2

P3

P6

Pontos de Amos tra g em

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

RESULTADOS

77,6 53,3 35,6 7,7 10,00

(pmoles/mim/ml)

Resultados da Quantificação da Atividade EROD

7,58 6,64

!..........! !.....................!

COMPARAÇÃO DE MÉDIAS MÚLTIPLAS (Período Chuvoso)
Valores unidos pela mesma linha não diferem significativamente (p > 0,05)

O resultado do teste de controle positivo utilizando 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 pelas 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

Pontos de Amostragem
Teste de Atividade EROD
(pmoles/mim/ml)

P2

P4

30,14 17,31
!.........!

CTR.POS.
10,00

P1

P3

6,44 5,14

CTR.NEG.

P5

4,91

1,22

!........................................................................!

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 pesados 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, foram 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.

816,41

Período seco
Período chuvoso

800

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

<0,0002

0,980

0,819

0,390

0,493

0,130

0,523

0,760

0,630

0,257

0,033

0,198

0,042

0,062

0,148

0,188

0,040

0,046

0,049

0,024

0,169

0,074

0,038

0,028

0,041

0,032

0,033

0,034

0,024

0,026

0,026

0,277

0,065

0,068

0,197

0,058

0,118

0,069

0,052

0,075

0,059

0,068

0,051

0,053

0,049

0,079

0,030

0,035

0,039

0,032

0,034

0,036

0,023

0,017

0,025

0,010

0,010

0,010

0,010

0,011

0,010

1,761

0,508

0,803

1,532

1,069

1,418

0,689

0,446

0,776

0,365

0,361

0,146

0,188

0,342

0,049

0,101

0,055

0,047

0,063

0,030

4,731

1,306

1,494

2,740

0,886

6,083

2,478

1,286

2,684

6,792

-

-

-

-

0,009

0,009

0,009

0,009

0,009

-

-

-

-

-

11,33

19,33

23,33

5,673

36,33

(µg/L)
Cobre

600

<0,009

318,96

(mg/L)
Chumbo
154,87

231,66

400

<0,01

(mg/L)
Zinco

12,25

37,99

15,44

60,57

34,22

21,42

10,00

10,00

11,14

200
7,26

Valores Médios da Atividade EROD
(pmols resorufina/ min/mg de proteína)

1000

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

0

<0,18

(mg/L)
Ctr. Neg. Ctr. Pos.

P1

P2

P3

P4

P5

Níquel

Pontos de Amostragem

<0,025

(mg/L)
COMPARAÇÃO DE MÉDIAS MÚLTIPLAS (Período Seco)

Cromo

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

(mg/L)

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
(pmoles/mim/ml)

!........!

!............................|

10,00

Ferro

7,26

!....................................!

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

Alumínio

Pontos de Amostragem

(mg/L)

Teste de Atividade EROD 60,57
(pmoles/mim/ml)

!.......!

34,22

P1

P4

P5

21,42 15,44 12,25

<0,1

(mg/L)

COMPARAÇÃO DE MÉDIAS MÚLTIPLAS (Período Chuvoso)

P2

<0,3

(mg/L)
Manganês

P3

<0,05

CTR.NEG. CTR.POS.
11,14

10,00

Cádmio

!.........................................................................!

<0,1

<0,001

(mg/L)
Arsênio

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.

(mg/L)

<0,01

* Limite Baseado na Resolução CONAMA nº. 357/2005

Nas amostras de água superficial e sedimento 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 analisados apresentou valores muito acima dos limites estabelecidos pela resolução CONAMA 357/05.
Os resultados das análises químicas revelaram que benzeno esteve presente em pelo menos
um período, com volumes muito acima dos limites
permissíveis (ver Figura 3), principalmente em pontos 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-

Os pontos que apresentaram maiores concentrações 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; Rodrigues et al., 2006b; Lacerda et al., 2006a; Lacerda et
al., 2006b).
Resultados da análise dos Parâmetros Ambientais
As análises físico-químicas realizadas durante os experimentos indicaram pouca variação, e os
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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 somente por esse tipo de contaminante.

p+m+o Xilenos (ug/L)

Período seco

Tabela 02 - Valores Médios dos metais analisados no
período seco (linha superior) e período chuvoso
(linha inferior) nas amostras de sedimento.
Limite*

Cobre (µg/Kg)

357,00

Cromo

P1

373,00

(µg/Kg)
Cádmio

60,00

(µg/Kg)
Níquel (µg/Kg)

Chumbo

180,00

350,00

(µg/Kg)
Zinco (µg/Kg)

1230,00

P2

P3

P4

Limite CONAMA 357/05: 300 ug/L

50
40
30
20
10
0
P1

1135,0

2399,0

4181,3

1525,7

26394,

949,67

1810,0

2385,8

945,33

6808,1

190,33

206,33

148,67

148,33

169,67

114,33

98,40

104,77

71,33

25,43

6,07

10,67

22,67

11,03

56,00

9,87

18,20

30,90

9,50

7,50

431,67

449,33

441,67

403,00

1229,7

160,33

203,33

347,00

86,43

253,73

182,67

185,67

229,00

210,00

617,67

186,00

186,33

217,33

15,30

149,20

1151,0

2123,0

3271,7

1365,7

2132,3

1054,3

2120,0

3946,7

797,33

474,50

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

Pontos de Amostragem

P5

Figura 5— Média dos valores p+m+o Xilenos (µg/L)
analisados na água superficial.

Período seco
Período chuvoso

Tolueno (ug/L)

Parâmetro

Período chuvoso

* Limite Baseado na Resolução CONAMA nº. 357/2005

10
8
6
4
2
0

Limite CONAMA 357/05: 2 ug/L

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

Pontos de Amostragem

Período seco
Limite CONAMA 357/05: 0,005 ug/L
140
120
100
80
60
40
20
0

Figura 6 — Média dos valores de Tolueno (µg/L)
analisados na água superficial.
Período seco

Período chuvoso

30
P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

C9's Aromáticos

Benzeno (µ g/L)

Período chuvoso

P8

Pontos de Amostragem

Figura 3 — Média dos valores de Benzeno (µg/L)
analisados na água superficial.

25
20
15
10
5
0
P1

Período seco

Etil-Benzeno (µ g/L)

Período chuvoso

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

Pontos de Amostragem

Limite CONAMA 357/05: 90 ug/L

20
15
10
5
0

Figura 7 — Média dos valores de C9's Aromáticos
(µg/L) analisados na água superficial.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

Os resultados das análises de compostos aromáticos no sedimento por cromatografia gasosa
são apresentados na Figura 8. Foi detectado a presença dos aromáticos na maioria dos pontos amostrados, com o tolueno se sobressaindo no P1.

P8

Pontos de Amostragem

Figura 4 — Média dos valores de Etil-benzeno (µg/L)
analisados na água superficial.
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Concentração (µ g/L)

P1

P2

P3

P4

Tabela 3 - Valores de correlação (r2 > 0,7; p<0,05) entre a
atividade EROD das campanhas de período seco e resultados de análises químicas, em cada ponto amostral.

P5

1000
100

Matriz

10

Água
superficial

1
Benzeno

Tolueno

o-Xilenos

p+mXilenos

Etilbenzeno

Ponto
P1
P2
P3

Aromáticos (µg/Kg)

P4

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

P5
Sedim
ento

P1
P2

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 resolução CONAMA nº 357/05 não estabelece um valor
de referência para estes contaminantes.

P3
P4
P5

Correlação (r2>0,7; p<0,05)
*
DQO (0,997), Hg (0,994), Zn (0,730),
Cr (0,999)
Benzeno (0,869), Al (0,821)
Hg (0,999), Zn (0,881), Ni (0,756), Cr
(0,941), Al (0,800)
DQO (0,800), Benzeno (0,911), Tolueno (0,952), Xilenos (0,959), Cr
(0,866), Fe (0,872)
Cd (0,876), Zn (0,907)
Cr (0,861), Cu (0,866), Ni (0,773), Pb
(0,911)
Cr (0,868), Cu (0,829), Ni (0,734), Pb
(0,911)
Cd (0,866), Zn (0,998)
Cu (0,962)

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

Correlação entre EROD e parâmetros ambientais

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.

A correlação entre valores da atividade EROD e dados de análises químicas, mostrou toxicidade associada à presença metais na água, no período 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 benzeno, tolueno, xilenos e etil-benzeno na água principalmente na chamada bacia do cobre.
No sedimento, houve correlação positiva entre 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 correlação 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 superficial, 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 toxicidade com DQO (r2 = 0,997; p <0,05). Para sedimento, de modo geral, a toxicidade esteve associada à
presença de metais e os aromáticos etilbenzeno e
xilenos.

Matriz
Água
superficial

Ponto
P1
P2
P3
P4
P5

Sedim
ento

P1
P2
P3
P4
P5

Correlação (r2>0,7; p<0,05)
Pb (0,793), Cr (0,976)
DQO (935), Cr (0,719) Mn (0,719)
Pb (1,000), Zn (1,000), Cr (1,000),
Mn (0,756)
Benzeno (0,967), Hg (0,812), Pb
(0,967), Cr (0,967), Zn (0,924)
Benzeno (0,944), Hg (0,867), Cr
(0,867)
Cd (0,992), Cu (0,790), Ni (0,740),
Pb (0,854), Zn (0,935
Etilbenz (0,720), m+p xileno (0,970)
Etilbenz (0,977), m+p xileno (0,823),
o-xileno (0,977)
Cu (0,868)
*

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

Os valores de correlação em negrito indicam os pontos onde houve toxicidade significativa
em relação ao controle.
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toxicidade com DQO (r2 = 0,997; p <0,05). Para
sedimento, de modo geral, a toxicidade esteve associada à presença de metais e os aromáticos etilbenzeno e xilenos. Em relação à análise de PCA, a presença do benzeno e alguns metais, tais como Ni, Cu,
Fe demonstra uma relação com a atividade EROD
para efluente, além de alguns parâmetros ambientais tais como DQO e Nitrito que podem ser comprovados pela análise de correlação em alguns pontos de amostragem.

DISCUSSÃO

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.

Estes resultados indicam a necessidade de
incorporação de tecnologias que maximizem a retenção destes contaminantes na fonte nas diferentes
etapas de produção em complexos industriais e na
adoção e seleção de processos adequados de descontaminação da massa hídrica efluente, com isso, inclusive, facilitando o seu reaproveitamento nos processos. 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 extrapolação dos limites dos parâmetros químicos e físicos baseados nas Resoluções CONAMA 357/2005 e
344/2004, e do acentuado valor de atividade enzimática EROD em alguns pontos; esta resolução estabelece limites iniciais, mas não específicos para
caracterizar um bom parâmetro definitivo, para a
presença desses compostos no ecossistema.
Por fim, a metodologia empregada para detectar 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 ambientais 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 corresponde 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 Polo, comunicação pessoal por técnicos) e sua cobertura favoreceu a identificação da heterogeneidade

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 pontos de amostragem, quando comparadas ao controle. As determinações da atividade de Citocromo P450 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 resultados 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 Açude (P3); no ponto P2 houve uma forte associação da
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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 environmental monitoring due to their carcinogenic potential
and their capability of modifying gene expression that results in protein formation. This induction can be determined by specific techniques for HPAs, PCBs and OrganicChlorinated 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 enzymatic 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 compounds at the site, tests with the biomarker suggested moderate contamination, probably due to the weak bioavailability of the pollutants. This study provided further information and allowed testing a new approach that can be replicated for environmental preservation, especially for water
bodies.
Key-words: contamination; pollution; aromatic compounds; 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 fluorescentes. 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.

A utilização de fórmulas empíricas para avaliação de parâmetros hidrodinâmicos, Coeficiente
de Dispersão Longitudinal e Velocidade Média,
frequentemente conduz a resultados bastante divergentes 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 (Gomez, 1991) e fluorescentes (Roldão e Soares, 1989;
Roldão et al., 1991; Soares et al., 1996; Soares e Ribeiro, 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 preocupações relacionadas à segurança radiológica decorrente da utilização de radiotraçadores.
O Rio Paraibuna, localizado na bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, recebe direta ou indiretamente, ao banhar a região de Juiz de Fora, uma

INTRODUÇÃO
Os modelos de qualidade de água têm sido
amplamente utilizados, entre outras aplicações, na
previsão da distribuição temporal e espacial de concentrações de poluentes ao longo de cursos de água
devido a causas diversas. O conhecimento das características 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 qualidade de água exigida para o corpo receptor (instrumentos de comando-e-controle associados ao
enquadramento de corpos hídricos).
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considerável carga de poluentes orgânicos provenientes de, aproximadamente, 600.000 habitantes,
além daquela advinda de uma extensa gama de atividades industriais. Esses despejos têm provocado a
degradação da qualidade de suas águas tornando-as,
ao longo do trecho monitorado, praticamente inúteis ao desenvolvimento de vida aquática, bem como
impossibilitando uma série de outros usos do recurso 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 importante uma vez que permite prever, através de
modelagem matemática, as concentrações de poluentes ao longo do trecho estudado em caso de lançamentos acidentais. Esse tipo de conhecimento é
parte da construção de informações quantitativas e
qualitativas, técnicas, econômicas, sociais, culturais,
dentre muitas outras, que asseguram a sustentabilidade 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.

•

•

TRAÇADORES
Denomina-se traçador a qualquer substância
ou produto que incorporado à massa de outra substância permite estudar seu comportamento em relação a um determinado processo físico ou químico
(Bedmar, 1972).
São duas as propriedades mais fundamentais que caracterizam uma substância como traçador. 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 incorporado. 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 concentrações naturais no meio, além de ser de fácil
detecção, baixo custo e inócuo aos seres vivos.
Traçadores fluorescentes são substâncias orgânicas empregadas como corantes, sobretudo na
indústria têxtil, comercializadas na forma de pó.
Essas substâncias apresentam a propriedade de emitir luz numa certa faixa de comprimentos de onda,
quando excitadas em outra faixa de menores comprimentos de onda, às quais são sensíveis.
A utilização de traçadores é de fundamental
importância em estudos hidrológicos e hidrogeológicos uma vez que as quantificações hidrodinâmicas
realizadas in situ não podem prescindir dessas substâncias já que servem como instrumental para simular 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,

OBJETIVOS
O objetivo mais amplo dos estudos desenvolvidos foi contribuir para a construção de informações quantitativas sobre o Rio Paraibuna e sua
bacia hidrográfica, em especial àquelas relacionadas
à sua capacidade de transporte e dispersão de poluentes.
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 quantificação dos Coeficientes de Dispersão (DL) e Velocidades Médias (U) de transporte para duas vazões
distintas.
São considerados objetivos específicos deste trabalho:
•

•

campo, em todas as seções de monitoramento, com a utilização de traçadores;
Comparar o desempenho dos traçadores utilizados 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 Paraibuna.

Complementar três estudos realizados no
Rio Paraibuna no decorrer dos anos de
1996 e 1997, que dizem respeito ao conhecimento das variações das características hidrodinâmicas (DL e U) com as vazões pesquisadas;
Obter as vazões em escoamento no Rio Paraibuna durante as duas campanhas de
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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 consequências advindas da dispersão desses produtos no meio
líquido, há necessidade de prever a chegada da nuvem 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 necessários para as avaliações dos tempos característicos,
entendidos como: o tempo de início da passagem da
nuvem de poluente por determinado sítio de controle, o tempo correspondente a sua máxima concentração 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 utilizados como parâmetros de entrada de modelos matemáticos que prognosticam a variação temporal das
concentrações de poluentes em seções de controle.

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 Paraibuna foram realizados utilizando-se os traçadores fluorescentes Uranina, também conhecido como Fluoresceína Sódica (Acid Yellow 73, Color Index 45350) e
Amidorodamina G Extra (Acid Red 52, Color Index
45220), em função de apresentarem requisitos importantes para avaliações hidrodinâmicas em águas
superficiais, bem como por serem largamente empregados 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 percorrer 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 compacidade é de 1,70 e seu fator de forma igual a 0,22.
A bacia ocupa em Minas Gerais uma área de aproximadamente 5.200 km², o que corresponde a, aproximadamente, 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 também 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 Estados 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 caracterizado por três regiões distintas: área industrial, área

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 drenagem, 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
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•
•

intensamente urbanizada e área com baixa densidade 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 campo e na Figura 2 é apresentado o mapa georreferenciado com as seções de monitoramento. Cabe ressaltar 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 campanha de campo.

•

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 seção de monitoramento S4 — Posto Policial — foi realizada em função da existência da estação fluviométrica denominada Juiz de Fora Jusante (Código
58480500). Esse fato permitiu a realização de um
planejamento mais adequado dos trabalhos de campo em função da quantificação diária das vazões do
Rio Paraibuna na referida seção, através de sua curva-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 quantificação. A curva-chave utilizada no presente trabalho é
disponibilizada pela Eletronorte e a Agência Nacional de Águas (ANA), e está dada pela expressão:

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

Seções
S0
S1
S2
S3
S4
S5

Coordenadas
UTM
(661307;
7602540)
(665622;
7597640)
(668436,
7595212)
(671189;
7593382)
(673166;
7590816)
(674699;
7589802)

Distância
Acumulada
(km)

Denominação

0,0

Injeção

7,6

Represa

12,1

Krambeck

16,0

Pontilhão

20,0

Posto Policial

27,0

UHE Marmelos

Homogeneidade dos trechos monitorados;
Existência da seção de amostragem o mais
próximo possível da seção de injeção visando avaliar os parâmetros U e DL no trecho
imediatamente a jusante do Distrito Industrial de Juiz de Fora; e
Facilidade de acesso para tomada de amostras.

Q = 9,54 (h + 0,05)1,9673,

(1)

em que h é a leitura da régua (m) e Q é a vazão
(m³s-1).
Modelo de Taylor
Para uma abordagem teórica específica que
considera regime uniforme e permanente de vazões,
a determinação da capacidade de transporte e dispersão de rios utiliza uma solução analítica da equação 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:
∂C
∂C
∂ 2C
+U
= DL 2 ,
∂t
∂x
∂x
Figura 2 — Localização ilustrativa das seções de
monitoramento no Rio Paraibuna.

(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 traçador (s), x é a distância entre a seção analisada e o

As seções de monitoramento tiveram suas
localizações determinadas em função dos seguintes
aspectos:
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ponto de injeção (m) e DL o coeficiente de dispersão longitudinal (m2 s-1).
A solução analítica da Equação (2), estabelecidas as condições mencionadas anteriormente, é
denominada Equação de Taylor (Taylor, 1954;
Bedmar, 1985), e está dada por:
C ( x, t ) =

M
2 A π DL t

exp [

− (x − U t )2 ,
]
4 DL t

os trabalhos de coleta de amostras nas seções de
monitoramento.
As injeções instantâneas dos traçadores foram realizadas no Rio Paraibuna sob a ponte da BR
040 (km 777), Distrito Industrial. A solução de corante 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 realização 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 respectivas seções de controle, conforme planejamento
realizado anteriormente, com o objetivo de coletar
amostras conforme as frequências pré-estabelecidas.

(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 derivada para tubulações, tem sido utilizada com sucesso
na avaliação das características de transporte e dispersão 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 Equação (3) (as demais variáveis - M, x, A e t - são conhecidas), 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 hidrodinâmicas, o valor do coeficiente de dispersão longitudinal 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 sempre à seção de injeção, isto é, eles quantificam o
“transporte total” e a “dispersão total” da massa injetada na seção de lançamento até as seções de monitoramento.

Tabela 2 — Dados referentes às campanhas
com traçadores.

Traçador
utilizado
Massa injetada (g)
Hora
da
Injeção
(hh:mm)
Vazão
(m3 s-1) *

Campanha 1
(07/10/2005)

Campanha 2
(01/12/2005)

Uranina

Amido

Uranina

Amido

300

500

516

716

05:45

05:31

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, equipado com célula de medição discreta e filtros adequados 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 relacionadas 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.

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 quantificar os parâmetros hidrodinâmicos do escoamento
de forma simples e com custos menores. A opção
por injeção contínua de traçador implicaria na aquisição de equipamentos que garantissem o regime
permanente da vazão injetada de traçador durante
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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 concentrações (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 monitoramento. As amostras foram condicionadas em recipientes 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 degradação 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 concentrações de traçador em cada seção de monitoramento. A técnica consiste na injeção instantânea de um
corante qualquer e a determinação da curva de passagem 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:
Q=

Mi ,
∑ Ci ∆ti

delo 10 (como descrito anteriormente), para determinação das concentrações de traçadores.
A determinação da concentração de traçador 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 correspondentes (L100). Foram estabelecidas concentrações-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 importante ressaltar que antes da realização das leituras
fluorimétricas, ajustou-se o pH de cada amostra para
aproximadamente 7,0 utilizando concentração tampão de NaOH. Dessa forma garantiu-se o melhor
desempenho dos traçadores em termos da relação
pH e máxima fluorescência.
Medições espectrofluorimétricas das concentrações-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 estabelecidas curvas de passagem medidas in situ em cada
vertical monitorada.
Na Figura 3 está apresentada a reta de calibração do traçador Amidorodamina G Extra utilizada na obtenção de curvas de passagem nas seções de
monitoramento da campanha 1. Observa-se na Figura 3 que 98,5% das variações da concentração de
traçador são explicadas pela variação da fluorescência da amostra. Os trabalhos envolvendo traçadores
fluorescentes são alvo de uma série de erros de medição associados, principalmente os erros considerados 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.

(4)

em que M é a massa recuperada (mg), Ci é a concentração 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-

Figura 3 — Reta de calibração (Amidorodamina).
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De acordo com a Figura 5, para a campanha
2, os valores do coeficiente de dispersão longitudinal, velocidade média e vazão foram, respectivamente, 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 realizado na campanha 1.
Observa-se, nas Figuras 4 e 5, que as curvas,
referentes às verticais 1 e 2, estão praticamente superpostas para ambas campanhas realizadas e para
os dois tipos de traçadores, indicando que a Distância de Bom Misturamento (DBM), ou zona de mistura, foi alcançada. As concentrações máximas
quantificadas mostraram-se bem ajustadas pela distribuição teórica. Entretanto, devido à distribuição
experimental assimétrica existente em escoamentos
naturais e pelo modelo utilizado, os ramos ascendentes e descendentes não se ajustaram bem aos
dados medidos.

RESULTADOS E ANÁLISES
Nas Figuras 4 e 5 estão apresentadas as curvas 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 Amidorodamina) 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 longitudinal (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 6 — Variação temporal da concentração nas seções
de monitoramento (Campanha 1).

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

Figura 7 — Variação temporal da concentração nas seções
de monitoramento (Campanha 2).
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Nas Figuras 6 e 7 estão apresentadas as curvas de passagem medidas no Rio Paraibuna com os
traçadores Amidorodamina e Uranina, respectivamente, 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 apresentado um resumo dos parâmetros hidrodinâmicos e
das vazões calculadas utilizando as curvas de passagem de traçador, durante as duas campanhas realizadas 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, considerando-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 sensível às variações presentes em escoamentos naturais.
Com relação à velocidade média, observamse (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 seções de monitoramento também estão apresentadas
nas Tabelas 3, 4, 5 e 6. Vale ressaltar que não existem equipamentos de medição de vazão nessas seções (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 técnicas que utilizam traçadores, bastando para isso garantir que o corante utilizado seja conservativo.
Pode-se verificar igualmente, observando-se
as Tabelas 3, 4, 5 e 6, que os valores de vazão calculados nas seções de controle, para as verticais 1 e 2,
utilizando-se a Equação (4), não sofrem consideráveis 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 seções 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 Amidorodamina, verifica-se uma discrepância significativa no cálculo da vazão: Qcalc = 18,45 m3 s-1 e Qcurvacha3 -1
ve = 23,20 m s . 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 bastante 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 diferença de aproximadamente 16,5% correspondente à
diferença entre Qcalc = 27,30 m3 s-1 e Qcurvacha3 -1
ve = 32,68 m s . 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 Amidorodamina 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 Pontilhão, uma vez que os resultados ficaram comprometidos.
No presente trabalho, em se tratando da determinação 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 apresentou melhores resultados.
Após a realização das duas campanhas em
2005, associadas às três campanhas realizadas em
1996, foi possível relacionar os valores dos coeficientes de dispersão (DL) e velocidades médias (U) com
as vazões transitantes (Q) em cada seção de monitoramento 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 fluviométrica, o modelo de Taylor poderá ser utilizado
para se prognosticar curvas de passagem, nas diversas seções estudadas, no caso de lançamento instantâneo de um poluente conservativo no Rio Paraibu-
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Tabela 3 — Comparação dos parâmetros hidrodinâmicos da campanha 1 — Uranina.
Traçador Uranina
Seção

Local

1
3
4
5

Represa
Pontilhão
P. Policial
UHE Marmelos

Distância
(km)
7,6
16,0
20,0
27,0

Vertical 1
DL
(m² -1s)
5,8
14,0
12,0
20,0

U
(m s-1)
0,52
0,53
0,55
0,53

Qcalc
(m³ -1s)
15,00
23,00
23,30
22,59

Vertical 2
DL
(m² -1s)
5,7
9,3
12,0
-

U
(m s-1)
0,52
0,53
0,55
-

Qcalc
(m³ -1s)
14,94
23,39
23,07
-

Tabela 4 — Comparação dos parâmetros hidrodinâmicos da campanha 1 — Amidorodamina G Extra.
Traçador Amidorodamina G Extra
Distância
Seção
Local
(km)
1
Represa
7,6
3
Pontilhão
16,0
4
P. Policial
20,0
5
UHE Marmelos
27,0

Vertical 1
DL
(m² -1s)
6,2
11,0
12,7
16,0

U
(m s-1)
0,52
0,53
0,55
0,53

Qcalc
(m³ -1s)
15,66
19,57
18,60
20,22

Vertical 2
DL
(m² -1s)
6,0
11,5
11,5
-

U
(m s-1)
0,53
0,53
0,55
-

Qcalc
(m³ -1s)
15,54
18,42
18,30
-

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

Local

1
2
3
4
5

Represa
Krambeck
Pontilhão
P. Policial
UHE Marmelos

Distância
(km)
7,6
12,1
16,0
20,0
27,0

Vertical 1
DL
(m² -1s)
7,0
7,2
11,4
14,0
16,0

U
(m s-1)
0,56
0,58
0,60
0,64
0,62

Qcalc
(m³ -1s)
23,93
28,90
31,36
32,17
35,92

Vertical 2
DL
(m² -1s)
7,0
7,2
11,4
13,3
-

U
(m s-1)
0,56
0,58
0,60
0,64
-

Qcalc
(m³ -1s)
23,70
27,75
31,75
32,66
-

Tabela 6 — Comparação dos parâmetros hidrodinâmicos da campanha 2 — Amidorodamina G Extra.
Traçador Amidorodamina G Extra
Distância
Seção
Local
(km)
1
Represa
7,6
2
Krambeck
12,1
3
Pontilhão
16,0
4
P. Policial
20,0
5
UHE Marmelos
27,0

Vertical 1
DL
(m² -1s)
6,5
7,8
11,1
14,8
16,0

U
(m s-1)
0,55
0,58
0,60
0,63
0,62

Qcalc
(m³ -1s)
25,75
27,33
29,07
27,30
29,94

Vertical 2
DL
(m² -1s)
7,0
7,7
11,1
13,3
-

U
(m s-1)
0,56
0,58
0,60
0,64
-

Qcalc
(m³ -1s)
25,98
26,66
29,62
27,30
-

Tabela 7 — Coeficientes angulares, lineares e de determinação para as seções de monitoramento.
Seção
Represa
Pontilhão
P. Policial
UHE Marmelos

Q x DL
a2
0,3633
0,9300
0,9753
0,7232

b2
0,7256
-9,4076
-9,3825
-1,7704
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R2
0,79
0,82
0,90
0,78

QxU
a1
0,0102
0,0101
0,0112
0,0111

b1
0,2857
0,2453
0,2665
0,2603

R2
0,79
0,89
0,94
0,98
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na. A Figura 8 relaciona Vazão com Velocidade Média e, a Figura 9, relaciona Vazão com Coeficiente
de Dispersão, ambas para a seção Posto Policial (Seção S3), estimadas com este método.

Verifica-se, na Figura 9, que a relação entre
a vazão transitante e o coeficiente de dispersão longitudinal permite avaliar, para quaisquer vazões
compreendidas no intervalo de estudo, as curvas de
passagem de poluentes solúveis e conservativos lançados instantaneamente no Rio Paraibuna (Distrito
Industrial) em quaisquer seções do trecho em estudo, 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 Paraibuna mostraram que:

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

1. Os traçadores Uranina e Amidorodamina G
Extra mostraram-se adequados para avaliação 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 medidas na estação fluviométrica, permitem prever com o Modelo de Taylor, as curvas de
passagem de poluentes solúveis e conservativos lançados instantaneamente no Rio Paraibuna, desde que sejam conhecidas as
quantidades lançadas.
3. Observaram-se concordância expressiva nas
características hidrodinâmicas (DL e U) do
Rio Paraibuna avaliadas in situ independente 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 percentual de, aproximadamente, 0,8% em relação 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 campanhas 1 e 2 verificaram-se diferenças de, aproximadamente, 20 e 16,5%, respectiva-

Observa-se, na Figura 8, que o ajuste realizado pela regressão linear pode ser considerado
satisfatório, uma vez que o coeficiente de determinação R2 foi superior a 0,90. Com a equação obtida
(U = 0,0112 Q + 0,2665) torna-se possível determinar a velocidade média de escoamento na seção
Posto Policial somente com o valor associado de
vazão, sem que seja preciso determinar a área transversal 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).
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mente, em relação à vazão medida na curvachave.

AGRADECIMENTOS
Os autores gostariam de agradecer à Fundação de Amparo à pesquisa de MG — FAPEMIG, que
viabilizou financeiramente a realização deste trabalho.

REFERÊNCIAS
BARBOSA Jr, A. R.; SILVA, G. Q.; NEVES, B. V. (2005).
Métodos Diretos de Determinação do Coeficiente
Longitudinal em Cursos d´Água Naturais. Parte 1 –
Fundamentos Teóricos. R. Esc. Minas, Ouro Preto,
58(1):27-32, Jan. Mar.
BEDMAR, A. P. (1972). Isotopos en Hidrologia. Ed. Alhambra,
pp. 71 – 89.
BENISCHKE, R. (1989). Fluorescent tracers in hydrology:
Principles instrumentation, physicochemical, properties, analytics. Institute for Geothermics and Hydrology. Austria, 77 p.
GOMEZ, H. R. (1991). Trazadores convencionales y fluorescentes em estudios de dispersion de contaminantes
em aguas superficiales. República Argentina – Comision Nacional de Energia Atômica de área de centrales nucleares, Buenos Aires.
HOLLEY, E. R. (1986). Mixing in Rivers. Depart. an environmental and water qualityoperational studies technical
report, e-86-11, US Army corps of engineering, 419
p.
ROLDÃO, J. S. F.; SOARES, J. H. P. (1989). Determinação in
situ da capacidade de transporte e dispersão do Rio
Paraíba do Sul no trecho Volta Redonda – Barra do
Pirai in Anais do IV Simpósio Luso-Brasileiro de Hidráulica e Recursos Hídricos, Lisboa, pp. 572-585.
ROLDÃO, J. S. F.; SOARES, J. H. P.; RIGO, D. (1991). Desempenho de traçadores fluorescentes na determinação de Coeficientes de Dispersão Longitudinal e
Transversal no Rio Paraíba do Sul – RJ in Anais do
IX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos, Rio de
Janeiro, ABRH, Nov. 1991, pp. 171 – 182.
ROLDÃO, J. S. F. (1991). Determinação in situ das velocidades médias de trânsito e coeficientes de dispersão
entre Santa Cecília e a ETA do Guandu. Projeto
COPPETEC ET-150422, Relatório Final, 25 p.
ROLDÃO, J. S. F.; SOARES, J. H. P.; PECLY, J. O. G.; LEAL,
L. C. P. (1995). Determinação da capacidade de dilu-

Evaluation of the Transport and Dispersion Capacity 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 characteristics of Paraibuna River using fluorescent tracers. Two field
campaigns were performed for different flows, using fluorescent 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 established between the Dispersion Coefficient (DL) and Mean
Velocity (U) measured with the passing flows in Paraibuna
River.
Key-words: Transport, dispersion, fluorescent tracers.
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RESUMO
O principal objetivo deste estudo foi analisar a aplicabilidade da modelagem geoestatística para a avaliação do impacto 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.

campanhas de monitoramento, que são escassas, e o
baixo volume dos dados, obtidos através de métodos
de observação ainda pouco sofisticados. A modelação matemática do fenômeno de dispersão, apesar
de caracterizar de alguma forma a mistura do esgoto, ainda não responde de uma forma clara e rigorosa a todas as preocupações.
Os veículos submarinos autônomos já mostraram ser uma tecnologia de vanguarda para varrimentos de elevada resolução de pequenos elementos, tais como plumas de exutores submarinos (Ramos, 2005). Algumas das vantagens destas plataformas incluem: uma logística de campo simples, o
baixo custo por utilização, uma boa cobertura espacial e capacidade de amostragem adaptativa ou baseada numa característica.
Neste trabalho exploramos métodos geoestatísticos para a análise de dados ambientais obtidos
na vizinhança da descarga de um emissário submarino utilizando um veículo submarino autônomo
(VSA) como meio de observação visando: (i) a diferenciação da pluma no meio receptor; (ii) a estimação do valor da salinidade em locais não amostra-

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 preservação 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 avaliar de forma contínua os reais impactos destas substâncias 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 esclarecedoras dos reais impactos das substâncias referidas.
Os motivos prendem-se com os elevados custos das
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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 utilizada 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 amostragem de sedimentos em estuários (Caeiro et al.,
2003), para a análise da contaminação de sedimentos localizados nas proximidades de descargas de
águas residuais (Murray et al., 2002; Poon et al.,
2000), entre outros. Embora caótico, devido à difusão turbulenta, o processo de dispersão converge
para um modo de variabilidade “natural” quando a
pluma pára de ascender e a intensidade das flutuações 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 estabelecido se espalha lateralmente, sendo difundido pela
turbulência oceânica. No campo próximo a diluição
aumenta rapidamente com a distância devido à energia cinética da turbulência. Após o final do campo 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 estejam espacialmente correlacionadas, e nesse caso, a
geoestatística é uma técnica adequada para a estimação da diluição e a caracterização da dispersão da
pluma.
Neste trabalho realizou-se um estudo geoestatístico 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 primeira fase foi investigada a estrutura espacial das observações através de uma análise estatística descritiva.
Depois, o grau da correlação espacial entre os dados
na área em estudo, em função da distância e direção, foi expresso em termos do semivariograma. O
semivariograma foi ajustado aos modelos teóricos
esférico, exponencial e gaussiano. Em seguida, utilizaram-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 Matheron, na França por volta de 1960. O princípio
básico da geoestatística reside na Teoria das Variáveis Regionalizadas, formalizada pelo próprio Matheron 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 caracterizada 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 impossibilidade de se conhecer o valor exato da variável numa determinada localização espacial.
Essa dupla natureza das variáveis regionalizadas pode ser interpretada com base na teoria das
funções aleatórias. A cada uma das observações
z ( x i ) , i = 1,K, N, localizadas em x i , está associada

uma variável aleatória Z ( x i ) , i = 1,K, 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 observações 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 pressuposto assume que todas as variáveis aleatórias
Z ( x i ) , i = 1,K, N têm a mesma média, ou seja:
E  Z ( x1 )  = E  Z ( x 2 )  = L = E  Z ( x N ) 

(1)

O segundo pressuposto é a hipótese de estacionariedade relativa ao variograma (ou covariância). Esse pressuposto assume que a correlação entre
quaisquer duas variáveis aleatórias é apenas função
da distância entre elas (e independente da sua localização), podendo esta correlação ser quantificada
através do semivariograma. O estimador do semiva-
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respectivamente nas equações 3 a 5, são designados
por modelos de transição.

riograma mais usado é o método dos momentos,
que é dado por (Matheron, 1965):

γ(h) =

2
1 N(h)
∑  Z ( x i ) − Z ( x i + h )
2N(h) i =1

(2)

onde γ(h) é o valor da semivariância para a distância h (ou para o intervalo de amplitude h - “lag”) e
Z(x i ) − Z(x i + 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 utilização deste estimador para a determinação do semivariograma experimental pressupõe que a variável
em análise tem uma distribuição aproximadamente
normal, não sendo um estimador robusto para dados que contenham valores discrepantes (Cressie,
1993; Lophaven et al., 2002).
Num estudo variográfico há três aspectos
que devem ser considerados: o semivariograma experimental, o semivariograma verdadeiro e o semivariograma teórico (Chilès e Pierre, 1999; Kitanidis,
1997). O semivariograma experimental é uma representação gráfica baseada no conjunto de dados
que dá indicações acerca da distribuição espacial
desses dados. O semivariograma verdadeiro representa a situação real do fenômeno em estudo e é
sempre desconhecido. O semivariograma teórico é o
modelo matemático que melhor traduz o comportamento do semivariograma experimental.
Para a construção do semivariograma experimental 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 semivariograma 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 experimental é necessário ajustá-lo a um modelo matemático que será posteriormente utilizado no processo de estimação. O modelo esférico, o modelo exponencial e o modelo gaussiano, representados


  h  1  h 3 
C0 + C1  3 
− 
  ,0 ≤ h < a
γ(h) = 
2  a  2  a  



C0 + C1 , h ≥ a

(3)



 3 h
γ(h) = C 0 + C1 1 − exp  −
a




(4)


 , h ≥ 0
 



  h  2 


 , h ≥ 0
γ (h) = C0 + C1 1 − exp  −3 
 a  



 
 



(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 máximo da semivariância considerado no semivariograma experimental. Medidas obtidas em posições
infinitamente próximas são sempre diferentes, devido a erros associados ao processo de medição ou
devido à existência de variabilidade à pequena escala. Este fato implica um valor de semivariância não
nulo para observações infinitamente próximas, designado por efeito pepita (ou efeito nugget) C 0 . Este
valor de semivariância não nulo, se existir, deverá
ser incorporado no modelo do semivariograma escolhido.
O passo seguinte no processo de análise geoestatística consiste em avaliar e comparar o desempenho das estimativas obtidas por krigeagem usando
os modelos de semivariograma ajustados. A validação cruzada é uma técnica que permite esta avaliação e comparação. Nesta técnica o processo de krigeagem é usado para estimar o valor do parâmetro
em estudo nos pontos amostrados. Nesse processo,
cada uma das observações é temporariamente retirada 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 análise estatística para esses dois conjuntos de dados
e/ou (ii) efetuando uma análise estatística dos erros. Na análise estatística dos erros são habitualmente calculados os seguintes indicadores estatísticos:
erro médio (EM); raiz quadrada do erro quadrático
médio (REQM), raiz quadrada da variância de krigeagem média (RVKM), erro estandardizado médio
(ESM) e raiz quadrada do erro estandardizado quadrático médio (RESQM) dados, respectivamente
pelas equações 6 a 10, a seguir:
EM =

1 N ˆ
∑ Z ( x i ) − Z ( x i )
N i =1 

REQM =

RVKM =

ESM =

(6)

2
1 N ˆ
∑  Z ( x i ) − Z ( x i )
N i =1

(7)

1 N 2
∑ σ ( xi )
N i =1

(8)

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

(9)

nhas à localização x 0 usadas na krigeagem
α i , i = 1,2, K, 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
Ẑ ( x 0 ) , expresso na forma matricial, é (Kitanidis,

1 N  Ẑ ( x i ) − Z ( x i ) 

∑
N i =1 
σ2 ( x i )


M

Ẑ ( x 0 ) = ∑ α i Z ( x i )

(11)

i =1

1 N  Ẑ ( x i ) − Z ( x i ) 

∑
N i =1 
σ2 ( x i )


RESQM =

a medida de correlação espacial entre as observações, 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 ordinária a mais usual. A krigeagem ordinária é um estimador geoestatístico dito “BLUE” (best linear unbiased estimator). É linear, pois as estimativas são combinações 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 x 0 é dado por

2

1997)

(10)

Κ ⋅Χ = Μ

onde Ẑ ( x i ) é o valor estimado e Z ( x i ) o valor ob-

(12)

Onde

servado na posição x i ; N é o número de observa-

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

 γ(x1, x1) γ(x1, x 2 )
 γ(x , x ) γ(x , x )
2 1
2 2

Κ=
M
M

γ
γ
(x
,
x
)
(x
M , x2 )
 M 1

1
1


para o ponto x i (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

γ(x1, x M ) −1
γ(x 2 , x M ) −1
O
M
M

L γ(x M , x M ) −1
1
0 
L
L
L

(13)

é a matriz (de dimensão ( M + 1) × ( M + 1) ) de semivariâncias entre as M observações x i , i = 1,2, K, M
vizinhas à localização x 0 que se pretende estimar,
 α1 
α 
 2
Χ= M 
 
α M 
 λ 
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é a matriz coluna das incógnitas (de dimensão
( M + 1) × 1 ) formada pelos pesos α i , i = 1,2, K, M e
pelo parâmetro de Lagrange λ , usado para cumprir a condição de não-enviesamento (soma dos

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 Autônomo (VSA) do Laboratório de Sistemas e Tecnologia
Subaquática da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto.

M

pesos unitária - ∑ α i = 1 ), e
i =1

 γ(x1 , x 0 ) 
 γ(x , x ) 
2
0 


M
Μ=


 γ(x M , x 0 )


1



(15)

é a matriz coluna (de dimensão ( M + 1) × 1 ) de semivariâncias entre as M observações vizinhas e o
ponto a estimar, localizado em x 0 . Para o cálculo
das semivariâncias utiliza-se o modelo do semivariograma escolhido. A solução deste sistema de equações lineares de ( M + 1) equações a ( M + 1) incógnitas é
Χ = Κ −1 Μ

(16)

sendo o valor da estimativa no ponto localizado em
x 0 dado por

(

Ẑ ( x 0 ) = det X t Z

)

(17)

Onde
 Z(x1) 
 Z(x ) 
2 

Z= M 


 Z(x M )
 0 



Figura 1 - Área de estudo.

Durante a missão o VSA percorreu uma área
de 200x100m2 iniciando a 20 metros do ponto médio 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 perpendiculares 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 (condutividade, 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-

(18)

é a matriz (de dimensão ( M + 1) × 1 ) das M observações vizinhas à localização x 0 , acrescentada com

um zero no ( M + 1) -ésimo elemento.

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

(

)

σ2 ( x i ) = det Χ t M − 2λ I1 =

M

∑ α i γ(x i , x 0 ) − λ

i =1

(19)
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dade) da secção horizontal dos 2 m de profundidade, onde a pluma se encontrava estabilizada e dispersando horizontalmente (ver Figura 2). Para as
profundidades de 4 m e 6 m a proposta 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 possuem informações úteis para ser realizada uma análise que venham a trazer resultados que possam agregar informações ao fenômeno.
Para as profundidades de 4 m e 6 m a proposta 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 possuem informações úteis para ser realizada uma análise
que venham a trazer resultados que possam agregar
informações ao fenômeno.

Análise Exploratória dos Dados

O primeiro passo na análise geoestatística
consiste em fazer um diagnóstico do comportamento dos dados disponíveis através de uma análise exploratória (Clark e Harper, 2000). A Tabela 1 apresenta o sumário estatístico do conjunto de dados de
salinidade (2470 observações). A salinidade é expressa 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 (Wackernagel, 2003). Os valores dos coeficientes de assimetria e curtose, suficientemente próximos de 0 e 3,
respectivamente, indicam uma distribuição aproximadamente 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

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 geoestatística, que se mostram no esquema da Figura 3.

Análise
Exploratória
dos Dados

Construção do
Semivariograma
Experimental

Modelagem do
Semivariograma
Experimental

Estimação
(Krigagem
Ordinária)

Validação do
Modelo do
Semivariograma

A Figura 4 apresenta o histograma do conjunto de dados de salinidade. A cauda à esquerda do
histograma mostra uma distribuição levemente enviesada 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 estabelecida para a amostragem. A saída da descarga a Oeste
do ponto médio do difusor se encontrava mais afastada da área delimitada para a amostragem dos dados do que a saída da descarga na direção Este.
Este fator interferiu em uma diluição homogênea ao longo da descarga, podendo então,
explicar a distribuição dos dados não ser próxima a
normalidade.

Figura 3 - Etapas da análise geoestatística.
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(a)

(b)
Figura 4 - Histograma dos dados de salinidade.

Um dos instrumentos geoestatísticos de verificação 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 bissetriz de um gráfico biplots indica um elevado grau de
correlação/continuidade entre os dados. Habitualmente, à medida que a distância entre os pares de
pontos aumenta, as nuvens tornam-se mais dispersas
e afastadas da bissetriz, indicando uma menor correlação entre as amostras. Para se analisar a continuidade espacial dos dados de salinidade foram confrontados os pares de medidas em diferentes trajetórias 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), verifica-se que à medida que a distância entre os pares
de pontos aumenta, as nuvens tornam-se mais dispersas 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 verifica 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 valores são próximos dos do meio, significando que a
diluição está a ocorrer mais lentamente.

(c)

(d)

Figura 5 - Biplots das linhas dos (a) 40 vs 60, (b)
40 vs 80, (c) 40 vs 120 e (d) 100 vs 120 m.
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Como se esperava, apesar de se encontrarem à mesma distância, os pares de pontos das linhas 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 salinidade em função da distância ser tanto maior quanto
maior a proximidade destes com o difusor.

O efeito pepita ou nugget ( C 0 ), patamar
( C1 + C 0 ) e alcance ( a ) de cada um dos modelos
ajustados mostram-se na Tabela 2.
Tabela 2 - Parâmetros dos modelos do semivariograma.

Construção e Modelagem do
Semivariograma Experimental

Verificada a continuidade espacial dos dados, 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 semelhante nas quatro direções estudadas, mostrando-se
ser isotrópico.
Uma vez calculado o semivariograma experimental, o passo seguinte consiste em ajustá-lo a um
modelo teórico que traduza o comportamento espacial dos dados.
Este modelo é utilizado posteriormente no
cálculo das semivariâncias na estimação por krigeagem.
Os modelos esférico, exponencial e gaussiano foram ajustados ao semivariograma experimental
omnidirecional (ver Figura 7).

Parâmetros

Esférico

Exponencial

Gaussiano

C0
C1 + C 0
a
C 0 C1 + C 0

0.0002

0

0.0008

0.0039
73.50

0.0036
83.50

0.0042
80.00

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 espacial; 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 espacial e que as variações locais, como se esperava, puderam 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 afirmar-se que os valores de RESQM para os modelos
esférico e gaussiano são próximos de 1.

Figura 7 - Semivariograma experimental omnidirecional
e modelos ajustados.

Figura 6 - Semivariograma experimental direcional.
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(a)

(b)

(c)

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.
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Os resultados da Tabela 2 e da Tabela 3 sugerem que o modelo esférico é o mais adequado
para ser utilizado no processo de estimação por
krigeagem.

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 encontra 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 dispensada quando a pluma atinge a superfície no final do
campo próximo. Neste caso a diluição é habitualmente 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.

Validação do Modelo do Semivariograma

Para avaliar e comparar o desempenho dos
três modelos de semivariograma ajustados foi utilizada a técnica de validação cruzada. A Tabela 3 mostra os indicadores estatísticos desta validação relativos a esses modelos.
Tabela 3 - Indicadores estatísticos da validação cruzada
relativos aos modelos ajustados.
Indicadores

Esférico

Exponencial

Gaussiano

EM
REQM
RVKM
ESM
RESQM

1.084e-7
0.01583
0.01545
-0.000123
1.023

-6.814e-7
0.01417
0.008511
-0.0000552
1.665

-2.23e-4
0.02107
0.02902
-0.007719
0.7267

CONCLUSÕES

Resultados

A Figura 8 (ver anexo) mostra os mapas estimados por krigeagem de salinidade da secção horizontal 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 longo da direção da corrente (norte-sul). O efluente
evidencia-se como uma região de salinidade inferior
à das águas do meio circundante à mesma profundidade. 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, porém, na estimação obtida utilizando o modelo gaussiano 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 perpendiculares 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-
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A análise geoestatística de um conjunto de
dados de salinidade, obtidos através de um veículo
submarino autônomo em uma campanha de monitoramento, permitiu produzir o mapa da dispersão
da pluma de esgoto na área estudada. A variabilidade espacial do conjunto de observações foi analisada
previamente calculando-se os indicadores estatísticos clássicos. Os resultados indicaram uma distribuição aproximadamente normal para o conjunto de
dados, o que era desejado. Assim, o estimador clássico de Matheron foi usado para o cálculo do semivariograma 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 estudada, 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 estimativas 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 poderão ser muito úteis, no futuro, para a validação de
modelos de dispersão.

RBRH — Revista Brasileira de Recursos Hídricos Volume 15 n.3 Jul/Set 2010, 57-68
ROBERTS, P. J. W. (1996). Environmental Hydraulics. V. P.
Singh and W. H. Hager Edn., Kluwer Academic
Press Publishers, Printed in Netherlands, Chapter
Sea Outfalls, pp. 63-110.
SABY, N., ARROUAYS, D., BOULONNE, L., JOLIVET, C.,
POCHOT, A. (2006). Geostatistical assessment of
Pb in soil around Paris, France. Science of the Total
Environment, 367, pp. 212-221.
SOARES, A. (2000). Geoestatística para as Ciências da Terra
e do Ambiente, IST Press, Lisboa, 206p.
SHOJI, T. (2006). Statistical and geostatistical analysis of
wind. A case study of direction statistics. Computers
& Geosciences, 32, pp 1025-1039.
SHOJI, T., KITAURA, H. (2006). Statistical and geostatistical
analysis of rainfall in central Japan. Computers &
Geosciences, 32, pp. 1007-1024.
WACKERNAGEL, H. (2003). Multivariate geostatistics: An
introduction with applications. Berlin, Springer, 291p.
WASHBURN, L., JONES, B. H., BRATKOVICH, A., DICKEY,
T. D., CHEN, M., (1992). Mixing, Dispersion, and
Resuspension in Vicinity of Ocean Wastewater
Plume. Journal of Hydraulic Engineering, ASCE, 118,
pp. 38-58.
WEI, H., DAI, L., WANG, L. (2007). Spatial distribution and risk
assessment of radionuclides in soils around a coalfired power plant: A case study from the city of Baoji,
China. Environmental Research, 104, pp. 201-208.

AGRADECIMENTOS
Os autores agradecem ao Laboratório de
Sistemas e Tecnologia Subaquática da Faculdade de
Engenharia da Universidade do Porto os dados utilizados neste estudo.

REFERÊNCIAS
CAEIRO, S., PAINHO, M., GOOVAERTS, P., COSTA, H.,
SOUSA, S. (2003). Spatial sampling design for sediment quality assessment in estuaries. Environmental
Modelling & Software, 18, pp. 853–859.
CRESSIE, N. (1993). Statistics for spatial data. A Wiley Interscience Publication, New York, 900p.
CHILÈS, J.P.; PIERRE, D. (1999). Geostatistics: Modeling
Spacial Uncertainty. New York (USA), A Wiley Interscience Publication, 695p.
CLARK, I.; HARPER W. (2000). Practical Geostatiscs 2000.
USA, Ecosse North America Llc, 342p.
ISAAKS, E.H., SRIVASTAVA, R.M., (1989). Applied Geostatistics. Oxf University , New York, 561p.
KITANIDIS, P. (1997). Introduction to geostatistics: Applications in hydrogeology. New York (USA), Cambridge
University Press, 249p.
LOPHAVEN, S., CARSTENSEN, J.; ROOTZ_EN, H. (2002).
“Methods for estimating the semivariogram. In Symposium i Anvendt Statistik.” January 21-23, pp. 128144.
MATHERON, G. (1965). Les variables régionalisées et leur
estimation: une application de la théorie des fonctions aléatoires aux sciences de la nature. Paris.
France: Masson; 305p.
MURRAY, C.J., LEEB, H.J., HAMPTON, M.A. (2002). Geostatistical mapping of effluent-affected sediment distribution on the Palos Verdes shelf. Continental Shelf Research, 22, pp. 881–897.
PETRENKO, A. A., JONES, B. H., DICKEY, T. D. (1998).
Shape and Initial Dilution of Sand Island, Hawaii Sewage Plume. Journal of Hydraulic Engineering,
ASCE, 124, pp. 565-571.
POON, K.F., WONG R.W. H., LAM, M.H.W., YEUNG, H.Y.,
CHIU, T.K.T.(2000).Geostatistical modelling of the
spatial distribution of sewage pollution in coastal sediments. Water Research, 34, pp. 99-108.
RAMOS, P. (2005). Advanced Mathematical Modeling for
Outfall Plume Tracking and Management using Autonomous Underwater Vehicles based Systems. PhD
Thesis, University of Porto.

Evaluation of the Environmental Impact of Wastewater Discharges Using a Geostatistical Methodology
ABATRACT
The main purpose of this study was to analyze the
applicability of geostatistical modeling to evaluate the environmental 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 discharge using an Autonomous Underwater Vehicle (AUV —
Veículo Submarino Autonomo). Matheron’s classical estimator was used to calculate the experimental semivariogram, and this was adjusted to the spherical, exponential
and Gaussian theoretical models. The cross-validation
technique suggested the most appropriate model and ordinary 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 reflexo sobre as condicionantes ambientais. A identificação das áreas de maior vulnerabilidade e as necessárias ao monitoramento 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 Tapajós, 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.

nômicas, interferindo no balanço hídrico e nas características deste recurso.
Em resposta aos conflitos eminentes, à gestão da oferta hídrica, pode atuar por meio de diretrizes, 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 subterrâneas deve ter sua base no ordenamento do uso
do solo, envolvendo políticas públicas e metas de
desenvolvimento econômico, conjugadas e planejadas segundo o melhor aproveitamento das águas.

INTRODUÇÃO
As dificuldades de implementação da política hídrica na região norte do país estão relacionadas, em diversos segmentos, seja no social ou institucional, 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 públicas e investimentos econômicos.
A proposta deste trabalho conjuga as gestões hídrica e ambiental definindo seu perfil no
estado do Pará, em prol do gerenciamento único,
destacando a necessidade do monitoramento e enquadramento 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 qualiquantitativa das águas vem ocorrendo notadamente
em razão do aumento populacional, densificação
dos centros urbanos e expansão das atividades eco-

MÉTODO DE TRABALHO
Na execução deste, foram utilizadas as informações 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 Sistema 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 Nacional de Águas (SINGRH — ANA); tendo como
objetivo maior sua integração aos planos de intervenção regional nacionais.
Os trabalhos que formaram as principais bases 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 fundamental dos dados tratados em um sistema de informações geográficas é a natureza dual da informação: um dado espacial ou dado geográfico; que possui 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 recorte 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 cartografia da rede de drenagem para o estado
do Pará, na escala 1:250.000 e adequados
aos limites do sistema de codificação de bacias hidrográficas da Agência Nacional de
Águas.
Definição das Unidades Hidrográficas de
Planejamento (UHPLAN) do estado do Pará: a partir do detalhamento das MacroRegiões Hidrográficas (MRH), onde foram
empregados como critérios que — os limites
geográficos deveriam coincidir com os divisores de água das bacias; as características
de homogeneidade nos aspectos geofisiográficos e de ecossistemas teriam que prevalecer, devendo-se obedecer ao significado
hidrológico; os limites geográficos coincidiriam com os divisores de água das bacias li-
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•

•

•

mítrofes da macro-região considerada; a calha do rio Amazonas seria a feição geomorfológica 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 histórico de ocupação; e o número de municípios
pertencentes a uma mesma UHPLAN buscaria 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 subterrâneas nas Macro-Regiões Hidrográficas (MRH): por meio de reclassificação, utilizando
o programa Arc View, foram definidas as
unidades potenciais para o suprimento de
água subterrânea, considerando as informações do mapa geológico da CPRM (2008);
estas foram avaliadas considerando a distribuição das áreas protegidas, as zonas de expansão do processo de ocupação e as zonas
de maior deficiência hídrica a partir dos fatores climáticos. Este conjunto de informações 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 pressão em termos de ocupação do território;
moderado, quando esta relação é intermediária; 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 dados secundários, oriundos dos valores médios 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 definida 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 estado segundo os setores mineral, agropecuário, 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 concentrações, potenciais usos da água e ocorrência
de conflitos.
Avaliação da distribuição espacial da precipitação pluviométrica e das vazões: optou-se
pelo tratamento convencional, mais adequado a distribuição das estações encontradas no estado, ou seja, em forma de arquivos para as representações geométricas, e a
parte descritiva (atributos) configurada em
um banco de dados. Foi utilizado um sistema de informações com um ambiente de
banco de dados (HIDRO), e outro relacional para armazenar os atributos dos objetos
geográficos (Arc View). A base de informações de empregada, para pluviometria, representa séries históricas superiores a 15
anos, composta por 155 estações distribuídas por UHPLAN. Os dados pluviométricos
foram organizados dentro de espaços definidos a partir do limite das UHPLANs nas
formas de médias mensais e médias anuais.
Para as vazões, empregou-se critério semelhante, sendo que em função do número de
estações com séries confiáveis, o espaço amostral foi limitado. Em ambos os casos, estas 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).

Tabela 1 - Área das MRH do estado do Pará.

Macro-Regiões
Área (km²) da região
Hidrográficas
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 outubro de 2003). (Figura 1)
Estas são muito abrangentes para o cumprimento das metas de gestão estaduais, por isto
optou-se em trabalhar nesta escala com 07 MacroRegiões Hidrográficas (MRH): Costa Atlântica- Nordeste, 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.

Figura 1 - Regiões hidrográficas nacionais
e o 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 Hidrográficas de Planejamento (UHPLAN), podendo ainda
sofrer modificada em função de metas políticas gerenciais (Figura 3). As MRH-Pa apesar de terem seus
limites segundo as bacias hidrográficas, têm atreladas a si o contexto hidrogeológico, cujos limites
ultrapassam os divisores topográficos de bacias tornando o sistema gerencial mais complexo de execução e monitoramento. (Figura 4)

Os resultados mostraram o extremo oriental
do Estado como a região que menos favorece a manutenção 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, principalmente os extremos noroeste e norte, notadamente a Calha Norte e o Portel-Marajó.
Porém, as mudanças do percentual de cobertura vegetal podem implicar em uma vulnerabilidade crescente, podendo mudar inclusive o comportamento de áreas mais favoráveis à manutenção
hídrica com o avanço do antropismo e do cerrado,
que favorecem o aumento da evaporação.

Análise segundo os fatores climáticos
Na avaliação da oferta hídrica segundo os
fatores climáticos foram considerados: a temperatura, a umidade, a insolação, a precipitação pluviométrica 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).

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).

dos intervalos temporais tomados por estação; as
informações obtidas permitem avaliar que existe
uma boa distribuição da chuva em cada MRH, destacando 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 2 - Número de estações consideradas por unidade
hidrográfica.

Área (km2)

Nº
de
estações

147.803,76

05

47.577,32

05

77.218,72

05

Baixo Amazonas

41.531,51

08

Baixo Xingu
Irirí
Fresco
Alto Xingu
Baixo Tapajós
Alto Tapajós
Jamanxim
Tapajós —
Amazonas
Baia de Caxuanã
Rio Para
Calha —
Amazônica
Marajó Ocidental
Marajó Oriental
Tocantins
Itacaiúnas
Araguaia
Acará
Capim
Guamá
Mojú
Costa Atlântica
Gurupí

116.394,13
134.666,19
43.979,34
40.276,38
42.945,04
87.353,14
58.612,43

05
04
04
03
05
06
05

21.407,57

03

46.368,25
14.275,29

010

Regiões
Hidrográficas

UHPLAN

Calha Norte

Nhamundá
Trombetas
Cuminapanema
- Maecurú
Parú - Jarí

Baixo Amazonas

Xingu

Tapajós

Portel
Marajó

Tocantins
Araguaia

—

-

Costa Atlântica - Nordeste

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

Meses (mm)
UHPLAN
Nhamundá —
Trombetas
Cuminapanema —
Maecurú
Parú - Jarí
Baixo Amazonas
Baixo Xingu
Irirí
Fresco
Alto Xingu
Baixo Tapajós
Alto Tapajós
Jamanxim
Tapajós —
Amazonas
Baia de Caxuanã
e Rio Para
Calha-Amazônica
e Marajó
Ocidental
Marajó Oriental
Tocantins e
Itacaiúnas
Araguaia
Acará
Capim
Guamá
Mojú
Costa Atlântica
Gurupí

18.281,65
07
18.358,59
12.580,02
36.153,48
41.202,51
51.224,10
13.545,48
35.737,77
15.655,53
15.662,04
18.867,35
19.215,05

12
06
10
05
09
07
05
19
07

Considerando as limitações referentes: à distribuição das estações por UHPLAN ou MRH, ao
número de estações por UHPLAN e a desigualdade
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Total
Ma
Ma
Abr
r
i

Jan

Fev

303

261 383 390 302 163 1802

228

254 297 323 218 142 1.462

217
223
280
311
285
287
264
311
289

230
272
307
293
288
326
305
300
297

268

283 370 319 221 137 1.598

332

350 410 413 289 196 1.990

352

430 489 435 320 216 2.242

327

430 484 416 329 191 2.177

358

358 493 444 312 155 2.120

249
307
322
316
274
314
285

281
348
340
352
345
402
317

264
304
360
313
291
309
341
325
298

305
450
412
394
395
467
383

327
304
343
231
213
215
335
270
231

230
377
371
366
382
411
337

310
206
234
111
88
115
211
167
131

100
251
203
279
260
311
189

Jun (mm)

234
132
143
42
19
33
113
74
37

26
126
95
179
168
211
106

1.582
1.441
1.667
1.301
1.184
1.285
1.569
1.447
1.283

1.191
1.859
1.743
1.886
1.824
2.116
1.617
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UHPLAN e o número de estações nela instaladas.
Por isto, consideram-se os valores obtidos como
indicadores de situação.

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

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

UHPLAN
Nhamundá - Trombetas
Cuminapanema
Maecurú
Parú - Jarí
Baixo Amazonas
Baixo Xingu
Irirí
Fresco
Alto Xingu
Baixo Tapajós
Alto Tapajós
Jamanxim
Tapajós - Amazonas
Baia de Caxuanã e
Rio Para
Calha-Amazônica
e
Marajó Ocidental
Marajó Oriental
Tocantins e Itacaiúnas
Araguaia
Acará
Capim
Guamá
Mojú
Costa Atlântica
Gurupí

92

95

104 116 125 532

51

58

53

91

102 355

91
38
53
28
36
36
68
50
38
43

67
54
60
84
110
73
81
114
106
64

38
46
49
141
204
138
89
157
149
78

50
83
84
132
202
160
112
182
206
106

88
107
138
250
288
218
142
241
253
171

76

83

72

79

165 475

138

102 93

89

196 618

82
64
21
56
41
111
63
104
34

58
53
75
55
49
100
57
53
35

42
70
146
73
73
75
65
34
35

125
173
215
155
144
121
151
104
117

32
51
116
58
50
70
51
30
25

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).

334
328
384
635
840
625
492
744
752
462

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

Nº de estações cadastradas
Costa Atlântica-Nordeste 22
Calha Norte
42
Tapajós
39
Portel-Marajó
18
Xingu e Baixo Amazonas 90
Tocantins-Araguaia
39
Região Hidrográfica

339
411
573
397
357
477
387
325
246

Estações
ativas

14
30
18
07
56
13

07
8
14
02
24
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 principalmente dos cursos d´água de maior porte, não cobrindo a extensa malha hídrica existente. A avaliação da intensa rede de igarapés é prejudicada, principalmente 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.

Tabela 5 - Precipitação pluviométrica:
médias anuais por MRH.

Macro-Regiões Hidrográficas
Calha Norte
Tapajós
Baixo Amazonas
Xingu
Portel-Marajó
Tocantins-Araguaia
Costa Atlântica-Nordeste

Estações
inativas

(mm)
6.067
8.347
1.769
7.921
7.841
4.295
13.234

O refinamento da malha de estações pluviométricas permitiria definir melhor este perfil, com
uma distribuição mais proporcional entre a área da
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Tabela 7 - Principais vazões registradas por MRH, com base nas informações ANA/HIDROWEB.

MRH

MRH CALHA NORTE - Estação

Nº

TOCAN-

TINS-ARAGUAIA - Rio
Estação

Vazão

anos

(m³/s)

(histó-

Estirão da Angéli-

Município

ca

ri-co)

Mapuera

725

15

Oriximiná
Oriximiná

Cach. da Porteira

Trombetas

2.365

18

Marabá

Tocantins

11.104

20

Marabá

Tirios

Cumina

14

12

Óbidos

Itupiranga

Tocantins

11.165

28

Itupiranga

Vista Alegre

Cumina

549

16

Oriximiná

Boca do Inferno

Curua

236

23

Alenquer

Arapari

Maicuru

116

26

Apalai

Paru D´Este 114

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

16

Tapajós

10.124

09

Itaituba

Pacajas

Jatobá

Tapajós

10.796

22

Itaituba

MRH COSTA ATLÂNTICA-NORDESTE - Estação

174

18

Santarém

cambeua

36

15

Prainha

MRH BAIXO AMAZONAS - Estação

Uruará

Curuá-Una
Para
Uruará

do

Base do Cachimbo
Boa Sorte
Boa Esperança

Norte
Xingu
Fresco

25
3.567
806

Pacajas

Cachoeira

MRH XINGU - Estação
Branco

Alegre
Almeirim

MRH PORTEL-MARAJÓ - Estação

Fortaleza

Barragem

Monte

21
17
17

Tra-

146

12

Moju

134

16

Vila Capoeira

Guamá

87

22

Bom Jardim

Guamá

135

35

Portel

Moju
Capitão
Poço
Ourém
São Domin-

Altamira

Fazenda Maringa

Capim

463

17

São Felix do

gos

do

Capim

Xingu

São Domin-

São Felix do

Badajós

Capim

591

28

gos

do

Capim

Xingu

Laranjeiras

Irirí

1.255

13

Altamira

Sete Ilhas

Piriá

48

22

Viseu

Cajueiro

Curuá

443

18

Altamira

Tararua-Ponte

Piriá

75

24

Viseu

Pedra do Ó

Irirí

2.667

19

Altamira

Fazenda

Altamira

Xingu

8.593

29

Altamira

Zebu

Gurupí

104

19

Paragominas

Fazenda Cipauba

Bacaja

294

10

Senador

Cafezal

Uraim

68

14

Paragominas

José Porfírio

Alto Bonito

Gurupí

1.509

25

Viseu

Rural

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 gerenciamento das águas, uma vez que as pressões são desigualmente 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 TocantinsAraguaia é atual grande produtora de bens minerais, 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 (CuiabáSantarém), a Transamazônica e o sistema em torno
de Belém.

Análise segundo os fatores sócio-econômicos

Os fatores sócio-econômicos implicam diretamente na geometria do uso e ocupação do solo,
de sua velocidade e atividades econômicas associadas.
O estado apresenta uma ocupação populacional por MRH heterogênea, tendo áreas intensamente populosas alternadas a vazios demográficos.
Considerando a poluição hídrica um fator
decorrente destes aglomerados, a mesma manifestase de forma difusa, notadamente pelo lançamento
de esgotos in natura e ausência de infra-estrutura de
aterros sanitários.
A pressão populacional também é diferenciada entre o urbano e o rural. No Pará existem municípios de área significativa (Altamira - 161.445,9
km2, São Félix do Xingu - 84.607,3 km2, Itaituba -
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Tem-se uma polarização, a maior oferta hídrica 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), como 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 produtivo.
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 expansão 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 garantam a oferta hídrica na região.
E o eixo em torno de Belém que afeta a bacia do rio Guamá, sofrendo o reflexo da maior migração de pessoas e produtos do estado, acarretando
em forte potencial poluidor das águas, principalmente por resíduos sólidos e lançamentos in natura
de efluentes líquidos. Esta região tem atualmente
condições limitadoras de qualidade das águas, principalmente para o consumo humano.
Destacam-se como principais aspectos por
MRH:

•

•

•

• Região Calha Norte: a mineração tem sido o setor de maior destaque, seguida da indústria
e da agropecuária. Os principais minerais
explorados em pequenas e grandes escalas
são: ametista, diamante, berilo, caulim, ouro, bauxita, calcáreo, amazonita, fluorita,
cristal de rocha e granito. Na indústria destaca-se a extração madeireira e seu beneficiamento com a fabricação de móveis.
• Região do Tapajós: a mineração é a principal atividade, destacando-se a produção de ouro,
com lavra garimpeira. Atividades agrícolas
diversificadas e a pecuária extensiva, também se destacam nesta região. A indústria é
notadamente alimentícia, aproveitando os
insumos gerados na região, destacando-se a
piscicultura, voltada para geração de laticínios. A atividade madeireira também é realizada em grande escala, outro produto de
extrativismo produzido na região é a borracha. O rio Tapajós tem se destacado nacio-

•
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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 produção mineral voltada para construção civil.
E para atividades relacionadas à pecuária,
extração madeireira, potencial energético e
turismo. Por se tratar de uma região de belas paisagens - com ambientes de várzea, ilhas aluviais, furos, igarapés, que fazem parte da dinâmica fluvial do rio Amazonas, antecedendo sua foz, entre a desembocadura
dos rios Tapajós e Xingu, as águas termais
de Monte Alegre, juntamente com seu patrimônio espeleológico e arqueológico - o
turístico se torna uma importante atividade
econômica a ser desenvolvida na região.
Região Portel-Marajó: nesta a extração e beneficiamento da madeira para exportação e fabricação de móveis, é bem evidenciado, seguido do turismo, práticas agrícolas (principalmente voltada para produção do palmito), pecuária (bovina e bubalina) e pesca. O
turismo tem como base fundamental o estuário-delta do rio Amazonas e a presença do
maior arquipélago fluvial do mundo, a ilha
do Marajó, com suas praias tipicamente fluviais, estuarinas e marinhas, formando o
mais importante complexo paisagístico do
Estado.
Região do Xingu: destaca-se nesta região as atividades agropecuárias, voltadas para pecuária extensiva, cultura do café, banana, canade-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 desenvolveu-se bastante em termos de projetos
nos últimos 30 anos. O setor de maior destaque é a indústria, com os ramos de extrativismo de madeira, siderurgia e indústria alimentícia. Destaca-se o número crescente
de produtores de carvão vegetal. Na agropecuária tem-se o gado bovino, rebanho suíno, soja, café e o dendê. A mineração também merece destaque, com a implantação
de grandes projetos para exploração de cobre, ferro, ouro, manganês, alumínio e outros 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 estado, além de uma produção agropecuária
diversificada com geração de uma forte indústria alimentícia.

O Tapajós ilustra o caso de não conformidade entre a preservação hídrica e florestal, uma vez
que as unidades margeiam o leito do rio, conservando desprotegidas sua foz e cabeceiras, estas últimas são fora do estado.

A partir deste, é possível identificar as regiões de maior pressão setorial:
• Potencial Mineral: todas as regiões hidrográficas apresentam alto potencial mineral, destacando-se o ouro nas regiões do Tapajós e
do Xingu, e a província metalogenética instalada 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 diversas: bovino, suíno, bubalino, psicultura e
carcinicultura. A região da Costa Atlântica Nordeste também tem destaque na produção agrícola: algodão, pimenta do reino e
grãos (arroz, soja, feijão, milho). Atualmente aparece a expansão da soja ao longo do
Tapajós. A pecuária atualmente é uma atividade consolidada na MRH TocantinsAraguaia e o cultivo da soja em consolidação.
• Potencial Industrial e extrativista: em todo estado do Pará destacam-se os potenciais para o
turismo, transporte, energético e madeireiro.

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

A MRH do Tocantins-Araguaia está totalmente desprotegida, com a maior parte de sua cobertura 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 manutenção 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.

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 prejudicada, pois não existe estratégia de preservação
(Figura 6).
A MRH mais beneficiada é a do Xingu, seguida da Calha Norte, estas tem recobrimento significativo da área das bacias hidrográficas envolvidas,
inclusive das cabeceiras, no caso da bacia hidrográfica do rio Trombetas (Calha Norte).

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 territoriais delimitados, para fins de planejamento, segundo suas condições econômicas, sociais e ambientais.
Um dos principais méritos desse modelo é de considerar o território como um espaço geoeconômico
aberto, rompendo com a tradicional divisão geopolítica.
A idealização do Pará segundo esta proposta, 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 atividades do setor produtivo em seu território.
Eixos da Belém-Brasília (BR 010), Transamazônica e futuramente da Cuiabá-Santarém (BR
163) colocam em questão o resultado da expansão
territorial ao longo das MRHs do TocantinsAraguaia, Xingu e Tapajós.
Com a inevitável expansão do setor produtivo a MRH do Tapajós, tenderá a se tornar, futuramente, 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 nestas áreas acirrou os conflitos existentes, notadamente entre as comunidades tradicionais, setor madeireiro e agropecuário.
O resultado atual é a forte pressão extrativista 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); mantendo uma perspectiva de desenvolvimento para o
estado que alie tanto a demanda por ocupação de
espaços com potencial produtivo, quanto à conservação dos mananciais hídricos superficiais e subterrâneos.

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) realizou 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 relacionados.
O referido estudo da ANA (2005) e os da
Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano/MMA (2006) referentes às regiões hidrográficas
apontaram os principais problemas hídricoqualitativos dos corpos de água que banham o estado do Pará, destes citam-se:
•

•

•

•

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 revitalizadoras) 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 Monitoramento de Qualidade da Água (SISAGUA) onde
são armazenados e tratados dados conexos à temática. Estão cadastrados no momento 3100 rios e 7539

A contaminação por mercúrio no rio Tapajós, conseqüência da exploração garimpeira;
além da poluição orgânica causada por esgotos domésticos próximo a Santarém.
Na bacia do Xingu, a pecuária e soja estão
causando erosão, assoreamento e a contaminação por agrotóxicos; somando-se a poluição 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 erosão do solo pela atividade pecuária, em especial no Mato Grosso.
Qualificam-se como potencialmente poluidoras 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 hídricos do estado tem-se a poluição pelo lançamento de esgotos in natura e ausência de
infra-estrutura de aterros sanitários. As águas 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 realizado oferece subsídios à outorga e facilita a fiscalização.
É conceituado como o ato de definir padrões 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 preponderantes (Lei nº 6.381/2001).
A metodologia básica para a elaboração da
proposta de enquadramento está regulamentada na
Resolução do Conselho Nacional de Recursos Hídricos - CNRH n°12/2000. A proposta deve ser elaborada pela Agência de Água da bacia e aprovado
pelo Comitê da Bacia Hidrográfica; na ausência
destes a elaboração cabe aos Consórcios ou Associações Municipais ou Intermunicipais em cooperação
com órgãos ambientais e gestores de recursos hídricos, 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 implementou as ações imprescindíveis à atenção às
metas de qualidade da água. Observa-se ainda que
este processo encontra-se defasado visto que nenhum dos corpos enquadrados está classificado
conforme a resolução CONAMA nº 357/2005, a
qual revogou a legislação anterior.
Atualmente, os estados de Alagoas, Pernambuco, Santa Catarina e São Paulo mantêm um enquadramento 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 águas 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 poluição 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 contaminação gerada por efluentes inerentes aos futuros
adensamentos estaduais de qualquer natureza, fundamento 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 fundamento de garantir a participação e descentralização do processo; de maneira a subsidiar tanto o
background das características tão peculiares dos
corpos hídricos amazônicos quanto verificar existência de alteração nos padrões. O monitoramento
é primordial e inseparável ao enquadramento das
águas.
Diante do exposto, a ínfima, rarefeita e desintegrada rede de monitoramento estadual necessita 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 monitoramento de suas águas, pois os dados qualiquantidativos 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 apresentadas é possível argumentar que:
•
•
•
•

•
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O extremo oriental do Estado é a região de
maior pressão sobre os recursos hídricos.
As MRH mais vulneráveis são o TocantinsAraguaia 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 hídrica.
Os fatores que tencionam são os climáticos
(com menor peso) e os de uso e ocupação
do solo (com maior peso); sendo estes últimos considerados os catalisadores do processo.
Os problemas de manutenção dos recursos
hídricos são semelhantes tanto para as águas
superficiais quanto para as águas subterrâneas; estas últimas têm uma forte dependência das características geológicas, tornando seu sistema de recarga ainda mais
específico.
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•

•

•

•

•

•

de metas de sustentabilidade, com o objetivo de otimizar os recursos a serem investidos para a manutenção dos sistemas
hídricos.

A MRH do Tapajós é uma região de conflitos, nesta encontram-se de forma atuante
dois fatores com objetivos opostos: as unidades de conservação com finalidade de
manutenção dos recursos florestais e hídricos; e a expansão do setor produtivo pela
BR 163 em direção ao Porto de Santarém,
notadamente da atividade mineral e da agricultura de grãos.
A MRH do Baixo Amazonas é atravessada
pela Transamazônica tendo os conflitos pelo uso da terra um dos principais elementos
de degradação ambiental, tanto pela expansão agrícola quanto pela exploração madeireira.
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 hídricos, porém a ausência de ordenamento territorial local pode gerar cenários futuros
desfavoráveis.
A melhor maneira de reduzir a pressão sobre os recursos hídricos por MRH do Estado
é conjugar ações de gestão ambiental integrada 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 expansão 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 monitoramento 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 intermunicipais 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

CONCLUSÃO
O gerenciamento integrado hídrico e ambiental 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 águas.
A gestão das águas e das florestas, no Pará,
passam a ter propostas em comum de sustentabilidade, porém com mecanismos atuais diferenciados
de controle.
A gestão ambiental está implantada nos estados 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, notadamente nas MRH´s do Tocantins-Araguaia e da Costa
Atlântica-Nordeste; e crescente no Tapajós e no
Baixo Amazonas.
O monitoramento e o posterior enquadramento das águas precisam ser inseridos nas pautas
de negociações políticas de forma a acelerar os estudos e a implantação de uma rede estadual de monitoramento quali-quantitativo da água tão indispensável 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 ambiental 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 compatíveis 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 ensure 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 Tocantins-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 atividade 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 sedimentos, 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.

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 dependem diretamente da tensão de cisalhamento provocada pelo escoamento, denominada “tensão de cisalhamento bentônica”.
Muitos estudos foram encontrados na literatura 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 consideráveis extensões de pistas na superfície livre dos viveiros, 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 profundidade do viveiro e da altura e do período da
onda, estes movimentos orbitais geram tensões de
cisalhamento no fundo que, por sua vez, ditam processos de ressuspensão/erosão de sedimentos e decomposição de matéria orgânica, sendo determinantes na saúde do fundo do viveiro, onde exatamente
vivem os camarões. Além disso, através de reflexões
múltiplas nas margens, formam-se padrões bidimen-

INTRODUÇÃO
A carcinicultura é uma atividade que depende primordialmente da engenharia para o sucesso do empreendimento tanto em aspectos construtivos 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 mecânica e circulação hidrodinâmica; e drenagem na
despesca e tratamento dos efluentes. No segundo
caso, citam-se aspectos legislativos, tais como licenciamento 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 carcinicultura, enfatizando neste último caso que, além
dos impactos da atividade no ambiente, deve também 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-
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sionais em planta (ondas cruzadas), que provocam
movimentos circulares junto ao fundo; outra possibilidade 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 sedimentos, que se dirigirão para o fundo, seja por gravidade
seja através de correntes de densidade.

os diques, os canais de adução, o sistema de bombeamento, os canais de distribuição, as comportas de
drenagem, o sistema de energia elétrica e as instalações de apoio (Beltrame e da Costa, 2004). Todos
estes aspectos têm como principal foco a eficiência
na produtividade que ocorre no interior dos viveiros, em cujo fundo os camarões vivem.

O MICRO-AMBIENTE DE UM
VIVEIRO DE PRODUÇÃO

CRITÉRIOS E TÉCNICAS DE
CONSTRUÇÃO DE VIVEIROS

Para que a safra seja bem sucedida, é necessário que o viveiro reproduza as condições físicoquímicas necessárias para o crescimento do camarão. Para tal, diversos parâmetros de qualidade de
água devem ser controlados, e é necessário entender
como estes se influenciam e interagem. A temperatura 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 suspensão e a quantidade de fitoplâncton presente no viveiro regem a turbidez da água e, conseqüentemente, 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 produzido 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 concentrações de metabólicos — que influenciam o ciclo do
nitrogênio e assim o pH da água — e matéria orgânica oriunda de restos de ração e processos de ressuspensão de sedimentos do fundo, demandando assim
oxigênio para os processos de decomposição. A
Figura 1 mostra um esquema de interações nos parâmetros 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 influenciam a produção de camarões no interior de um
viveiro. Por se assentarem em ambientes costeiros,
fenômenos típicos como marés, ventos e ondas também in-fluenciam direta ou indiretamente o microambi-ente dos viveiros. A maré desempenha imprescindível papel nas operações de captação de água e
drenagem; já as ondas nos estuários podem comprometer a estrutura dos diques externos e de bom-

Diversos fatores desempenham importante
papel no sucesso da carcinicultura marinha. A seleção do sítio apropriado para a construção dos viveiros pode minimizar impactos ambientais e problemas associa-dos à baixa produtividade (Preston et al.,
2002, Howerton, 2001). O solo deve ter pH compatível 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 compactação 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, topografia, vegetação e qualidade da água e do solo também devem ser considerados na seleção (Beltrame e
da Costa, 2004; Boyd, 1998; Treece, 2002).
O vento é outro fator importante a ser considerado 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 ressuspenderem 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 perpendicular ao vento de maior intensidade. Para isso, devese, antes do projeto do viveiro, planejar uma campanha completa de medição, de forma a determinar
os ventos reinante e dominante, caracterizar as rajadas 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
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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.

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 transporte de massa, de quantidade de movimento e de
calor nesta camada bentônica limite; sobre este tema, ver também Boudreau (1997).
A matéria orgânica em forma particulada está sujeita a taxas de trocas difusivas bem mais intensas em suspensão do que se floculada e sedimentada
no fundo dos viveiros. Logo, há uma decomposição
mais eficiente se as partículas se mantêm em suspensão 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 decomposição, que pode ser avaliada pela diferença
entre a taxa de respiração e a disponibilidade de carbono, ambos em g C/m2.dia, é mais intensa na coluna d’água do que no fundo, pois se dá em condições
bem misturadas e aeróbicas. Ainda segundo os autores, a ressuspensão resulta também em um aumento

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 sedimentando e é processada no fundo (Preston et al., 2002).
Portanto, o fundo dos viveiros de camarão desempenha 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 corpos d’á-gua naturais pode ser descrito através de
uma camada bentônica limite, situada entre a inter-
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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):

nas taxas locais de mineralização da matéria orgânica, 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 nitrogênio 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 está intimamente ligada à tensão de cisalhamento
bentônica. Através de regressões lineares com diversas 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, enterramento 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 restos de alimentação, mas sem ressuspender os minerais 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 turbulência; estes locais devem ser protegidos com enrocamento.

C D = 0,001 (0,8 + 0,065. V10 )

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 espectro Tp são expressos através das equações:
gH s
u *2
g Tp
u*

 gX
= 4,13 × 10
u 2
 *
−2 

 gX
= 2,727 2
u
 *






1






1

2

(3)

3

(4)

onde X é o comprimento da pista, g é a aceleração
da gravidade e u* é a velocidade de atrito, definida
como u * = τ ρ ar . 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 maior que a metade do comprimento de onda), as partículas desenvolvem um movimento orbital circular,
cujo raio diminui exponencialmente na coluna d’água e atinge valor nulo no fundo, conforme mostra
a Figura 2. Já em águas rasas (ou seja, a profundidade 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 demais situações de profundidade em relação ao comprimento de onda, diz-se que as ondas encontram-se
em águas intermediárias, as trajetórias são elítpticas
cujo eixo maior (horizontal) varia como a função

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 coluna 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):
τ = ρ ar C D V10 V10

(2)

(1)
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Tabela 1 — Zonas de fundo de viveiros (PETERSON, 1999).

Zonas no
fundo

Tensão de cisalhamento 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

escoamento é turbulento, e obtém-se o fator de
atrito da onda através da expressão (CHL, 2002b):

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 movimento oscilatório das partículas gerado pelas ondas
induz uma tensão de cisalhamento no fundo, expressa através da formulação (CHL, 2002b):
τ wm = f w ρ

u 2bm
2

1
4 fw

H
2 senh(kh )

u bm = A bm .σ

2
Re bl

(


 − 0,17 + 0,24 4 f w


)

(8)

onde kn é a rugosidade do fundo, adotada como o
diâmetro mediano dos sedimentos do fundo.
Porém, definido o valor da tensão τ wm , há
de se verificar as condições do escoamento no fundo, através de outro número adimensional,
k u
Re r = n b* , onde ub* é a velocidade de atrito no
ν
fundo, definida por u b* = τ w m ρ . Caso Re r > 3,3,

(5)

o escoamento encontra-se em regime turbulento de
parede rugosa, e o valor de τ wm encontrado anteriormente está correto. Caso Rer < 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):

(6)

(7)

1

Na parametrização do fator de atrito da onda, são considerados dois regimes na camada limite:
laminar e turbulento. Se o número adimensional
A u
Re bl = bm bm for menor que 2000, o escoamenν
to na camada limite é laminar e o fator de atrito é

fw =


=



A
= log 10  bm
 kn

onde fw é o fator de atrito de onda, ubm é o valor máximo da componente horizontal da velocidade orbital 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):

A bm =

 1
+ log 10 
4 f
w


4 4f w

. Se Rebl for maior que 2000, então o
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)

(9)

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

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 pelos 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 intermediárias; 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 ondas 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 vento.
Outro fator a ser considerado na agitação
de ondas no interior dos viveiros é o talude das margens dos diques, o qual, quanto mais íngreme, maior a re-flexão de ondas (Figura 3). Isto produz a
formação de um padrão de ondas cruzadas (“short
crested waves”) cujas velocidades são tridimensionais, e as partículas fluidas descrevem círculos horizontais jun-to ao fundo (Figura 2). Além disso, a
interação onda-onda favorece o surgimento de oscilações ressonantes no interior do viveiro, com períodos 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 períodos dos modos próprios de oscilação podem ser
estimados pela relação:

Tmn =

2

ab

gh

(10)

n2 b2 + m2a 2

onde Tmn é o período de oscilação (s), a é a largura
do viveiro (m), b é o comprimento (m), h é a profundidade (m), n é o modo de oscilação correspondente à largura, m é o modo de oscilação correspondente ao comprimento e g é a aceleração da
gravidade (9,81 m/s2). Neste caso, a superfície livre
seria dada pela expressão:

η(x, y , t ) =

 2πt
1
 nπy 
 mπx 
H r cos
 cos
 cos
b
2
a




 Tmn


 (11)



e as velocidades associadas U e V nas direções x e y,
respectivamente, seriam (Dean e Dalrymple, 1984):

 2 πt
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2
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pistas de até 150 m, a camada limite tem escoamento 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 diâmetro 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 cisalhamento.
Com o objetivo de analisar mais detalhadamente a influência de diferentes profundidades do
viveiro e distintas classes de ondas nas tensões geradas no fundo dos viveiros, foram estudados, com
dados de profundidade e material de fundo e período e altura de ondas, alguns cenários de propagação 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 tensões bentôni-cas na faixa ideal proposta pelo autor.
Vale lembrar ainda a máxima tensão cisalhante limite 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 tensões bentônicas em função do aumento da altura de
onda para três diferentes grupos granulométricos,
que representam os possíveis sedimentos encontrados no fundo dos viveiros. Para silte, considerou-se
um diâmetro médio de 64 µm e para areia, um diâmetro médio de 0,5 mm.
Com ondas de 1,5 s de período propagandose em viveiros de 1,2 m de profundidade, verificouse escoamento laminar na camada limite para as
duas classes granulométricas, com tensões bentônicas 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 escoamento 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

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 altura significativa da onda gerada com um vento hipotético de 10 m/s em um viveiro com uma profundidade 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
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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, segundo Peterson (1999), são capazes de ressuspender
qualquer sedimento do fundo dos viveiros, inclusive
areia, resultando em escoriações e erosões prejudiciais à saúde do fundo dos viveiros e, conseqüentemente, 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 profundidade 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 tensões superiores em até 171%, como é o caso de ondas com altura de 25 cm em fundos arenosos (tensões 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).

Tensão de fundo gerada por ondas
T = 1,5 s
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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 profundidade, onde tanto para período de 1,5 s como
para de 2 s, a camada limite entra em regime turbulento 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, extremamente prejudicial para o cultivo. Considerando
ondas com altura máxima de 10 cm, tanto com pe-

92

RBRH — Revista Brasileira de Recursos Hídricos Volume 15 n.3 Jul/Set 2010, 85-96
ríodo de 1,5 s como para 2 s, em viveiros de 1,2 m
de profundidade, geram tensões bentônicas inferiores a 1 N/m2, e se enquadram na zona de silte de
Peterson (1999), capazes de difundir oxigênio dissolvido em taxas de até 3,1 g/m2.dia e ressuspender
materiais coesivos e não-coesivos, tais como partículas 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 viveiros de ca-marão e só seriam geradas provavelmente 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 específicos sobre os processos de ressuspensão (e sua conseqüente influência na turbidez da água) de diferentes grupos de sedimentos no fundo dos viveiros
em função da passagem de diferentes ondas em
viveiros só poderiam ser realizados através de campanhas de medições de ondas e caracterizações granulométricas em viveiros de carcinicultura.

Tensão de fundo gerada por ondas
T = 2,0 s

0,90
0,80
tensão de fundo (N/m²)

coluna d’água. Dependendo das condições geométricas 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 limite, o presente artigo propõe uma análise metodológica 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 profundidade — e a altura de onda - e o produto da gravidade pelo quadrado do período da onda, respectivamente h/gT² e H/gT². Em função destes parâmetros 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 superior a 0,1 N/m2, faixa limite para viveiros proposta
por Peterson (1999), representam condições extremamente prejudiciais para o cultivo.
Porém, em relação à aplicação de formulações 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 poderiam elucidar questões referentes à aplicação das
formulações de mar em pleno desenvolvimento de
forma a apresentar resultados mais próximos à realidade. Vale também ressaltar a importância do entendimento 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 foram encontrados concernem somente a forçantes
oriundas de aeradores. Porém, em relação à exposição de pistas no processo de geração de ondas e à
orientação e alinhamento dos diques no processo de
reflexão de ondas, muitas diferenças e melhoramentos podem ser verificados em estudos futuros.
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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 geradas pelas ondas nos viveiros interferem na qualidade da água dos mesmos, pois são capazes de ressuspender os sedimentos depositados no fundo e
influenciar o transporte de massa do fundo para a

93

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

Figura 7 — Mosaico de tensões de cisalhamento no fundo de viveiros. D50 = 0,1 mm. Valores em N/m2.

Outro aspecto a ser levado em consideração
é a complexidade dos processos bentônicos. A diversidade de materiais coesivos e não-coesivos, por exemplo, 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 artigos relataram os flocos chamados de neve marinha.
Já estudos de Avnimelech (2003) também mencionaram o aumento no consumo de ração pelos camarões 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 viveiros 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

Tabela 2 — Períodos próprios de oscilação (a = b = 200m)
e velocidade no centro do viveiro (área sombreada).

m (largura)

Tmn (s) e
U( cm/s
)
0
1
2
3
4
5

n (comprimento)
0
1
2

3

4

5

-14,3
0,0
14,3
0
14,3

38,9
36,9
32,3
27,5
8,6
0,0

29,1
28,3
26,1
23,3
20,6
11,2

23,3
22,9
21,6
20,0
18,2
16,5

116,6
82,4
6,4
0,0
3,5
0,0

58,3
52,1
41,2
11,9
0,0
13,3

Para um viveiro quadrado com 200 m de lado e profundidade igual a 1,2 m, os períodos próprios 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 inferior, 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).
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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 oriundas 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 estresses no camarão, em função da variação na concentração de oxigênio dissolvido no fundo, e devem ser
aprofundados em estudos mais específicos que considerem a influência da propagação de ondas, e não
somente de aeradores.
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CONCLUSÕES
REFERÊNCIAS
O artigo teve por objetivo discutir a influência 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 mosaico 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 fundo, 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 cultivo de camarões. Porém, estudos mais aprofundados devem ser realizados, amparados por campanhas 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 deposição 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. Depending 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 computed for 3 conditions of water depths found in typical
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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.

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

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.
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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.

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

OBJETIVO

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

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.
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de A a F, de dois bairros do município de Cuiabá, na
seguinte distribuição, conforme Figura 1:

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.

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.

Sistema

Seleção das residências

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).

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.

•
•

Parque Cuiabá: 4 residências (Res. A, B, C e
D);
Jardim Europa: 2 residências (Res. E e F).

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

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
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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.

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
A
B
C
D
E
F

Número de
moradores
7
4
4
4
5
4

Lavagens por
semana (média)
3
2
70
3
6
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.

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.

35
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35
30

Consumo (m³)

25

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.

25

20

20
15

15

10

10

5

5

0

jul-05

Economia de água (%)

Residência A:

0

out-05

jan-06

abr-06

jul-06

out-06

Mês

Rede (m³)

Reúso (m³)

% Reúso

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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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.

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.

Economia de água (%)

30
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Residência D:

35

20

nov-05
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% Reúso
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Figura 5 - Resultados quantitativos (Res. B)
Consumo (m³)

20

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
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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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Residência B:

jul-05

40

Economia de água (%)

complementação pela rede pública. A figura 6
ilustra os resultados.

Consumo (m³)

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.

Mês
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Reúso (m³)

% Reúso

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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Cor

0
set-06

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.

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.

Economia de água (%)

Consumo (m³)

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.

Reúso (m³)

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.

% Reúso

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 10 - Resultados do parâmetro cor, em mgPtCo L-1
Figura 9 - Resultados quantitativos (Res. F)

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

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
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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.

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.

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.
70
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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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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
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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.
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Figura 13 - Resultados do parâmetro fósforo total, em
mg.L-1

Extremos

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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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.

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

Mediana
Extremos

25%-75%

Mín e Máx

•

Res. F Reúso

Res. F Rede

Res. E Reúso

Res. E Rede

Res. D Reúso

Res. D Rede

Res. C Reúso

Res. C Rede

Res. B Reúso

Res. B Rede

Res. A Reúso

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:
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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

•

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.

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.

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:
•

•

•
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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.
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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, tendem 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 diferentes tarifações do insumo água. Foi desenvolvido um código em MatLab, considerando todas as perdas de energia distribuídas 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, prédefinidos 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$.ha-1.ano-1 para tarifas de uso da água que variam entre 0,01 R$.(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.

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 nacional, 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 água, Malvezzi (2004) mostra um novo panorama do
conceito de exportar água afirmando que a exportação de grãos, significa, em última instância, exportação de água. Produzir grãos em território alheio
significa poupar água no próprio território. Técnicas 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.

INTRODUÇÃO
A competição acirrada pela água, entre vários setores da sociedade, atrelada aos movimentos
ecológicos que buscam a conscientização da população para preservação do meio ambiente, as áreas
irrigadas deverão ser conduzidas com o planejamento adequado de seu uso sobre o potencial hídrico da
região. Assim, busca-se uma maior eficiência e resultados, 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 hídricos disponíveis atualmente são destinados à irrigação, contra apenas 20% para a indústria e menos de
10% para abastecimento da população (higiene e
consumo direto). Nos países desenvolvidos, o percentual 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
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Tem-se gerado um excepcional destaque à
racionalização do uso da água, propondo a utilização e o desenvolvimento sustentável devido às condições 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, lançamentos 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 cobrança 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 agrícolas 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 setores usuários, inclusive o agrícola. A representação do
setor agropecuário exigiu que a cobrança não provocasse 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 agropecuário 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), estabelece a água como um bem econômico sujeito à
cobrança, e que os recursos financeiros arrecadados
devem ser utilizados em financiamento de programas e intervenções para a recuperação ambiental da
bacia hidrográfica onde foram gerados (Balsalobre
et al,. 2003).
Em seu trabalho sobre o uso do sensoriamento remoto na demanda de água pra irrigação,
Braga e Oliveira (2005), relatam que a implementação 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-
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nutenção de todo o sistema de irrigação. Tal situação 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 envolvidos 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 interface entre o modelo de simulação hidráulica e o
modelo de otimização. Tal interface deve ser cuidadosamente 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 reservatórios para irrigação na Grécia, concluíram que os
resultados obtidos sugerem que a aproximação proposta da otimização pode ser usada eficazmente
como uma ferramenta para a irrigação e o planejamento global ótimo da área da colheita.
Wardlaw e Bhaktikul (2001), em um trabalho de alocação de água para irrigação usando pesquisa operacional na Escócia, escrevem que a irrigação, 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 irrigação, o problema da seleção do melhor conjunto
de diâmetros tem sido discutido há muito tempo
por engenheiros que trabalham com dimensionamento de sistemas. As técnicas de otimização clássicas na pesquisa operacional, que têm sido propostas
até agora, são as seguintes: programação linear, nãolinear 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 maiores resulta em menor perda de carga e, conseqüentemente, requer menos energia para o bombeamento. 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 hidráulico e econômico.
Bhave (1979) desenvolveu um método iterativo que seleciona o conjunto de diâmetros dos trechos centrando os diâmetros disponíveis consecutivos na solução da iteração anterior. Guimarães Junior (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 projeto mais diversificadas possíveis.
Blanco et al. (2004) pesquisando sobre a viabilidade 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 viabilidade 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 irrigação, 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 exemplo, com o objetivo de se buscar uma melhor locação 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 otimizar, 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 inseridos 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 conjunto aleatório de indivíduos (no caso, redes hidráulicas) que podem ser possíveis soluções para um problema. Durante o procedimento de evolução (da
minimização dos custos), esta população (de redes
hidráulicas) é avaliada, sendo que para cada indivíduo (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, enquanto os outros são rejeitados. Os membros selecionados (redes hidráulicas de menor custo) podem
sofrer modificações em suas características fundamentais (diâmetro de tubulação) através de mutações e cruzamentos genéticos (entre as redes, respeitando-se as restrições estabelecidas de dimensionamento 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 comprimento 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 destinada 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-
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clividade inicial adotada para o terreno foi de 0%. A
Figura 1 mostra o esboço da rede de irrigação ramificada.
A rede hidráulica do sistema de irrigação localizada estudado neste trabalho consiste de: emissores (microaspersores), linhas laterais (nas quais os
emissores ficam acoplados), linhas de derivação (nas
quais as linhas laterais ficam acopladas), linhas secundárias (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.

Variáveis de decisão
A metodologia de otimização por algoritmos
genéticos utilizado neste estudo é baseado na variação de elementos ligados à Função de Aptidão, de
forma a obter o menor custo de instalação e operação 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 disponíveis:
•

Problema a ser otimizado — Função de Aptidão
•
O método de otimização da rede hidráulica
por algoritmos genéticos visa à minimização do custo total do sistema, tanto de custos fixos (implantação do sistema) como variáveis (operação do sistema
— energia elétrica e água), segundo os critérios que
podem ser pré-estabelecidos pelo projetista. A Função de Aptidão, que avalia o objetivo (resultado)
principal do problema a ser otimizado consiste em:
fa =

(CEQ .FRC )+ CTE + CAGT
AUI

•

(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 — custo total com energia elétrica (R$.ano-1); CATG —
custo total com água (R$.ano-1); AUI — área útil irrigada (ha).
Com a utilização dos juros anuais, o Fator
de Recuperação de Capital (FRC) fornece um coeficiente que permite, a partir do valor do investimento, calcular o custo fixo anual referente a este investimento. A função para o cálculo do FRC leva em
conta a vida útil do equipamento e a taxa de juros
ao ano:
FRC=

J(J+1 )V
(J+1 )V -1

linha lateral: comprimento dos trechos L1
(primeiro trecho da linha lateral) e L2 (segundo trecho da linha lateral), com dois diâmetros diferentes;
linha de derivação: comprimento dos trechos D1 (primeiro trecho da linha de derivação), D2 (segundo trecho da linha de derivação), D3 (terceiro trecho da linha de
derivação) e D4 (quarto trecho da linha de
derivação), com quatro diâmetros diferentes;
linha secundária: comprimento dos trechos
S1 (primeiro trecho da linha de secundária), S2 (segundo trecho da linha de secundária), S3 (terceiro trecho da linha de secundária) e S4 (quarto trecho da linha de
secundária), com quatro diâmetros diferentes.

Restrições hidráulicas
As restrições hidráulicas para o dimensionamento
da rede de irrigação serão descritas a seguir:
•

(2)

velocidades máximas nos trechos da tubulação:
• 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%;

em que: FRC - fator de recuperação de capital (decimal); J - taxa anual de juros (decimal); V - vida útil
dos equipamentos (anos).


σ
UEST= 1001 −
 q med
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(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 (variável aleatória); qmed — média das vazões dos microaspersores (L.h-1).
•

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 irrigação 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 para 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 aumentando a vazão dos emissores de acordo com a curva
de vazão pela pressão fornecida pelo fabricante, ou
simplesmente escolhendo outro emissor.

faixa de pressão (he) no microaspersor (segundo 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 operacional (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 restrições hidráulicas.
A ferramenta computacional utilizada foi o
programa MatLab, MATrix LABoratory (Leonard e
Levine, 1995).

Volume de água a ser aplicado
Para determinar o volume de água a ser aplicado por ano, executou-se uma análise de regressão potencial (Frizzone, 1993) para os dados publicados por Bertonha (1997) que estudou a produtividade da cultura da laranja submetida a diferentes
lâminas de água (Figura 2).
Os dados de Bertonha (1997) foram ajustados pela equação potencial:
FPPL = −0,00000(VAP) 2 + 0,0331VAP + 111,52
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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).

Tabela 1 - Resumo dos principais parâmetros de entrada
do código da função de aptidão.

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).

Descrição do Parâmetro
Laranja Pêra
Cambissolo
Uniformidade de Emissão
Espaçamento entre linhas
Espaçamento entre plantas
Precipitação efetiva avaliada
Capacidade de Campo
Ponto de Murcha Permanente
Densidade aparente do solo
Variação da umidade do solo
Fator de disponibilidade de água no
solo
Viscosidade cinemática da água a
20oC
Profundidade efetiva do sistema
radicular
Evapotranspiração de referência
Coeficiente de cultura para cálculo
da evapotranspiração
Número de subunidades do sistema
Tempo máximo de funcionamento
da motobomba por dia
Número de subunidades operacionais irrigadas simultaneamente
Tempo de irrigação por conjunto de
4 unidades
Turno de rega escolhido
Volume de água aplicado por planta

Figura 2 - Curva e equação potencial de resposta a produtividade 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 Estados do Brasil (AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS,
2007a).
Para tornar o modelo de otimização de rede
de irrigação localizada mais adequado às necessidades atuais, foi adotado a tarifa pelo uso da água como 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, adotouse 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 principais dados de entrada utilizados no modelo computacional de otimização de rede de irrigação localizada.
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Especificação
Fruta
Solo
92%
6,0 m
3,5 m
0 mm
24%
10%
1,4 cm3
0%
50%
1,004.10-6 m2.s-1
1,0 m
3,0 mm.dia-1
0,96
24
8,5 h
4
4,25 h
3
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 evapotranspiração, 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

Análise das variáveis otimizadas e dos custos das
redes de irrigação

A variação na convergência da função de
aptidão, apresentada na Figura 3, mostra que, para a
maioria das tarifas estudadas, o processo de otimização converge para o valor ótimo nas primeiras 200
gerações. Verifica-se que para as tarifas de 0,03 e
0,09 R$.(m3)-1 as primeiras populações de redes
produziram progênies que resultaram em valores da
função de aptidão muito longe do valor ótimo global, o que desfavoreceu uma rápida convergência.
Verifica-se que para a tarifa de água de 0,09
R$.(m3)-1, obteve-se a maior amplitude entre a primeira 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 produzidos pela função de aptidão para as 1000 gerações
seguintes.

A Tabela 2 mostra as variáveis da rede otimizadas para variação da tarifação da água entre 0,01 e
0,10 R$.(m3)-1. Houve pequenas modificações nos
diferentes trechos de tubulação em cada linha da
rede frente à variação da tarifação da água. Contudo, para a tarifação de 0,07 e 0,08 R$.(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 tubulação (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 sistema de irrigação.
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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 2 - Variáveis otimizadas para tarifação da água
entre 0,01 e 0,10 R$.(m3)-1.
Tarifa de
Água

Variáveis Otimizadas
L1

L2

3 -1

R$.(m )

D1

D2

D3

D4

S1

S2

S3

S4

--------------------------- 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

Percentagem dos Custos por Hectare, Anualiza-

0,10

47,25 49

6

59

67

3

112

188

200

200

dos, 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.

L1 — Primeiro trecho da linha lateral.

Tarifa

L2 - Segundo trecho da linha lateral.

Água

D1 — Primeiro trecho da linha de derivação.

R$.(m3 )-1

----------------------------- % -----------------------

D3 — Terceiro trecho da linha de derivação.

0,01

80,62

17,31

2,07

100

D4 — Quarto trecho da linha de derivação.

0,02

79,01

16,94

4,05

100

S1 — Primeiro trecho da linha secundária.

0,03

77,43

16,62

5,95

100

S2 — Segundo trecho da linha secundária.

0,04

75,95

16,27

7,78

100

S3 — Terceiro trecho da linha secundária.

0,05

74,48

15,98

9,54

100

S4 — Quarto trecho da linha secundária.

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

D2 — Segundo trecho da linha de derivação.

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.

de

Equipamentos

Energia
Elétrica

Água

Total

Custos por Hectare, Anualizados, do Sistema de
Irrigação
Tarifa
Água

de

Equipamentos

CONCLUSÕES
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

Neste trabalho, estudou-se a variação da tarifação do uso da água utilizando um modelo de dimensionamento 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 comprimentos de cada trecho, para cada diâmetro disponível.
Tais implementações refinaram os resultados obtidos por um lado, mas dificultaram a implementação
do código pelo outro.
O algoritmo genético utilizado nesta otimização resultou em uma resolução satisfatória das
simulações da variação na tarifação pelo uso da água, sem tornar necessária a introdução de simplifi-

A variação na tarifação de água de 0,01 para
0,10 R$.(m3)-1 provoca um aumento de 15,71% no

116

RBRH — Revista Brasileira de Recursos Hídricos Volume 15 n.3 Jul/Set 2010, 109-118
ção atual e perspectivas. Piracicaba: FEALQ, 2003.
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BEASLEY, D.; BULL, D.; Martin, R. An overview of genetic
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Inter-University Committee on Computing. 1993.
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(Doutorado em Irrigação e Drenagem) – Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, Universidade
de São Paulo, 1997.
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BRAGA, A.L.; OLIVEIRA, J.C. Identificação e quantificação de
áreas irrigadas por pivô central utilizando imagens
CCD/CBERS. In: Anais do XII simpósio brasileiro de
sensoriamento remoto, Goiânia, 16-21 abril 2005,
INPE, p. 849-856.
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abr/jun 2006, p. 161-172.
DOORENBOS, J.; PRUITT, W.O. Crop water requirements.
Rome: FAO, 1977. 144p. (Irrigation and Drainage
Paper, 24).
FRIZZONE, J.A. Funções de resposta das culturas à irrigação.
Piracicaba: Departamento de Engenharia Rural ESAL/USP, 1993 (Didática).
GEORGIOU, P.E.; PAPAMICHAIL, D.M.; VOUGIOUKAS, S.G.
Optimal irrigation reservoir operation and simultaneous multi-crop cultivation area selection using simulated annealing. Irrigation and Drainage. v. 55, n. 2,
2006, p. 129-144.
GOLDBERG, D. E. Genetic Algorithms in Search Optimization
and Machine Learning, ISBN: 0201157675, AddisonWesley Pub. Co., 1989.
GUIMARÃES JUNIOR, J.A. Projeto otimizado de sistemas de
irrigação localizada: nova concepção. 1998. 177 f.
Tese (Doutorado em Hidráulica e Saneamento) –
Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade
de São Paulo, São Carlos, 1998.
KARMELI, D. PERI, G. Trickle irrigation design principles.
Haifa: The Technion Studentes Publishing House,
1972.
KELMAN, J.; RAMOS, M. Custo, valor e preço da água utilizada na agricultura. REGA: Revista de Gestão de Água

cações na formulação do código da função de aptidão.
Observou-se um grande acréscimo na participação 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. Observou-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 hectare, o que possivelmente pode influenciar negativamente na decisão da adoção ou não da tecnologia
de irrigação por parte do produtor agrícola.
Em decorrência dos resultados deste trabalho, evidencia-se a necessidade de mais estudos simulando a cobrança pelo uso da água no dimensionamento de diferentes tipos de redes de distribuição
de água para irrigação com diferentes culturas e
diferentes demandas de água. Com tais estudos poder-se-á analisar com mais informação o impacto da
tarifação da água no dimensionamento dos diferentes tipos de sistemas de irrigação.
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high, inhibiting its use by most farmers. The purpose of this
study was to optimize the costs of installation and operation 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 derivation 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, mathematical optimization, genetic algorithms.

Effect of the Water Tariff Variation on the Optimized 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

118

RBRH — Revista Brasileira de Recursos Hídricos Volume 15 n.3 Jul/Set 2010, 119-130

Simulação Numérica do Efeito de Barreira Capilar
Paulo Augusto Diniz Silva, Eduardo von Sperling
Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental-UFMG
pad@cefetgo.br, eduardo@desa.ufmg.br

Lúcio Flávio de Souza
Departamento de Transportes e Geotecnia-UFMG
Recebido: 08/03/09 — revisado: 17/05/10 — aceito: 27/08/10

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 utilizados. 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 temporais. 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 industriais 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 condutividade hidráulica entre os meios envolvidos.
Palavras-chave: Fluxo em meio poroso não saturado, barreira capilar, infiltração.

INTRODUÇÃO

grossa ocorre quando a camada superior aproximase 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 encontrar uma condição favorável para penetrar na camada 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 médio dos poros da camada de solo granular. As forças
desenvolvidas no arranjo (solo fino sobre solo granular) 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 quantidade de água deverá ficar suspensa (retida) sobre a
interface, na medida em que a força capilar da camada 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

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 condutividade hidráulica para ser eficiente. Quando uma a
água infiltra em um perfil de solo apresentando tal
formação, a interface serve como um anteparo provisório resistente ao fluxo da água. Se o contato
entre as camadas é horizontal, a água armazenada
deverá ser mantida na camada de solo fino, acumulando-se sobre a interface, até que a força da gravidade torne-se maior que a força da pressão capilar.
A entrada da água na camada do solo de textura
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capilares (H > ψ1 - ψ2), a água deverá fluir para baixo
e a barreira não mais funcionará como um obstáculo ao fluxo descendente da água.

instalações de disposição de rejeitos urbanos e industriais, cujo objetivo é minimizar a quantidade de
água percolando através dos resíduos.

1,E+00
solo grosso

1,E-01

solo fino

1,E-02

-1

K (m.s )

1,E-03
1,E-04
1,E-05
1,E-06
1,E-07
1,E-08
0

Figura 1 — Modelo capilar da retenção da água em capilares de diâmetros diferentes
(modificado de Iwata et al., 1995).

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

Sucção (-m)

Figura 2 — Desenvolvimento típico da condutividade hidráulica em uma barreira capilar
(modificado de Oldenburg e Pruess, 1993).

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 propósito de tirar proveito do efeito de barreira capilar,
como é o caso das coberturas para o fechamento de

Existe uma grande variedade de sistemas de
coberturas para proteção de instalações de disposição de rejeitos. Tradicionalmente, as barreiras hidráulicas, 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 desempenho destas barreiras é reduzido ao longo do tempo, uma vez que as camadas de argilas compactadas
são suscetíveis à degradação. Elas perdem sua eficiência na medida em que ciclos prolongados de expansão e contração levam o material à fadiga, promovendo o aparecimento de trincas e, conseqüentemente, comprometendo a sua integridade e funcionalidade.
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, principalmente em ambientes de clima árido e semiárido (Morris e Stormont, 1997). Estas coberturas
empregam o princípio de barreira capilar e constituem-se na elaboração de camadas de diferentes
tipos de solos ou de solos semelhantes com texturas
diferentes. São relativamente fáceis de serem executadas e seu controle de qualidade na execução é
menos oneroso quando comparado a outros sistemas 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 eficácia 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 laboratoriais (Oldenburg e Pruess, 1993; Miyazaki, 1993;
Roos, 1990; Yang et al., 2006).
Apesar da simplicidade descritiva do fenômeno em questão, em termos matemáticos, a modelagem e interpretação não são tarefas triviais. Sem
mais, o presente trabalho tem como objetivo demonstrar o efeito de barreira capilar utilizando modelagem matemática.

MATERIAIS E MÉTODOS
Modelo Matemático
A previsão do movimento de fluidos na zona
não saturada (também chamada vadosa) impulsionou o desenvolvimento de vários modelos para representação 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 volumétrico de água e com o potencial da água no solo
(Hillel, 1998, Selker et al., 1999; Warrick, 2003 dentre outros). A equação resultante pode ser expressa
por:
C (ψ )

∂ψ ∂ 
 ∂ψ 
=
− 1  ± Q
 K (ψ )
∂t ∂z 
 ∂z


(1)

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 coordenada vertical, orientada para baixo [L] eQ a
fonte ou sumidouro [T-1].
As premissas e simplificações inerentes à
equação são: (i) as propriedades da água, sobretudo
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densidade e viscosidade, devem ser as mesmas em
qualquer tempo e posição no solo — fluido incompreensível 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 durante o fluxo de água — meio rígido, contínuo, homogêneo e isotrópico; (iv) o movimento de gases
(fluxo de vapor) no solo é desconsiderado; (v) apenas o potencial mátrico e gravitacional são considerados; (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 dependência dos parâmetros C(ψ) e K(ψ) com a variável de estado manifesta o caráter não-linear da equação.
Esta equação diferencial pode ser resolvida
tanto analítica como numericamente. Soluções analíticas 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 constante na superfície do solo (Gardner, 1958; Warrick
et al., 1991).
Já as soluções numéricas podem ser utilizadas em problemas de fluxo mais complexos, incluindo a heterogeneidade espacial, eventos cíclicos
nas condições de contorno e operações com fenômeno 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 finitos são os mais empregados. Geralmente, estes são
acoplados com o algoritmo de Euler implícito ou
explícito e atrasado no tempo, cujas equações algébricas não-lineares são, usualmente, resolvidas pelas
técnicas iterativas de Picard e Newton (Haverkamp
et al., 1977; Haverkamp e Vauclin, 1979; van Genuchten, 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 mostrou 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 Richards, o caráter não-linear das funções hidráulicas
do solo, a mudança abrupta das condições de umidade 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, convergente 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 experimentais obtidas a partir das correlações entre a curva 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:

Se =

θ − θr
=
θs − θ r

1

(1 + αψ )

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 espacial e um esquema totalmente implícito para a
derivada temporal. Uma malha de geometria unidimensional e uniforme foi adotada para discretização do domínio. Das equações discretizadas resulta
um sistema linear de equações algébricas formando
uma matriz tri-diagonal que é resolvida iterativamente pelo algoritmo de Thomas (Tridiagonal Matrix Algorithm — Pantankar, 1980).
Neste trabalho, o critério de convergência
adotado baseou-se na avaliação do erro relativo entre 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 acrescido de um ∆t e, assim, avançando para um nível de
tempo t+∆t. A mudança relativa máxima da sucção é
definida como:

(2)

n m

ξ = max

onde n e m são constantes de ajustes que representam 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 volumétrico de água na condição saturada [L3L-3];θr o conteúdo volumétrico de água residual [L3L-3]; eSe a saturação efetiva [-]. Para a maioria dos tipos de solos, os
parâmetros n e m são relacionados a partir de
m = 1 − 1/ n .
Combinando a Equação 2 com modelo devido a Mualem (1976), obtém-se a função da condutividade hidráulica na condição não saturada, tal
como:

Muitas vezes a verificação da solução de um
problema de fluxo não é dada por soluções analíticas ou numéricas tabeladas. Uma maneira de verificar a validade da solução é feita a partir do balanço
de massa do sistema em questão. O balanço de massa 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:
t

K(ψ ) = K s Se

0, 5 

1
1 − 1 − Se m 
 



m





(4)

onde ξ representa o erro relativo; tol a tolerância e k
o nível de iteração.

Bm =
2

ψik −1 − ψik
≤ tol
ψik −1

(

)

t
t
− Vdrenado
Vft − Vot + Vaporte

Vft

100

(5)

(3)
onde Bm o erro no balanço de massa (%); Vo o volume 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.

onde K(ψ) e Ks são a condutividade hidráulica na
condição não saturada e saturada, respectivamente
[LT-1].
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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 Haverkamp e Vauclin (1979), dada por:

K i ± 1 = K i K i±1
2

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 condutividade 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.

(6)

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.

Condições de Contorno e Inicial
Além do modelo matemático e das relações
constitutivas, duas outras condições são necessárias
para estabelecer o tratamento adequado para resolver 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:

ψ (z, t = 0) = ψo (z)

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 sobrepostas de solos arenosos com texturas diferenciadas, com espessuras iguais a 70 e 30 cm, respectivamente, sem cobertura vegetal, sob ação de drenagem gravitacional, durante um período de 26 dias. A
coluna foi submetida a uma seqüência de precipitação 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), retratando uma condição de um longo período de estiagem, o que leva a saturação próxima de seu valor
residual.

(7)

Já a condição de contorno de fluxo especificada na interface atmosfera-superfície e na base do
perfil de solo é dada pela expressão:

 ∂ψ 
q = −K (ψ ) 
− 1

 ∂z

(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 distribuída uniformemente na superfície durante o período
de sua ocorrência, cujo valor instantâneo é dado
por:
A
P (t ) =
tf − ti

ψ (z,0) = −144,6 cm 0 < z < 70

ψ (z,0) = −35,1 cm 70 < z < 100

(S e = 7%)
(S e = 3%)

(10)

Na base da coluna foi considerado que o
fluxo de drenagem ocorre exclusivamente devido a
gravidade e no topo foi adotada condição atmosférica de precipitação:

(9)


 ∂ψ 
− 1
base : q = K (ψ b ) = −K(ψ )

 ∂z


∂
ψ

topo : q = P = −K (ψ )
− 1

 ∂z


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] etf o
horário final da chuva [T].
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Tabela 1 — Seqüência de precipitação imposta à coluna.
Precipitação
mm/dia
41,10
0,00
0,00
0,60
5,40
0,00
13,80
0,00
7,00

Data
31/10/2008
01/11/2008
02/11/2008
03/11/2008
04/11/2008
05/11/2008
06/11/2008
07/11/2008
08/11/2008

Data
09/11/2008
10/11/2008
11/11/2008
12/11/2008
13/11/2008
14/11/2008
15/11/2008
16/11/2008
17/11/2008

Precipitação
mm/dia
13,60
18,60
8,80
0,90
31,90
31,30
0,00
0,00
11,00

Data
18/11/2008
19/11/2008
20/11/2008
21/11/2008
22/11/2008
23/11/2008
24/11/2008
25/11/2008
26/11/2008

Precipitação
mm/dia
1,00
4,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Fonte: Instituto Nacional de Meteorologia — Estação Belo Horizonte 83587.

Tabela 2 — Características básicas dos solos.
Camada
1
2

Prof. (cm)
0 - 70
70 - 100

Descrição

Textura

Ks
(m/s)

θs *

θr *

areia IPT 100
areia IPT 16

fina
grossa

1,35x10-4
1,10x10-2

0,438
0,422

0,010
0,045

α*
(cm-1)
0,0159
0,1076

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.

último estágio, o volume da água que atravessa a
barreira vai, aos poucos, sendo percolado para camadas mais profundas devido à ação da gravidade.
Com a passagem do tempo, a camada inferior voltar
a funcionar como anteparo ao fluxo de água imposto pela camada superior, na medida em que o volume de água presente na camada for sendo drenado.
A evolução da frente de molhamento na coluna de solo é apresentada na Figura 5, destacandose dois momentos: o início da precipitação, dia
31/10 (Figuras 5a a e 5b) e a falha da barreia, entrada 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 precipitação, o formato da frente de molhamento pode
ser idealizado como se fosse um pistão cujo êmbolo
avança por dentro da camada, ou seja, forma monotônica, condizente com o padrão de um solo uniforme. Já a configuração do fluxo na camada inferior permanece muito semelhante daquela exibida na
condição inicial durante todo o tempo de simulação. 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 permeabilidade do material do estrato em questão.

RESULTADOS
Considerando o cenário hipotético proposto, 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 precipitada 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 observar uma significativa influência da interface,
promovendo um acúmulo de água na camada superior devido à infiltração da água imposta à coluna
(Figura 4a). A evolução do volume de água na camada inferior pode ser dividida em quatro estágios,
conforme destacados na Figura 4b, a saber: (1) drenagem da água inicial da camada inferior; (2) surgimento 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 inferior (recuperação do efeito de barreira capilar). Neste
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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 Figura 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 conseqüência a sua condutividade hidráulica aproximase 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 termos 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 observadas nas curvas retratam a diferença entre as propriedades hidráulicas dos materiais que compõem as
duas camadas de solo do arranjo em questão. A
condutividade hidráulica mostra-se ser um parâmetro 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 resultado 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.

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 exibido 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 (drenagem) 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 material foi submetido. Um mesmo solo pode conter
diferentes quantidades de água para um mesmo
potencial mátrico. Revisões sobre o assunto são apresentadas nos trabalhos de Bear (1979), Hassanizadeh (2002), Likos e Lu (2002) e Zhou e Yu
(2005).
A modelagem do fluxo histerético exige pelo menos o conhecimento dos parâmetros que descrevem as curvas principais de retenção de molhamento 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 sido 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 capilar 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 literatura 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 molhamento, são empregadas e seja subestimado,
quando apenas as relações da curva de retenção de
água, seguindo a trajetória de drenagem são consideradas.
A importância do estudo reside na possibilidade de que essas barreiras possam substituir as
tradicionais barreiras hidráulicas, uma vez que elas
podem ser concebidas empregando materiais alter-

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 (Zaslavsky, 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 K(ψ, z) torna o problema bastante complexo. Uma estratégia usualmente empregada para
resolver tal questão é dividir o perfil em camadas,
assumindo que cada uma delas é uma unidade de
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nativos e por apresentarem menor custo de instalação. 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 condutividade hidráulica para que as exigências de fechamento 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 bemsucedidas (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 barrier 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 mathematical 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.
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RESUMO
Este estudo avaliou por técnicas de sensoriamento remoto, a cobertura de gelo nos Andes Bolianos em uma área piloto (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 mudança 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 aproximadamente 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.

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.

INTRODUÇÃO
As geleiras estão diminuindo em muitas
partes do mundo (IPCC, 2007). Entender esse
comportamento é necessário para o aperfeiçoamento de modelos climáticos de variações regionais 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

131

Mudanças Investigadas nas Massas de Gelo dos Andes Tropicais

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
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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 predominantemente 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 deslocase 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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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).

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

VNIR

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).

Largura da faixa
Imageada (km)

Visada

Resolução Especial
(m)

Intervalo
Espectral (µm)

Câmera

Banda/Nome

Tabela 1 - Características das bandas do satélite ASTER
utilizadas no estudo.

1

0,52 — 0,60 15

Nadir

60

2

0,63 — 0,69 15

Nadir

60

3

0,78 — 0,86 15

Nadir

60

Traseira 60

CCD

Largura
da
faixa imageada
(km)

Resolução
Espacial (m)

Intervalo
Espectral (µm)

Câmera

Banda/ Nome

Tabela 2 : Características das bandas do satélite CBERS-2
utilizadas no estudo.

2

0,52 — 0,59

20

113

3

0,63 — 0,69

20

113

4

0,77 — 0,89

20

113

China-Brazil Earth-Resources Satellite
Landsat Thematic Mapper
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,

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).

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).

MSS

Largura da faixa
Imageada (km)

Resolução
Espacial (m)

Intervalo
Espectral (µm)

Câmara

Banda/Nome

Tabela 3 - As bandas e características das imagens
Landsat utilizadas no estudo.

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

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

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.

TM

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 NCEPNCAR, 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

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,
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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.
Imagem
1985
Landsat - 5

Imagem
Imagem 1992
2004
Landsat - 5
CBERS - 2

Vermelho

MSS - 7

TM - 5

CCD - 4

Verde

MSS - 5

TM - 4

CCD - 3

Azul

MSS - 4

TM - 2

CCD - 2

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).
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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):

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 NCEPNCAR. A reconstrução das séries temporais de
temperatura e precipitação, foi realizada para o
período de 1975−2004 a 500 hPa (aproximadamente 5.572 m). Francou et al. (2004) comparam
os dados meteorológicos obtidos na Estación OREZongo (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

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

136

RBRH — Revista Brasileira de Recursos Hídricos Volume 15 n.3 Jul/Set 2010, 131-145

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.

2750
2500

Extensão da geleira (m)

2250

RESULTADOS
A partir de 1975, as frentes das geleiras apresentaram 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 portanto os cálculos das variações de períodos mais
curtos (e.g., 1975—1985, 1985—1992 e 1992—2004).
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Figura 5 - Variação da extensão das geleiras da cordilheira
Tres Cruces entre 1975 e 2004.
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Tabela 6 - Erros na determinação de áreas na
imagens satelitais.

5200
5175

Mudança de elevação (m)

5150
5125
5100

Imagem
Landsat/MSS 1985
Landsat/TM 1992
CBERS-2/2004

5075
5050

Janko loma

5025

San enrique
Lar amkkota

5000
4975

Malla chuma
Campanani

4950
4925

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).
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4900
4875
4850
4825
1970

1980

1990

2000

2010

Anos

Figura 6 - Mudança de altitude do término das geleiras da
cordilheira Tres Cruces entre 1975 e 2004.

Erro em km²
± 0,0129

Landsat/TM 1992

± 0,0054

CBERS-2/2004

± 0,0029

Área (km²)

Tabela 5 - Precisão na determinação da posição do
término das geleiras da cordilheira Tres Cruces
pelas imagens satelitais.

Imagem
Landsat/MSS 1985

Erro em metros
± 81
± 90
± 73

4,500
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3,250
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2,750
2,500
2,250
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1,750
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1,250
1,000
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0,250
0,000

Jankho Loma
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Malla Chuma
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Jacha Pacuni
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Anos

Determinação de mudanças nas
áreas das bacias glaciais

Figura 7 - Variações na área das geleiras Tres Cruces
entre 1975 e 2004.

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):

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 provávelmente 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

EDA =(RSL píxel)² X (2 X EPT/RSL dopíxel )
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.
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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).

Morfologia das geleiras
Devido às mesmas características topográficas, 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).

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 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 oestesul 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.

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 apresentaram 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).
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Tabela 7 - Classificação morfológica de acordo com as características do GLIMS (Rau et al., 2005).

Geleira

Jankho
Loma

Pacunni

San Enrique

Classificação
Primária

Geleira de
vale

Geleira de
vale

Geleira de
vale

Forma

Bacia
simples

Bacia
composta

Bacia simples

Bacia simples

Coalescente

Normal

Normal
ou mista

Normal

Normal

Normal

Característica
Coalescente
Frontal

Malla Chuma

Laramkkota

Geleira de vale Geleira de vale

Campanani

c5250

Campo de
gelo

Geleira
de vale

Bacia composta Bacia simples

Bacia
composta

Característica
Longitudinal

Regular

Regular

Regular

Regular

Cascateada

Regular

Regular

Dinâmica da
língua de
gelo

Retração
pequena

Retração
pequena

Retração
pequena

Retração
pequena

Retração
pequena

Retração
pequena

Retração
pequena

Tipo de
moraina

Lateral e
terminal

Lateral e
terminal

Lateral e
terminal

Lateral e
terminal

Lateral e
terminal

Lateral e
terminal

Lateral e
terminal

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.
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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 (georeferenciamento 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 atmosférico 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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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

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

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 aproximadamente 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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climate in the Central Andes of South America: Zeitschrift für Gletscherkunde und Glzialgeologie, 21:
213-224.
JORDAN, E. 1991. Die Gletscher der Bolivianischen Anden.
Eine photogrammetrisch — kartographische Bestandsaufnahme der Gletscher Boliviens als Grundlage fur klimatische Deutungen und Potential fur die
wirtschaftliche Nutzung. Franz Steiner Verlag. Tese
(doutorado). Stuttgart, 365 p.

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 lestenorte (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, conseqüentemente, 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.

145

RBRH — Revista Brasileira de Recursos Hídricos Volume 15 n.3 Jul/Set 2010, 147-160

Incertezas nos Modelos de Fluxo Subterrâneo
Edson Wendland
Escola de Engenharia de São Carlos — USP
ew@sc.usp.br

Jorge Rabelo
Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas — UFRB
rabelo@ufrb.edu.br
Recebido: 02/07/09 — revisado: 19/07/10 — aceito: 17/08/10

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 hidráulicos 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 solução 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.

seus parâmetros, variáveis e condições de contorno.
Assim, a hidrologia subterrânea — representada pela
hidrogeologia de aqüíferos — se caracteriza por abarcar um vasto e fértil campo propício à aplicação
de simulações e modelos dos mais variados. A grande variabilidade natural dos parâmetros hidráulicos,
teoricamente contínuos, vinculados às formações
que permeiam o fluxo subterrâneo e às tensões hidrológicas, 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 posteriormente no modelo matemático para simular o
comportamento do aqüífero. A implementação
destes modelos, entretanto, requer dados que possuem 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 etapas de construção e aplicação de modelos numéricos de fluxo em aqüíferos, abrangendo dados, modelo conceitual e modelo numérico. Foge ao seu

INTRODUÇÃO
O estudo da hidrologia subterrânea impõe algumas dificuldades adicionais em relação à hidrologia de superfície por motivos intrínsecos ao meio.
Estes motivos estão todos relacionados às condições
naturais que estabelecem especificidades ao entendimento do comportamento do fluxo subterrâneo e
sua interação com o meio. As dificuldades adicionais, entretanto, longe de estabelecerem uma impossibilidade ao seu estudo, têm representado um
desafio estimulante aos pesquisadores que se dedicam a desvendá-las ao longo de décadas. Tal interesse 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
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escopo a quantificação dessas incertezas. No entanto, são indicadas, ao final do texto, metodologias
que abordam este tema.

a) nas medições de cargas hidráulicas existem
três fontes de erros experimentais: os decorrentes 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 valores de h podem refletir a presença de efeito
transiente não previsto pelo modelo adotado. Tal efeito pode ser influenciado por diversos fatores como: quantidade e concentração de locais de medição, tempo decorrido na tomada das medições, valores de
recarga e descarga presentes na região de
fluxo, bem como valores de parâmetros hidráulicos 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 heterogeneidades de pequena escala, que transferidas 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).

FONTES DE INCERTEZA ASSOCIADAS
A INFORMAÇÕES PRÉVIAS

Os conceitos de erro e incerteza possuem significados distintos, todavia, estão muito ligados entre si. A relação muito próxima entre ambos faz
surgir, freqüentemente, confusão na atribuição de
valores. Numa definição informal, o erro na determinação de uma grandeza significa a diferença entre o valor real (verdadeiro) da grandeza e o valor
resultante de sua determinação. O valor verdadeiro
de uma grandeza seria o valor obtido numa determinação perfeita. Obviamente, os valores verdadeiros são indetermináveis por natureza, o que leva a se
recorrer a valores convencionalmente verdadeiros,
conhecidos como “valor atribuído” ou “melhor estimativa”. 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 determinação 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 parâmetros 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 variáveis, parâmetros, ou no estabelecimento de condições 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:

Apenas devido às fontes circunstanciadas no
item (a) acima, sob condições “ideais” de experimento, Anderson & Woessner (1992) afirmam que
os erros são da ordem de poucos centímetros. Apesar disso, estudos regionais podem gerar erros muito
maiores a depender da precisão dos experimentos.
Freqüentemente, os valores de h são utilizados pelos modelos a partir de mapas de nível freático, 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 auxílio de altímetros e localizadores georeferenciados.
Os valores assim obtidos servem para comparar dados já existentes e permitir avaliar melhor a qualidade dos dados de carga hidráulica fornecidos ao
modelo, sobretudo, estabelecendo uma melhor
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qualidade a esses valores utilizados como referência
no processo de calibração.

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).

Fluxos
As medidas de fluxo subterrâneo são, em geral, 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 aqüíferos vizinhos, Cherkauer & McBide (1988) - e fluxos através do nível freático, são todos métodos indiretos 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, obtidos de forma indireta, podem apresentar grandes
desvios entre resultados, dependendo do método
usado. Entretanto, pode-se obter uma faixa de variação plausível para os mesmos. Como exemplo, podese citar as conclusões sobre a determinação do fluxo
de base obtido a partir das técnicas indiretas, Recursive 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 definição do sistema de água subterrânea. Essa variável
também pode estabelecer o volume de água que
ascende do aqüífero diretamente à zona nãosaturada 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 primeiro 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 determinação de variáveis como precipitação, evapotranspiração, fluxo subsuperficial e variação no armazenamento 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. Adicionalmente, esses dados podem compor modelos
para a zona não-saturada, teoricamente mais complexa, e que requerem mais parâmetros de campo
que os modelos de zona saturada. Entre esses dados
constam as informações de clima, solo e vegetação,

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 freático:
a) aqüíferos com características comuns, apresentam, em geral, significativas variações espaciais e temporais nas taxas de recarga e
descarga através do nível freático (Steenhuis
et al.,1985 e Stoertz & Bradbury, 1989), entretanto, devido às dificuldades de obtenção
de dados que permitam estabelecer essas taxas para toda a área de interesse, é usual atribuir uma distribuição espacial uniforme
da taxa de recarga a um valor percentual da
precipitação anual média. Resultados da calibração de modelos de fluxo mostram, em
geral, melhores resultados quando os mesmos incorporam a variação espacial da recarga por zonas, procedimento este tornado
comum a partir da segunda metade da década de 1980 (Anderson & Woessner,
1992);
b) outro aspecto a se considerar são os efeitos
de escala produzidos pela inadequada discretização da malha e zoneamento dos dados de precipitação. Tal efeito pode resultar, 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), transmissividade (T) e coeficientes de armazenamento (Sx)
são obtidas de testes de bombeamento e recuperação, envolvendo um ou mais poços. A determinação
de valores de condutividade hidráulica realizada a
partir de medições hidrométricas de alcance pontual, como as decorrentes da medição direta de seepage
(drenagem surgente) e de slug-test (teste por elevação pontual da carga hidráulica em tubo-teste),
utilizando mini piezômetros, conduzem freqüentemente a resultados com grande variação da condutividade, mesmo em áreas próximas entre si, em conseqüência 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 ascensão) 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 problemas, entretanto, é estabelecer a região do aqüífero sob influência do teste: se o teste é de curta duração, o espaço de influência pode ser da ordem de
metros, se for de duração muito maior, esta influência 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 analítica é, para tempos longos de teste, a média geométrica das propriedades elementares do meio (Meier et
al., 1998). Se a permeabilidade das rochas for constituída 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 distribuição dos comprimentos da conectividade como verificado 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 transmissividade 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 gaussiana. 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 necessário 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 especificar 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 armazenamento (S) ou rendimento específico (Sy). Numa descrição sucinta dos mesmos, o coeficiente de armazenamento específico (Ss), usado em modelos tridimensionais, é igual ao volume de água liberado do
armazenamento por volume unitário de meio poroso por unidade de declínio na carga hidráulica; o
coeficiente de armazenamento (S), usado em modelos bi-dimensionais, assumindo valores verticais médios, é igual ao volume de água liberado do armazenamento por unidade de área por unidade de declínio na carga hidráulica, sendo S=b.Ss; o rendimento específico (Sy), utilizado em aqüíferos livres, é
igual ao volume de água liberado do armazenamento 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 drenada pelo efeito gravitacional em resposta ao declínio
do nível freático.
Os valores de armazenamento obtidos de situações de campo não são facilmente determinados,
e os valores S e Sy obtidos de testes de bombeamento, sobretudo os de Sy (Neuman, 1979), são sujeitos
a erros. Contudo, a variação de qualquer dos parâmetros de armazenamento é pequena comparada à
variação da carga hidráulica (Tabela 1 a 3). Devido a
esses aspectos, o armazenamento é, na prática, estabelecido como uniforme em cada unidade hidroestratigráfica 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 3 - Valor de rendimento específico para diversos
materiais (adaptado de Morris & Johnson, 1967)

Material
Arenito fino
Arenito médio
Areia fina
Areia média
Areia grossa
Cascalho fino
Cascalho médio
Cascalho grosso
Silte
Argila
Xisto
Rocha calcárea

Tabela 1 - Faixas de valor de condutividade hidráulica
para diversos materiais (adaptado de Heath, 1983)

Erros na definição do modelo conceitual

O objetivo do modelo conceitual é o de simplificar a situação real, considerando processos hidrológicos mais simplificados, que permitam uma
representação mais uniforme da geometria do aqüífero e das formações geológicas, que compõe as
unidades hidroestratigráficas. Teoricamente, entretanto, 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: definindo as unidades estratigráficas, preparando o
balanço hídrico e definindo o sistema de fluxo.

R OCHAS ÍGNE AS E METAM ÓR FICAS

não-fraturadas

fraturadas
BASALTO

não-fraturado

fraturado

A RE NITO

fraturado

semiconsolidado

XISTO

não-fraturado fraturado

R OC HAS CARB ONATADAS

fraturada
AR GILA

cavernosa

SILTE
ARE IA SILTOSA
AREIA

fina

grossa
C ASC ALHO

10 -8 10 -7 10 -6 10 -5 10 -4 10 -3 10 -2 10 -1

1

10

10 2

10 3 10 4

m.d -1

a) Definindo as unidades hidroestratigráficas: as informações geológicas oriundas de mapas
geológicos, mapas de seções transversais,
construção de poços, juntamente com as informações das propriedades hidrogeológicas, e eventualmente testes geofísicos, permitem definir as unidades hidroestratigráficas. No processo de definição das unidades
hidroestratigráficas, várias formações geológicas podem ser combinadas em uma única
unidade estratigráfica ou uma formação geológica pode ser, p.ex., dividida em duas
dessas unidades: aqüífero e camada confinante. Entretanto, para que estas unidades
definidas representem corretamente o

Tabela 2 - Valor de armazenamento específico para
diversos materiais (adaptado de Domenico, 1972)

Material
Argila
Areia pouco densa
Areia densa
Cascalho arenoso
Rocha fissurada
Rocha sã

Rendimento
específico Sy(-)
0,02 — 0,40
0,12 — 0,41
0,01 — 0,46
0,16 — 0,46
0,18 — 0,43
0,13 — 0,40
0,17 — 0,44
0,13 — 0,25
0,01 — 0,39
0,01 — 0,18
0,22 — 0,33
0,00 — 0,36

Armazenamento
específico Ss (m-1)
2,0x10-2 — 9,2x10-4
1,0x10-3 — 4,9x10-4
2,0x10-4 — 1,3x10-4
1,0x10-4 — 4,9x10-5
6,9x10-5 — 3,3x10-6
menor que 3,3x10-6
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comportamento do aqüífero, é necessário
que os parâmetros hidráulicos correspondentes 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 domínio relacionado ao aqüífero, deve compor o
modelo conceitual. Assim, uma estimativa
de cada uma das contribuições de fluxo deve ser realizada, priorizando os dados com
menor incerteza e sumarizando um balanço
hídrico para mensurar inicialmente esses
fluxos e a variação no armazenamento hídrico do sistema aqüífero. Como discutido
na seção 0, as determinações de fluxo em
aqüíferos estão associadas, em geral, a grandes fontes de incerteza. Enquanto a estimativa de alguns fluxos pode ser realizada por
diversos métodos, como o fluxo de base, outras, 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 hídrico, com as estimativas iniciais de campo,
será comparado com o balanço hídrico calculado pelo modelo.
c) Definindo o sistema de fluxo: o sistema hidroestratigráfico representa o cerne do modelo
conceitual. É através dele que se estima o
movimento de água subterrânea com base
em informações hidrológicas tais como precipitação, evapotranspiração, drenagem superficial (escoamento em rios) e runoff (escoamento 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 utilizada para diminuir as incertezas sobre o sistema de fluxo é a análise química da água.
Dentre os métodos para inferir e mensurar
a direção de fluxo (Swenson, 1968) (Krabbenhoft et al., 1990) citam-se os que utilizam
medidas de concentração de íons, comumente: Ca+2, Mg+2, Na+ SO4-2, HCO3- e Cl-; de
temperatura da água e pH.

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 diferenciais parciais (EDP), que representam o movimento de fluxo no meio subterrâneo. Esses erros
apresentam-se atuando conjuntamente, o que, em
geral, dificulta a identificação dos mesmos. Entretanto, 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 através de um modelo numérico, estes erros são representados por simplificações nas EDPs, tais como
a suposição de que alguns coeficientes são constantes e que termos podem ser desprezados. Como
exemplo, está a consideração de que T=cte em períodos de tempo durante a simulação de problemas
transientes.
Os modelos de água subterrânea podem ser
caracterizados de diversas formas, quanto à sua dimensionalidade (uma, duas ou três dimensões),
temporalidade (estacionário ou transiente), uniformidade (isotrópico ou anisotrópico), homogeneidade (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 necessidades por condições auxiliares (contorno e iniciais).
Condições iniciais ou de contorno especificadas
incorretamente, por “falta” ou “excesso”, freqüentemente fazem com que a solução não seja única ou
fisicamente plausível, representando uma importante componente dos erros de modelagem.
Nos modelos de fluxo subterrâneo, as condições de contorno representam restrições hidrogeológicas definidas matematicamente por três conhecidos tipos de condição (Figura 2):
a) carga especificada (condição de 1o tipo ou
de Dirichlet), para a qual as cargas hidráulicas 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);

Erros no desenvolvimento do modelo numérico
Na sua grande maioria, os modelos matemáticos utilizados na simulação e análise de sistemas de
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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,

q = −K

∂h
r
∂n

malha). Segundo Anderson & Woessner (1992), a
distinção entre as condições de contorno e condições 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, significa, 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 penetrante, ele será mais apropriadamente simulado
no interior do domínio como condição interna atribuída como fonte.

(1)

(caso unidimensional), aplicável, entre outros, na representação de divisores de água
do aqüífero, fluxo lateral oriundo de aqüíferos vizinhos e fluxo de saída do aqüífero
na região de exutório da bacia;
c) fluxo dependente de carga, ou cargadependente (condição de 3o tipo, Robin
ou mista), para a qual o fluxo através do
contorno é calculado em função de um valor de carga conhecido. Sua caracterização
matemática é dada pela definição da combinação linear das duas condições anteriores,

K

∂h
+α h = β
∂x

Características e incertezas envolvendo aplicações
das três condições de contorno
Após o estabelecimento do modelo conceitual, as condições de contorno a serem especificadas
possuem incertezas não apenas quanto a sua intensidade ou valor, mas também quanto a sua distribuição espacial. Assim, é preferível utilizar as condições
de contorno físicas visíveis, como extensão de corpos 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 condições de contorno, como os fluxos do sistema sinalizados pela topografia, são características transitórias
que podem variar localmente ou mesmo desaparecer completamente com a variação de condições
hidrológicas, embora os divisores de aqüíferos regionais 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 contorno de 1o tipo, como no trabalho de Jorgensen
(1989), no qual tal procedimento levou a erros significativos na determinação de cargas hidráulicas
nas zonas vizinhas aos rios.
Apesar de um modelo conceitual, ocasionalmente, 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 hidráulica, sendo necessário pelo menos um ponto de
contorno com a condição de carga especificada.
Para a simulação de corpos d’água parcialmente penetrantes pode-se usar a condição de

(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 α = − K ' / B ' e β = −ho K ' / B' ,
sendo K’ e B’, respectivamente, a condutividade
hidráulica e espessura da camada semipermeável
(Bear, 1979). Assim, em situações práticas, a expressão 2 é substituída pela expressão equivalente,

q=

(ho − h)
σ'

(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 camadas semipermeáveis, fluxo de base ao longo de
corpos d’água tendo como interface semipermeável
o sedimento dos respectivos leitos, drenos e evapotranspiração dependente do nível freático.
Todas as opções mencionadas para representar 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
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(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 característica hidráulica de cada trecho ao longo do corpo d’água, além da especificação dos respectivos
valores de carga hidráulica da fonte, para cada ponto da malha. Nos casos em que se pode utilizar ambas 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 calibração 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 simulação 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 qualidade destes dados calibrados é de que o modelo
hidrológico e seus parâmetros estarão consistentes
entre si e a resposta do modelo nos primeiros intervalos 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 bombeamento 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 imposição da condição de fluxo nulo (condição de 2o tipo). De modo geral, isso vale para os casos nos quais
as tensões hidrológicas internas se propagam até os
contornos. Uma sugestão apresentada por de Marsily (1986) para avaliar essa influência, é checar as
variações das taxas de fluxo através dos contornos
com condições de carga especificada,

∂q
∂t

, e cheho

car as variações temporais de carga nos contornos
com condições de fluxo especificado,

∂h
. As
∂ t qo

variações devem indicar valores nulos ou muito baixos ao longo de todo o período simulado, compro-
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vando a manutenção das características gerais do
sistema.

mínio físico seja mapeado em um único bloco. A
Figura 4 mostra exemplos dessas malhas que, em
uma rápida definição, podem ser descritas por possuírem 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 vizinhos locais arbitrariamente variados. Em geral, correspondem a triangulações com vizinhança local
não-isomórfica.

Erros de discretização geométrica e temporal
A solução numérica não gera soluções contínuas 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 solução será obtida. Isso é determinado pela discretização do domínio do modelo representado pela malha. O ajuste deficiente entre partes do domínio
modelado e a malha adotada impõem dificuldades
maiores quando da atribuição de valores, p.ex. fluxo, 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 fronteira 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.

(a)

(b)

Figura 4 - Exemplo de malha bi-dimensional:
(a) não-estruturada e (b) estruturada

A escolha da malha também pode influir decisivamente 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 induzir a erros significativos na solução final do problema. 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 dispõem de diversas técnicas com o objetivo de minimizar a ocorrência do exemplo mencionado.
Assim como a construção da malha, a discretização 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 termos ideais, é desejável o menor espaçamento nodal

Figura 3 - Fronteira não alinhada ao sistema de
coordenadas

O refinamento da malha é, em geral, o procedimento 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 nãoestruturadas estabelecendo um melhor ajuste entre a
malha e o domínio. As malhas estruturadas introduzem dificuldades quando a geometria do problema
apresenta apêndices que não permitem que o do-
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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 governante. 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 influenciada pelas necessidades especificas do código
computacional a ser utilizado. Uma sugestão apresentada 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

1
T  ∆t
∆t 
≤
+

2
2
2
S  (∆x ) (∆y ) 

(4)

em que T e S são os parâmetros de transmissividade
e armazenamento, ∆x e ∆y os espaçamentos da malha nas direções ortogonais x e y. Outros aspectos da
modelagem, como o interesse em determinar a solução 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 estacionárias podem, em geral, utilizar maiores intervalos 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 oscilações 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 tomado 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 empregadas na representação dessas equações. Nessa representação, 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 numérica, uma vez que isso torna a solução numérica mais
sujeita a instabilidades, a depender do grau de refinamento da discretização geométrica utilizada. Os
erros de convergência são definidos como a diferença entre a solução fornecida pelos métodos numéricos iterativos e a solução exata das equações algébricas. Diminuindo-se a tolerância do critério de convergência, pode-se reduzir esses erros com o aumento 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 disponíveis de hardware dos computadores.
Aplicação de elementos de modelagem —
aspectos de incerteza
Como forma de exemplificar aspectos de incerteza 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 Wendland, 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 rochas do pacote confinante, onde a carga piezométrica favorece os fluxos descendentes. A disposição
geral das áreas sujeitas a essas duas formas de recarga no SAG é apresentada na Figura 5. As sub-bacias
nessas zonas consideradas de afloramento, contudo,
apresentam comumente alguma parcela de condição mista de recarga decorrente de camadas confinantes (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 sedimentares 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 reservatórios sedimentares, invertendo o fluxo. Assim, as
rochas vulcânicas da Formação Serra Geral funcionam também como reservatórios, além de seu caráter de barreira hidráulica (Rosa Filho et al., 2003).
Considerando-se essas possibilidades de fluxo, temse 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 melhor 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).

Qualquer que seja a ocorrência dessas formações, consideradas pelo modelo, é necessário estabelecer a distribuição dos respectivos parâmetros hidráulicos, p.ex. K, T e S. Na aplicação de modelos
no SAG, parte desses dados está disponível, considerando-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 auxiliares. Assim, uma das formas práticas e usuais para
determinação desses parâmetros é através do método Theis-Jacob, que utiliza as curvas de rebaixamento 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 manipulação gráfica (Piuci & Diniz, 1985). Apesar dessas
fontes de erro serem bastante reduzidas quando da
utilização de aplicativos que automatizam a interpretação de testes de bombeamento baseados em métodos como o de Theis-Jacob, persistem ainda os
erros decorrentes dos aspectos aproximativos inerentes a esses métodos, como discutido anteriormente. 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 disponíveis (1). Planilhas formatadas com o mesmo fim encontram-se disponíveis por meio eletrônico (2).
Os dados obtidos de S, contudo, são um indicador da ocorrência de formações com características predominantemente confinadas ou livres, auxiliando na definição ou reformulação das unidades
hidroestratigráficas e do modelo conceitual. Isto é
realizado a partir do conjunto de dados de S, verificando-se a aderência dos mesmos aos valores típicos
de Sy ou Ss (Tabela 2 e Tabela 3).
A melhor condutividade hidráulica da Formação 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 parâmetros é atribuído pelos modelos bi-dimensionais

Figura 5 - Localização do Aqüífero Guarani e a distribuição de suas áreas de afloramento (bordas escuras).
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(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 tridimensionais ou bi-dimensionais de perfil podem
ser alocados valores variáveis. Qualquer que seja a
opção pela dimensão do modelo aplicado, a simulação das características hidráulicas, dada à presença
dessas formações, configura fontes de incerteza.
Para uma caracterização mais adequada, é necessário levantar as características hidráulicas e estratigráficas da área de estudo. Entretanto quando os dados
são muito localizados (pontuais), em comparação à
área de estudo, mostram-se inadequados à simulação do Aqüífero (Vives et al., 2001), sendo um exemplo do processo conhecido como scaling effect.
Os modelos numéricos aplicados como modelos de fluxo de águas subterrâneas compõem, cada
vez mais freqüentemente, a metodologia de trabalhos em hidrogeologia visando quantificar os processos dos sistemas aqüíferos e prever seu comportamento a partir de cenários de interesse. Os meios
para aplicar tal metodologia incluem formular adequadamente um modelo conceitual e selecionar
parâmetros hidráulicos para descrever a variabilidade espacial e temporal do sistema de fluxos e do
nível potenciométrico no domínio do modelo. Classificadas aqui como fontes de incerteza associadas a
informações prévias, esses elementos foram avaliados e sintetizados, bem como, indicadas complementações ao estudo de incertezas.

Formação
Pirambóia
25-770
139
14-24

Na construção dos modelos conceituais 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, sendo destacada a simplificação de estruturas
estratigráficas devido ao desconhecimento de parâmetros hidráulicos das correspondentes camadas. A
melhoria da qualidade do balanço hídrico e da definição, a priori, da direção do sistema de fluxos foi
relacionada a dois aspectos: à priorização de componentes de fluxo de menor incerteza e à utilização
de técnicas auxiliares - como as que processam análises físico-químicos da água.
No desenvolvimento do modelo numérico foram discutidas as incertezas referentes à aplicação
de condições auxiliares, erros decorrentes da discretização 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 incertezas 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 condições de contorno e comprometer significativamente os resultados, sendo sugeridos procedimentos avaliadores desse efeito. Na discretização das
malhas foram avaliadas a qualidade de sua distribuição e a capacidade de representação dos domínios,
bem como sua contribuição no esforço computacional para a obtenção da solução numérica. A avaliação da qualidade da discretização temporal sugere o
maior incremento de tempo, para o qual variações
significativas na solução numérica não sejam geradas.

1,9

Abordagens complementares a serem investigadas

-

De modo complementar, a atribuição de parâmetros ao modelo de fluxo pode ter sua qualidade
aumentada a partir da utilização de técnicas geoestatísticas. Dentre elas, a técnica de interpolação, kriging, é a mais utilizada como forma de estimar o
valor de parâmetros hidráulicos para além dos locais
de medição, bem como quantificar a incerteza associada 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

Tabela 4 - Propriedades hidráulicas das formações
Botucatu e Pirambóia (adaptado de Araújo et al., 1999)

Variável

Formação
Botucatu
4—484
138
17-30

Espessura (m)
Espessura média (m)
Porosidade (%)
Condutividade hidráu8,7
lica média (m/d)
Transmissividade
2,4-552
(m2/d)

Síntese e indicação de abordagens complementares
As cargas hidráulicas, fluxos e parâmetros hidráulicos contribuem com incertezas devido aos
aspectos de medição ou estimativa de características
hidráulicas e geológicas do aqüífero. Sugestões foram propostas para melhorar a qualidade dos conjuntos de dados a serem utilizados pelos modelos e
destacada a maior variabilidade das estimativas de
fluxo, em especial, aquelas relacionadas à recarga.
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efeito da incerteza do conjunto de dados nas predições do modelo.
O sucesso de um modelo é avaliado principalmente pela qualidade de sua calibração, determinando o ‘melhor’ conjunto de parâmetros hidráulicos 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 valores observados. O uso de funções objetivo tem sido
implementado nesses aplicativos, buscando minimizar as diferenças entre os dados gerados pelo modelo e os dados de campo.

REFERÊNCIAS
ANDERSON, M. P.; WOESSNER, W. W. 1992. Applied
groundwater modeling – simulation of flow and advective transport. San Diego, USA: Academic Press.
381 p.
ARAÚJO, L. M.; FRANÇA, A. B.; POTTER, P. E. 1999.
Hydrogeology of the Mercosul Aquifer System in the
Paraná and Chaco-Paraná Basins, South America,
and comparison with the Navajo-Nugget Aquifer
System, USA. Hydrogeology Journal. v. 7, p. 317336.
ARNOLD, J. G.; ALLEN, P. M.; MUTTIAH, R.; BERNHARDT,
G. 1995. Automated base flow separation and
recession analysis techniques. Ground Water. v. 33,
p. 1010-1018.
BEAR, J. 1979. Hydraulics of Groundwater. New York:
McGraw-Hill. 569 p.
BOUR, O.; DAVY, P. 1998. On the connectivity of threedimensional fault networks. Water Resources
Research. v. 34, p. 2611-2622.
CEY, E. E; RUDOLPH, D. L.; PARKING, G. W.; ARAVENA, R.
1998. Quantifying groundwater discharge to a small
perennial stream in Southern Ontario, Canada.
Journal of Hydrology. v. 210, p. 21-37.
CHERKAUER, D.; McBRIDE, J. 1988. A Remotely-operated
seepage meter for use in large lakes and rivers.
Ground Water. v. 26, p. 165-177.
de MARSILY, G. 1986. Quantitative Hydrogeology. Acad.
Press, 440 p.
CORRÊA, U. M. P. 1995. Estudo das Águas Subterrâneas das
Bacias Hidrográficas dos Rios Jacaré-Guaçu e Jacaré-Pepira no Estado de São Paulo. Dissertação de
Mestrado, EESC-USP. 2 v., 107 p.
de VRIES, J. J.; SIMMERS, I. 2002. Groundwater recharge: an
overview of processes and challenges. Hydrogeology
Journal. v. 10, p. 5-17.

159

DOMENICO, P. A. 1972. Concepts and Models in Groundwater Hydrology. New York: McGraw-Hill. 405 p.
FRANKE, O. L.; REILLY, T. E.; BENNETT, G. D. 1987. Definition of boundary and initial conditions in the analysis
of saturated ground-water flow systems; an introduction US.Geological Survey, Techniques of WaterResources Investigation. v. 5, 15 p.
GELHAR, L. W. 1986. Stochastic subsurface hydrology from
theory to applications. Water Resources Research. v.
22, p. 135S-145S.
HEATH, R. C. 1983. Basic ground-water hydrology. US. Geological Survey, Water Supply Paper 2220. 84 p.
JORGENSEN, D. G. 1989. Accounting for intracell flow in
models with emphasis on water-table recharge and
stream-aquifer interaction – Part 1, problems and
concepts. . Water Resources Research. v. 25, p.
669-676.
KRABBENHOFT, D. P.; ANDERSON, M. P.; BOESER, C. J.
1990. Estimating ground-water exchange with lakes.
2. Calibration of three-dimensional, solute transport
model to a stable isotope plume. Water Resources
Research. v. 26, p. 2455-2462.
KRISHNAMURTHI, N.; SUNADA, D. K.; LONGENBAUGH, R.
A. 1977. Mathematical modeling of natural
groundwater recharge. Water Resources Research.
v. 13, p. 720-724.
MEIER, P. M.; CARRERA, J.; SANCHEZ-VILA, X. 1998. An
evaluation of Jacob’s method for the interpretation of
pumping tests in heterogeneous formations. Water
Resources Research. v. 34, p. 1011-1025.
MONTENEGRO, S. M. G. L.; MONTENEGRO, A. A. A.;
MACKAY, R. 1999. Caracterização da variabilidade
espacial de parâmetros hidráulicos em solos aluviais
no Estado de Pernambuco. Revista Brasileira de Recursos Hídricos. v. 4, n. 2, p. 3-20.
MORRIS, D. A.; JOHNSON, A. I. 1967. Summary of hydrology
and physical properties of rock and soil materials.
US.Geological Survey, Water Supplay Paper 1839.
13 p.
NATHAN, R. J.; McMAHON, T. A. 1990. Evaluation of automated techniques for base flow and recession analysis. Water Resources Research. v. 26, p. 1465-1473.
NEUMAN, S. P. 1979. Perspective on “delayed yield”. Water
Resources Research. v. 15, p. 899-908.
PEST. U.S. ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY.
Disponível em: <http://www.sspa.com/PEST/>. Acesso em: 10 de junho de 2009
PIUCI, J.; DINIZ, H. N. 1985. Conhecimento do Aqüífero Botucatu na Cidade de Araraquara – SP. Revista do Instituto Geológico. v. 6, p. 23-44.
PORTELA FILHO, C. V.; FERREIRA, F. J. F.; ROSA FILHO,
E. F.; BUNCHMANN FILHO, A. C.; ROSTIROLLA, S.
P. 2002. Estudo preliminar da conexão entre os Aqüíferos Serra Geral e Guarani com base em dados

Incertezas nos Modelos de Fluxo Subterrâneo

aeromagnetométricos e hidroquímicos. In: XII Congresso Brasileiro de Águas Subterrâneas, Florianópolis - SC. Publicação em CD-ROM.
RABELO, J. L.; WENDLAND, E. Assessment of groundwater
recharge and water fluxes of the Guarani Aquifer
System. Hydrogeology Journal, v. 17, p. 1733-1748,
2009.
ROSA FILHO, E. F.; HINDI, E. C.; ROSTIROLLA, S. P.; FERREIRA, F. J. F.; BITTENCOURT, A. V.L. 2003. Sistema Aqüífero Guarani – Considerações preliminares
sobre o Arco de Ponta Grossa no fluxo das águas
subterrâneas. Águas Subterrâneas. n. 17, p. 91-111.
STEENHUIS, T. S.; JACKSON, C. D.; KUNG, S. K. J;
BRUTSAERT, W. 1985. Measurement of
groundwater recharge on Eastern Long Island.
Journal of Hydrology. v. 79, p. 145-169.
STOERTZ, M. W.; BRADBURY, K. R. 1989. Mapping recharge
areas using a ground-water flow model – a case
study. Ground Water. v. 27, p. 220-229.
SWENSON, F. A. 1968. New theory of recharge to the artesian
basin of the Dakotas. Geological Society of America
Bull. v. 79, p. 163-182.
VIVES, L.; CAMPOS, H.; CANDELA, L.; GUARRACINO, L.
2001. Modelación Del Acuífero Guaraní. Boletín
Geológico y Minero. v. 112, p. 51-64.
WENDLAND, E. C.; BARRETO, C. E. A. G.; GOMES, L. H.
Water balance in the Guarani Aquifer outcrop zone
based on hydrogeologic moni-toring. Journal of Hydrology 342, p. 261-269, 2007.
ZHENG, C.; WANG, H. F.; ANDERSON, M. P.; BRADBURY,
K. R. 1988. Analysis of interceptor ditches for control
of groundwater pollution. Journal of Hydrology. v. 98,
p. 67-81.

tainly were discussed in the context of the Guarani Aquifer
System (GAS).
Key-words: sources of error, initial and contour conditions,
grid.

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 definition 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 governing equations were presented. Examples of sources of uncer-
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RESUMO
Banhados temporários são ecossistemas alternativos formados em decorrência de irrigação de extensas áreas utilizadas 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 entanto, a análise simultânea da produção de CH4 e de CO2 mostrou diferença significativa (p<0,05), através de análise de variância, 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 alterações nos ecossistemas, mesmo que por um período determinado de tempo como, por exemplo, a formação de banhados temporários, torna esses locais importantes emissores de gases que contribuem para a formação do efeito estufa, em áreas subtropicais.
Palavras-chave: banhados temporários, sedimento, CH4, CO2.
por organismos metanogênicos) e consumo e oxidação em microambientes aeróbios (realizado por
organismos metanotróficos), ambos ocorrendo seqüencialmente e coincidentemente nesses ambientes 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 superficiais, 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 liberada para a atmosfera, alcançando entre 0,3 e 144
mmol C m-2 d-1 (Roehm, 2005). O processo de liberação de gás metano pelos banhados, resultado do
efeito líquido da produção e do consumo microbiano, representa um componente significativo no
incremento de CH4 atmosférico e sua taxa de emissão encontram-se em torno de 100 mg m-2 d-1. Ainda,
as estimativas de emissão anual de CH4 dos banha-

INTRODUÇÃO
Em áreas tropicais e temperadas, muitos banhados naturais estão sendo transformados em
campos de cultivo de arroz. Esses ecossistemas começaram a ser estudados, nos últimos anos, em virtude de seu grande potencial para emissão de gases
contribuintes do efeito estufa, decorrentes do seu
permanente alagamento (Allen Jr. et al, 2003; Roehm, 2005).
O sedimento dos campos de arroz apresenta
as condições ideais para o processo de metanogênese (Roehm, 2005), onde os microrganismos responsáveis por esse processo convertem uma faixa relativamente estreita de substratos simples à metano
(Zinder, 1998). O sedimento dessas áreas alagadas é
caracterizado pela presença de uma zona anaeróbica 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
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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 mecanismo de estocagem (acumulação) do mesmo (Bastviken et al, 2004). Destes, a contribuição do transporte por bolhas mostrou ser o mais importante, em
lagos e planícies de inundação, respondendo por
cerca de 90% da emissão total desse gás, e relacionando 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 sazonal 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 oxidação 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 altamente 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, biomassa, temperatura, manejo da água e fertilização
com carbono orgânico ou nitrogênio (Yang e
Chang, 1998; van der Nat & Middelburg, 2000; Conrad, 2002, Hirota et al, 2004; Whalen, 2005; Liikanen et al, 2006; Cheng et al, 2007). Grandes variações regionais no fluxo de metano dos campos de
arroz irrigado são controladas pela interação da

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 controlam 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 utilizadas 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), durante o ciclo de cultivo e conseqüente alagamento,
contribuindo, dessa forma, para a formação do efeito 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 subtropical (entre 20ºN e 30ºS), segundo dados compilados 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 caracterização desses ambientes e dificultando a sua inclusão
na participação do balanço global de gases contribuintes de efeito estufa. Por outro lado, o cultivo de
arroz irrigado é uma atividade agrícola muito importante em diversos países, cuja prática utiliza herbicidas e fertilizantes a fim de maximizar a produção. Dessa forma, os nutrientes e/ou poluentes podem entrar no sistema, aumentar a concentração
dos mesmos no ambiente e afetar os organismos da
rede trófica, além de alterar os processos metabólicos.
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 sedimento, ao longo de um ciclo de cultivo de arroz
irrigado.

1

A Planície Costeira do Rio Grande do Sul
possui uma extensão aproximada de 640 km e abrange uma superfície de 22.740 Km² de terras emersas e 14.260 km² de superfícies de lagoas e lagunas, num total de 37.000 km² (Schwarzbold &

A 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 espontaneamente até que o equilíbrio seja alcançado. Liberam energia associada
à degradação de nutrientes ou substratos químicos (Stryer, 1996).
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Schäfer, 1984). O Sistema Hidrológico do Taim está
inserido nessa planície. Ele é formado por subsistemas - subsistemas Norte, Banhado e Mangueira (Villanueva 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 Marques 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 realizado 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. Parte 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 trabalho, apresentava textura arenosa ou argilosa. Em
vista desse fato, e para facilitar a distinção das mesmas, 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 realizadas duas aplicações de uréia, a primeira aplica-
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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 semana 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, turbidez, 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 determinados 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 (metodologia adaptada de Casper, 1992, Minello, 2004 e
Fonseca et al, 2004), inicialmente a camada superficial do sedimento foi coletada em tubos de PVC, em
cinco diferentes locais dentro de cada área de amostragem. Esses tubos foram armazenados em sacos
plásticos e refrigerados (no máximo 2 dias) até o
início da incubação. Nos locais de coleta do sedimento 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 frascos foram fechados com septos de borracha, lacrados 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 sedimento foi determinada pelo acúmulo de metano
(CH4) e de dióxido de carbono (CO2) no headspace
dos frascos incubados (Casper, 1992). Para a determinação 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 — Varian 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’’) Chromosorb 102, (80/100) à 27 °C, e utiliza Hélio como
gás de arraste. Os frascos foram incubados novamente, nas mesmas condições, e uma nova leitura
foi realizada após 12 dias, com o mesmo equipamento. Após essa segunda leitura, foram adicionados 5
mL de hidróxido de sódio (NaOH 4%) ao sedimento 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 concentração 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 carbono do sedimento apresentaram-se bem distintos
entre as áreas estudadas, com valores mais elevados
no sedimento da área argilosa (tabela 1). Observouse que os valores obtidos no sedimento da área arenosa representam, aproximadamente, a metade dos
valores obtidos na área argilosa. O valor médio obtido 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-
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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 orgânico 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 mostraram tendência decrescente, ao longo do ciclo de
cultivo do arroz.
Com relação à produção de metano do sedimento, 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 maiores 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 incubações de 5 e de 12 dias, respectivamente, enquanto 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 (Figuras 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 produção se mostrou irregular. Também, observou-se
um aumento na produção de metano ao longo do
período de incubação, uma vez que os valores obtidos 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 arenosa 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 concentração de metano na água intersticial do sedimento (Figura 4), apresentou valores máximos de
9,8 ± 6,0 [CH
4]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 [CH
4]mmol na área argilosa, respectivamente.
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Tabela 2 - Valores médios obtidos para os parâmetros limnológicos nas quadras de cultivo de arroz.
NQ: Não Quantificado.
Campanha 1
Arenosa
-1

Alcalinidade (µM.L )
-1
CID (mg.L )

Campanha 2

Argilosa

99,97±15,10

Arenosa

Campanha 3

Argilosa

126,80±13,30

111,67±11,55

Arenosa

Campanha 4

Argilosa

132,77±13,67 112,33±17,36

Arenosa

Argilosa

114,37±4,04 142,13±25,85 141,50±4,94

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
Sólidos totais (mg.L )
Sílica (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

310±102

274±96

238±20

247±12

3,22±0,77

3,47±0,68

1,03±0,90

1,56±1,04

76±0,84
1,

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

14±0,03
0,

0,18±0,03

0,02±0,01

0,01±0,01

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

6,5±5,3

3,2±1,9

2,3±1,5

2,8±1,7

,0±0,3
1

0,5±0,2

0,1±0,0

0,1±0,0

2,82±2,31

1,21±0,88

0,30±0,38

2,25±2,40

14±0,03
0,

0,18±0,03

0,03±0,02

0,02±0,01

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

0,05±0,04

0,05±0,02

0,02±0,0

0,0
3±0,02

0,01±0,0

0,01±0,0

NQ

-1

-1

DQO (mg.L )
Fósforo total (mg.L-1)
-1

Ortofosfato (mg.L )
Nitrogênio total (mg.L-1)
-1

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

7,6

Temperatura (ºC)

5,9

22,1

10,6

21,2

221±10

6,8

27,2

211±11

9,9

26

201±61

7,7

23,8

22,8

201±17

10,0±4,58

NQ

5,9

5,5

26,3

28,4

Turbidez (NTU)

3,4±0,6

3,6±0,5

4,7±0,6

4,0±1,4

,8±8,0
6

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

,7±0,4
6

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.

taxas foram de 0,97 ± 0,32 mmol g-1 d-1 para as incubações 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 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).

18
16
14
12

3,5

10
8

3

6
2,5

4
2

2

0

1,5

ARENOSA

ARGILOSA

16/ 12/ 2005

1

ARENOSA

ARGILOSA

13/ 1/ 2006

ARENOSA

ARGILOSA

7/ 2/ 2006

ARENOSA

ARGILOSA

23/ 2/ 2006

ARENOSA

ARGILOSA

16/ 3/ 2006

0,5
0
ARENOSA

ARGILOSA

16/ 12/ 2005

ARENOSA

ARGILOSA

13/1/ 2006

ARENOSA

ARGILOSA

7/ 2/ 2006

ARENOSA

ARGILOSA

23/2/ 2006

ARENOSA

ARGILOSA

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).

16/ 3/2006

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).

A área argilosa apresentou taxas de produção de CO2 mais elevadas, quando comparada com a
área arenosa, nas leituras de 5 e de 12 dias. Considerando 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 mesmas, mostrando um comportamento oposto ao observado para os valores de produção de CH4, cujos

Com relação à produção de dióxido de carbono, 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
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valores foram mais elevados no final de 12 dias de
incubação, em ambas as áreas (Figuras 7 e 8).

A partir dos dados obtidos nesse estudo, podemos estimar a contribuição dos banhados temporários 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 Arroz - 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 temporários 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.
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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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A produção de metano e sua emissão pelo
sedimento são afetadas pela ação de microrganismos
(Krüger et al, 2001) e por diversas condições ambientais (Neue et al, 1997; Yang e Chang, 1998; Conrad, 2002; Whalen, 2005), que interferem na produção, oxidação ou transporte desse gás (van der Nat
& Middelburg, 2000).
A temperatura afeta as taxas de todas as reações microbiológicas similarmente às reações químicas (Conrad, 2002). Em banhados, o aumento nos
valores de temperatura média representa uma variável significante na contribuição da emissão de metano (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,

Figura 7 - Produção média de CH4, em ambas as áreas,
durante o cultivo de arroz 2005/2006 (n=5).
2 ,5
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Figura 8 - Produção média de CO2, em ambas as áreas,
durante o cultivo de arroz 2005/2006 (n=5).
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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 elevadas, 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 resultados concordam com resultados obtidos em ecossistemas temperados, uma vez que Bastviken et al,
(2003), medindo a mineralização do carbono orgânico 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 inorgânicos como nitrato, Mn (IV), Fe (III) ou sulfato;
nesse caso a matéria orgânica é degradada principalmente para CO2, elevando seus valores de produção, 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 originados do processo de degradação da matéria orgânica decorrente da presença das plantas do arroz, e
a presença de organismos metanotróficos responsáveis pela oxidação do metano, a possibilidade de um
aproveitamento mais eficiente dos exudatos liberados pela matéria orgânica ao longo do cultivo (Silvola 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 comportamento 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-
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ção de CH4 e CO2, e da concentração de CH4 na
água intersticial, separadamente, não foi significativa. 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 matéria 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 químicoorgânica 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 produção de metano entre diversas amostras de banhados (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 matéria orgânica encontrada nas mesmas.
Áreas permanentemente inundadas produzem 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 produção de metano de todo o ciclo de cultivo, quando as
áreas apresentavam uma lâmina d’água reduzida,
em virtude de seu recente alagamento. Provavelmente, a drenagem nas lavouras de arroz resultou
num decréscimo da produção de metano, uma vez
que o O2 pode penetrar melhor no solo nãoinundado e suprimir a produção desse gás (Ratering
e Conrad, 1998). A penetração do O2 no solo permite 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 conseqüência, 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 anaeróbia de redução do sulfato a bicarbonato pode
ser responsável pelo gradiente ascendente de alcalinidade ao longo do ciclo de cultivo de arroz, elevando esses valores na coluna d’água, como o resultado obtido nesse estudo. Este aumento da alcalinidade 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 (SipaúbaTavares 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 próximo às plantas, reduzindo, dessa forma, sua emissão (Bodelier et al, 2000b). Durante o ciclo de cultivo das quadras de arroz, foram realizadas duas aplicações 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, principalmente 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 abaixo 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 biomassa dessas plantas pode aumentar a produção de
metano e de dióxido de carbono, em função do
aumento da matéria orgânica resultante do desenvolvimento das plantas (Hirota et al 2004; Hirota et
al, 2007), aumentando a disponibilidade de substrato para os organismos metanogênicos (Yang e
Chang, 1998, Bodelier et al, 2000b, Whalen, 2005,
Cheng et al, 2007). Por outro lado, as plantas podem atenuar a emissão de metano, facilitando sua
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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 completa o ciclo de cultura, pode ser efeito do desenvolvimento das plantas e das raízes, inibindo totalmente ou substancialmente a produção de metano (Gilbert e Frenzel 1998), e levando à irregularidade nos
valores obtidos neste estudo.
O nitrato não é um fertilizante normalmente 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 detectáveis em todas as amostras. A concentração de nitrogênio total e de nitrato mostrou uma tendência
decrescente dos mesmos ao longo do ciclo de cultivo, 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 amostragens, que provavelmente está associado à incorporação 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 interferem na produção e na emissão de gases como CH4 e
CO2 e, consequentemente, na atividade dos microrganismos envolvidos nesses processos, atuaram de
maneira diversa nas áreas arenosa e argilosa, levando a uma variação espacial e temporal na produção
desses gases. Identificar as condições ambientais em
que esses processos ocorrem e os tipos de organismos 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 Mangueira, 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

RBRH — Revista Brasileira de Recursos Hídricos Volume 15 n.3 Jul/Set 2010, 161-171
BODELIER, PLE., ROSLEV, P., HENKEL, T., FRENZEL, P.
(2000a). Stimulation by ammonium-based fertilizers
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from Spartina alterniflora and Phragmites australis in
experimental mesocosms. Chemosphere, 68:420427.
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production and control of hydrogen concentrations in
methanogenic soils and sediments. FEMS Microbiol.
Ecol. 28, 193-202.
CONRAD, R. (2002) Control of microbial methane production
in wetland rice fields. Nutr. Cycling Agroecosyst. 64,
59-69.
FEY, A. & CONRAD, R. (2000) Effect of temperature on carbon and electron flow and on the Archaeal community in methanogenic rice field soil. Appl. Environ. Microbiol. 66, (11), 4790-4797.
FONSECA, ALS.; MINELLO, M.; MARINHO, CC.; ESTEVES,
FA. (2004). Methane concentration in water column
and in pore water of a coastal lagoon (Cabiúnas lagoon, Macaé, RJ, Brazil). Braz. Arch.Biol. Tech., 47,
(2), 301-308.
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profiles and methane turnover in a flooded rice microcosm. Biol. Fert. Soils, 14, (2), 84-89.
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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 determinado de tempo como, por exemplo, a formação de banhados temporários, tornam esses locais
importantes emissores de gases que contribuem
para a formação do efeito estufa, em áreas subtropicais.

AGRADECIMENTO
Os autores agradecem ao CNPq
Site 7, pelo suporte financeiro para a
desse trabalho, e ao Sr. Eduardo Fabres,
rio das áreas, pela liberação das quadras
para estudo.

— PELD —
realização
proprietáde cultivo

REFERÊNCIAS
ALTOR, AN. & MITSCH, WJ. (2006). Methane flux from
created riparian marshes: Relationship to intermittent
versus continuous inundation and emergent macrophytes. Ecol. Eng. 28:224-234.
ALLEN, DE., DALAL, RC., RENNENBERG, H., MEYER, R.L.,
REEVES, S., SCHMIDT, S. (2007). Spatial and temporal variation of nitrous oxide and methane flux between subtropical mangrove sediments and the atmosphere. Soil Biol. Biochem. 39:622-631.
ALLEN JR., LH.; ALBRECHT, S.L.; COLÓN-GUASP, W.;
COVELL, SA.; BAKER, JT.; PAN, D.; BOOTE, KJ.
(2003). Methane missions of rice increased by elevated carbon dioxide and temperature. J. Environ.
Qual. 32, 1978-1991.
APHA - American Public Health Association: American Water
Association: Water Environmental Federation: Standard Methods for the Examination of Water and
Wastewater (1998), 20th. Ed. Washington, D.C.:
American Public Health Association.
BASTVIKEN, D., OLSSON, M., TRANVIK, L. (2003). Simultaneous measurements of organic mineralization and
bacterial production in oxic and anoxic lake sediments. Microbial Ecol. 46, 73-82.
BASTVIKEN, D., COLE, J., PACE, M., TRANVIK, L. (2004).
Methane emissions from lakes: Dependence of lakes
characteristics, two regional assessments, and a
global estimate. Global Biogeochem. Cycles, v. 18
GB4009.

169

Produção de Gases de Efeito estufa (CH4 e CO2) em Banhados Temporários Subtropicais

HIROTA, M., SENGA, Y., SEIKE, Y., NOHARA, S., KUNII, H.
(2007). Fluxes of carbon dioxide, methane and nitrous oxide in two contrastive fringins zones of coastal
lagoon, Lake Nakaumi, Japan. Chemosphere
68:597-603.
KRÜGER, M., FRENZEL, P., CONRAD, R. (2001). Microbial
processes influencing methane emission from rice
fields. Global Change Biol. 7:49-63.
LIIKANEN, A., HUTTUNEN, JT., KARJALAINEN, SM., HEIKKINEN, K., VÄISÄNEN, TS., NYKÄNEN, H., MARTIKAINEN, PJ. (2006). Temporal and seasonal
changes in greenhouse gas emissions from a constructed wetland purifying peat mining runoff waters.
Ecol. Eng. 26:241-251.
MARANI, L.; ALVALÁ, PC. (2007). Methane emissions from
lakes and floodplains in Pantanal, Brazil. Atmos. Environ. 41:1627-1633.
MINELLO, M. (2004). Metanogênese sob a variação de salinidade em lagoas costeiras do norte do estado do Rio
de Janeiro (Brasil): implicações nas condições osmóticas e na competição por substratos. Dissertação.
UFRJ, RJ, Brasil
MITSCH, WJ.; GOSSELINK, JG. (1993). Wetlands. 2th Edition,
Van Nostrand Reinhold, New York
MOTTA-MARQUES, D.; TUCCI, C.; CALAZANS, D.;
CALLEGARO, VLM.; VILLANUEVA, A. (2002). O
Sistema Hidrológico do Taim, Site 7. In- Os Sites e o
Programa Brasileiro de Pesquisas Ecológicas de
Longa Duração, ed. Seeliger, U.; Cordazzo, C. &
Barbosa, F., ed. FURG/UFMG, Belo Horizonte - MG,
pp. 125-144.
NEUE, HU. (1997). Fluxes de methane from rice fields and
potential for mitigation. Soil Use Manag. 13, (4), 258267.
NEUE, HU.; WASSMANN, R.; LANTIN, RS.; ALBERTO, MA.
C. R.; ADUNA, JB.; JAVELLANA, AM. (1996). Factors affecting methane emission from rice fields. Atmos. Environ. 30, (10-11), 1751-1754.
NEUE, HU.; WASSMANN, R.; KLUDZE, HK.; BUJUN, W.;
LANTIN, RS. (1997). Factors and processes controlling methane emissions from rice field. Nutr. Cycling
Agroecosyst. 49,111-117.
RATERING, S.; CONRAD, R. (1998). Effects of short-term
drainage and aeration on the production of methane
in submerged rice soil. Global Change Biol. 4, 397407.
ROEHM, CL. (2005). Respiration in wetland ecosystems. In:
Respiration in Aquatic Ecosystems, ed. del Giorgio,
P. A.; Williams, P.J. Oxford University Press, USA.
pp.83-102.
SCHWARZBOLD, A., SCHÄFER, A. (1984). Gênese das
lagoas costeiras do Rio Grande do Sul, Brasil. Amazoniana. 9, 87-104.

SEGERS, R.; KENGEN, WM. (1998). Methane production as a
function of anaerobic carbon mineralization: a
process model. Soil Biol. Biochem. 30, (8-9),11071117.
SILVOLA, J.; ALM, J.; AHLHOLM, U.; NYKÄNEN, H.; MARTIKAINEN, PJ. (1996). The contribution of plant roots
to CO2 fluxes from organic soils. Biol. Fertil. Soils. 23,
(2), 126-131.
SIPAÚBA-TAVARES, LH.; LIGEIRO, SR.; DURIGAN, JG.
(1995). Variação de alguns parâmetros limnológicos
em um viveiro de piscicultura em função da luz. Acta
Limnol. Bras. 7, 138-150.
SØVIK, AK.; KLØVE, B. (2007). Emission of N2O and CH4 from
a constructed wetland in southeastern Norway. Sci.
Total Environ. 380:28-37.
STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER &
WASTEWATER. (1999). Clescer, LS; Greenberg,
AE.; Eaton, AD.(Editors), 20th Edition, 1220 p.
STRYER, L. (1996). Bioquímica. 4° Ed. Guanabara-Koogan,
Rio de Janeiro. 1000 p.
VAN DER NAT, F-J. WA., MIDDELBURG, JJ. (2000). Methane
emission from tidal freshwater marshes. Biogeochemistry, 49:103-121.
VILLANUEVA, AO. N.; MOTTA-MARQUES, D.; TUCCI, CEM.
(2000). The Taim wetland conflict: a compromise between environment conservation and irrigation. IPH.UFRGS.
WANG, ZP.; DELAUNE, RD.; LINDAU, CW.; PATRICK, WH.
(1992). Methane production from anaerobic soil
amended with rice straw and nitrogen fertilizers. Fert.
Res. 33, 115-121.
WANG, ZY., XU, YC., LI, Z., GUO, YX., WASSMANN, R.,
NEUE, HU., LANTIN, RS., BUENDIA, L.V., DING,
YP., WANG, ZZ. (2000). A four-year record of methane emissions from irrigated rice fields in the Beijing region of China. Nutr. Cycling Agroecosyst.
58:55-63.
WASSMANN, R., NEUE, HU., LANTIN, RS., MAKARIM, K.,
CHAREONSILP, N., BUENDIA, LV., RENNENBERG,
H. (2000). Characterization of methane emissions
from rice fields in Asia. II. Differences among irrigated, rainfed, and deepwater rice. Nutr. Cycling
Agroecosyst. 58:13-22.
WHALEN, SC. (2005). Biogeochemistry of methane exchange
between natural wetlands and the atmosphere. Environ. Eng Sci. 22(1):73-94.
YANG, S-S.; CHANG, H-L. (1997). Effect of fertilizer application on methane emission/production in the paddy
soil of Taiwan. Biol. Fertil. Soils, 25, (2), 245-251.
YANG, S-S.; CHANG, H-L. (1998). Effect of environmental
conditions on methane production and emission from
paddy soil. Agric. Ecosyst. Environ. 69, 69-80.
YAO, H.; CONRAD, R. (2000a). Effect of temperature on reduction of iron and production of carbon dioxide and

170

RBRH — Revista Brasileira de Recursos Hídricos Volume 15 n.3 Jul/Set 2010, 161-171
methane in anoxic wetland rice soils. Biol. Fertil.
Soils. 32, 135-141.
YAO, H.; CONRAD, R. (2000b), Electron balance during
steady-state production de CH4 and CO2 in anoxic
rice soil. Eur. J. Soil Sci. 51, 369-378.
YAVITT, JB.; LANG, GE. (1990). Methane production in contrasting wetland sites – response to organic-chemical
components of peat and to sulfate reduction. Geomicrobiol. J. 8, (1), 27-46.
ZINDER, S. (1998). Methanogens. In- Techniques in Microbial
Ecology, ed. Burlage, R. S.; Atlas, R.; Stahl, D.;
Geesey, G. & Sayler, G. Oxford University Press,
USA. pp. 113-13.

Greenhouse Gas Production (CH4
Subtropical Temporary Wetlands

and CO2) in

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 average 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 different in the analysis of variance (p<0.05) in the 5-day incubations 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

171

RBRH — Revista Brasileira de Recursos Hídricos Volume 15 n.3 Jul/Set 2010, 173-183

Caracterização Hidrogeológica de Aquíferos a Partir do Fluxo de Base
Fernanda Martineli Costa, Luis de Almeida Prado Bacellar
Dep. Geologia/Escola de Minas/Universidade Federal de Ouro Preto
femartineli@yahoo.com.br, bacellar@degeo.ufop.br
Recebido: 06/11/09 — revisado: 17/03/10 — aceito: 03/08/10

RESUMO
Os meios hídricos subterrâneos e superficiais ocorrem em interação dinâmica e com interferências mútuas. Tal interconexão 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 tratamento 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 técnicas 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 encontrados, 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 técnicas 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.
Palavras-chave: coeficiente de recessão; fluxo de base; microbacias; parâmetros hidrodinâmicos; método hidrológico.

todos indiretos de caracterização hidrogeológica,
fundamento da presente pesquisa (Trainer & Watkins 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 contribuição do aquífero para o meio superficial, ou seja,
determinando-se o fluxo de base. A partir do conhecimento do volume do fluxo de base total e de sua
taxa de decaimento (coeficiente de recessão) podem ser inferidas também as condições dos aquíferos locais. Cabe ressaltar que este tipo de investigação só é possível em casos de aquíferos nãoconfinados e para rios efluentes.
Além de permitir estimar indiretamente os
parâmetros hidrodinâmicos (difusividade e transmissividade), 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.

INTRODUÇÃO
Os meios hídricos subterrâneos e superficiais 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 gerenciamento 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 hídricas locais, ocorrem inversões nos processos de
recarga e descarga, seja por processos naturais ou
antrópicos, como, por exemplo, pela superexplotação de poços tubulares profundos (Castany, 1971;
Custodio & Llamas, 1976; Winter et. al., 1998).
Esta interconexão possibilita investigar processos do meio hídrico subterrâneo a partir de informações hídricas superficiais, empregando-se mé-
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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 determinação do fluxo de base e dos parâmetros hidrodinâmicos dos aquíferos nas microbacias foram obtidos em hidrogramas de apenas um ano hidrológico 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; Tallaksen, 1995; Wahl & Wahl 1995; Smakhtin, 2001; Dewandel et al. 2003; Silva, 2009) . O estudo concentrou-se em bacias hidrográficas situadas em áreas de
rochas ígneas e metamórficas (granitos, gnaisses e
xistos) do interior do Quadrilátero Ferrífero, Minas
Gerais.

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). Adotando-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 recessão (Kresic, 1997; Dewandel et al., 2003), como a
equação de Maillet:

Qt = Qo e −αt

(1)

Onde: Qt (m3/s) = vazão no tempo t
Qo (m3/s) = vazão no início da recessão
? (dia-1) = coeficiente de recessão (ou de esgotamento)
t = tempo (dias) desde o início da recessão
Em um hidrograma em gráfico semilogarítmico (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.

FLUXO DE BASE E COEFICIENTE
DE RECESSÃO

A Início da curva de concentração

Q (m /s) - escala log

O fluxo de base de um rio é a porção do
fluxo total proveniente do aquífero, ou seja, corresponde à descarga de água subterrânea para o sistema superficial, (Castany, 1971; Dunne, 1980; Chorley, 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 específico (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 contribuição do fluxo subterrâneo e tendo valores próximos a zero para rios efêmeros (Institute of Hydrology in Lacey & Grayson, 1998; Smakhtin, 2001). O
FBE é o volume do fluxo de base em um ano hidrológico dividido pela área da bacia.

C Pico de cheia

C

3

E Ponto de inflexão

E

Qo
A
Qt

B Fim do escoamento superficial
(escoamento é mantido
teoricamente apenas pelo
fluxo de base)

Recessão
do aquífero
Coeficiente
de recessão

B

log e

Tempo (dias)

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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1990), baseado na linearidade da recessão quando a
vazão nos hidrogramas é expressa em escala logarítmica. Trata-se de um procedimento manual e,
assim, de alguma forma, subjetivo, normalmente
aplicado para séries hidrológicas extensas, com representação de médias mensais de vazão (Custodio
& Llamas, 1976).
Existem métodos automatizados de separação, 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 vizinhos 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
Foram selecionadas, conforme suas características físicas, nove microbacias de drenagem com
áreas de até 1km2, que foram monitoradas por um
ano hidrológico (entre 2003 e 2004) com pluviômetros 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 granitognáissico do Complexo Bação (Dorr, 1969), sendo
uma destas (B6) constituída ainda por xistos, anfibolitos e rocha metaultramáfica. As microbacias B8 e
B8.1 localizam-se em xistos e filitos do Grupo Piracicaba, no Supergrupo Minas (Dorr, 1969). Estas microbacias diferenciam-se entre si ainda por características geomorfológicas e graus de degradação distintos, como, por exemplo, pela presença de voçorocas. 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 resultados, foram tratados os dados hidrológicos de duas
bacias maiores: bacias do alto rio das Velhas e rio
Maracujá, monitoradas por uma parceria CEMIGIGAM 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 determinação 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 granitognáissicas 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 determinação do coeficiente
de recessão
O coeficiente de recessão é tradicionalmente obtido a partir do método gráfico de Barnes. Porém, como citado anteriormente, este método não
pode ser aplicado quando se dispõe de séries hidrológicas curtas.
Adicionalmente, em regiões de clima úmido, como em grande parte do Brasil, as recessões
são freqüentemente interrompidas por episódios de
recarga devido às precipitações e, assim, têm-se diversos estágios curtos de recessão, muitas vezes com
características distintas entre si em função de condições iniciais variáveis, como a umidade antecedente
e a posição do nível freático. Estas recessões, contudo, 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, descontínuas. 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:

Métodos para separação do fluxo de base
A separação do fluxo de base pode ser feita
a partir de vários métodos (como discutido em Costa, 2005), sendo o mais tradicional o de Barnes
(Custodio & Llamas, 1976; Nathan & McMahon,
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A — Matching Strip
Esta técnica baseia-se no princípio da superposição de várias pequenas curvas de recessão de
diferentes eventos que convergem para uma CRM
(Snyder, 1939). Em gráficos, em escala semilogaritmica, 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 horizontalmente até estabelecer uma CRM comum a
todos (como será mostrado na Figura 5). O coeficiente de recessão é, então, determinado utilizando-se
da equação 1 (Nathan & McMahon, 1990; Tallaksen,
1995)

α=

−α

Qt = Q 0 k t

Determinação indireta de parâmetros
hidrogeológicos
Para bacias hidrográficas com rios efluentes
e estruturadas em aquífero homogêneo, isotrópico e
não confinado é possível estimar parâmetros hidrodinâmicos, como transmissividade (T) e rendimento
específico (Sy), que é o coeficiente de armazenamento dos aquíferos livres. De fato, nestas condições, a recessão do fluxo de base pode ser matematicamente 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 & Manoel Filho, 1997; USAE, 1999; Dewandel et. al., 2003).
Segundos os fundamentos de Rorabaugh, assumindo-se um comportamento linear para a recessão como a equação exponencial de Maillet (1) -, podese determinar a difusividade (T/Sy) a partir do conhecimento do coeficiente de recessão e das dimensões do aquífero segundo a fórmula:

α=

Q   Q
k =  t  =  n
 Q0   Qn−t

(2)

4 S y L2

(6)

Em termos de difusividade (D) e transmissividade (T) a equação 6 pode ser escrita:

(3)





π 2 Kb

onde : K (m/dia) = condutividade hidráulica
Sy = rendimento específico (specific yield)
b (m) = espessura saturada média ou profundidade 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.

Então:
1
t

(5)

Para homogeneizar os resultados, Nathan &
McMahon (1990) sugerem que k seja medida a 2/3
da vazão diária média.

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 (como será mostrado na Figura 6) (Langbein, 1938;
Nathan & McMahon, 1990; Tallaksen, 1995; Smakhtin, 2001). Teoricamente, deveria-se utilizar o maior
valor possível de t (Nathan & McMahon, 1990),
embora isto dificulte a seleção de um número suficiente de períodos de recessão, principalmente
quando a série fluviométrica é curta. Consequentemente, 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 método, 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 k = e

− log k
0,4343

T 4 L2α
= 2
D=
Sy
π

1
t

(7)

(4)
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 partir de ?. Se os valores de Sy forem conhecidos ou
estimados, pode-se determinar T, que representaria

O coeficiente de recessão é então determinado pela expressão (a partir da equação 2):
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um valor médio da transmissividade dos aquíferos
da bacia.

base médio dividido pelo fluxo total médio) para
cada microbacia (Figura 2). Deve-se observar que o
fluxo de base diário calculado por este procedimento pode, em alguns trechos do hidrograma, ser sutilmente 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 coincidente, pois há uma defasagem de dois meses no
período de instrumentação das microbacias (Costa,
2005). Assim, para fins de comparação, considerando que o IFB é um índice sazonal (e, portanto, dependente do período do monitoramento), foi calculado 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 calculados em diversos intervalos e, assim, os dados obtidos para o intervalo comum de monitoramento
(embora inferior a 1 ano) foram considerados adequados para correlações com outros índices. O BFE
(Fluxo de base específico) foi calculado para o ano
hidrológico completo de cada microbacia (tabela 1).

RESULTADOS
A seguir são apresentados os resultados obtidos 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 eletrônicas (ex.: Excel).
Microbacia B3.1 - Córrego Maracujá
sem voçoroca

m3/s/km2

0,05
0,04
0,03
0,02
0,01

Tabela 1 — IFB e FBE das microbacias calculados a partir
da smoothed minima.
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23-jun-03

24-abr-03

24-mai-03

0

Microbacia B4 - Córrego do Canal

0,02
0,01

B1
B2
B3
B3.1
B4
B5
B6
B8
B8.1

12-jun-04

13-mai-04

13-abr-04

14-mar-04

13-fev-04

14-jan-04

15-dez-03

15-nov-03

16-set-03

16-out-03

17-ago-03

18-jul-03

18-jun-03

19-mai-03

19-abr-03

0

------- 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).

25/07/03
a
30/05/04

0,03

25/07/03
a
24/07/04

Micro
bacias

0,04

15/05/03
a
14/05/04

0,05

m3/s/km2

FBE anual
(m3/km2)

IFB

0,66
0,41
0,58
0,72
0,91
0,63
0,62
-----

--------------0,69
0,17

0,64
0,36
0,50
0,67
0,89
0,59
0,60
0,67
0,14

112.068,22
20.986,54
174.370,59
349.889,74
311.848,10
100.370,50
114.396,90
181.338,54
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 & Bacellar, 2007; Costa & Bacellar 2009). Ou seja, as respostas hidrológicas de cada microbacia foram compa

Admitindo-se que o fluxo de base varia linearmente entre dois pontos de inflexão (Nathan &
McMahon, 1990; Wahl & Wahl, 1995), torna-se possível calcular os valores intermediários e, assim, obter o fluxo de base diário e calcular o IFB (fluxo de
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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.

FBE anual (m3/Km2)

IFB
Código

Bacia

Período

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 Maracujá

Out/2000 a
set/2003

0,4593

0,5762

194.862,10

248.559,90

radas frente aos diferentes contextos físicos e ambientais, 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 Maracujá também foi aplicada a técnica smoothed minima e calculados os respectivos índices IFB e BFE
(Figura 3, Tabela 2). Considerando que estas bacias
possuem um tempo de monitoramento fluviométrico maior (3 anos), foi possível aplicar também o
método de Barnes (Figura 4, Tabela 2).

41152000 - Bacia Alto Rio das Velhas
00/01 até 02/03

100,0

m3/s

Fluxo
total

10,0

9,56

Q superficial = 164.747.520 m3/ano
Q base = 86.624.640 m3 /ano
BFI = 0,5258
FBE = 277.030,41 m3/km2 ao ano

12,80

9,56
6,94

5,00

4,62

Fluxo Superficial
2,8

2,4

3,3

3,7

3,7

3,4

Fluxo de base

out nov dez

jan

2,17 2,07 2,18

Bacia Alto rio das Velhas

1,51

m3/s

0,03

1,0

0,02

0,54
0,54

jul

0,64

0,77

07/08/03

08/06/03

09/04/03
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10/12/02

11/10/02

12/08/02
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18/02/01

0,00
20/12/00

ago

set

1,73

0,93

1,12
1,1

1,1

0,9

0,84
0,75

0,62

0,73
0,51 0,44
0,42

Fluxo de base
21/10/00

1,9

Q superficial = 49.377.600 m3 /ano
Q base = 22.680.000 m3/ano
BFI = 0,4593
FBE = 194.862,10 m3/km2 ao ano

2,28

Fluxo
superficial

0,01
22/08/00

1,95

41163000 - Bacia Rio Maracujá
00/01 até 02/03
Fluxo 3,39
total

0,04
m 3/s/km 2

2,40

fev mar abr mai jun

5,35

0,47

0,1
out nov dez

jan

fev mar abr mai jun

jul

ago

set

Bacia do rio Maracujá

0,05
m3 /s/km2

2,87
2,7

1,0

10,0

0,05

3,38
3,0

Figura 4 — Hidrogramas das bacias Alto rio das Velhas e
rio Maracujá com a separação do fluxo de base pelo método de Barnes (Modificado de Costa, 2005).
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Determinação do Coeficiente de Recessão (α)

------- vazão específica

Nas bacias Alto rio das Velhas e rio Maracujá, aplicaram-se as três técnicas de determinação de
α simultaneamente. Por outro lado, como nas microbacias dispõe-se de dados fluviométricos de apenas um ano hidrológico, foram aplicadas as técnicas
Matching Strip e Correlação (Figuras 5 e 6).
No método da correlação utilizou-se o intervalo de atraso n=2, como já mencionado. Exclusiva-

____ 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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Matching Strip

Correlação
t = 2 dias

Correlação
t = 5 dias

Método de
Barnes

B1

0,00727

0,01491

--

--

B2

0,01191

0,04002

--

--

B3

0,01401

0,01818

--

--

B3.1

0,00432

0,0149

--

--

B4
B5

0,00334
0,0105

0,00918
0,03031

---

---

B6

0,00749

0,027

--

--

B8
B8.1
B. Alto rio das Velhas
B. rio Maracujá

0,0136
0,041
0,00412
0,00753

0,02079
0,048
0,00931
0,01076

--0,00636
0,00714

--0,00336
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 procedimento foi repetido por vários operadores, visando um resultado menos subjetivo possível. Os
coeficientes de recessão de todas as bacias e microbacais analisadas podem ser observados na tabela 3.
Utilizaram-se os coeficientes de recessão determinados pela técnica matching strip, mais confiáveis. Para as bacias maiores (rio Maracujá e Alto rio
das Velhas) não se fez este cálculo, uma vez que
seriam necessários estudos mais aprofundados visando, em especial, a comprovação da homogeneidade e da espessura saturada de seus aquíferos constituintes.
Diferentemente da transmissividade, que
pode variar em várias ordens de magnitude, o coeficiente de armazenamento (Sy) tende a apresentar
valores mais uniformes e previsíveis, quando se conhece o contexto hidrogeológico. Assim, é prática
corrente estipular valores de Sy e, assim, avaliar valores 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 armazenamento (S) varia, em geral, entre 0,3 e 0,01 em aquíferos
livres (Sy), e entre 0,001 e 0,0001 em aquíferos confinados (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).
Recessões
individualizadas
no hidrograma

Micro b acia B 4
0,010

100

16/01/04

27/12/03

07/12/03

17/11/03

28/10/03

08/10/03

29/08/03

09/08/03

30/06/03

0,001

18/09 /03

Curva de
recessão mestra
(CRM)

3

m /s

Bacia do Alto rio das Velhas

10
3

m /s

Cur va de recessão
mestra (CRM )

10

15 / 07 /0 3

1 5/ 03 / 03

15 / 11 /0 2

15 / 0 7/ 0 2

1 5/ 0 3/ 02

1 5/ 1 1/ 01

15 / 0 7 / 01

1 5/ 0 3/ 01

15 / 11 /0 0

1

B ac ia do rio Maracujá

1

3

m /s

Cur va de recessão
mestra (CRM )
15 / 07/ 0 3

1 5/ 03 / 03

15 / 11 /0 2

1 5/ 0 7/ 0 2

1 5/ 0 3 / 02

1 5/ 1 1/ 01

15 / 07 / 01

15 /1 1/ 0 0

0,1
1 5/ 0 3/ 01

41152000
41163000

Coeficiente de recessão (α)

Bacia
hidrográfica

20/07/03

Micro bacias

Tabela 3 - Coeficientes de recessão obtidos pelo Matching Strip, Correlação (t = 2 e t = 5) e Método de Barnes.

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.
Valores mínimos
Micro
bacia

L (m)

B1

615

Coeficiente
de recessão
(matching strip)
0,00727

B2

250

B3

500

B3.1

370

B4

747

B5
B6

Difusividade
(T/S)

Sy

T (m2/dia)

Sy

T
(m2/dia)

278,60

0,01

2,79

0,1

27,86

0,01191

75,42

0,01

0,75

0,1

7,54

0,01401

354,88

0,01

3,55

0,1

35,49

0,00432

59,92

0,01

0,60

0,1

5,99

0,00334

188,84

0,01

1,89

0,1

18,88

440

0,0105

205,97

0,01

2,06

0,1

20,60

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

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 registradas (Costa et. al , 2007).
Nas bacias Alto rio das Velhas e rio Maracujá, o monitoramento da vazão também não foi contínuo 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 médias diárias e mensais, respectivamente, são coerentes, embora os valores do primeiro sejam ligeiramente maiores (Tabela 2). Como as reservas renováveis são proporcionais ao fluxo de base, verifica-se
que algumas bacias apresentam maior disponibilidade hídrica. Costa (2005) demonstrou que a disponibilidade na região depende principalmente de
fatores geológicos e geomorfológicos e das condições de degradação do terreno, em especial, da
presença de voçorocas.

Bacia Alto rio das Velhas - set/00 a ago/03
12,0
Curva de recessão
mestra (CRM)

Q(n) - m3/s

10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0
0

2

4

6

8

10 12 14 16 18 20

Q (n - 2) - m3/s

Bacia do rio Maracujá - set/00 a ago/03
5,0
4,0

Q(n) -m 3/s

Valores máximos

3,0

Curva de recessão
mestra (CRM)

2,0
1,0
0,0
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

Figura 6 — Método Correlação aplicado às bacias Alto rio
das Velhas e rio Maracujá (Baseado em Costa, 2005).

Determinação do Coeficiente de Recessão (α)
No método da correlação, os pequenos intervalos 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 Maracujá, nas quais foi possível utilizar o intervalo de
atraso n=5 (Qn-5), a CRM foi mais facilmente defi-

ANÁLISE DOS RESULTADOS
Separação do fluxo de base
O IFB calculado pela técnica smoothed
minima para as microbacias (Tabela 2) corresponde
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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 praticamente 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 verificam-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 monitoramento, gerando um volume de dados de vazão insuficiente 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 método não foram utilizados na avaliação dos parâmetros 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)

CONCLUSÕES

α = - log K

K=
1/2

(∆y/∆x)

0,4343

0,970

0,9849

0,01523

0,980

0,9899

0,01010

0,990

0,9950

0,00502

ressalvas para as microbacias B2 e B3.1. Cabe ressaltar 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) tendem a ser mais coincidentes para aquíferos homogêneos e com perfis de intemperismo pouco espessos.
Observa-se que as microbacias B2 e B3.1 apresentam os menores valores de difusividade (75,42
e 59,92, respectivamente) e, conseqüentemente, os
menores valores de transmissividade. Como apresentam 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.

Já na aplicação com o matching strip, pôdese definir mais claramente a CRM e o coeficiente de
recessão. De fato, pode-se observar para as bacias
onde foram aplicadas as três técnicas simultaneamente (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 determinados por Silva et al. (1994) para esta região a
partir de testes de aquífero (T = 25m2/dia), com
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Os resultados obtidos demonstraram que as
técnicas alternativas de determinação do fluxo de
base (via separação de hidrogramas) e do coeficiente de recessão (através de curvas mestras pelas técnicas matching strip e correlação) são coerentes com
os encontrados com o tradicional método de Barnes, 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 correlação.
A determinação do FBE e IFB, juntamente
com o coeficiente de recessão, permitiu a caracterização das condições do fluxo de base nas nove microbacias estudadas. A partir deste resultado (ou
seja, do conhecimento do comportamento hidrológico de cada microbacia) pôde-se, em trabalhos já
publicados (Costa, 2005; Costa & Bacellar, 2007;
Costa & Bacellar, 2009), prosseguir com a comparação entre as microbacias e averiguar a influência de
importantes variáveis (a saber, geologia, geomorfologia, processos erosivos e grau de preservação) no
potencial hídrico e no volume de reservas renováveis.
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 difusividade e a transmissividade média dos aquíferos das
respectivas microbacias (método indireto), mesmo
com séries fluviométricas curtas. Os dados de transmissividade estimados são coerentes com os esperados para os aquíferos da região.
Portanto, embora ainda pouco empregadas
no Brasil, as técnicas analisadas forneceram estimativas 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 disponibilidade 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 interconnection supports the indirect methods of hydrogeologic characterization, 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 discontinuous 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 interpretations 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, hydrodynamic parameters; hydrologic method.
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