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RESUMO
A abordagem atualmente adotada para o manejo de águas em meio urbano tem acarretado em prejuízos financeiros, ambientais, estéticos, à saúde e, sobretudo, à qualidade de vida da população. Em contrapartida, experiências recentes em outros países têm apresentado soluções mais aproximadas à sustentabilidade, por
meio de planejamento e de tecnologias que reconhecem ecossistemas como mecanismos de controle e tratamento de águas pluviais de forma difusa e integrada às demais atividades urbanas. Este artigo apresenta a abordagem de desenvolvimento urbano de baixo impacto, pontuando suas diferenças em relação às práticas
higienistas e compensatórias, por meio de revisão da literatura, além de traçar algumas perspectivas quanto à
sua implantação. Com base na avaliação, acredita-se ser possível aplicar técnicas sustentáveis, embora com esforço considerável para capacitação e emprego em larga-escala.
Palavras-chave: LID; drenagem urbana sustentável; low impact development.

(WSUD, sem tradução) e a abordagem britânica de
Sustainable Drainage Systems (SuDS).
O crescimento urbano de cidades brasileiras
encontra-se ainda alicerçada na impermeabilização
massiva de áreas e canalizações artificiais, ampliando
a escassez de água em função da baixa eficiência dos
sistemas hídricos, contaminações e baixo grau de
reaproveitamento de água. Na última década, no entanto, algumas poucas municipalidades começaram
a alterar sua forma de gerir o sistema de drenagem
para a utilização de estruturas de armazenamento,
casos, por exemplo, de Porto Alegre, São Paulo, Curitiba e Santo André.
Na cidade de Seattle (Washington, E.U.A.;
Kloss & Calarusse, 2006), por exemplo, um projetopiloto de reconstrução da 2ª avenida (200 m; Street
Edge Alternative Street Project) ganhou grande reconhecimento por reduzir 99% do escoamento superficial (Homer et al., 2004 apud Kloss & Calarusse, 2006) e promover ambiente mais convidativo à
população, pelo plantio de 100 árvores e 1100 arbustos integrados a dispositivos de controle de águas
pluviais e mudança para um traçado sinuoso da via,
reduzindo a velocidade de automóveis e conferindo
maior segurança, além de amenidades relacionadas
à presença da vegetação.

INTRODUÇÃO
A evolução do tratamento das águas urbanas
passa por três fases. No início do século XX, a política de saneamento básico consistia na evacuação de
efluentes urbanos o mais rápido possível para jusante na tentativa de minimizar a proliferação de doenças. No final da década de 60, tornaram-se evidentes
os impactos negativos desta estratégia, especificamente a degradação dos corpos d’água receptores e
os danos sociais (econômicos e culturais) provenientes das inundações. A partir destas observações, alguns países alteraram suas políticas de manejo de
águas por meio de investimentos significativos no
tratamento de esgoto e no controle de águas pluviais, aplicando, principalmente, estruturas de armazenamento. No final dos anos 90, a ciência passou a
reconhecer o papel do solo e da vegetação (sistemas
naturais de drenagem) no controle qualiquantitativo de águas pluviais, ao promover a infiltração, a evapotranspiração e o contato da água com
bactérias e plantas. Os sistemas que mais avançaram
neste sentido foram a abordagem americana de Low
Impact Development (LID, denominado no Brasil por
Desenvolvimento Urbano de Baixo Impacto), a abordagem australiana de Water Sensitive Urban Design
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vigorando - para a cidade de Belo Horizonte, o qual
sugeria a conservação do sistema natural de drenagem.
Atualmente, sistemas higienistas de drenagem são empregados em boa parte das municipalidades brasileiras (Tucci & Orsini 2005), embora não
trabalhem em sua plenitude de eficiência na depuração, além de provocar alterações no ciclo hidrológico, muitas vezes acelerando e ampliando o pico de
descarga superficial, além de aumentar o volume do
escoamento superficial, a duração e a freqüência de
inundações e diminuir a recarga subterrânea e a evaporação. Com esta abordagem, o que acaba por
ocorrer é (Baptista et al. 2005): (a) a transferência
do problema para áreas de jusante, implicando em
novas obras de ampliação do sistema com custos incrementais crescentes; (b) a falsa sensação de segurança na população com respeito às inundações,
culminando em grandes prejuízos à sociedade, e;
(c) a limitação de outros usos presentes ou futuros
da água em meio urbano.
Na tentativa de sanar boa parte das deficiências apresentadas pelos sistemas higienistas, são
desenvolvidos métodos compensatórios de manejo
de águas pluviais (também denominados Best Management Practices, BMPs; Urbonas & Stahre 1993) os
quais são constituídos de planejamento em escala de
bacia e da aplicação de dispositivos de armazenamento e infiltração (e.g. detenções, retenções, pavimentos permeáveis, microrreservatórios, valos e
trincheiras de infiltração). Tal abordagem passou a
ser recomendada mundialmente a partir da década
de 70, e no país - em alguns municípios brasileiros,
e.g. Porto Alegre, São Paulo - na última década.
No entanto, a ausência de controle adequado de resíduos sólidos urbanos, dos esgotos cloacais
e das cargas poluentes (na água e nos sedimentos)
presentes no escoamento de águas pluviais continua
a gerar inconvenientes no tocante à veiculação de
doenças e odor oriundos da retenção da água próxima à população. Estima-se (Niemczynowicz 1999)
que metade das doenças do mundo e aproximadamente 25 milhões de mortes/ano estão relacionados
ao impacto da poluição das águas. As diferenças sensíveis, quando comparadas à aplicação de sistemas
higienistas, dizem respeito à implementação de detenções (prática mais empregada no país como “solução” aos problemas da abordagem higienista) que:
(a) ameaçam a saúde da população — i.e. construção
de uma área de acúmulo de resíduos sólidos, sedimentos e água pluvial de qualidade nãorecomendável (Santos 2006); (b) acirram demandas
por espaço físico com outros setores de interesse da
sociedade (e.g. recreação, transportes); (c) deman-

Com base nos avanços observados em sistemas de LID, WSUD e SUDS, mostra-se imperativo
evoluir o planejamento e a gestão brasileira de águas
urbanas, especialmente as águas pluviais. Este trabalho apresenta a abordagem de desenvolvimento urbano de baixo impacto para o planejamento e manejo de águas, com enfoque especial às águas pluviais, além de avaliar perspectivas quanto à sustentabilidade.

EVOLUÇÃO DE SISTEMAS DE DRENAGEM
DE ÁGUAS PLUVIAIS
Os primeiros sistemas de drenagem de águas pluviais surgiram ainda na Idade Antiga, seguindo a reboque as técnicas de evacuação aplicadas
no setor de esgotamento cloacal, na tentativa de
amenizar inconvenientes (Baptista et al. 2005). Sem
a devida manutenção dos sistemas, todos os tipos de
resíduos e dejetos passaram a ser lançados em áreas
abertas e corpos hídricos, configurando o conceito
conhecido como “tout à la rue”.
No século XVIII, constatou-se na Itália que
as águas de terra úmida e zonas alagadiças influenciavam na mortalidade de pessoas e animais (Silveira
2000). Isto rapidamente foi considerado na Alemanha e na Inglaterra, e mais tarde na França, desencadeando um processo de extinção de terras úmidas
como medida de saúde pública. Com o aumento das
aglomerações urbanas a partir do século XIX e o avanço no conhecimento das áreas de microbiologia
e epidemiologia, evidenciou-se o papel sanitário de
águas pluviais como transmissor de doenças, contribuindo para uma mudança de concepção das relações entre urbanismo e águas urbanas, levando ao
conceito higienista de drenagem. A abordagem higienista é caracterizada pela evacuação rápida das
águas pluviais e servidas, por meio de impermeabilização de áreas e sistemas de condutos artificiais
(“tout à l’égout”). A necessidade de proteção do meio
ambiente receptor destes lançamentos levou ao emprego de estações de tratamento para minimizar
contaminações.
Já no fim do século XIX, o engenheiro Saturnino de Brito (Silveira 2000), diferentemente da
prática recomendada, apresentava argumentos em
favor do sistema separador absoluto (redes de condutos separados para esgotos pluviais e cloacais),
adequando técnicas de drenagem ao comportamento da precipitação em regiões tropicais e inovando
ao apresentar projeto - que infelizmente acabou não
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mimetizar o comportamento hidrológico natural em
configurações residenciais, comerciais e industriais.
A estratégia avançou principalmente no manejo de
águas pluviais, apresentando ênfase na utilização de
ecossistemas naturais como infra-estrutura, por meio
de conservação e aproveitamento de características
de solo e vegetação. Aplicações desta abordagem são
encontradas em muitas regiões dos Estados Unidos,
no Canadá e na Europa, sendo capaz de atender aos
critérios estabelecidos em certificações ambientais
para edificações quando devidamente empregada.

dam capacitação geral (profissionais e população)
para projeto e convivência, e; (d) podem ampliar
inundações, quando a superposição de descargas
acontece pela ausência de controle interligado de
liberação de água dos reservatórios individuais
(Faulkner 1999). Mesmo países desenvolvidos não
conseguem suprir as necessidades de investimento
em infra-estrutura, somente pela utilização de estruturas corretivas de armazenamento e infiltração (Niemczynowicz 1993).
Na última década, busca e avaliação de técnicas e dispositivos de manejo sustentável foram aceleradas em virtude da demanda por soluções que
apresentem maior respeito às questões ambientais,
frente à ameaça a corpos hídricos de alto interesse
de conservação ambiental, e.g. Puget Sound nos Estados Unidos (Washington; PSAT & WSU, 2005) e
um aqüífero de boa qualidade próximo à terra úmida na região de Swan Coastal Plain na Austrália
(Perth; Hedgcock & Mouritz 1995). Nestas regiões,
iniciativas denominadas LID e WSUD têm sido aplicadas, apresentando abordagens bastante parecidas
com foco no tratamento do escoamento pluvial em
pequena escala, próximo à sua fonte, reaproximando novamente o urbanismo às águas urbanas. Dentre as abordagens, LID foi estudado de forma significativa, inclusive com a realização de congressos e
elaboração de manuais específicos, merecendo observação especial quanto à sua viabilidade de aplicação no país, uma vez que tem apresentado bons resultados quanto à preservação de áreas, manutenção
de processos hidrológicos, eficiência de tratamento
de águas pluviais, redução de despesas em sistemas
de drenagem, integração com outras atividades de
interesse da sociedade e aceitação popular de medidas.
No Brasil, o Ministério das Cidades tem estimulado sua utilização para implantação e ampliação de sistemas de drenagem urbana sustentáveis,
conforme descrito no manual para apresentação de
propostas municipais (Brasil 2006).

Princípios
LID assenta-se sobre os seguintes elementoschave (USDoD 2004):










DESENVOLVIMENTO URBANO DE BAIXO
IMPACTO

Conservação — Preservação de vegetação e
solo nativos, minimizando o emprego de áreas impermeáveis e permitindo a manutenção de caminhos naturais de drenagem;
Projetos locais únicos — Elaboração de projetos que respeitem peculiaridades locais
naturais e assegurem a proteção de toda a
bacia, em detrimento a padronizações;
Direcionar escoamento para áreas vegetadas
— Encorajar infiltração e recarga de aqüíferos, terras úmidas e riachos, aproveitando
controle e tratamento realizados naturalmente;
Controles distribuídos de pequena-escala —
Empregar técnicas de manejo hídrico o
mais próximo possível da fonte de geração
de excedente de escoamento, de forma integrada ao ambiente, para mimetizar processos hidrológicos naturais;
Manutenção, prevenção à poluição e educação — Trabalhar a educação e envolvimento
público (inclusive de profissionais) objetivando a redução de cargas de poluentes e o
aumento da eficiência e longevidade de sistemas de drenagem, exonerando o poder
público.

Busca-se, portanto, a conservação qualiquantitativa de processos hidrológicos ao minimizar
e mitigar efeitos da ação antrópica pelo desenvolvimento de paisagens multifuncionais que considerem
planejamento hidrológico, prevenção à poluição e
preservação de recursos naturais. O diferencial da
estratégia de LID encontra-se na integração com outros setores de interesse da sociedade via planejamento da bacia e do empreendimento e aplicação

Desenvolvimento Urbano de Baixo Impacto
(uma tradução livre de LID) surgiu na década de 80
como uma estratégia de manejo de águas (pluviais e
servidas; USEPA 2000) por meio do emprego de
planejamento multi-disciplinar integrado a práticas
de tratamento e controle em pequena-escala para
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de dispositivos de manejo integrado, viabilizando
perturbação mínima de processos naturais e provimento de amenidades à população.

Planejamento



O planejamento de controle de escoamento
com vistas à manutenção ou à recuperação de funções hidrológicas, sob a abordagem de LID, realizase em âmbito de bacia (ou sub-bacia), considerando
informações atuais de topografia, solo, hidrologia,
vegetação e habitat, zoneamento e uso do solo, vias
de acesso à área em estudo e proximidade a serviços
(e.g. hospitais, supermercados). Esta base de referência, que auxilia na identificação de áreas de preservação, solos mais permeáveis e vegetação de interesse especial, serve ao delineamento de metas e ao
estabelecimento de indicadores a serem utilizados
no monitoramento que subsidiará o manejo adaptativo de águas. Os processos hidrológicos no ambiente em seu estado natural, i.e., estado não-perturbado
por intervenção humana, podem servir de referência para definição de metas ambientais demandando
para isto informações de passado remoto de solo (uso e ocupação), topografia, vegetação e hidrografia.
O planejamento de empreendimentos, de
forma similar ao de bacia, considera as diferentes
áreas de interesse utilizando a hidrologia como estrutura integradora (PGDER 1999). Como exemplo,
o projeto de um condomínio residencial deve buscar acomodar residências, mas também providenciar
estética agradável, segurança para seus usuários, áreas para lazer e recreação, com aproveitamento dos
recursos naturais e energéticos, e manutenção de
processos naturais e sócio-culturais. LID recomenda
o planejamento de sistemas de águas pluviais na fase
inicial do projeto do empreendimento, por meio
das seguintes etapas (PSAT & WSU 2005):














Identificação de regulamentações, como as
de zoneamento e uso do solo, aplicáveis ao
desenvolvimento (uma reforma de edificação pode ser entendida como um desenvolvimento no sentido sócio-ambiental);
Identificação e estabelecimento dos limites
de perturbação do solo e vegetação, respeitando áreas mínimas exigidas para ruas, elementos estruturais, edificações, paisagismo e manuseio de equipamentos;
Minimização da movimentação de terra, pela orientação do maior eixo da edificação ao
longo de contorno topográfico para reduzir
nivelamento (corte e aterramento) do solo;
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Aproveitamento das características locais de
solo e vegetação, lotando deposição de materiais e construção em solos menos permeáveis, preservando e utilizando solos permeáveis para infiltração;
Uso da drenagem/hidrologia como elemento de projeto, sugerindo localização ótima
para áreas de construção, parques e áreas
esportivas;
Minimização de áreas impermeáveis efetivas
(largura de vias, comprimento de acessos
residenciais), i.e., que não são controladas
ou drenadas para áreas permeáveis, e de
fluxo superficial concentrado pela redução
de estruturas de condução de águas (canos,
sarjetas e meios-fios) e direcionamento para
fluxo raso de superfície;
Elaboração de planejamento integrado preliminar para avaliar a efetividade do empreendimento em controlar águas pluviais e
produção de sedimentos, além de estimar a
necessidade de adoção de práticas de manejo;
Completar o planejamento pela seleção de
dispositivos multifuncionais e, em último
caso, adoção de técnicas de controle como
armazenadores artificiais, respeitando limitações locais de espaço físico, solo, declividade, nível do freático/leito rochoso e proximidade a fundações de edificações.
Em áreas residenciais, a malha viária é a
principal responsável por aumento de volume e carga de poluentes de origem difusa
(PSAT & WSU 2005). Para áreas comerciais
(PSAT & WSU 2005), telhados e estacionamentos são os maiores contribuintes pela
acumulação de cargas de poluentes de deposição atmosférica e emissões veiculares
(hidrocarbonetos de petróleo e metais traço
como cádmio, cobre, zinco e chumbo). Para
minimizar as áreas impermeáveis e facilitar
o controle dos efluentes gerados, aconselhase (PSAT & WSU 2005):
Utilizar caminhos e áreas verdes que servem
tanto à infiltração de águas pluviais quanto
à promoção de caminhadas, passeios de bicicleta e acesso ao trânsito e serviços;
Eliminar ou reduzir onde possível os cruzamentos de vias por meio da ampliação de
quarteirões;
Limitar calçadas a um lado da via, de preferência separadas desta por vegetação;
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Dispositivos de controle de águas pluviais

Dispor vagas de estacionamento em diagonal, o que minimiza a largura da vaga de 5 a
10%;
Privilegiar projeto de malha viária de maneira a evitar ruas sem saída para minimizar
áreas impermeáveis. Onde inevitável, empregar retornos com área interna capaz de
controlar suas águas pluviais;
Usar materiais permeáveis em vias de acesso
em residências e estacionamentos (ao menos nas vagas utilizadas em momentos de
pico de demanda);
Incentivar acordos cooperativos para compartilhamento de áreas de estacionamento,
técnica desejável em estabelecimentos com
horários diferentes de funcionamento (e.g.
igreja e repartição pública).
Adicionalmente, O controle de erosão e sedimentação, processos que influenciam diretamente a qualidade das águas pluviais e a
fertilidade do solo, pode ser facilitado pela
observação de algumas práticas simples
(PSAT & WSU 2005):
Priorizar atividades de movimentação de
terra (limpeza e nivelamento) e construção
pesada em períodos de estiagem;
Seqüenciar atividades construtivas, buscando finalizar operações em uma área para iniciar em outra, reduzindo a atividade de
equipamentos e os danos a áreas de proteção de solo e vegetação;
Estabelecer controles de erosão e sedimentação antes e imediatamente após as atividades de limpeza e nivelamento;
Cobrir materiais construtivos em períodos
chuvosos.
Um estudo preliminar (Souza et al. 2011)
do impacto de adoção de dispositivos recomendados em manuais de LID (minimização de impermeabilização, biorretenções e
valos de infiltração) em um condomínio
(1,5 ha) apresenta o procedimento de planejamento do sistema de drenagem para as
condições de clima e solo da zona sul de
Porto Alegre. No estudo, sugere-se a possibilidade de controlar tempo e vazão de pico,
volume e duração do escoamento para
magnitudes observadas quando da simulação numérica de um evento de precipitação
de 1 hora e 10 anos de recorrência sobre
cobertura de floresta esparsa.
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Práticas de manejo integrado (uma tradução livre de Integrated Management Practices,
IMPs) são ferramentas utilizadas em LID
para tratamento de qualidade e quantidade
de águas pluviais. O diferencial está no provimento de amenidades paisagísticas e no
controle integrado (ao harmonizar funções
variadas em ambiente comum), havendo
aproveitamento e incentivo a dispositivos
com estas características (e.g. pavimentos
permeáveis e telhados verdes). IMPs são caracterizados pelo emprego de vegetação
(e.g. fitorremediação) para interceptar, evaporar, armazenar, absorver e infiltrar água,
nutrientes e sedimentos. IMPs artificiais se
limitam à reservação e ao aproveitamento
de água (e.g. cisternas), e à adaptação de estruturas para mínima perturbação ao sistema de drenagem natural (e.g. pavimentos
permeáveis, telhados e fundações verdes).
No entanto, em virtude de limitações/restrições locais à aplicação de IMPs,
dispositivos convencionais podem ser necessários para complementar o controle, sendo
aconselhável o emprego de estruturas de fácil manutenção e que resultem em benefícios adicionais, como espaço para recreação. Em seguida, apresenta-se uma descrição breve de IMPs e precauções para a seleção das espécies vegetais e de dispositivos,
havendo maior detalhamento quanto a dimensionamento, desempenho, instalação,
custo e manutenção no manual elaborado
para a região de Puget Sound (Washington,
E.U.A.; PSAT & WSU 2005).
Preparo de solo — Práticas paisagísticas usuais não encorajam a preparação adequada
de áreas de plantio para readquirir benefícios hidrológicos do solo natural (PSAT &
WSU 2005). Como resultado, solos em áreas
abertas podem gerar escoamento de forma
similar a áreas impermeáveis. A incorporação de matéria orgânica derivada de compostagem ou húmus (de solo local ou importado), quando adequadamente implementado e mantido, providencia serviços
ambientais, incluindo: redução de 50% de
escoamento (Kolsti et al. 1995 apud McDonald 2001); redução de erosão; aumento de
filtração de sedimentos, adsorção e biofiltragem de poluentes; aumento da taxa de
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crescimento de plantas, resistência a doenças, estética paisagística; melhoria da retenção de umidade do solo e redução de demanda por manutenção, i.e., irrigação, fertilizantes e pesticidas. A produção de compostagem — pela reciclagem de resíduos de
comida, jardinagem, cultivo agrícola, atividades construtivas (entulhos) e tratamento
de efluentes (lodo) — integra atividades, auxiliando a fechar ciclos.
Biorretenção — LID foi inspirado em resultados positivos obtidos de um experimento
aplicado no início da década de 90 no condado de Prince George (Maryland, E.U.A.;
USEPA 1999a), no qual se buscava avaliar a
eficiência de características naturais no controle de águas pluviais. O experimento denominado biorretenção consiste de uma
depressão rasa com solo preparado para o
plantio (ver descrição do item anterior) de
uma diversidade de espécies, dimensionada
para receber o escoamento de uma pequena área. Em biorretenções usualmente em
formato de célula ou de valo, plantas, solo e
microorganismos realizam processos físicos,
químicos e biológicos removendo poluentes
e controlando águas pluviais. O emprego de
uma faixa de vegetação no entorno deste
dispositivo é aconselhado para a retenção
de sedimentos. Drenos subjacentes para outros dispositivos são utilizados (PSAT &
WSU 2005) quando instalada na proximidade de infra-estrutura sensível (e.g. fundação não-impermeabilizada), aplicação em
áreas onde efluentes com alta carga de poluente é lançada (e.g. postos de combustível) ou solo subjacente apresenta baixa taxa
de infiltração ou alto nível do lençol freático.
Telhados verdes — As primeiras companhias
especializadas na implantação de telhados
verdes surgiram no fim da década de 50 na
Alemanha e na Suíça (PSAT & WSU 2005).
Dentre as vantagens apresentadas por estes
dispositivos constam (Grant et al. 2003 apud
PSAT & WSU 2005) a melhoria de eficiência energética, da qualidade do ar (retenção
de até 85% da poeira; PGDER 1999) e da
estética, redução de temperatura e barulho,
controle de águas pluviais e aumento da vida útil do telhado. A diversidade de opções
de configuração de telhados verdes (e.g., inclinação de até 40o) facilita a sua implanta-
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ção em proporções crescentes (em 2003,
13,5 milhões de m² foram instalados na Alemanha; Grant et al. 2003 apud PSAT &
WSU 2005), podendo classificá-los em duas
categorias: leves e pesados. Telhados pesados são dimensionados com perfil de solo
profundo (≥ 15 cm), possibilitando o plantio de arbustos e árvores e caminhadas. Telhados leves são mais comumente empregados, contendo perfis de solo rasos (2,5 a
12,5 cm) e plantas adaptadas às condições
de telhados. Com carga variando de 75 a
250 kg/m² para perfis de solo de 2,5 a 12,5
cm, telhados têm sido instalados em reformas nos E.U.A. com pouco ou nenhum reforço estrutural, mostrando ser, para a região, o de 7,5 cm mais vantajoso numa avaliação custo-benefício ambiental e estética
(Miller 2002 apud PSAT & WSU 2005). Cunha & Mendiondo (2004) realizaram estudo
com telhados leves (11,76 m²) na cidade de
São Carlos (SP), obtendo amenização térmica e economia de custo de instalação (R$
8,49/m²), quando da sua comparação com
telhado cerâmico apoiado em laje.
Pavimentos permeáveis — Estudos com pavimento permeável iniciaram-se nos anos
1945-1950 na França (Azzout et al. 1994).
Este dispositivo consiste da utilização de
concreto/pavimento poroso ou blocos de
concreto vazados em sua camada superior,
uma camada de base (normalmente brita) e
uma manta geotêxtil para impedir a migração de material entre camadas. Outros materiais como anéis de plástico para a camada
base ou reservatório podem ser também aplicados, os quais apresentam (Azzout et al.
1994) maior capacidade de armazenamento, sem aumento da espessura e do peso da
camada, e boa resistência à compressão. Áreas de tráfego de pedestres, ciclistas e veículos leves (e.g. calçadas, estacionamentos e
vias residenciais e internas a empreendimentos) são preferencialmente escolhidas
para implantação de pavimentos permeáveis, recomendando-se evitar o direcionamento de escoamento de outras áreas para
o pavimento, para que o aporte de sedimentos não venha a colmatá-lo. No entanto, algumas aplicações com asfalto poroso em via
expressa próximo à Phoenix (Arizona,
E.U.A.) e com concreto permeável/bloco
vazado em áreas industriais sujeitas a tráfego
de veículos pesados provaram ser estrutu-
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ralmente eficientes (Hossain et al. 1992 apud
PSAT & WSU 2005). Além do controle
quantitativo e qualitativo de águas pluviais,
pavimentos permeáveis apresentam a vantagem (USEPA 1999b) de aumentar a segurança e conforto em vias pela diminuição de
derrapagens e ruídos. Estudo com asfalto
poroso e bloco vazado em Porto Alegre (Acioli 2005) comprovou a eficiência hidráulica (coeficiente de escoamento de 5% e
2,3%, respectivamente) dos pavimentos
permeáveis, bem como, custos 21% superiores para o asfalto poroso com relação ao
comum para uma área de 132 m².
Coletores de água de chuva — O aproveitamento de água de chuva oportuniza o aumento da eficiência hídrica no empreendimento, exonerando o poder público ou a
concessionária pelo serviço de abastecimento do volume captado. Dentre as alternativas
empregadas por LID para coleta e armazenamento de água de chuva encontram-se
cisternas, barris de chuva e adaptações de
pavimentos permeáveis, telhados verdes e
biorretenções (as que apresentam drenos
subjacentes). A experiência com O uso de
cisternas, especialmente na região Nordeste
do país (Brasil 2007) pode facilitar o desenvolvimento de mecanismos para incentivo,
dimensionamento e construção.
Fundações verdes — Escavação e movimentação de equipamento pesado compactam o
solo e degradam a capacidade de infiltração
e armazenamento de água. Fundações verdes podem se apresentar como pilares ou
muros (usualmente de concreto), ancorados ao solo por pinos (em concreto, aço ou
madeira) protegidos de corrosão. Desta
forma, minimizam a perturbação do solo e
permitem que águas pluviais escoem por
caminhos sub-superficiais naturais, poupando recursos e tempo pela diminuída necessidade de manejar a terra e elaborar medidas para mitigar o efeito de fundações convencionais, que acabam represando águas
subterrâneas (Palazzi & Gagliano 2001). Este dispositivo pode ser empregado em configurações residenciais ou comerciais com
até 3 pavimentos, decks, calçadas, pátios.
Para a construção de conjuntos habitacionais, as fundações se apresentam econômicas, enquanto no estudo desenvolvido para
uma residência simples unifamiliar, o custo
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de implantação deste dispositivo foi 5% superior ao convencional (PSAT 2003). Este
dispositivo ainda não foi trabalhado no Brasil, tendo potencial para reproduzir o sucesso obtido nos E.U.A. entre o setor público e
o privado na busca por soluções verdes.
Seleção de espécies vegetais — A definição
de espécies a serem plantadas, tanto nas
IMPs como em outras partes do empreendimento, deve observar as características locais de solo, clima, hidrologia e sucessão vegetal. Espécies nativas têm prioridade de escolha, por estarem bem adaptadas aos condicionantes locais, minimizando esforços
para sua manutenção. Na Austrália, por exemplo, incentivos econômicos têm servido
para alterar o padrão de gramados europeus (atualmente 80% da água reservada
para uso urbano) por jardins de plantas nativas que apresentam maior economia hídrica (Arthington & Pusey 2003). Aconselha-se ainda a utilização de uma diversidade
de espécies, dado que plantas diferentes apresentam funções diferentes (Zalewski et
al. 2003). Por exemplo, grama é um ótimo
filtro para matéria em suspensão e nutrientes de escoamento superficial, mas não apresenta o mesmo potencial que árvores para interceptar, reter e evaporar água.
Seleção de dispositivos — IMPs apresentam
fácil adaptação para todo tipo de empreendimento, por sua característica de microgestão e abordagem integrada aos processos
rotineiros locais. Múltiplas combinações
podem ser formuladas para controlar a drenagem em cada empreendimento, o que facilita a concepção de sistemas. Algumas precauções devem ser tomadas, no entanto, para evitar que seu desempenho e o de estruturas adjacentes sejam comprometidos ou
que a saúde da população fique ameaçada
pela ausência de cuidados quanto à qualidade da água a ser aproveitada. Assim, o
dimensionamento de IMPs que estimulam a
infiltração deve (a) guardar distância do
mais alto nível sazonal do lençol freático,
(b) evitar que contaminantes sem tratamento sejam diretamente lançados e (c) preservar estruturas enterradas, e.g., fundações. O
dimensionamento de estruturas de coleta
de água de chuva deve considerar sua potencial má qualidade relacionada (a) à primeira parcela de escoamento (água de lava-
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passivo social e ambiental das práticas vigentes, reformulando-as. Buscando servir a este propósito, apresentou-se neste artigo uma estratégia de manejo
de águas urbanas que corrobora com a mudança para a filosofia “fazer o trabalho certo”, sugerida por Falkenmark & Folke (2002), em detrimento a “fazer corretamente o trabalho”, avançando na discussão acerca
das perspectivas para sua implementação.
A grande vantagem das técnicas de desenvolvimento urbano de baixo impacto encontra-se na
possibilidade de gerenciar águas urbanas de forma
integrada às atividades locais, com mínimo dano
ambiental e à saúde da população, além de ser financeiramente mais acessíveis e de mais fácil conscientização popular pela simplicidade e proximidade às atividades rotineiras da população. Interessa,
portanto, estimular reformas para a aplicação de
LID, principalmente em regiões onde se utilizam estruturas voltadas apenas ao controle da drenagem,
i.e., estruturas não-integradas às atividades locais.
Com isto, a idéia de que a construção de estruturas
de drenagem representa ônus adicional a empreendedores passa a ser diminuída.
Além disto, enfatiza-se que todo dispositivo
apresenta capacidade limitada de controle de escoamento em função da definição do evento de projeto. Desta forma, a ausência de obra física pode auxiliar na minimização de danos pela convivência com
eventos pluviométricos.
Cabe ressaltar, no entanto, o risco que se incorre ao incentivar a aplicação de técnicas que conduzem à infiltração, potencializando uma falsa sensação de controle em razão de possível contaminação do solo e das águas subterrâneas. Com isto, mostra-se importante drenar apenas efluentes de qualidade assimilável para áreas vegetadas, direcionando
efluentes de pior qualidade para seu tratamento.

gem) de telhados e pavimentos e (b) à proximidade de região de densa urbanização/industrialização e seu efeito na qualidade de água precipitada.

PERSPECTIVAS
O lançamento do programa “Drenagem Urbana Sustentável” pelo Ministério das Cidades (Brasil, 2006), apoiando municipalidades que utilizarem
técnicas de LID na elaboração/ampliação de seus
sistemas de drenagem, deveria impulsionar o emprego desta técnica em escala nacional e impelir à
reformulação de mecanismos institucionais e à capacitação geral (profissionais e usuários). O alcance
destes objetivos, no entanto, é refém da capacidade
gerencial para a adoção de LID. A construção da base de referência, atividade inicial para implementação de LID, necessita ser trabalhada, o que aproximaria profissionais dos diferentes campos de atuação do sistema público e direcionaria a definição de
metas de controle de águas pluviais.
Sugere-se que vantagens ambientais, sociais
e financeiras, tanto na construção do empreendimento quanto na sua utilização, devem conduzir à
aceitação e busca popular por LID, quando da difusão de sua filosofia e dos resultados obtidos por seus
projetos. Mostram-se como argumentos sólidos para
aplicação de LID a potencial diminuição de ameaças
à saúde da população em função da redução de alagamentos urbanos e de detenções, assim como pela
melhoria da qualidade de águas pela redução do
aporte de resíduos sólidos, nutrientes (especialmente nitrogênio e fósforo) e sedimentos a sistemas hídricos, bem como dos custos associados aos prejuízos dos eventos de inundação e mesmo de atividades
de mitigação dos impactos de práticas correntes. Paralelamente, incentivos ao controle de águas pluviais
podem ser trabalhados, como punição (e.g. taxação)
a empreendimentos pouco efetivos e/ou premiação
aos empreendimentos bem-sucedidos (e.g. implantação de certificação ambiental a edificações).
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Low Impact Urban Development: Planning and
Green Technologies for Sustainability of Urban Waters
ABSTRACT
The current approach to Urban Water Management, especially in South American countries, causes financial, environmental, aesthetic and health losses and
above all impairs quality of life. On the other hand, some
developed countries have been practicing sustainable solutions through planning and the use of green technologies.
This paper presents the low impact development strategy,
assessing its evolution compared to pipe and detention systems, through a review of literature, including an analysis
of prospects. This assessment shows that low impact development is feasible, although it may require considerable efforts especially for large-scale application.
Key-words: LID, Low Impact Development, Sustainable
Urban Drainage.
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RESUMO
Esse trabalho realiza uma compilação conceitual acerca da caracterização e distinção dos aspectos jurídicos e físicos
das águas minerais e das águas subterrâneas, com o objetivo de explorar os pontos controvertidos dessa distinção, a fim de
orientar o processo da gestão integrada de recursos hídricos sob o ponto de vista institucional. Realizou-se uma pesquisa
bibliográfica e documental acerca dos principais textos legais nacionais que propiciam essa distinção, bem como da delimitação e abrangência dos direitos minerários e do direito das águas, como forma de oferecer contributos à eficiente institucionalização do processo de gestão do bem jurídico água no contexto brasileiro. Aspectos das competências dos respectivos órgãos de
gestão são levantados verificando-se os possíveis pontos de conflito e convergência.
Palavras-chave: Direito de águas, águas minerais, águas subterrâneas.

INTRODUÇÃO

DISTINÇÃO E CARACTERIZAÇÃO
JURÍDICA DAS ÁGUAS DOCES NO BRASIL

Este trabalho visa a analisar aspectos legais e
institucionais que permitem distinguir características da gestão de águas subterrâneas e das águas minerais, que, apesar de aparentemente provenientes
da mesma fonte de exploração comum, possuem
regimes diferenciados de caracterização jurídica, o
que afetará essencialmente a natureza da sua gestão.
Procurou-se compilar conceitos acerca da
caracterização e distinção dos aspectos jurídicos e
físicos das águas minerais e das águas subterrâneas,
com o objetivo de explorar os pontos controvertidos
dessa distinção, a fim de orientar o processo da gestão integrada dos recursos hídricos sob o ponto de
vista institucional.
Realizou-se uma pesquisa bibliográfica e documental acerca dos principais textos legais nacionais que propiciam essa distinção, bem como da
delimitação e abrangência dos direitos minerários e
do direito das águas, como forma de oferecer contributos à eficiente institucionalização do processo
de gestão do bem jurídico água no contexto brasileiro.

Linhas gerais da gestão de águas doces
No que se refere à legislação infraconstitucional específica sobre águas a Lei nº 9.433/97 regulamenta o artigo 21, inciso XIX, da Constituição
Federal, estabelecendo a competência da União
para instituir a Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) e o Sistema Nacional de Gerenciamento dos Recursos Hídricos (SINGREH).
A Lei nº 9.433, de janeiro de 1997, institui a
água como sendo um recurso natural limitado e
dotado de valor econômico. Esse diploma legal emergiu em período em que os instrumentos econômicos tiveram destaque ampliado em relação a
alternativas de controle e regulação. A referida lei
baseia-se nos seguintes fundamentos, entre outros:
“a água é um bem de domínio público; a água é um
recurso natural limitado, dotado de valor econômico; a gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo das águas;” (art. 1º) (Brasil, 1997).
No aspecto da fundamentação de uma política que inclui elementos de prevenção de danos
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I.

futuros, encontra-se referência aos objetivos da PNRH, como: “assegurar à atual e às futuras gerações a
necessária disponibilidade de água, em padrões de
qualidade adequados aos respectivos usos; a utilização racional e integrada dos recursos hídricos, incluindo o transporte aquaviário, com vistas ao desenvolvimento sustentável; a prevenção e a defesa contra eventos hidrológicos críticos de origem natural
ou decorrentes do uso inadequado dos recursos
naturais.” (art. 2º) (Idem). Assim, dispõe a legislação
federal que disciplina a gestão dos recursos hídricos,
encabeçada pela Lei n 9.433/97 (Brasil, 1997):

II.

III.

IV.

Art. 30. Na implementação da Política Nacional de
Recursos Hídricos, cabe aos Poderes Executivos
Estaduais e do Distrito Federal, na sua esfera de
competência:
I.

II.
III.

IV.

Águas Subterrâneas - as águas que ocorrem
naturalmente ou artificialmente no subsolo;
Águas Meteóricas - as águas encontradas na
atmosfera em quaisquer de seus estados físicos;
Aqüífero - corpo hidrogeológico com capacidade de acumular e transmitir água através dos seus poros, fissuras ou espaços resultantes da dissolução e carreamento de materiais rochosos;
Corpo Hídrico Subterrâneo - volume de água armazenado no subsolo. (CNRH,
2001a).

Entende-se, entretanto, como definição de
água subterrânea mais completa, aquela de Albuquerque e Rêgo (1998) e de Albuquerque (2007):
“água subterrânea é aquela que ocorre e que circula em
profundidade preenchendo poros de naturezas diversas
(vazios entre grãos, fraturas, falhas e fissuras abertas,
cavidades cársticas, juntas entre camadas ou entre colunas
de rochas vulcânicas, etc.) e/ou que aflora e circula em
superfície formando lagos, lagoas ou constituindo o escoamento de base da rede hidrográfica superficial”.
As águas minerais, por sua vez, são aquelas
que em geral atingiram profundidades maiores que,
por isto, se enriqueceram em sais, adquirindo novas
características físico-químicas, como, por exemplo,
pH mais alcalino e temperatura maior. Logo, as
águas minerais, por sua composição química ou
características físico-químicas são diferenciadas, uma
vez que são enriquecidas em sais obtidos das rochas
e sedimentos por onde percolaram ao longo do
tempo. Desse modo, a água que possui determinadas propriedades físico-químicas que permitem
identificá-la como mineral é tratada pelo direito
como um minério, e sua exploração está sujeita ao
controle ambiental em função das peculiaridades da
exploração, como assim está qualquer modalidade
de água subterrânea, em razão de deterem as características de afetação de aquíferos, que podem sofrer
prejuízos com a sobre-exploração.
Segundo o Código de Águas do Brasil em
seu artigo 1°, águas minerais naturais "são aquelas
provenientes de fontes naturais ou de fontes artificialmente captadas que possuam composição química
ou propriedades físicas ou físico-químicas distintas
das águas comuns, com características que lhes confiram uma ação medicamentosa" (Brasil, 1945).
Apesar de a Constituição Federal manter como bens
da União os recursos minerais, no artigo 23, essa
competência é dividida entre a União, os Estados e o
Distrito Federal (Brasil, 1988).

outorgar os direitos de uso de recursos hídricos e regulamentar e fiscalizar os seus usos;
realizar o controle técnico das obras de oferta hídrica;
implantar e gerir o Sistema de Informações
sobre Recursos Hídricos, em âmbito estadual e do Distrito Federal;
promover a integração da gestão de recursos hídricos com a gestão ambiental.

A legislação reguladora do setor de águas é
fundamental para o desenvolvimento estrutural do
país, o que justifica o aprofundamento teórico das
questões ligadas ao meio-ambiente e à gestão deste
recurso natural. Residem nestas considerações, a
possibilidade de o leque de aspectos abrangido pelo
uso da água e seu disciplinamento, em consonância
com o princípio legal que determina o seu uso múltiplo — dessedentação, saneamento, consumo humano, produção de bens, etc. — reclamar uma análise focada inicialmente nos aspectos legais, especificamente à configuração da água como bem público
e como recurso natural limitado, de valor econômico (Brasil, 1997). A lei não faz distinções no tocante
à gestão de águas doces superficiais e subterrâneas.
A aquisição de direitos sobre a exploração
de águas subterrâneas
A resolução do Conselho Nacional de Recursos Hídricos - CNRH - nº 15/2001 assim define as
águas subterrâneas, águas meteóricas, aquífero e
corpo hídrico subterrâneo:
Art. 1° Para efeito desta resolução consideram-se:
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Nos termos da lei brasileira, a aquisição de
direitos minerários para o particular que deseje
realizar a exploração de águas minerais se dá mediante a emissão de uma Portaria de Lavra pelo Departamento Nacional de Produção Mineral
(DNPM), com base no Código de Mineração (Brasil,
1967), no Código de Águas Minerais (Brasil, 1945) e
nas Portarias 222/1997 e 231/1998 do DNPM. A
legislação também exige o licenciamento ambiental,
ao encargo dos órgãos ambientais estaduais. A Portaria de Lavra é o documento que habilita ao particular para a exploração dos recursos naturais dessa
natureza, através da cessão de direitos minerários.
Para as águas subterrâneas não classificadas
como minerais, o processo de exploração deve ser
precedido pela outorga do direito de uso, e demais
instrumentos consentâneos de gestão, tratados mais
adiante neste texto.

indeferimento do requerimento ou extinção do
título de pesquisa ou de lavra de água mineral, termal, gasosa, potável de mesa ou destinada a fins
balneários, por qualquer motivo, o órgão gestor de
recursos minerais deverá comunicar o fato ao órgão
gestor de recursos hídricos.”, CNRH (2007).
Não há, portanto, nenhuma incompatibilidade entre o processo de concessão do direito de
lavra e a outorga do direito de uso da água, explorado mais adiante, nem tampouco óbice à caracterização e preenchimento dos requisitos do licenciamento ambiental das atividades de exploração da
água mineral, com a expedição das respectivas licenças.

O processo de obtenção da cessão
de lavra no DNPM

O processo de outorga dos direitos de uso da água

Segundo o artigo 10 do Código de Águas
Minerais (Brasil, 1945), “Art. 10 - A lavra de uma
fonte de água mineral, termal, gasosa, potável de
mesa ou destinada a fins balneários, será solicitada
ao Ministro das Minas e Energia”, através do DNPM,
que será o cessionário dos direitos de lavra. Com a
edição da Resolução nº 76 do CNRH (2007), o processo autorizativo deve ser complementado nos seguintes termos:

A outorga do direito de uso dos recursos hídricos é o instrumento pelo qual o poder público
atribui ao interessado, público ou privado, o direito
de usar privativamente o recurso hídrico. Constitui
um dos instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos previstos na Lei nº 9.433/97 e tem como objetivo assegurar o controle qualitativo e quantitativo dos usos da água e o efetivo exercício dos
direitos de acesso à água. Assim se refere a legislação
federal sobre o tema:

A GESTÃO DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS
MEDIANTE OS INSTRUMENTOS DA PNRH

Art. 10. Após a concessão da Portaria de Lavra, o
órgão gestor de recursos minerais encaminhará ao
órgão gestor de recurso hídrico competente, no
mínimo, as seguintes informações:

Art. 5º São instrumentos da Política Nacional de
Recursos Hídricos:

I.
II.
I.
II.

III.
IV.

V.
VI.

projeto do sistema de captação;
estudos analíticos da água mineral, termal,
gasosa, potável de mesa ou destinada a fins
balneários previstos no Decreto-Lei nº
7.841, de 1945;
localização geográfica dos poços ou fontes;
balanço hídrico do empreendimento, ensaio de bombeamento dos poços e sua interpretação, quando houver;
vazão constante no relatório final de pesquisa aprovado;
área ou perímetro de proteção da fonte.

III.
IV.
V.
VI.

os Planos de Recursos Hídricos;
o enquadramento dos corpos de água em
classes, segundo os usos preponderantes da
água,
a outorga dos direitos de uso de recursos
hídricos;
a cobrança pelo uso de recursos hídricos;
a compensação a municípios (vetado);
o Sistema de Informações sobre Recursos
Hídricos. Brasil (1997).

O instrumento foi regulamentado através da
Resolução CNRH nº 16/2001, a qual dispõe no seu
artigo 4º (“Estão sujeitos à outorga”), “IV - extração
de água de aqüífero subterrâneo para consumo final
ou insumo de processo produtivo”), CNRH (2001b).

O mesmo ocorre no momento da extinção
dos direitos minerários, quando “Art. 11. Em caso de
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Figura 1 - Outorga nos instrumentos de gestão de recursos hídricos
Fonte: Guimarães, 2010.

terrâneas no contexto brasileiro é encontrada em
Ribeiro et al. (2011).
No Brasil, a outorga das águas subterrâneas
é de atribuição dos Estados da federação, mediante
os órgãos estaduais de gestão. Em razão de a Constituição Federal definir as águas subterrâneas como
bens de domínio estadual, os órgãos gestores nesse
nível administrativo necessitam integração de procedimentos e informações, sob pena de o processo
de gestão, especialmente o de águas subterrâneas
restar ineficiente. A exploração deve ser feita mediante a emissão de outorga pelo órgão estadual competente, garantindo o uso equilibrado da água e
observando os múltiplos usos do recurso natural.
Há uma Resolução do CNRH (a de nº
29/2002) específica para a atividade de mineração
em geral, e entre suas deliberações destaca a necessidade de integração de procedimentos e articulada
atuação entre órgãos e entidades cujas competências
se refiram aos recursos hídricos, à mineração e ao
meio ambiente e afirma que a atividade minerária
tem especificidades de utilização e consumo de água
passíveis de provocar alterações no regime dos corpos de água, na quantidade e na qualidade da água
existente. Aponta a derivação ou captação de água

O instrumento da outorga é um mecanismo importante na garantia de sustentabilidade e proteção das
águas subterrâneas, de modo que critérios para emissão da outorga deverão ser baseados em estudos
sobre a disponibilidade hídrica subterrânea e a vulnerabilidade dos aquíferos à contaminação, entre
outros. Nesse sentido, ressaltam-se os critérios concebidos e aplicados à Bacia Sedimentar Costeira
Paraíba-Pernambuco inserida na Região do Baixo
Curso do rio Paraíba, estado da Paraíba, por Costa et
al. (2011).
Como se trata do instrumento que autoriza
a exploração do recurso natural água dentro do
sistema de gestão, a perspectiva da outorga enquanto peça-chave do sistema é evidenciada, sendo que,
no momento autorizativo do uso da água bruta, é
capaz de condensar aspectos do enquadramento dos
corpos d’água, evidenciar objetivos definidos no
Plano de Recursos Hídricos, possibilitar a cobrança
pelo uso em termos técnicos mais justos e, finalmente, possibilitar o controle desejado pelo Sistema de
Informações sobre recursos hídricos. (Figura 1).
Discussão a cerca dos instrumentos de gestão, visualizados na Figura 1, com enfoque para as águas sub-
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Resolução dispõe sobre a classificação e diretrizes
ambientais para o enquadramento, prevenção e
controle da poluição das águas subterrâneas”, CONAMA (2008). O sentido desta norma procura conjugar aspectos físicos relacionados às águas subterrâneas, como o fato de que “os aqüíferos se apresentam em diferentes contextos hidrogeológicos e podem ultrapassar os limites de bacias hidrográficas”,
bem como o fato de que “as águas subterrâneas
possuem características físicas, químicas e biológicas
intrínsecas, com variações hidrogeoquímicas, sendo
necessário que as suas classes de qualidade sejam
pautadas nessas especificidades”. A classificação
objetiva, naturalmente, o estabelecimento de referências acerca dos aspectos intrínsecos que determinam sua qualidade e viabilizar o enquadramento em
classes, CONAMA (2008).
Como aspecto relevante, a Resolução nº
396/2008 traduz expressamente a necessidade de
gestão compartilhada das águas subterrâneas pelos
órgãos tradicionais de gestão, colocados pela PNRH,
pelos órgãos ambientais e pelos agentes de saúde,
com vistas à prevenção de poluição e contaminação
dos aquíferos (artigos 20, 21 e 22), CONAMA
(2008). O artigo 20 da resolução trata de que “Os
órgãos ambientais em conjunto com os órgãos gestores dos recursos hídricos deverão promover a implementação de Áreas de Proteção de Aqüíferos e
Perímetros de Proteção de Poços de Abastecimento,
objetivando a proteção da qualidade da água subterrânea”, CONAMA (2008). Ainda, no artigo 21, de
que “Art. 21. Os órgãos ambientais, em conjunto
com os órgãos gestores dos recursos hídricos e da
saúde, deverão promover a implementação de Áreas
de Restrição e Controle do Uso da Água Subterrânea, em caráter excepcional e temporário, quando,
em função da condição da qualidade e quantidade
da água subterrânea, houver a necessidade de restringir o uso ou a captação da água para proteção
dos aqüíferos, da saúde humana e dos ecossistemas.”
Outro aspecto relevante é a consideração de
que a “prevenção e controle da poluição estão diretamente relacionados aos usos e classes de qualidade
de água exigidos para um determinado corpo hídrico subterrâneo” e que a promoção e proteção da
qualidade das águas subterrâneas é um fato que
merece cuidados extremos em razão de que os processos de recuperação são lentos e onerosos, CONAMA(2008).
No âmbito do CNRH, a Resolução nº 91
veio regulamentar os procedimento de enquadramento de águas superficiais e subterrâneas, procurando adotar uma postura compatível com a política
de saneamento, segundo proposta na Lei nº 11.445

superficial ou extração de água subterrânea, para
consumo final ou insumo do processo produtivo; o
lançamento de efluentes; e outros usos e interferências como formas de utilização de recursos hídricos
relacionados à atividade minerária que estão sujeitas
à outorga CNRH (2002a).
O enquadramento das águas subterrâneas
em classes e a integração institucional
Existe uma relação direta entre o enquadramento dos corpos de água e o instrumento de
outorga, em razão de dispositivos da Lei nº
9.433/97, uma vez que a outorga (Art. 13) “(...)
deverá respeitar a classe em que o corpo de água
estiver enquadrado (...)”. Em função desse dispositivo, todas as análises de pedidos de outorga, seja de
captação de água ou de lançamento de efluentes,
deverão considerar as condições de qualidade estabelecidas pelas classes de enquadramento. Institucionalmente, cabe ao Comitê de Bacia Hidrográfica
a responsabilidade pela aprovação da proposta de
enquadramento dos corpos de água em classes de
uso, para posterior encaminhamento ao respectivo
Conselho de Recursos Hídricos Nacional ou Estadual, de acordo com o respectivo domínio dos corpos
de água.
O enquadramento deve preceder a outorga,
por razões técnicas evidenciadas pela necessidade de
caracterizar o corpo hídrico do qual se está autorizando o uso - uma vez que se busca o estabelecimento do nível de qualidade (classe) a ser alcançado ou
mantido em um segmento de corpo d’água ao longo
do tempo. Objetiva-se “assegurar às águas qualidade
compatível com os usos mais exigentes a que forem
destinadas” e a “diminuir os custos de combate à
poluição das águas, mediante ações preventivas
permanentes” (Art. 9º) (Brasil, 1997). Seu significado enquanto instrumento de gestão de recursos
hídricos extrapola o espaço de atuação da Política
Nacional de Recursos Hídricos (PNRH), uma vez
que representa elemento significativo da Política
Nacional do Meio Ambiente (PNMA), a qual encontra-se disposta na lei federal nº 6.938 (Brasil, 1981).
Sendo assim, no tocante ao foco da gestão
integrada com os demais instrumentos de gestão
ambiental, a Resolução nº 357/2005 do CONAMA e
a Resolução nº 396/2008, também do CONAMA,
estabeleceram, sem prejuízo de outras que a sucederam, formalmente, a integração entre a PNMA e a
PNRH no que se refere ao instrumento do enquadramento. A Resolução nº 357/2005 dedica-se ao
enquadramento das águas superficais enquanto e a
Resolução nº 396/2008 determina que “Art. 1o Esta
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humana relacionadas às águas subterrâneas”, CNRH
(2002b).
Deve ser destacada, ainda, no contexto da
integração dos aspectos qualitativos e quantitativos
das águas subterrâneas, a Resolução CNRH n° 107
que trata dos critérios para o estabelecimento da
“Rede Nacional de Monitoramento Integrado Qualitativo e Quantitativo de Águas Subterrâneas.” (CNRH, 2010). Tal Rede deverá ser planejada pela Agência Nacional de Águas (ANA) e implantada,
operada e mantida pela Companhia de Pesquisa de
Recursos Minerais (CPRM) em articulação com
órgãos e entidades gestores de recursos hídricos.

de 2007 (Brasil, 2007). O artigo 3º, § 2º da referida
resolução impõe que o processo de enquadramento
seja feito com participação ampla e discussão da
comunidade da bacia hidrográfica, numa referência
implícita ao Comitê de Bacia Hidrográfica. Relevante se faz observar que o enquadramento, por força
do artigo 4º, VI, deverá considerar o “diagnóstico”
feito com base em instrumentos técnicos como o
mapeamento de áreas vulneráveis, a identificação de
áreas reguladas por legislação específica, e o arcabouço legal e institucional pertinente, o que nos
remete a uma perspectiva que favorece as modalidades de zoneamento. Idem para a carga potencial
poluidora de “origem, urbana, industrial, agropecuária e de outras fontes causadoras de alteração”,
CNRH (2008a).
O processo de definição dos critérios de enquadramento de águas doces envolve, portanto, o
diagnóstico dos elementos do sistema ambiental em
cada bacia hidrográfica, nos seus usos atuais e futuros, em uma abordagem que leve em conta as vocações econômicas e condicionantes sócio-ambientais
dos usos não só das águas superficiais, como da água
subterrânea.
No mesmo momento que surgiu a Resolução nº 91, o CNRH emitiu a Resolução n° 92 que
busca estabelecer “critérios e procedimentos gerais
para proteção e conservação das águas subterrâneas
no território brasileiro”, CNRH (2008b). Determinações diversas de caráter técnico são feitas, com
base em estudos hidrogeológicos prévios, atribuições dos órgãos gestores e entes de bacia, no sentido
da prevenção da degradação dos mananciais subterrâneos. Há destaque para as regiões costeiras de
aquíferos, e determinações específicas sobre a recarga artificial de aquíferos.
A preocupação com a proteção das águas
subterrâneas já havia sido materializada em 2002 na
Resolução nº 22/2002 do CNRH quando se afirma
no seu artigo 5º que: “As ações potencialmente impactantes nas águas subterrâneas, bem como as ações de proteção e mitigação a serem empreendidas,
devem ser diagnosticadas e previstas nos Planos de
Recursos Hídricos, incluindo-se medidas emergenciais a serem adotadas em casos de contaminação e
poluição acidental”, CNRH (2002b). Por força do
Parágrafo Único do mesmo artigo, devem os diagnósticos para este fim, envolverem necessariamente
a descrição e previsão da estimativa de pressões sócio-econômicas e ambientais sobre as disponibilidades, as estimativas das fontes pontuais e difusas de
poluição, a avaliação das características e usos do
solo; e a análise de outros impactos da atividade

ATRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS E
GESTÃO INTEGRADA DOS RECURSOS
HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS MINERAIS
E NÃO-MINERAIS
As questões de dominialidade e gestão das águas
superficiais e subterrâneas
As principais questões a apresentarem desafios à gestão dos recursos hídricos subterrâneos
estão concentradas nos aspectos da dominialidade e
compatibilização entre os aspectos principiológicos
dos sistemas de gestão e as peculiaridades do sistema
federativo brasileiro, que envolve aspectos intrínsecos definidos constitucionalmente e que são embasadores da gestão pública no país.
Dentre outras questões, “a dominialidade de
um bem determina a dimensão financeira, ou seja,
determina a vinculação dos recursos arrecadados
com a utilização destes bens, como o caso da cobrança pelo uso da água, a qual é caracterizada enquanto receita pública patrimonial, recolhida aos
cofres públicos conforme a sua dominialidade”
(Carvalho, 2007). Os sistemas naturais seguem lógicas próprias de funcionamento e os ciclos hidrológicos, em especial na sua porção subterrânea, não
respeitam as regras colocadas pela sociedade para a
sua organização espacial. A obediência ao Pacto
Federativo, imposto pela Constituição Federal, se
caracteriza pela noção de coisa pública, de respeito à
autonomia dos entes estatais (Carvalho, 2007).
Uma vez o sistema ambiental tendo como
características a interpenetração dos elementos do
ciclo hidrológico em limites distintos daqueles colocados na superfície e além do conceito de bacia
hidrográfica, mais relevo assume esta noção, para
conformar os princípios da gestão no Brasil.
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despejos humanos. A água da chuva dissolve os
resíduos acumulados e os carrega para o subsolo,
tornando-se veículo de contaminação dos aquíferos.
Com a promulgação da Lei Federal nº
11.445, em 05 de janeiro de 2007, a lei de Diretrizes
e Bases do Saneamento (Brasil, 2007), estabeleceram-se no Brasil as diretrizes nacionais para o saneamento básico trazendo consigo novo marco regulatório para o setor. Os serviços de saneamento básico
no Brasil, portanto, compreendem: o abastecimento
de água, o esgotamento sanitário, a coleta de lixo e a
drenagem de águas pluviais. Todos estes serviços são
essenciais à vida digna, e a qualidade da sua gestão
provoca fortes impactos na saúde da população e no
meio ambiente (Guimarães e Ribeiro, 2008). Em
complemento desse regramento, em 2010 foi instituída a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei
Federal nº 12.305, de 02 de agosto de 2010 — Brasil,
2010). Essas políticas possuem interferência direta
na gestão das águas subterrâneas no contexto brasileiro.
A perfuração de poços sem perímetros de
proteção e o licenciamento de empreendimentos
potencialmente poluidores, podem gerar condições
de violação da sustentabilidade hídrica local e regional. No Brasil, as empresas de exploração de águas
minerais, devem apresentar a delimitação de suas
áreas de proteção, em atendimento à Portaria
DNPM nº 231 de 31 de julho de 1998. Entretanto,
há pouca ou nenhuma integração entre os diferentes órgãos federais, estaduais e municipais para que
essa informação seja efetivamente utilizada no parcelamento do solo urbano, definição de zonas municipais de uso e ocupação do solo e no licenciamento de fontes potencialmente poluidoras nas
áreas de alimentação e manutenção de águas subterrâneas.
No país, entretanto, o estabelecimento de
perímetros de proteção de poços não é uma prática
usual adotada pelas companhias de abastecimento e
pelos demais usuários de águas subterrâneas. A prática é citada como comum nas legislações de países
como a Alemanha, na qual o estabelecimento dessas
restrições é considerado em caráter de proteção de
saúde pública CETESB (2008). No tocante ao enquadramento de águas subterrâneas, como já discutido, há regulamentação específica contida na Resolução nº 396/2008 do CONAMA, no sentido da
necessidade do estabelecimento de zoneamentos
para fins de conservação de águas subterrâneas
(arts. 20, 21 e 22), CONAMA (2008). Idem para o
CNRH (2008b).

É evidente a indissociação da consideração
inclusiva de águas superficiais e subterrâneas na
unidade de gestão. O mesmo acontece no subsolo,
onde estão no mesmo limite territorial
Toda água que corre abaixo da superfície
de uma determinada área — água do solo, água da
zona não saturada, água da zona saturada, água de
camadas aflorantes muito permeáveis (aqüífero
livre), água de camadas encerradas entre outras
relativamente menos permeáveis (aqüífero confinado), água de camadas relativamente argilosas (aquitardes), águas de camadas muito argilosas (aquicludes) Rebouças (2002, p. 124-125)
Assim, na consideração da bacia hidrográfica como unidade de gestão devem as águas subterrâneas estarem inclusas — independentemente de
serem, no caso brasileiro, de domínio dos estados e
de, em muitos casos, ultrapassarem os limites da
respectiva bacia hidrográfica.
No caso da União Europeia, fez-se opção pela “Região Hidrográfica” como unidade para a gestão sendo interessante observar o disposto na Diretiva Quadro n° 2000/60/EU, art. 2°, n° 15, segundo a
qual a região hidrográfica, mais extensa que a bacia
hidrográfica é definida como “a área de terra e de
mar constituída por uma ou mais bacias hidrográficas vizinhas e pelas águas subterrâneas e costeiras
que lhes são associadas, definida (...) como a principal unidade para gestão das bacias hidrográficas”(European Union, 2000).
As águas minerais, não devem, por conseguinte, serem tratadas em apartado das demais,
havendo necessidade de compatibilização entre a
gestão das águas subterrâneas consideradas pela lei
n° 9.433/97 e as mesmas.

Delimitação espacial na exploração: zoneamento e
áreas de proteção de aquíferos
A delimitação de áreas de proteção de aquíferos ou de proteção de poços e de áreas de restrição e controle são procedimentos já conhecidos
internacionalmente e em várias legislações que estabelecem diretrizes ambientais para o zoneamento e
controle do uso e ocupação do solo, bem como para
o controle da exploração da água subterrânea. Estas
medidas visam proteger a qualidade da água captada
contra poluição de várias naturezas ou a restrição de
captação em casos de contaminação ou de sobreexploração. Os resíduos sólidos são potenciais contaminantes de fontes subterrâneas e os depósitos de
lixo estão diretamente relacionados a essa contaminação, bem como o uso de substâncias nocivas e os
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Integração na gestão e o direito minerário
VI.

A Resolução nº 76, CNRH (2007), veio a estabelecer diretrizes gerais para a integração entre a
gestão de recursos hídricos e a gestão de águas minerais, termais, gasosas, potáveis de mesa ou destinadas a fins balneários e representa um aspecto
fundamental do tratamento integrado entre essas
duas espécies de bens tutelados pelo direito e que,
portanto, em razão da sua natureza jurídica diferenciada possuem necessidades específicas de gestão. O
documento determina ao órgão gestor de recursos
hídricos, no artigo 3º, a necessidade de tratar de
forma integrada, do ponto de vista institucional, os
aspectos informacionais da gestão:

VII.

Essa resolução estabelece obrigações recíprocas aos respectivos órgãos gestores, de recursos
hídricos e recursos minerais, que ao nível institucional representariam o cenário ideal baseado na disponibilidade de informações acerca da concessão de
direitos minerários e da outorga do direito de uso
da água doce.
Já a Portaria DNPM nº 231/1998 estabelece
a metodologia de estudos necessários para a definição das áreas de proteção de fontes de água mineral, mas enxerga o aquífero apenas sob esse ponto
de vista, desconsiderando as interações com as águas
subterrâneas no sentido mais amplo.

Art. 3º O órgão gestor de recurso hídrico competente e o órgão gestor de recursos minerais, com vistas a
facilitar o processo de integração, devem buscar o
compartilhamento de informações e compatibilização de procedimentos, definindo de forma conjunta
o conteúdo e os estudos técnicos necessários, consideradas as legislações específicas vigentes, CNRH
(2007).
Essa integração, desse modo estabelecida
formalmente, inclui parâmetros mínimos obrigatórios para aspectos específicos, a saber:

I.

II.

III.

IV.

V.

hídricos, a fim de que sejam consideradas
pelo órgão gestor de recursos minerais;
ao monitoramento quantitativo e qualitativo
disponível nos órgãos gestores;
àquelas necessárias à formulação dos planos
de recursos hídricos e à atuação dos comitês
de bacias hidrográficas (Idem).

A INSTITUCIONALIZAÇÃO DAS ÁGUAS
SUBTERRÂNEAS EM FACE DAS ÁGUAS
MINERAIS: ASPECTOS DISTINTIVOS
E PONTOS DE CONVERGÊNCIA

aos títulos de direitos minerários de pesquisa ou lavra de águas minerais, termais, gasosas, potáveis de mesa ou destinadas a fins
balneários para a sua inclusão no Sistema de
Informações de Recursos Hídricos e consideração pelos órgãos gestores de recursos
hídricos;
aos atos administrativos relacionados ao uso
de recursos hídricos, tais como: outorgas de
direito de uso, manifestações prévias e autorizações de construção de poços, para a sua
inclusão no sistema de informações de recursos minerais e consideração pelo órgão
gestor de recursos minerais;
à área objeto de requerimento de pesquisa
para água mineral, termal, gasosa, potável
de mesa ou destinada a fins balneários;
à área ou perímetro de proteção de fonte
instituído pelo órgão gestor de recursos minerais, a fim de que seja considerado pelos
órgãos gestores de recursos hídricos;
às áreas de restrição e controle estabelecidas
pelo órgão gestor de recurso hídrico competente ou previstas nos planos de recursos

A captação das águas subterrâneas no país é
bastante relevante, seja nas regiões de maior oferta
hídrica e clima mais ameno, seja no semiárido brasileiro, onde se torna fundamental para a sobrevivência de homens, fauna e flora. Entretanto, como assinala Rebouças (2009) “para abastecimento de médias e pequenas cidades é de até dez vezes mais barata, embora seja menos fotogênica. Não obstante, a
falta de atuação dos órgãos responsáveis pelo controle das condições de uso e proteção das águas
subterrâneas, nos níveis federal, estaduais ou municipais, faz com que o extrativismo ainda seja a forma
dominante.”
Um imperativo, do ponto de vista da condição de desenvolvimento sustentável da exploração
de águas subterrâneas, tendo em vista a institucionalização diversa das águas subterrâneas e águas minerais é a sua consideração como importante commodity. As águas minerais possuem forte conteúdo econômico e impõe-se para a exploração sustentável o
processo de integração com a gestão dos recursos
hídricos, nos termos da Lei nº 9.433/97.
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no Brasil, constante de leis federais, regulamentos e
portarias de órgãos especializados conforme demonstrado ao longo deste artigo. Entretanto, na
implantação das respectivas políticas de gestão, podem vir a surgir conflitos de interpretação e lacunas
operacionais em razão de enfoques segmentados,
especialmente por parte de setores usuários que
realizem exploração comercial de água subterrânea.
Um setor característico e expressivo economicamente está representado pelo produtor de água mineral,
que também atende à regulamentos provenientes do
DNPM e órgãos gestores ambientais.
Nos termos da Política Nacional de Recursos
Hídricos, como elemento específico da política de
gestão ambiental nacional, o tratamento integrado
das águas subterrâneas e das águas minerais é um
imperativo da gestão sustentável das águas subterrâneas, amparado pelo sistema jurídico pátrio nacional. A institucionalização da gestão de recursos hídricos, do exercício do direito minerário para extração de água e os aspectos ambientais merecem receber tratamento para a integração.

A exploração econômica do segmento água
mineral é bastante expressiva, tendo apresentado
volumes historicamente crescentes, justificando a
necessidade da integração da exploração desse recurso natural com as estratégias de proteção ambiental adotadas no modelo brasileiro.
Dados da Associação Internacional de Águas
Engarrafadas indicam que o Brasil ocupa o 4º lugar
no ranking mundial de produtores. Consome mais
água engarrafada que países como Itália, Alemanha,
França e Espanha. E fica atrás dos Estados Unidos,
México (que crescem, em média, 8,5% ao ano) e da
China, cuja demanda aumenta 17,5% a cada ano. A
taxa média de crescimento mundial é de 7,6% ao
ano. Em 2007, por exemplo, foram consumidos 206
bilhões de litros de água vendida em garrafa. O
mercado faturou cerca de US$ 100 bilhões naquele
ano (ABINAM, 2009).
Logo, a problemática da gestão integrada de
recursos hídricos envolve instituições cujo enfoque
pelo objeto de gestão pode produzir alguma controvérsia
Para o setor mineral e industrial, a água mineral é um recurso além de mineral, nobre e de
qualidade superior às águas subterrâneas. Dessa
forma, não pode fazer parte de uma gestão integrada de um recurso do qual não pertence — recurso
hídrico. Os representantes dos órgãos de gestão,
não concordam em caracterizar a água mineral como tão nobre que não possa participar da gestão
integrada dos recursos hídricos. Segundo eles, todas
as águas são nobres e por esse motivo é de fundamental importância, para o seu melhor aproveitamento, que participem da gestão integrada onde
diversos setores da sociedade discutem o melhor uso
da água. Caetano (2005, p.168)
Além desse aspecto, os órgãos de meio ambiente estaduais necessitam lidar com dados e elementos de regulação jurídica que, apesar de possuírem um objetivo comum, que é a proteção do meio
ambiente, necessitam não raro de interpretação que
permita compatibilização de procedimentos.
A visão segmentada de setores econômicos
precisa ser trabalhada sob a forma de reforço regulatório e institucional, como forma de oferecer unidade ao processo de gestão de águas subterrâneas.
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Distiction and Legal Aspects of Mineral Water and
Groundwater in Brazil
ABSTRACT
This paper performs a conceptual compilation to
characterize and distinguish the legal and physical aspects
of mineral water and groundwater. It explores controversial
and distinctive points that can guide integrated water
resource management from the institutional point of view.
A review of literature and documents from Brazilian legal
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texts was performed that distinguishes mineral and water
rights.
The research provides contributions to distinct
elementary aspects and potential conflict and convergence
points for the institutionalization of process effectiveness.
Key-words: Water rights, mineral water, groundwater.
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RESUMO
O comportamento hidrogeológico e hidroquímico de uma dada região subordina-se a algumas considerações
específicas, as quais irão determinar que papel a água subterrânea desempenha dentro do ciclo hidrológico regional. O
parâmetro fundamental é a constituição geológica da área. Os tipos litológicos existentes e a atividade tectônica desenvolvida
sobre eles definirão os aquíferos, sua posição e inter-relação, características hidroquímicas e possibilidade de aproveitamento.
A constituição morfológica da área, sua topografia e rede de drenagem irão fornecer dados com relação à capacidade de
infiltração, tempo de residência das águas, áreas de recarga e de descarga dos aquíferos. Neste contexto, este artigo avalia o
potencial hidrogeológico, a vulnerabilidade intrínseca e os tipos hidroquímicos das águas subterrâneas do Sistema Aquífero
Serra Geral utilizadas para abastecimento humano de pequenas comunidades rurais em regiões de criação de suínos no
noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, bem como indica as áreas mais ou menos vulneráveis à contaminação. Os
resultados obtidos espacializam uma zona, na área de estudo, com potencial hidrogeológico muito bom e vulnerabilidade
intrínseca do aquífero baixa a moderada, contraposta a zonas com potencial hidrogeológico variando de bom a pobre e
vulnerabilidade intrínseca do aquífero moderada a alta. Os tipos hidrogeoquímicos principais identificados contemplam
águas bicarbonatadas cálcicas ou magnesianas e águas bicarbonatadas sódicas.
Palavras-chave: hidrogeologia, hidroquímica, Sistema Aquífero Serra Geral, Rio Grande do Sul.

ambiental”, sob a coordenação da Fundação
Estadual de Proteção Ambiental (FEPAM/RS), no
qual se inserem os resultados apresentados e
discutidos no decorrer do presente artigo (FEPAM,
2003a, b, c).
A área de estudo (U30) contempla uma
área de aproximadamente 10.900 km2 situada no
extremo noroeste do Estado do Rio Grande do Sul,
na Região Hidrográfica do Uruguai (Figura 1), que
engloba as bacias dos rios Amandaú, Buricá,
Comandaí, Lajeado Grande, Santo Cristo, Santa

INTRODUÇÃO
No período de junho de 2002 a junho de
2006 foi desenvolvido o Projeto “Monitoramento da
Qualidade das Águas nas bacia hidrográficas dos
Rios Turvo, Santa Rosa e Santo Cristo, que se
inserem na Unidade de Planejamento e Gestão
(U30), Região Hidrográfica do Uruguai/RS, como
subsídio à gestão de recursos hídricos e ao controle
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Sistema Aquifero Serra Geral (SASG). O primeiro
encontra-se confinado em profundidades da ordem
de 1.000 metros, desempenhando papel de reserva
estratégica na região, enquanto que o segundo é o
aquífero mais acessível e largamente utilizado na
bacia hidrográfica.
As rochas vulcânicas da Formação Serra
Geral afloram sobre cerca de 800.000 km2 na Bacia
do Paraná e apresentam grande importância
hidrogeológica, principalmente no sul do Brasil,
decorrente da elevada explotabilidade das suas
zonas aquíferas. As águas subterrâneas são
exploradas por intermédio de poços tubulares e
captações de fontes, com vazões variando entre 1 e
220 m3/h (Rebouças & Fraga, 1988), sendo usadas
para consumo humano, industrial, pastoril e
também para balneabilidade.
O SASG (Machado et al., 2005) constitui,
portanto, um meio aquífero heterogêneo e
anisotrópico, com as condições de armazenamento
e circulação da água restritas às descontinuidades
das rochas como falhas, fraturas, juntas, zonas de
dissolução, etc.
Möbus (1987), adotando técnicas de análise
de agrupamento e análise fatorial, estudou o
comportamento hidrogeológico do aquífero
fraturado na região noroeste do Estado do Rio
Grande do Sul. Sua pesquisa abrangeu uma área
limitada a oeste pela cidade de Porto Lucena, a leste
por Santo Augusto, a sul por Guarani das Missões e a
norte por Tuparendi. Na análise estrutural e
hidrogeológica foi empregada a técnica de
agrupamento de dados “cluster analysis” físicoquímicos e hidrodinâmicos de poços tubulares,
como ferramenta auxiliar na caracterização
hidrogeológica da área estudada. Foram analisados
sessenta e oito poços tubulares, basicamente da
Companhia
Riograndense
de
Saneamento
(CORSAN), caracterizados por sete variáveis:
número de entradas d'água, profundidade da última
entrada d'água, descarga específica, pH, razão
Cl/HCO3, sólidos totais e espessura do manto de
alteração. Tal análise resultou na obtenção de cinco
grupos diferentes.
Lisboa (1996) apresentou os resultados do
tratamento de dados geoquímicos de águas
subterrâneas pertencentes ao SASG no Rio Grande
do Sul. Foram descritas três unidades hidrogeológicas: Abóbada Oeste Aplainada, localizada entre
os rios Ibicuí e Quarai, Abóbada Central Densamente Dissecada, na bacia do Alto Uruguai;
Fachada Atlântica Dissecada, nas bacias do Rio Caí e
Antas (Figura 2).

Rosa, Turvo e outros afluentes menores que drenam
diretamente para o rio Uruguai.
O retângulo envolvente da área de estudo
tem como limites geográficos os paralelos 2705’ e
2815’ e meridianos 5320’ e 5525’. Abrange total
ou parcialmente territórios de cinquenta e sete
municípios.

Figura 1 - Localização da área de estudo.

HIDROGEOLOGIA
O entendimento do comportamento
hidrogeológico e hidroquímico de uma dada região
é fundamental para sua gestão e adequabilidade ao
uso, seja ele consumo humano, industrial, irrigação
ou dessedentação animal.
Hausman, em 1962, elaborou um dos
primeiros trabalhos de hidrogeologia regional para
o estado do Rio Grande do Sul, tendo culminado no
Mapa de Províncias Hidrogeológicas do Estado do
Rio Grande do Sul. Segundo este autor, a região
onde se insere a área de estudo é denominada
Província Basáltica, mais precisamente Sub-Província
Planalto.
Atualmente, considera-se que a área de
estudo pertence ao compartimento geológico da
Bacia do Paraná, mais especificamente à Formação
Serra Geral e formações subjacentes. Desta forma,
existem dois domínios aquíferos distintos na região
em estudo: o Sistema Aquífero Guarani (SAG) e o
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Verificou-se a presença de águas de
intemperismo das rochas vulcânicas nos três
compartimentos,
as
quais
são
geralmente
bicarbonatadas cálcicas. Na Abóbada Oeste também
foi caracterizada a existência de uma fácies de
intemperismo bicarbonatada magnesiana, relacionada ao longo tempo de residência. Nos três
compartimentos, foi observada a ocorrência de
águas bicarbonatadas sódicas, cuja origem é
explicada pela mistura de águas de intemperismo
das rochas vulcânicas com águas ascendentes do
Aquífero Botucatu (Sistema Aquífero Guarani —
SAG). Mais precisamente na área da Bacia
Hidrográfica dos Rios Turvo, Santa Rosa e Santo
Cristo, o mesmo autor cita que o relevo é
densamente dissecado, com manto de alteração
descontínuo e pouco espesso, os vales são
entalhados e profundos determinando uma
condição de baixa altitude. Este fato, associado à
presença em subsuperfície do Arco de Lagoa
Vermelha, favorecem a elevação do nível
potenciométrico do SAG, o que gera um fluxo
profundo ascendente do arenito para o basalto,
causando um armazenamento nas fraturas do
basalto de águas originadas no aquífero poroso
subjacente.

Mais recentemente, Nanni (2008) definiu
seis fácies hidroquímicas no SASG no estado do Rio
Grande
do
Sul:
bicarbonatadas
cálcicas;
bicarbonatadas sódicas; bicarbonatadas e sulfatadas
com flúor; sulfatadas sódicas; sulfatadas e sódicas
fluoretadas. A área de estudo (U30) insere-se na
fácies bicarbonatada sódica.
Além do estabelecimento dos tipos
hidroquímicos, a definição da vulnerabilidade
natural dos aquíferos configura-se como ferramenta
auxiliar na gestão dos recursos hídricos
subterrâneos.
Segundo Foster (2007), a expressão
vulnerabilidade à poluição dos aquíferos passou a
ser utilizada de forma intuitiva a partir do início de
1980 - inicialmente na França. Desde o final dos
anos 80, houve várias tentativas de formalizar a
definição da expressão e desenvolver sistemas de
mapeamento relacionados (DRASTIC, GOD,
SINTACS, etc.). Todos tentaram representar
processos complexos de forma simplificada,
cientificamente embasados, mas envolvendo fatores
diversos, aplicando graus de simplificação e
subjetividade diversos.
Nanni et al. (2005) estabeleceram a
vulnerabilidade natural e o risco de contaminação
pela atividade suinícola do SASG em bacias piloto da
U30, através da análise das características físicas do
aquífero e da produção suinícola, sistematizadas em
matrizes de definição de pesos e valores.
Neste contexto, o presente artigo objetiva
descrever o potencial hidrogeológico e os tipos
hidroquímicos das águas subterrâneas que ocorrem
na área de estudo (U30), bem como indicar a
vulnerabilidade natural do aquífero à contaminação.
As águas do SASG estão condicionadas a
fatores de ordem genética e tectônica. O primeiro
fator é condicionante intrínseco da permeabilidade
horizontal, enquanto o segundo condiciona as
permeabilidades verticais, condutores hidráulicos, às
quais interconectam as estruturas aquíferas
interderrames aquíferos associados a outras
formações geológicas da bacia do Paraná.

MATERIAL E MÉTODOS
Para realizar o estudo do potencial
hidrogeológico foram compilados dados existentes
de poços tubulares profundos perfurados pela
CORSAN, pelo Programa de Açudes e Poços da
Secretaria de Obras Públicas (PAP/SOPS/RS), pelo
Serviço Geológico do Brasil (CPRM) e pela empresa

Figura 2 - Domínios hidrogeológicos do SASG no Rio
Grande do Sul (Lisboa, 1996).
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plotando-se os percentuais de miliequivalentes dos
principais cátions e ânions.
Com
relação
à
vulnerabilidade
à
contaminação, a mesma é considerada uma
propriedade intrínseca do meio aquífero e depende
das suas características hidrogeológicas. Na
qualidade de fraturado, o aquífero Serra Geral
possui capacidade de armazenar água apenas nas
fraturas, sejam elas associadas às superfícies de
contato entre derrames, a processos secundários
como juntas de resfriamento das rochas ou, ainda, à
atividade tectônica. A escolha do modelo a ser
utilizado recaiu em uma adaptação do Método GOD
(Foster & Hirata, 1993). Assim, os parâmetros
selecionados para a determinação da vulnerabilidade à contaminação foram: (i) densidade de
fraturamento; (ii) declividade do terreno; e (iii) tipo
e espessura de solo.

de perfuração Formobra de Santa Rosa na área de
estudo, em um total de 302 poços.
Tais dados contemplaram informações
sobre litologias atravessadas durante a perfuração de
cada poço, nível estático, nível dinâmico, vazão,
rebaixamento, entradas de água, etc., as quais
compuseram um banco estruturado em Microsoft
Acess™.
Adicionalmente, para dar suporte à
interpretação estrutural, foram traçados os
lineamentos morfoestruturais da área de estudo
através de análise visual de imagens do sensor
LANDSAT-7 e mosaico de RADAR do Projeto
RadamBrasil na escala 1:250.000, adotando o
princípio da não inferência (Schuck et al., 1986).
O traçado dos lineamentos morfoestruturais possibilitou gerar o mapa de densidade
de fraturas da área de estudo, através do programa
Rockworks™.Este mapa representa a razão entre o
comprimento acumulado dos lineamentos e a área
das células. A grade foi gerada a partir de células
com dimensão de 2,5 x 2,5 km e 1.280 lineamentos.
A partir dos dados dos poços tubulares levantados se
procedeu ao tratamento estatístico básico
contemplando os parâmetros profundidade, quantidade de revestimento, profundidade da última
entrada d’água, vazão e vazão específica.
As informações geológicas, geomorfológicas, estruturais, coletadas através da pesquisa
bibliográfica e trabalhos sistemáticos, aliadas aos
dados existentes dos poços tubulares e ao
tratamento estatístico básico dos dados, permitiram
elaborar um mapa do potencial hidrogeológico da
área de estudo, na escala 1:250.000.
A avaliação da qualidade da água
subterrânea foi realizada a partir da compilação de
155 análises sendo 127 análises físico-químicas do
Laboratório da CORSAN e 28 físico-químicas e
bacteriológicas do laboratório da UNIJUÍ. As
análises da CORSAN mostraram-se na maioria das
vezes completas, principalmente em termos de
cátions e ânions principais. As da UNIJUÍ
apresentam somente o pH, dureza total, alcalinidade a fenolftaleína, alcalinidade total, cloretos,
ferro total, e coliformes totais e fecais.
Para o estudo da qualidade das águas
subterrâneas foi considerada somente uma análise
por poço, sempre a mais completa e mais recente.
Adotou-se o estudo clássico de hidroquímica visando
os diferentes tipos geoquímicos de águas
subterrâneas existentes na área de estudo com o uso
do programa Qualigraf™.
Os tipos geoquímicos das águas do SASG
foram determinados através do gráfico de Piper,

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Potencial Hidrogeológico e Vulnerabilidade
Intrínseca
A profundidade dos poços inventariados
(Tabela 1) varia de 21,5 a 470 m, com média de
131,5 m e mediana 126 m, predominando as
profundidades entre 100 e 150 m. A quantidade
média de revestimento colocada nos poços, que
normalmente reflete a espessura do manto de
alteração, gira em torno de 15 metros. A estatística
da profundidade da última entrada d’ água (PUEA),
com média de 76,86 m e mediana de 66 m, mostra
que, apesar de existirem contribuições superiores a
150 m, a predominância é de entradas d’água
menores de 120 m.
As vazões dos poços (Tabela 1) variam de
nulos até 78,26 m3/h, apresentando média de 15,31
m3/h e mediana de 10,7 m3/h. Estes valores,
quando comparados com outras regiões do Planalto
Gaúcho, comprovam a boa potencialidade
hidrogeológica desta área. As vazões específicas
médias dos poços igualmente são altas quando
consideradas para aquíferos de meio fraturado
(média de 1,14 e mediana 0,64 m3/h/m).
As vazões mais comuns são as que variam de
5 a 10 m3/h , seguidas dos intervalos de 1 a 5 e de 10
a 15 m3/h . Considerando a mediana das vazões
específicas observa-se que os poços mais produtivos
estão na faixa de 50 a 100 m de profundidade,
ocorrendo uma queda na produtividade conforme
avança a perfuração, principalmente após os 150m.
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Tabela 1 - Estatística de alguns parâmetros construtivos do poços tubulares.

Profundidade da
Profundidade Quantidade de
última entrada d’ Vazão (m3/h)
(m)
revestimento (m)
água (m)
Amostragem
353
193
154
347
Mínimo
21,5
2,5
1
0
Máximo
470
80,7
265
78,26
Média
131,46
15,36
76,85
15,3113
Mediana
126
12
66
10,7
Quartil inferior
94,75
7,36
21
5,4
Quartil superior
158,67
20
118
20
Variância
2852,39
146,47
3862,83
196,701
Desvio padrão
53,4077
12,102
62,1517
14,025
Coeficiente de variação
0,40625
0,78755
0,80869
0,91599

Vazão específica
- Q/s (m3/h/m)
297
0,0041
6,6
1,14
0,64
0,171
2,68
114,3684
10,69
3,13692

Figura 3 - Distribuição do potencial hidrogeológico e hidrogeoquímico na área de estudo.

Dentro do SASG foram evidenciadas quatro
zonas com características geológicas, estruturais e
geomorfológicas bem definidas e distintas entre si
que possibilitaram a divisão da área de estudo (U30)

em termos de potencial hidrogeológico (Figura 3).
As expectativas de vazões abaixo referidas em cada
zona estão embasadas nos dados brutos e tratados
dos poços levantados.
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Figura 4 - Mapa de densidade de fraturas (km/km2) da área de estudo (U30).

Figura 5 - Mapa de vulnerabilidade intrínseca da área de estudo (U30).
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Figura 6 - Diagrama de Piper para o Sistema Aquífero Serra Geral na área de estudo.

A Zona Muito Boa abrange a maior parte da
superfície da bacia e caracteriza-se por ocupar a
região mais elevada (altitudes que vão de 250 a 600
m), com relevo suavemente ondulado, de
declividade muito baixa a nula, exibindo bom
desenvolvimento de solos. Possui também baixa
densidade de drenagem, indicando, juntamente
com os critérios topográficos, um pequeno
escoamento
superficial.
Tais
características,
associadas às fraturas tectônicas, permitem a recarga
do SASG nestas áreas. É a zona potencialmente
melhor em termos de água subterrânea e onde é
possível se obter as melhores vazões (até 80m3/h),
desde que os poços sejam locados segundo o critério
estrutural, sendo as grandes fraturas de direção NW
e NE as preferenciais.
A Zona Boa praticamente circunda a zona
anterior. As cotas topográficas oscilam aproximadamente entre 100 e 300m, e a declividade do relevo é
suave a moderada. Em termos de comportamento
hidrogeológico trata-se de uma área transicional
entre a recarga e descarga do aquífero fraturado.
São previstas vazões médias entre 5 e 50m3/h e os

poços devem interceptar fraturas de preferência de
direção NW. Junto ao rio Uruguai, mais
precisamente no extremo oeste, no nordeste, e no
centro norte da área (vale do rio Buricá), são
esperadas zonas de descarga do SAG. Tal fato é
possível devido a potenciometria favorável do
aquífero poroso, associada às estruturas tectônicas
profundas e abertas de direção NE. Alguns poços
situados nestas áreas apresentam evidências
hidroquímicas de mistura de águas entre o SASG e o
SAG, como é o caso dos municípios de Tiradentes
do Sul e Porto Xavier.
A Zona Regular ocorre basicamente no setor
nordeste da área ocupando áreas declivosas de
relevo acentuado, com cotas que atingem valores
próximos dos 400 metros. Caracteriza-se também
por apresentar solos pouco desenvolvidos, alta
densidade de drenagem, o que reflete em um alto
escoamento superficial. Por todos estes fatores, deve
ser considerada como uma zona potencialmente
ruim para água subterrânea. Os poços nela
perfurados têm alta chance de se apresentarem
nulos ou com pequenas vazões. São esperadas vazões
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da ordem de 5m3/h, no entanto, excepcionalmente,
podem ocorrer maiores vazões associadas a grandes
lineamentos morfo-estruturais.
A Zona Pobre caracteriza-se por pequenas
áreas dispersas ao longo da bacia, que apresentam
um relevo com declividade acentuada. Nestas áreas,
onde a espessura dos solos é muito pequena, as taxas
de deflúvio são altas e a infiltração é menor que nas
áreas circunvizinhas. A circulação superficial
predomina sobre a subterrânea. Trata-se de uma
área potencialmente ruim para ocorrência de água
subterrânea, com expectativa de vazões de no
máximo 2m3/h, não sendo recomendável a
perfuração de poços tubulares profundos. Deve-se
optar por outra forma de captação como a proteção
e aproveitamento de fontes.
Na Figura 4 é apresentado o mapa de
densidade de fraturas, determinado a partir das
morfo-estruturas. É indicativo da magnitude da
deformação rúptil sofrida pelas rochas, sugerindo
que quanto maior a densidade de fraturamento
maior a possibilidade de acumulação e recarga de
água subterrânea, além de refletir uma maior
vulnerabilidade intrínseca do sistema aquífero.
Observa-se que as zonas de maior densidade
de fraturamento estão localizadas nos setores oeste,
centro-sul; noroeste, extremo leste, centro-leste,
norte e nordeste.
As porções leste, sudeste e sul da área de
estudo (U30) ocupam áreas que variam entre 350 e
600m de altitude, com conformação de coxilhas de
declividade muito baixa a nula, formando áreas
extensas de relevo suave e plano. Houve um intenso
processo de peneplanização dando origem a solos
espessos (mais de 30 metros) avermelhados e do
tipo latossolo. Tais características associadas ao fator
tectônico (estruturas e densidade de fraturas)
favorecem a recarga do aquífero nestas áreas.
Na faixa central da bacia, a altitude oscila
entre 150 e 300m, o relevo é suave a moderado. Nas
cotas topográficas próximas ao limite de 150m
verificam-se no terreno ondulações mais declivosas,
e morros de pequeno porte concentrados junto às
principais drenagens da região, aumentando o grau
de dissecação do terreno.
Na porção mais ocidental da bacia, ocorrem
cotas menos elevadas, que variam entre 100 e 150m.
O relevo é moderado a acentuado com declividades
de até 80°, originando paisagens de morros de cotas
elevadas e altas declividades intercaladas com vales
em forma de “U”. Os solos são mais rasos, do tipo
litólico, e surgem nas encostas e fundos de vale
consideráveis áreas de depósitos alúvio-coluvionares.

Neste contexto, a vulnerabilidade intrínseca
relativa do SASG na área de estudo (Figura 5)
apresenta-se menor (baixa a moderada) na zona
considerada muito boa em termos de potencial
hidrogeológico, devido a sua maior espessura de
solos e manto de alteração. Nas demais zonas, o
aquífero fraturado possui uma vulnerabilidade
relativa moderada a alta, observando-se, também,
um número maior de áreas com maiores densidades
de fraturas (Figura 6).
Hidroquímica
No que se refere às características hidroquímicas, foram identificados quatro grupos, a seguir
comentados, conforme ilustra o diagrama de Piper
(Figura 6) e o mapa de distribuição espacial dos
diferentes tipos hidroquímicos de água da Figura 3.
As águas do tipo I Bicarbonatadas Cálcicas
ou Magnesianas (HCO3 Ca/Mg) apresentam um pH
variando entre 6,3 e 9,4; com média 7,2; Sais Totais
Dissolvidos (STD) médio de 136,02mg/L; F médio
de 0,135mg/L. A dureza varia de 24 a 171mg/L de
CaCO3, com média de 70,6 mg/L, o que caracteriza
tais águas como águas pouco duras. São águas que
apresentam um tempo de residência não muito
longo, com recarga relacionada às precipitações
pluviométricas através do manto de intemperismo
(Hausmann, 1962; Lisboa, 1996). Das características
físico-químicas e químicas, destacam-se por
apresentar valores mais baixos de pH e sólidos totais
dissolvidos.
As águas bicarbonatadas sódicas (tipo II) são
alcalinas (pH entre 7,1 e10,1) com pH médio de 8,9;
STD médio é de 248,7 mg/L, podendo atingir até
468,0 mg/L. A dureza total varia de 1 a 85, com
média de 21,5 mg/L de CaCO3, classificando-as
como águas brandas ou moles. O teor de fluoretos
atinge valores de até 1,8 mg/L, com média de 0,6
mg/L. Destacam-se por apresentar valores de pH
invariavelmente alcalinos, baixa dureza e sólidos
totais dissolvidos com teores que sugerem mistura
com águas provenientes de áreas de potenciometria
mais elevada do aquífero subjacente, conforme
verificado por vários autores, em áreas próximas à
bacia (Lisboa, 1996; Rebouças e Fraga, 1988; Freitas
e Machado, 2000, Nanni, 2008).
O tipo III-sulfetadas ou cloretadas Ca/Mg
são em geral águas com pH abaixo de 7, STD em
torno de 50 mg/L, dureza abaixo de 20 mg/L
(águas moles) além de apresentarem teores baixos
de fluoretos.
O quarto grupo, sulfetadas ou cloretadas
sódicas, são em geral alcalinas (pH médio de 8,1),
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A vulnerabilidade intrínseca do aquífero na bacia
apresenta-se menor (baixa a moderada) na zona
aquífera muito boa do que nas demais zonas.
Os tipos hidrogeoquímicos do SASG são
separados em tipo I - Águas Bicarbonatadas Cálcicas
ou Magnesianas (44,4% do total das amostras), II Águas Bicarbonatadas Sódicas (47,6% do total das
amostras); III - Águas Sulfatadas ou Cloretadas
Cálcicas Magnesianas(3,2% do total das amostras) e
IV - Águas Sulfatadas ou Cloretadas Sódicas (4,8 %
do total das amostras).
As águas do tipo I apresentam um tempo de
residência não muito grande, com recarga
relacionada às precipitações pluviométricas através
do manto de intemperismo. Estas águas estão
associadas com as áreas de recarga do SASG na área
e se destacam por apresentar valores mais baixos de
pH e sais totais dissolvidos.
As do tipo II caracterizam-se por apresentar
valores de pH invariavelmente alcalinos, baixa
dureza e sólidos totais dissolvidos com teores que
sugerem mistura com águas provenientes de áreas
de alta potenciometria do aquífero Guarani
subjacente.
O tipo III representa águas com pH abaixo
de 7, baixo STD, dureza baixa além de apresentarem baixos teores de fluoretos.
O quarto grupo apresenta águas alcalinas, com STD
alto, dureza elevada e teor de Flúor relativamente
alto. Este tipo de água, também apresenta influência
do aquífero Guarani.

STD alto (média de 741,0 mg/L), com dureza
elevada e teor de F relativamente alto (média de 1,8
mg/L). Este tipo de água, juntamente com o tipo
III, também apresenta influência do aquífero poroso
subjacente. Tais águas representam o estágio final
de evolução hidrogeoquímica e, portanto,
apresentam o maior tempo de residência em
comparação com os demais tipos acima comentados
(Freitas & Machado, 2000; Machado et al., 2005).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A área de estudo (U30) apresenta como seu
principal recurso de água subterrânea o SASG,
constituído por uma sequência de lavas mesozoicas
que compõem um sistema heterogêneo e
anisotrópico, onde a ocorrência de água
subterrânea está vinculada a descontinuidades. Tais
descontinuidades são formadas por movimentos
tectônicos (falhas e fraturas) e atectônicas (juntas de
resfriamento).
O SAG, subjacente, só era explotado, no
âmbito do estudo, em um poço profundo localizado
no município de Santa Rosa. Este sistema aquífero
desempenha importante papel de reserva estratégica
para a região.
A profundidade média de captação dos
poços tubulares que captam água do SASG é de 131
m. Apesar de atingirem até 470 m, o intervalo de
profundidade mais frequente é o de 100 a 150 m. As
vazões variam de 0,5 até 78,26 m3/h, com média de
15,31 m3/h, sendo o intervalo mais frequente o de 5
a 10 m3/h. Os poços mais produtivos estão na faixa
de 50 a 100 m, ocorrendo uma queda na
produtividade com o acréscimo da profundidade,
principalmente após os 150 m.
O SASG foi separado em quatro domínios
segundo seu comportamento hidrogeológico: zona
muito boa, zona boa, zona regular e zona ruim. A
primeira é a zona potencialmente melhor em
termos de água subterrânea e onde é possível se
obter as melhores vazões atingindo até 80m3/h. Na
Zona Boa são previstas vazões médias entre 5 e
50m3/h. A Zona Regular apresenta poços nulos ou
de pequenas vazões. A Zona Pobre é uma área
potencialmente ruim para ocorrência de água
subterrânea, com expectativa de vazões de no
máximo 2m3/h, não sendo recomendável a
perfuração de poços tubulares. Deve-se optar nestas
áreas por outra forma de captação como o
aproveitamento de fontes.
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Evaluation of the Hydrogeological Potential,
Intrinsic Vulnerability and Hydrochemistry of the
Serra Geral Aquifer System in the Northwest of Rio
Grande do Sul State
ABSTRACT
Hydrogeological and hydrochemical behavior in a
given region is subordinated to a few specific considerations
which will determine the role of groundwater in the regional
hydrological cycle. The basic parameter is the area geology.
The existing lithological types and tectonic activity
developed over them will define the aquifers, their position
and interrelations, hydrochemical characteristics and the
possibility of developing them. The area morphology,
topography and drainage system will supply data
concerning the capacity for infiltration, time of residence of
the water and aquifer recharge and discharge areas. In this
context, the article evaluates the hydrogeological potential,
intrinsic vulnerability and hydrochemical types of the
groundwater in the Serra Geral Aquifer System, used for
human supply in small rural communities in pig farming
areas in the Northwest of Rio Grande do Sul state. It also
indicates the areas that are more or less vulnerable to
contamination. The results obtained spatialize a zone in
the area of the study, with a very good hydrogeological
potential and low to moderate intrinsic vulnerability of the
aquifer, as opposed to zones with a hydrogeological
potential that varies from good to poor and moderate to
high intrinsic vulnerability of the aquifer, The main
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hydrogeochemical types identified include calcium or
magnesium bicarbonated waters and sodium bicarbonated
waters.
Key-words: Hydrogeology, Hydrochemistry, Serra Geral
Aquifer System, Rio Grande do Sul
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RESUMO
Devido ao manejo inadequado ou ausência de sistema de tratamento de dejetos, associado a elevada concentração e
a localização imprópria das construções, bem como da inadequada disposição de dejetos no solo, a suinocultura configura-se
em importante fonte de contaminação e poluição dos recursos naturais. Neste contexto, este artigo avalia a qualidade das
águas subterrâneas utilizadas para abastecimento humano de pequenas comunidades rurais em uma região de criação de
suínos no noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, verificando-se a adequabilidade do uso frente aos padrões de qualidade
vigentes no Brasil. Os resultados obtidos sinalizam para o não comprometimento da qualidade das águas subterrâneas
avaliadas, validando a utilização das mesmas para o abastecimento público das comunidades ora atendidas.
Palavras-chave: qualidade, águas subterrâneas, suinocultura, Sistema Aquífero Serra Geral, Rio Grande do Sul.

podem carrear grande número de micro-organismos
de interesse sanitário (Colvara et al., 2009).
Várias abordagens têm sido empregadas na
identificação dos níveis de base das águas
subterrâneas e consequente identificação de valores
anômalos indicativos ou não de contaminação. O
Valor de Referência de Qualidade (VRQ) adotado
pela Companhia de Tecnologia e Saneamento
Ambiental do estado de São Paulo (CETESB)
indica a condição de qualidade para um solo
considerado limpo ou a qualidade natural das águas
subterrâneas (CETESB, 2001). É estabelecido para
as substâncias inorgânicas com base em
interpretação estatística (quartil superior) dos
resultados das análises químicas de amostras de solo
e de água subterrânea. Para substâncias orgânicas,
que não ocorrem naturalmente em solo e águas, o
valor de referência de qualidade não se aplica, pois
deveria ser zero. Para efeito de avaliação, entretanto,
são aceitos os limites de detecção dos métodos que
representam a melhor tecnologia disponível em
procedimentos analíticos padronizados.

INTRODUÇÃO
No período de junho de 2002 a junho de
2006 foi desenvolvido o Projeto “Monitoramento da
Qualidade das Águas nas bacia hidrográficas dos
Rios Turvo, Santa Rosa e Santo Cristo, que se
inserem na Unidade de Planejamento e Gestão
(U30), Região Hidrográfica do Uruguai/RS, como
subsídio à gestão de recursos hídricos e ao controle
ambiental”, sob a coordenação da Fundação
Estadual de Proteção Ambiental do Estado do Rio
Grande do Sul (FEPAM), no qual se inserem os
resultados apresentados e discutidos no decorrer do
presente artigo (FEPAM, 2003a, b, c; FEPAM, 2005).
No sul do Brasil, o uso de fertilizantes
agrícolas e a criação de animais, além dos sistemas
de saneamento urbano, constituem importantes
fontes de contaminação de águas subterrâneas. Os
dejetos animais contribuem com importante parcela
da matéria orgânica liberada nos recursos hídricos e
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animais, principalmente na suinocultura, por
demandarem grande volume de água e por
comprometerem a qualidade dos corpos hídricos
receptores de seus efluentes. A pecuária constitui-se
em atividade de grande potencial poluidor na U30,
devido ao carreamento e/ou aporte direto dos
dejetos dos animais que, associado à elevada
concentração e localização inadequada das unidades
de criação, resulta no aumento da concentração de
matéria orgânica e patógenos na água. Esta
atividade é uma importante fonte de contaminação
e poluição da água como também do solo e do
subsolo, uma vez que os dejetos são utilizados como
fertilizantes na agricultura.

O presente artigo objetiva avaliar a
qualidade atual das águas subterrâneas utilizadas
para abastecimento humano de pequenas
comunidades rurais em regiões de criação de suínos
no noroeste do Estado do Rio Grande do Sul,
verificando-se a adequabilidade do uso frente aos
padrões de qualidade vigentes no Brasil.

LOCALIZAÇÃO E DESCRIÇÃO DA ÁREA
A U30 contempla uma área de
aproximadamente 10.900 km2 situada no extremo
noroeste do Estado, na Região Hidrográfica do
Uruguai, englobando os rios Amandaú, Buricá,
Comandaí, Lajeado Grande, Santo Cristo, Santa
Rosa, Turvo e outros afluentes menores que drenam
diretamente para o rio Uruguai (Tabela 1). O
retângulo envolvente da área de estudo tem como
limites geográficos os paralelos 2705’ e 2815’ e
meridianos 5320’ e 5525’ (Figura 1). Abrange total
ou parcialmente territórios de cinquenta e sete
municípios.
Tabela 1 - Rios principais que constituem a U30 e suas
representatividades espaciais.

Rio / unidade
Amandaú
Buricá
Comandaí
Lajeado Grande
Santa Rosa
Santo Cristo
Turvo
Outros

Área da
bacia
(km2)
541,68
2.342,25
1.424,46
528,87
1.396,74
897,63
1.883,58
1.856,42

Representatividade
(%)
4,98
21,54
13,1
4,86
12,85
8,26
17,33
17,08

Figura 1 - Localização da área de estudo.

HIDROGEOLOGIA
A U30 se insere no compartimento
geológico da Bacia do Paraná, assentando-se na
Formação Serra Geral e formações subjacentes.
Desta forma, existem dois domínios aquíferos
distintos: o Sistema Aquífero Poroso denominado de
Guarani (SAG) e o Sistema Aquífero Fraturado
relacionado às rochas vulcânicas da Formação Serra
Geral (SASG). O primeiro encontra-se confinado
em profundidades da ordem de 1.000 metros,
desempenhando papel de reserva estratégica na
região, enquanto que o segundo é o aquífero mais
acessível e largamente utilizado na bacia
hidrográfica (U30).

A U30, com população predominantemente
rural e taxas de urbanização inferiores a 20%,
caracteriza-se por apresentar demandas significativas
de água em função das atividades sócioeconômicas
que se desenvolvem na região. Nesta, predominam
as pequenas e médias propriedades, e a produção
animal está ligada à agroindústria, destacando-se a
produção de suínos e aves. É grande, também, a
diversidade de culturas, envolvendo grãos (soja,
trigo e milho), fumo e frutas.
O uso conflitante da água é observado nas
atividades voltadas à produção agrícola e criação de
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Figura 2 - Modelo conceitual de circulação de água subterrânea no Sistema aquífero Fraturado Serra Geral
(adaptado de Freitas et al., 2000).

granitóides e gnaisses. Os principais diferenciais sãos
as zonas vesiculares e amigdaloidais de topo de
derrame e zonas de disjunção horizontal, que
quando
interceptadas
por
fraturamentos,
interconectam-se podendo armazenar grandes
volumes de água subterrânea (Figura 2).

As rochas vulcânicas da Formação Serra
Geral afloram sobre cerca de 800.000 km2 na Bacia
do Paraná, apresentando uma grande importância
hidrogeológica, principalmente no sul do Brasil,
decorrente da elevada explotabilidade das suas
zonas aquíferas. As águas subterrâneas são
exploradas através de poços tubulares e captações
de fontes, com vazões variando entre 1 e 220m3/h
(Rebouças & Fraga, 1988), sendo usadas para
consumo humano, industrial, pastoril e também
para balneabilidade.
As águas subterrâneas da Formação Serra
Geral estão condicionadas a fatores de ordem
genética e tectônica. O primeiro fator é
condicionante intrínseco da permeabilidade
horizontal, enquanto o segundo condiciona as
permeabilidades verticais às quais se interconectam
as estruturas aquíferas interderrames.
O SASG constitui, portanto, um meio
aquífero heterogêneo e anisotrópico, com as
condições de armazenamento e circulação da água
restritas às descontinuidades das rochas (Figura 2).
Suas características litológicas e estruturais o
distinguem das demais rochas cristalinas como os

MATERIAL E MÉTODOS
A concepção inicial do Projeto não previa a
perfuração de poços de monitoramento, mas a
seleção, dentre os poços tubulares existentes na
U30, daqueles que comporiam uma malha de
monitoramento sistemático. Para tanto, procurou-se
identificar, inicialmente, quais as instituições/
empresas responsáveis pela perfuração e operação
de poços, tais como a Companhia Riograndense de
Saneamento (CORSAN) e o Programa de Açudes e
Poços da Secretaria de Obras Públicas do Rio
Grande do Sul (PAP/SOPS), restringindo-se ao
setor de abastecimento público, o qual mantém
registros dos poços perfurados/operados e
disponibiliza os dados, resultando no cadastro de
195 poços.
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Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Poço
PU301-ESS
PU302-TEP
PU303-MAC
PU304-BOP
PU305-CRI
PU306-HOR
PU307-SEM
PU308-SAR
PU309-BRA
PU3010-BVB

Nº
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Poço
PU3011-SAA
PU3012-TUP
PU3013-TRM
PU3014-SAM
PU3015-ALE
PU3016-SAC
PU3017-ALE
PU3018-SAR
PU3019-IND
PU3020-POL

Nº
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Poço
PU3021-POM
PU3022-CHI
PU3023-POX
PU3024-SAA
PU3025-IND
PU3026-GIR
PU3027-CAG
PU3028-SPM
PU3029-CEL
PU3030-SES

Figura 3 - Localização dos poços de amostragem na U030.

Tabela 2 - Parâmetros analisados em campo.

Parâmetro
pH
Eh
Condutividade
Temperatura (ambiente e amostra)
Sólidos Totais Dissolvidos (STD)
Oxigênio Dissolvido (OD)
Salinidade
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Metodologia(s) analítica(s)
Sonda multiparâmetros Hach
Sonda multiparâmetros Hach
Sonda multiparâmetros Hach
Sonda multiparâmetros Hach
Sonda multiparâmetros Hach
Oxímetro Mettler/Toledo
Sonda multiparâmetros Hach
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Tabela 3 - Parâmetros analisados em laboratório.

Parâmetro
Alumínio
Alcalinidade
Bicarbonatos
Cálcio
Cloretos
Cobre
Coliformes Fecais
Coliformes Totais
Cor
DQO
Dureza Total
Ferro Total
Fluoretos
Fósforo Total
Magnésio
Manganês
Nitratos

Metodologia(s) analítica(s)
Eriochrome Cyanine R/Espectro UVVIS
Titul. potenciométrica ate pH pré-determinado
Vol. Neutralização/Titul.
Complexométrico
Argentimetrico/Titul.
Absorção Atômica/Colorimétrico
Tubos múltiplos
Tubos múltiplos
Comparação visual
Refluxo Fechado/Titulométrico
Complexométrico
Fenantrolina/Espectro UV-VIS
ISE
Acido Ascórbico/ Espectro UV-VIS
Complexométrico/Titul.
Persulfato de Amônio/ Espectro UVVIS
Potenciométrico

conforme os procedimentos metodológicos para
amostragem de águas subterrâneas definidos em
CETESB (1988). Quando da amostragem, foram
preenchidas fichas cadastrais dos poços com
informações acerca da infraestrutura instalada,
localização e documentação fotográfica.
Os parâmetros analisados e respectiva
metodologia analítica estão discriminados na Tabela
2 e na Tabela 3.
Os resultados obtidos foram analisados
espacial e estatisticamente (CETESB, 2004) e
comparados com normas/padrões existentes:

Com base nos dados fornecidos pelas
instituições supra citadas, todos os poços levantados
que apresentavam documentação completa (perfil
construtivo, dados de produção, localização e laudos
analíticos físico-químicos) foram inseridos em banco
de dados em meio digital, facilitando, desta forma, a
consulta
das
informações
e
sua
análise
espacial/hidroquímica (Freitas et al., no prelo).
A partir da análise do banco de dados
estruturado, efetuou-se uma filtragem dos dados
para seleção de uma rede de poços que seriam
amostrados pela FEPAM (separação das amostras
por significância, determinação do quartil superior
- valores anômalos, presença de Coliformes Totais),
procurando-se compor uma malha de amostragem
mínima factível técnica e economicamente para
avaliação da qualidade atual das águas subterrâneas
da U30.
Ao término da seleção foram contemplados
somente os poços da SOPS/PAP, pois sua
distribuição na U30 permitiu a composição de uma
malha de amostragem mais adequada aos objetivos
do Projeto e ao uso e ocupação do solo da Bacia,
predominantemente rural. Desta forma, foram
selecionados 30 poços que apresentavam as
condições mais favoráveis (localização, facilidade de
amostragem, atendimento aos prazos de entrega das
amostras em tempo hábil nos laboratórios) (Figura
3).
As campanhas de amostragem foram
realizadas em outubro/2004 e em janeiro/2005,





concentrações dos parâmetros definidos em
CETESB (2007) para o mesmo tipo de
aquífero;
padrões de potabilidade para consumo
humano
definidos
pela
Portaria
nº518/2004;
Valores Máximos Permitidos (VMP)
estabelecidos pela Resolução CONAMA nº
396/2008 para Consumo Humano (uso
preponderante na U030).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A Figura 4 mostra a síntese dos resultados
através do número de parâmetros que ocorrem no
quartil superior em cada poço amostrado, sendo
oito parâmetros a média e a mediana do universo
considerado.
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Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Poço
PU301-ESS
PU302-TEP
PU303-MAC
PU304-BOP
PU305-CRI
PU306-HOR
PU307-SEM
PU308-SAR
PU309-BRA
PU3010-BVB

Nº
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Poço
PU3011-SAA
PU3012-TUP
PU3013-TRM
PU3014-SAM
PU3015-ALE
PU3016-SAC
PU3017-ALE
PU3018-SAR
PU3019-IND
PU3020-POL

Nº
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Poço
PU3021-POM
PU3022-CHI
PU3023-POX
PU3024-SAA
PU3025-IND
PU3026-GIR
PU3027-CAG
PU3028-SPM
PU3029-CEL
PU3030-SES

Figura 4 - Distribuição do número de parâmetros acima do quartil superior em cada poço de amostragem.

comunicação
entre
aquíferos.
Ambas
as
possibilidades corroboram com a comunicação
interaquíferos.
O destaque na região central pode estar
associado a uma variação hidroquímica natural das
águas imposta pela presença de um bloco tectônico
com diferentes características hidrogeológicas. A
possibilidade dessa diferenciação ser antrópica não
pode ser descartada, sobretudo para o poço
PU3019-IND, que apresentou resultados no quartil
superior para Coliformes Totais, Zinco, Nitrogênio
total e Nitrato, indicadores de contaminação
antropogênica. Essa situação de qualidade da água
pode estar atrelada ao fato do poço amostrado estar

Espacialmente, os poços que apresentaram
condições diferenciadas na qualidade das águas se
concentram em três diferentes porções da U30
(Figura 4): noroeste, central e nordeste.
A ocorrência destes resultados na porção
noroeste pode estar relacionada a influência de
águas oriundas do SAG, pois os terrenos estão mais
dissecados e a profundidade de ocorrência deste
sistema aquífero é menor. Outro fator que pode
condicionar esta característica nas águas dessa
porção da bacia é a proximidade com o
alinhamento tectônico onde se encaixa o rio
Uruguai, onde os fraturamentos são mais
frequentes, aumentado assim, as possibilidades de
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Tabela 4 - Estatística descritiva dos resultados e valores referenciados.

Parâmetro

Mediana

Mín

Máx

Quartil
sup.

Alumínio (mg/L Al)
Alcalinidade total (mg/L)
Alcalinidade bicarbonato
(mg/L CaCO3)
Cálcio total (mg/L Ca)
Cloreto (mg/L Cl-)
Coliforme Fecal (NMP/100 mL)
Coliforme Total (NMP/100 mL)
Condutividade (μS/cm)
Cor (mg/L)
Cobre Total (mg/L Cu)
Demanda Química de Oxigênio
(mg/L)
Dureza total (mg/L CaCO3)
Eh (mV)
Fluoretos (mg/L F-)
Ferro total (mg/L Fe)
Fósforo total (mg/L P-)
Magnésio (mg/L Mg)
Manganês (mg/L Mn)
Nitrogênio amoniacal (mg/L N)
Nitrogênio total (mg/L N)
Nitrogênio Nitrato (mg/L N)
Oxigênio Dissolvido (mg/L OD)
pH
Potássio total (mg/L K)
Resíduo seco (mg/L)
Salinidade (ppt ‰)
Sódio (mg/L Na)
Sólidos Totais (mg/L)
Sólidos Totais Dissolvidos (mg/L)
Sulfatos (mg/L SO4-)
Turbidez (NTU)
Zinco total (mg/L Zn)

0,01
103,2

0,01
14,18

0,03
229,78

0,01
122,39

Port.
518/200
4
0,2
NR

124,97

22,45

270,97

142,08

16,47
8,82
0
0
193,55
1,5
0,01

0,04
3,63
0
0
40,1
0,5
0,01

41,52
18,36
70
1600
457
5,5
0,2

19,16

1,57

64,86
154,85
0,23
0,05
0,06
5,26
0,01
0,01
1,07
0,59
2,85
7,5
0,5
159
0
30,5
260
97,7
1
0,25
0,03

3,76
0,7
0,13
0,01
0,01
0,2
0,01
0,01
0,01
0,01
1,55
5,1
0,01
1,6
0
1,5
80
17,5
0,12
0,18
0

NR = não referido

0,04
NR

Res.
CONAMA
396/2008
0,2
NR

NR

68

NR

22,61
10,12
0
9,2
249
1,5
0,01

NR
250
ausente
ausente
NR
15
2

12,5
1,2
0
0
172
NR
0,01

NR
250
0
NR
NR
NR
2

96,23

35,97

NR

NR

NR

161,6
319
0,6
2,29
1,59
23,67
0,03
0,36
4,57
7,13
4,3
11,2
3
374
0,2
240
438
234
70,85
10
2,12

88,02
263,95
0,28
0,1
0,09
8,55
0,01
0,01
1,99
1,09
3,3
8,73
1
206
0,1
57
331,75
135,53
12
0,3
0,06

500
NR
1,5
0,3
NR
NR
0,1
NR
NR
10
NR
NR
NR
NR
NR
200
NR
1000
250
5
5

48
NR
0,18
<0,01
NR
3,21
<0,005
0,05
0,24
0,66
NR
7,7
2,1
NR
NR
16,2
170
154
<10
NR
0,02

NR
NR
1,5
0,3
NR
NR
0,1
NR
NR
10
NR
NR
NR
NR
NR
200
NR
1000
250
NR
5

CETESB
(2007)*

*quartil superior Aquífero Serra Geral período 2004-/2006, segundo CETESB (2007)

localizado próximo a residências com sistema de
tratamento de esgotos por fossa séptica e locais com
alguma criação de suínos. Eventuais problemas de
selamento do poço podem levar a contaminação via
poço das águas explotadas.
Assim como para a região central, existe a
possibilidade de ocorrência da diferenciação
hidroquímica das águas na porção nordeste, pois
esta se aproxima da compartimentação tectônica
que abriga o rio Uruguai alongado segundo leste-

oeste, porém, indícios de contaminação orgânica
para os poços PU301-ESS e PU309-BRA são
fortalecidos pela ocorrência de resultados acima do
quartil superior para Nitrogênio total, Zinco,
Coliformes totais e fecais, Fósforo, Nitrato e
Nitrogênio amoniacal. Esta contaminação orgânica
para o poço PU309-BRA pode também estar
relacionada a problemas construtivos e a boa
densidade de residências existentes no seu entorno.
Na segunda campanha de amostragem esse poço
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Os
problemas
relacionados
com
contaminação deste recurso hídrico ainda são muito
incipientes e localizados, geralmente relacionados a
poços mal construídos ou abandonados, do tipo
cacimba, que captam águas do aquífero freático e
que sofrem influência direta das condições de
superfície
(aporte
de
águas
superficiais
contaminadas).
Desta forma, o SASG ainda fornece águas de
boa qualidade para a região, merecendo maiores
cuidados quanto ao seu gerenciamento e
preservação.

não estava mais sendo utilizado para abastecimento
humano. Um novo poço com maior capacidade foi
instalado para suprir a demanda de consumo.
A comparação dos resultados do quartil
superior para o SASG de CETESB (2007) com os
resultados do quartil superior obtidos para a U30
(Tabela 4) demonstra que as concentrações dos
parâmetros obtidos na U30 são semelhantes ou
superiores, à exceção do Alumínio, Potássio e
Nitrogênio amoniacal (inferiores).
A análise dos resultados do quartil superior
obtidos para a U30 em relação aos VMPs para as
águas subterrâneas com uso preponderante para
consumo humano estabelecidos pela Resolução
CONAMA 396/2008 (Tabela 4) indica a
adequabilidade das águas da U30.
Se considerados os dados brutos, verifica-se
que somente o poço PU3020-POL apresentou, nas
duas campanhas, concentrações de Ferro total
acima do estabelecido. Esta mesma situação foi
constatada na segunda campanha para o poço
PU3025-IND. Também nessa campanha, a
concentração de sódio nos poços PU3014-SAM,
PU3015-ALE e PU3027-CAG ficou acima do VMP
estabelecido.
Para coliformes fecais, os poços PU3011SAA, PU301-ESS e PU307-SEM ficaram acima do
VMP em uma das campanhas, apresentando valor
máximo de 70NMP/100 mL no primeiro e valores
próximos de zero nos outros, indicando que houve
contaminação incipiente. Cabe observar que nas
captações através de poços é importante o
isolamento do primeiro nível de água, mais sujeito
às influências externas.
Considerando que os valores de referência
para potabilidade estabelecidos pela Portaria
518/2004 (Tabela 4) são os mesmos da Resolução
CONAMA 396/2008 para o uso avaliado, as
considerações acima são válidas também para os
padrões de potabilidade.
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Assessment of the Influence of Anthropic Activities on
Groundwater Quality in the Northwest of the State
of Rio Grande do Sul
ABSTRACT
Pig farming is a major source of contamination
and pollution of natural resources due to inadequate
management or the absence of a waste treatment system,
together with the high concentration and improper location
of buildings, besides the inadequate disposal of wastes on
soil. In this context, the article assesses the quality of
groundwater used for human supply in small rural
communities in a pig farming area of the northwest of the
state of Rio Grande do Sul. It looks at the appropriateness
of its use compared to current standards of quality in
Brazil. The results show that the quality of the groundwater
assessed has not been compromised, and therefore it can be
used for water supply in the communities currently served.
Key-words: quality, groundwater, pig farming, Serra Geral
Aquifer System, Rio Grande do Sul.
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RESUMO
As ações públicas municipais em sistemas de drenagem urbana, na maioria das cidades brasileiras, demandam
significativos investimentos. Tais investimentos advêm de recursos estatais, da união e/ou de fundos internacionais, e são
destinadas as ações estruturais e não estruturais para implementação e manutenção de um plano de drenagem. Por outro
lado, estas ações fazem por onerar a máquina administrativa municipal, enfraquecendo, sobremaneira, as medidas preventivas (não estruturais) e fortalecendo medidas corretivas (estruturais) as quais esbarram na incompatibilidade orçamentária
do município perpetuando a cultura do empréstimo. O presente artigo aborda como objetivo principal a valoração de uma
taxa em uma Área Experimental de Cobrança (AEC) no município de Belém/PA possibilitando a obtenção de parâmetros
para inferir sobre a viabilidade de financiamento do setor de drenagem urbana. A área de análise está localizada no bairro
da Terra Firme, inserida na bacia hidrográfica do Tucunduba, que no ano de 2002 recebeu um investimento de R$9,88
milhões na 1ª das 3 etapas do projeto contemplando um plano de drenagem, de micro e macrodrenagem. Deste montante,
73% foram originados de um empréstimo junto ao FGTS e 27% financiada pelo próprio município. Os dados estimados
para AEC apresentaram em média 4,16 habitantes/domicílios, referentes a uma área de 48.415,74 m2, donde 78,21% são
ocupadas de forma desordenada e 59,24% destas ocupações representam áreas impermeabilizadas; já que a característica
econômica da população, no que concerne a renda, é cerca de 2 salários mínimos. Assim, preliminarmente, evidenciou-se o
aspecto histórico das obras drenagem no município de Belém/PA, bem como a fundamentação acerca do Plano Diretor Urbano e das formas de financiamento da drenagem urbana, as quais dão aporte para o entendimento das questões legais da
cobrança. Aplicou-se os métodos de Tucci (2002) e Gomes et. al (2008) cujos resultados foram correlacionados com a área e
testada do imóvel; e renda familiar para cada unidade residencial, obtendo-se modelos exequíveis conforme coeficiente de
determinação. Estes modelos apresentam-se como mecanismo de financiamento da drenagem urbana para o município de
Belém/PA podendo ser aplicados para outras áreas conforme o zoneamento municipal.
Palavra-Chave: Plano de Drenagem Urbana, Taxa, bacia do Tucunduba, município de Belém/PA.

Tucci (2005), por sua vez, apresentou a necessidade de investimento para um programa nacional de águas pluviais que controlasse os impactos
na drenagem e inundação das cidades, e identificou
um total de R$ 21,5 bilhões em 24 anos para solução
desses impactos, representando até 0,2% do PIB
anual.
Tucci (2005) afirmou, novamente, com base
nas estimativas anteriores, ser possível antever a
necessidade de investimentos da ordem de 0,8% do
PIB para o saneamento ambiental (sem incluir resíduos sólidos). Para este autor, esse percentual representaria cerca de R$ 16 bilhões por ano em água,
esgoto e drenagem para, no horizonte de aproximadamente 20 anos, constituírem um processo sustentável de desenvolvimento urbano

INTRODUÇÃO
Os investimentos públicos em infraestrutura
para o planejamento dos recursos hídricos são de
difícil estimativa, pois a alocação desses recursos
orçamentários é dispersa entre diversos ministérios e
governos estaduais (Margulis et. al, 2002).
Dados parciais do estudo de Margulis et al.,
(2002), para financiar ações de saneamento, recursos hídricos e meio ambiente no Brasil, sugeriu que
a média anual de investimentos superou os R$ 5
bilhões, enquanto o volume “necessário” de novos
investimentos no setor hídrico, nos próximos 5 a 10
anos, deve começar em cerca de, R$ 20 bilhões,
podendo chegar a muito mais.
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no município de Belém/PA. Tais correlações possibilitam a extrapolação de modelos que melhor se
ajustem ao zoneamento de uso do solo do município, fundamentando a gestão financeira dos sistemas
de drenagem urbana.
Para tanto, faz-se uma breve caracterização
histórica das obras de drenagem da cidade de Belém, bem como a fundamentação acerca do Plano
Diretor Urbano (PDU) e das formas de financiamento da drenagem urbana, as quais dão aporte
para o entendimento das questões legais da cobrança. Não obstante, realiza-se a caracterização da região onde se insere a AEC, e, por conseguinte aplicam-se os métodos supracitados e, por fim, obtem-se
os resultados.

Tais afirmações são deveras constatadas pelas ações públicas na gestão dos recursos hídricos,
mais precisamente no setor de drenagem urbana na
cidade de Belém/PA. O marco destes empreendimentos no município, segundo Portela (2004), com
a criação do Departamento Nacional de Obras e
Saneamento (DNOS) em 1974, foi à construção de
canais na bacia do Tamandaré.
O objetivo desse empreendimento foi mitigar as enchentes em períodos de cheia, e ainda abranger obras de saneamento do canal das Almas,
situadas atualmente na bacia hidrográfica do Reduto. Trindade Jr (1997) revelou a necessidade de
intervir no conjunto que formava as bacias hidrográficas, exigindo a assinatura de um convênio, em
1976, entre o DNOS, a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM), o governo do
Estado e a Prefeitura Municipal de Belém (PMB).
Institui-se, desse modo, o Programa de Recuperação das Baixadas (PRB), que tomou duas
direções complementares: uma compreendeu o
Plano Global e a outra o Plano de Ação Imediata
(PAI). Este último seria uma experiência piloto de
orientação para outras obras de drenagem urbana.
Assim, com iniciativa da PMB, em 1986 nascia à concepção do Projeto de Macrodrenagem da
bacia do Una, que segundo Portela (2004), consistiu
na abertura e retificação dos igarapés com o fim de
eliminar o alagamento, dotando-os de infraestrutura, saneamento básico e sistema viário. O financiamento para a realização dos serviços, da ordem de
US$ 85 bilhões, foi do Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID) e do governo do estado do
Pará.
Não obstante, em meados de 1997, com intensa participação da sociedade civil, elaborou-se o
projeto de macrodrenagem da bacia do igarapé
Tucunduba que fora constituído de três etapas,
sendo que a 1ª fase foi concluída em 2004. Foi empenhado, segundo o SNAI (2004), pela PMB um
empréstimo junto ao FGTS de R$ 9,88 milhões,
sendo 73% de financiamento e 27% contrapartida
da PMB, objetivando a recuperação do canal do
Tucunduba.
Neste sentido, qual alternativa poderia ser
utilizada para autossustentação financeira da drenagem urbana do município de Belém/PA?
Assim, a proposição deste artigo é aferir o
método Tucci (2002) e Gomes et al. (2008) para
quantificar taxas de drenagem. Os valores de taxa
são correlacionados com parâmetros dos imóveis
(área construída e testada) e renda familiar por
unidade residencial em uma Área Experimental de
Cobrança (AEC) localizada na bacia do Tucunduba

CONTEXTO LOCAL E
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
As ações públicas na gestão dos recursos hídricos, especificamente no setor de drenagem urbana na cidade de Belém/PA, são contextualizadas no
Plano Diretor Urbano (PDU). Neste contexto, fundamentam-se as formas de financiamento da drenagem urbana, as quais dão suporte ao entendimento
das questões legais da cobrança.
Plano Diretor Urbano de Belém/PA
O Plano Diretor de Drenagem, segundo
Tucci (1997), devem ter como meta:

a) Planejar a distribuição da água no tempo e
no espaço, com base na tendência de ocupação urbana compatibilizando esse desenvolvimento e a infraestrutura para evitar
prejuízos econômicos e ambientais;
b) Controlar a ocupação de áreas de risco de
inundação através de restrições nas áreas de
alto risco, e;
c) Convivência com as enchentes nas áreas de
alto risco.

Neste sentido, a política de infraestrutura e
meio ambiente do PDU em Belém prevê a integração dos setores e diretrizes para a concepção da
Política Municipal de Saneamento Ambiental Integrado. Tais diretrizes legais devem, a priori, ser fon-
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tes de reflexão do gestor público, e, depois de compreendida, de fato ser executada.
No que concerne a execução das intervenções e estruturas de regulamentação, o próprio PDU
é atrelado aos governos estaduais e federais devendo
se articular para efetivar as medidas necessárias.
Assim, o meio de planejar é integrado, mas, para
que este seja efetivado, a forma ainda é centralizada.
Neste sentido, a fragilidade financeira municipal
para gerenciar a problemática da drenagem urbana,
ainda é incipiente.
Assim, adota-se uma postura assistencialista
contornada por empréstimos financeiros, catalisando o aumento da dívida pública, a precariedade dos
serviços, o sucateamento das estruturas existentes e
acréscimo de novas problemáticas, tornando esta
uma política viciosa.
Portanto, os custos empenhados pelo gestor
público para financiar ações estruturais e não estruturais nas bacias do Una e Tucunduba não tiveram o
retorno esperado, cujo ônus se eleva por alagamentos, e outros problemas de ordem social. Neste sentido, urgem meios de financiamento com ações
direcionadas ao financiamento da drenagem urbana
municipal.

Questões legais da cobrança
Baptista e Nascimento (2002), afirmaram
que, a cobrança de taxas para os serviços de drenagem urbana é complexa pela indivisibilidade da
oferta e do uso, posto que os sistemas hidráulicos de
infraestrutura urbana são caracterizados como bens
e serviços de caráter público.
No entanto, a outorga como mecanismo de
gestão e planejamento dos recursos hídricos, ganha
sustentação legal com a Lei Federal nº 9.433/97.
Assim, é permitida a cobrança pelo uso dos recursos
hídricos conforme o Art. 19º, inciso III, especificamente. Na referida ordem, que analisa o Art. 77º da
qual figura sobre a implementação de taxas, é imperioso observar que esta prática se faz presente, em
grande maioria dos serviços públicos demandados
pela população, não vinculado obrigatoriamente de
seu uso efetivo como visto pelo Art. 79º.
No que concerne a cobrança dos serviços de
drenagem a partir de uma taxa, apóia-se na Lei nº
5.172/66 que dispõe sobre a tributação nacional,
estadual e municipal. De acordo com Gomes et al.
(2008), a taxa de drenagem, referenciada à área
impermeabilizada dos imóveis (genericamente, novos ou existentes), encontra embasamento técnico,
político e legal (Lei nº 9.433/97), o que poderá
facilitar a sua viabilidade.

Financiamento da drenagem urbana
As gestões públicas, relativo ao financiamento de obras de drenagem, dispõem de algumas alternativas de captação dos recursos como a cobrança
pela prestação de serviços à comunidade, o planejamento financeiro e a alocação de recursos do IPTU.
Destacam-se na literatura, dentre outras, três
contribuições importantes. A primeira evidencia o
que fora realizado na Inglaterra, segundo Barraqué
(1995), por meio de taxas embutidas na cobrança da
água, em função do valor do imóvel e do consumo
efetiva de águas.
Já a segunda, vista no Brasil, São Paulo,
Marcon (1999) aponta que uma das alternativas foi
à cobrança de taxas em função das áreas coberta dos
imóveis. E, por fim, a terceira, Antener (1999) revelou o que acontece em Zurique, na Suíça, onde a
cobrança se fundamenta por meio da área impermeabilizada dos imóveis.
O trabalho realizado na área experimental
de cobrança, adotando os métodos descritos no item
4, as formas de implementação das taxas de drenagem, salvaguardando algumas limitações, não diferem das experiências supracitadas.

ÁREA EXPERIMENTAL DE COBRANÇA
(AEC)
A bacia do Tucunduba (11) faz parte do
conjunto de 13 bacias que integram o município de
Belém. Com área de 10,55 km², localizada a sudeste
de Belém, tem o igarapé Tucunduba como principal
curso d’água com 3,6 km de extensão sendo um
afluente do Rio Guamá (SNAI, 2004).
Nesta bacia localiza-se a área onde a pesquisa foi desenvolvida, isto é, a AEC, com 48,42 km²,
donde 78,21% são ocupadas de forma desordenada
e 59,24% impermeabilizadas (SNAI, 2004). Esta área
foi constituída de um Plano de Desenvolvimento
Local (PDL) do Riacho Doce e Pantanal, áreas de
ocupação de um dos bairros mais populosos de Belém, como parte integrante do plano de drenagem
do igarapé Tucunduba. (Fig. 1).
O plano, nesta região, contemplou projetos
de macro e microdrenagem (Tab. 1) retificando
1,080 km de canal. Na execução do PDL, R$ 1,65
milhões foram assegurados pelo município e o restante, R$10,89 milhões.
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Figura 1 - Mapa da AEC: A) Brasil; B) Estado do Pará; C) Bacias de Belém e D) Subbacia do Tucunduba.

Tabela 1 - Valores da obra de drenagem da subbacia 11.

Estas cifras foram adquiridas por empréstimo ao programa habitar Brasil do BID, captados
junto à secretaria especial de desenvolvimento urbano da presidência da república, na ação melhoria
das condições habitacionais de infraestrutura e de
saneamento básico (SNAI, 2004). Esta fase do projeto contemplou ações de saneamento, pavimentação,
reordenamento urbano, dentre outros, sendo beneficiadas 1.537 famílias.
Os custos do sistema de drenagem somaram
R$ 11, 22 milhões, conforme os dados do projeto
básico fornecidos pela Secretaria de Saneamento de
Belém (SESAN), responsável pela fiscalização do
empreendimento. No entanto, SNAI (2004) esclareceu que os recursos alocados somavam R$12,54
milhões, sendo que tais diferenças são justificadas
por alterações do projeto ao longo de sua execução
dentre outros ajustes.
Portanto, a aplicação da metodologia adotada, descritas a seguir, para a quantificação das
taxas de drenagem tiveram suporte nos custos de
implementação e manutenção dos sistemas de drenagem (adotando uma estimativa em torno de 5%
do custo de implementação) já efetivados pelo gestor municipal visto pela Tabela 1.

Macrodrenagem (I)
Item
Valor (R$)
Serviços Preliminares
100.547,64
Canal
2.640.086,96
Vias Marginais
2.661.808,92
Pontes
668.363,26
Passarelas
93.324,50
Drenagem Pluvial
1.160.514,96
Desapropriações
2.658.909,50
Projetos
148.230,00
Subtotal (I)
10.131.785,74
Custo de
9.381,28
Implementação (R$/m)
Custo de Manutenção (R$/m) 550,50
Microdrenagem (II)
Diâmetro — Comp.
(R$/m) Custo (R$)
D (mm)
(m)
400
2.897,0 26,79
77.610,63
600
60,0
54,16
3.249,60
800
40,0
79,36
3.174,40
1000
696,0
106,94
74.430,24
Subtotal (II) 3.693,0 294,04
1.085.889,72
TOTAL
11.217.675,46
Fonte: SESAN, 2002
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Neste sentido, no processo utilizado no trabalho em pauta, para quantificar áreas impermeáveis para o caso acima descrito, utilizou-se o que
preceitua a NBR-12721, que regula sobre a avaliação
de custos unitários e preparo de orçamento de construção para incorporação de edifícios. Deste modo,
calcula-se a área equivalente de construção (S). Este
procedimento é utilizado para que o cálculo do
custo unitário básico adotado tenha o mesmo custo,
que o efetivamente estimado para área real correspondente, descoberta ou coberta de padrão diferente.
Dantas (2003) citou um exemplo na incorporação de um condomínio, onde a razão entre a
área equivalente de construção da unidade residencial e área equivalente total fornece a fração ideal
correspondente à unidade. Esta fração ideal multiplicada pela área do terreno fornece a quota parte
de terreno pertencente à unidade. De tal modo que
para se determinar a parte impermeável do terreno,
no caso em questão, têm-se a formulação abaixo:

METODOLOGIA ADOTADA
No presente artigo utilizaram-se, para quantificar a taxa de drenagem, dois processos. O primeiro evidencia o rateio dos custos diretos, que
incide o ônus da implementação das obras de um
plano de drenagem; e os indiretos, abrangendo os
custos de operação e manutenção dos sistemas de
drenagem. O segundo não é incidente sobre o índice de impermeabilização da bacia; mas, é pertinente
sobre os custos do sistema de drenagem, a contribuição de cada lote e das vias públicas, sejam estes
urbanizados ou não. Assim, delimitada AEC, inferese as metodologias descritas abaixo, salvaguardando
limitações e adaptações.
Método de Tucci (2002)
O método de cálculo proposto por Tucci
(2002) evidencia dois aspectos principais: o rateio
dos custos indiretos, abrangendo os custos de operação e manutenção dos sistemas de drenagem; e os
diretos, incide o ônus da implementação das obras
de um plano de drenagem.

S = A.P + Aq. P

Sendo A é a área construída padrão obtida
pela razão entre o custo estimado da área de padrão
diferente e o custo estimado de área padrão. O valor
de P não pode variar de 0,50 para áreas cobertas e
0,25 para áreas descobertas. Já Aq. P é igual à Aconst.
Neste trabalho foi utilizado o valor de P igual a 0,50 pelo motivo acima descrito. Aplicando a
formulação (2) obteve-se os valores de área (A) que
correspondem a porção impermeável do imóvel ou
a área construída corrigida (Aconst.(c)), para os casos
onde a área construída é maior que a área do terreno. Para proceder aos cálculos referentes ao Custo
unitário das áreas impermeabilizadas do imóvel, o
método de Tucci (2002) utiliza a seguinte formulação:

Rateio dos custos indiretos - Txindiretos
Para calcular as taxas provenientes dos custos de manutenção e operação de um sistema de
drenagem, reflexos de ações preventivas, tem-se:
Txindireto =

A.Cui
100

.(28,43+0,623.il )

(2)

(1)

Onde Txindiretos é a taxa anual a ser cobrada,
pelo imóvel de área A (m²), em R$; A é a área do
imóvel (m²); il é o percentual de área impermeabilizada do imóvel; Cui é o custo unitário das áreas impermeáveis (R$/m²).
A obtenção de Txindiretos foi precedida de adaptações pertinentes a área delimitada nesta pesquisa, a qual está inserida na bacia do Tucunduba.
Assim, o valor de A fora igualmente tratada como a
área de cada terreno (Aterreno) do loteamento aqui
estudado.
O valor de il fora obtida através da relação
de área construída (Aconst) pela Aterreno. Não obstante,
tais adequações na mensuração de Aconst, na localidade experimentada, realizado pela PMB, originaram um banco de dados compilando Aconst > Aterreno,
denotando que em um lote sua área impermeável é
maior que o próprio terreno.

C ui =

100.Ct
Ab . 15,8+0,842.Ai

(3)

Onde Ct é o custo total para realizar a operação e manutenção do sistema (R$); Ab é a área da
bacia (Km²); Ai é a parcela de área da bacia impermeável (%).
Pela formulação (3) a quantificação de Ct
utilizou a contribuição de cada lote em função da
sua testada (T), deste modo o custo total para realizar a operação e manutenção do sistema por unidade de metro é desenhado pelo produto Ct (R$/m) x
T (m).
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posição da taxa de drenagem, inclusive por Tucci
(2002).
Deste modo, para quantificação da taxa de
drenagem, considerando as prerrogativas acima
elencadas, o coeficiente de escoamento superficial
(runoff) para áreas impermeáveis fora adotado 0,95 e
para áreas permeáveis o valor de 0,15, conforme
recomendados por Tucci (2002) na equação 6.
Assim, o método aqui procedido estabelece
uma relação dos custos de manutenção do sistema
de drenagem, do qual reside a contribuição dos
custos das permeáveis e impermeáveis, igualmente
adotado para estabelecer a relação com os investimentos.

Para os custos totais de implementação
(Ctp), utilizou-se o custo demandado por metro linear. Na obtenção da parcela de área da bacia impermeável (Ai), calculou-se a relação entre a Aconst. (c) de
cada lote pela área da bacia (Ab).
Rateio dos custos indiretos - Txdiretos
A obtenção da taxa de drenagem inerente a
implementação de obras de um plano de drenagem,
coadunam com os custos diretos do empreendimento. Deste modo, têm-se duas formas de contribuição,
relacionada com imóveis de áreas impermeáveis e
permeáveis, apresentadas pelas equações (4) e (5),
respectivamente, as quais somadas obtêm-se a Txdire-

=

tos.

Txi =
Txi =

A.C .

,

.

Ab .
15.A.C
Ab .

(4)

0,95
0,15

(6)

Para a obtenção dos custos de manutenção,
ratificando o que descreve o item anterior, tem-se a
relação dos mesmos com o runoff, conforme sugeridos por Tucci (2002).

(5)

Na pesquisa ora realizada, elegendo como
área experimental um loteamento inserido na bacia
do Tucunduba, alvo do Plano de Desenvolvimento
Local (PDL) realizado pela PMB no ano de 2001, o
valor de Txi para a equação (4) relacionou-se com a
área impermeável de cada lote (Aconst. (c)). Igualmente do que fora procedido em relação à equação (5)
que, pela diferença entre a Aterreno e a Aconst. (c), obteve-se a porção permeável do imóvel.

Cman (i) = 6,33. Cman (p)

(7)

Onde:
Cman = Cman (i) + Cman (p)

(8)

Substituindo a equação (7) em (8) obteremos a relação dos custos de manutenção com áreas
permeáveis e impermeáveis, igual raciocínio é estendido a quantificação dos investimentos no sistema de drenagem em função de suas áreas, permeáveis e impermeáveis. Logo, as equações acima descritas refletem as mesmas interações para se fazer
inferir os investimentos (I):

Método de Gomes et. al (2008)
Na presente pesquisa, ainda inferiu-se sobre
a taxa de drenagem, conforme estabelecido por
Gomes et al. (2008). Neste processo, é pretensioso
não vinculá-lo com o índice de impermeabilidade da
bacia. Assim, tem-se apenas que os custos do sistema
de drenagem referenciam-se, tão somente, a contribuição de cada lote e do sistema viário, sejam estes
impermeáveis ou não.
Ainda assim, de acordo com Gomes et al.
(2008), a valoração de uma taxa de drenagem, apesar da relação dos custos de manutenção dos sistemas de drenagem urbana não serem relacionados
único e exclusivamente aos coeficientes de escoamento superficial (áreas permeáveis e impermeáveis), sabe-se que os mesmos são factíveis de avaliação pelos gestores desses sistemas, de fácil percepção pelos usuários dos mesmos como um parâmetro
ligado diretamente à geração de escoamento, e até o
momento, vem sendo utilizado para balizar a com-

Cman = 6,33. Cman (p) + Cman (p)
I = 6,33.IP + IP

(9)
(10)

Após a abordagem descrita acima, a fim de
serem obtidas as correlações de custos de manutenção do sistema de drenagem pela equação (9), e dos
investimentos do referido sistema conforme a equação (10); o método aqui aplicado difunde-se em
duas componentes de valoração.
A primeira relaciona a cobrança de uma taxa que deve administrar a manutenção do sistema, e
a segunda para cobrir a amortização do mesmo,
como serão descritas abaixo.
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áreas impermeáveis (R$/ano). A soma das equações
de 15 a 18 originam a Tinv. Deste modo, a soma de
Tman e Tinv totaliza a taxa de drenagem anual conforme preceitua Gomes et. al (2008).

Taxas referentes aos custos com a manutenção
dos sistemas (Tman)
A composição básica da taxa de drenagem,
referente à manutenção do sistema de drenagem, é
composta dos reflexos destas com as áreas permeáveis (Tman(p)) e impermeáveis (Tman (i)), bem como as
urbanizações ou não dos sistemas viários, (Tman (SVp))
e (Tman(SVi)). Logo, para a quantificação da taxa de
drenagem, têm-se os seguintes componentes:
T

=

T

=

.S . 1

T

.S .T

T

=

T

=

.

Resultados obtidos para Tucci (2002)
A metodologia proposta por Tucci caracteriza duas formas de contribuição, como descrito
anteriormente, o rateio dos custos diretos e indiretos de um plano de drenagem. Para estes, foram
analisados três possibilidade de cobrança, uma em
relação à área do imóvel (impermeável + permeável), outra em função da renda familiar e o último a
testada dos imóveis, direcionado à AEC em questão,
inserida na bacia hidrográfica do Tucunduba.
Tais prerrogativas propiciarão ferramentas
para prognosticar a arrecadação municipal a fim de
auto-sustentar um plano de drenagem urbana no
município de Belém/PA.

(11)
(12)

.S

.

ANÁLISE DOS RESULTADOS

.S

(13)
(14)

Onde Cman(p) é o custo de manutenção associado a áreas permeáveis (R$); Cman(i) é o custo de
manutenção associado a áreas impermeáveis (R$);
Al é a área total de lotes urbanizados ou não (m²); Sl
é a área total de cada lote urbanizado ou não (m²);
Ti é o índice de impermeabilização dos lotes (%);
ASVp é a área pública e do sistema viário permeáveis;
ASVi corresponde a área pública e do sistema viário
impermeáveis. A soma das equações de 11 à 14 originam Tman.

Taxa de Drenagem x Área do Imóvel
Para estabelecer a relação entre a taxa de
drenagem em função da área do imóvel, foi primeiramente procedido o cálculo da taxa de drenagem
para os custos diretos (Txdireto) e indiretos (Txindireto),
conforme preconizado pelo método de Tucci
(2002).
Deste modo, foi percebido que a taxa de
contribuição para o rateio dos custos indiretos confrontando com a área do imóvel apresenta forte
correlação (R² = 0,966), que para o conjunto amostral da AEC o ajuste dos dados é representado por
uma equação linear.
Não obstante que para o rateio dos custos
diretos de um plano de drenagem, como é mostrado
na Figura 2A, a relação é estabelecida por um comportamento linear, tanto para o que concerne as
taxas relacionadas a áreas impermeáveis (Tx
Ai[c.diretos]), quanto para as áreas permeáveis (Tx
Ap[c.diretos]).
Os custos de implementação de um sistema
de drenagem, para áreas impermeáveis maiores que
55,0 m², apresentou valor igual a R$ 0,029/ ano.
Para uma área maior que 63,0m² o valor de Tx
Ap[c.diretos] foi igual a R$ 0,014/ ano.
Tais resultados indicam que, para áreas impermeáveis inferiores a 55,0 m² os custos diretos de
um plano de drenagem devem ser sustentados pelos
custos de manutenção e operação do sistema, o

Taxas referentes aos custos de amortização
dos investimentos (Tinv)
Listam-se abaixo as formulações, que agregadas, contemplam os valores de amortização dos
investimentos.
T

=

.S . 1

T

=

.S .T

T

=

T

=

.
.

T

(15)
(16)

.S
.S

(17)
(18)

Onde Ip é a amortização dos investimentos
associados a áreas permeáveis (R$/ano); Ii corresponde a amortização dos investimentos associados a
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cam-se o il que foi de 66,10% e o Ai médio de
46,33%, e o Cui médio de R$0,37/ m².
As análises aqui desenhadas denotam correlações que premeditam a extrapolação para as outras unidades hidrográficas do município de Belém/PA, deste modo com o conhecimento da área
dos imóveis é possível predizer qual a taxa de drenagem a ser cobrada, e ainda, os valores das mesmas
em função dos custos diretos, das áreas permeáveis e
impermeáveis, e dos custos indiretos de um sistema
de drenagem urbana.
O método proposto por Tucci (2002), neste
caso, apresentou uma tendência para a manutenção
do sistema de drenagem em comparação aos custos
diretos de implementação. A simulação realizada
com os ajustes procedidos acima mostra que R$
9,17/ano é a diferença média entre Txindireto e o
Txdireto, e a taxa de drenagem cresce proporcionalmente quanto maior for à área do imóvel.

Tx [c. direto]

mesmo raciocínio é estendido para áreas permeáveis
inferiores a 63,0 m² por se tratar de custos reduzidos.
As taxas relativas ao rateio dos custos de
manutenção e operação de um sistema de drenagem urbana seguem a mesma tendência dos custos
diretos. Para a Txindireto o ajuste realizado à distribuição dos valores pautados na AEC proporcionou
excelente correlação entre os rateios da taxa de
drenagem formulados por Tucci (2002) em relação
à área do imóvel, conforme a Figura 2B.
14
12

Tx Ai [c.diretos]

10

y = 0,036x ‐ 1,987
R² = 0,888

8

Tx Ap [c.diretos]

6

y = 0,020x ‐ 1,246
R² = 0,879

A

4
2

Quadro 1 - Simulação da Taxa de Drenagem x Área

0

Tx [c. indireto]
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B

Txindireto
(R$/ano)
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y = 0,149x ‐ 4,247
R² = 0,966
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0
0
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300

Área do Imóvel (m²)

Figura 2 - Relação entre a taxa de drenagem
e a área para a AEC.

Neste sentido, quanto maior for a área impermeabilizada maior será a taxa de drenagem,
como era de se esperar. Para áreas do imóvel inferiores a 28,0 m² os custos inerentes à manutenção e
operação dos sistemas devem ser subsidiados.
Para a AEC, apresenta-se em seu conjunto
amostral um Coeficiente de Variação de 68,81 %,
onde a área do terreno média é de 113,37 m² a Taxa
de Drenagem ficaria em torno de R$ 15,76/ ano.
Ressalta-se que a referida localidade tem uma renda
média de 2 SM, portanto tais ponderações mostram
que o método é compatível com a realidade da área
em análise.
Dentre os parâmetros de cálculo do método
de Tucci (2002), pertinentes a esta análise, desta-

-4,247
3,203
10,653
18,103
25,553
33,003
40,453
47,903
55,353
62,803
70,253

Txdireto
(R$/ano)
Aimp
-1,987
-0,187
1,613
3,413
5,213
7,013
8,813
10,613
12,413
14,213
16,013

Ap
-1,246
-0,246
0,754
1,754
2,754
3,754
4,754
5,754
6,754
7,754
8,754

Taxa de Drenagem x Testada do Imóvel
As análises pertinentes a taxa de drenagem a
fim de cobrir os custos diretos de implementação de
um sistema de drenagem, desta vez, são correlacionados com a testada dos imóveis para a AEC.
Não diferentemente com o que ocorrera
quando correlacionada com a área do imóvel, observou-se um ajuste linear ao comportamento das
taxas de drenagem, onde a melhor correlação obtida foi para áreas impermeáveis (R² = 0,909), e para
as áreas permeáveis R² = 0,899 (Figura 3A).
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Tx [c. direto]

Quadro 2 - Simulação da Taxa de Drenagem x Testada
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Aimp
-3,775
0,206
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14,803
18,784
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26,746
30,727
34,708

Ap
-2,265
0,006
1,52
3,791
6,062
8,333
10,604
12,875
15,146
17,417
19,688

10
0
2,5

4

5,5

7

8,5

10

Em termos gerais, as taxas referentes aos
custos indiretos são superiores quando comparadas
com as dos custos de implementação. Assim, o método formulado por Tucci (2002) enaltece, para este
caso, um viés preventivo, mostrando-se aplicativo
para o planejamento e a autosustenção de um sistema de drenagem urbana.

11,5

Testada do Imóvel (m)

Figura 3 - Relação entre a taxa de drenagem
e testada para a AEC.

Tais análises denotam que quanto maior for
a testada do imóvel, maior será a sua contribuição
para com os custos diretos de um plano de drenagem.
Ressalta-se que mesmo para imóveis com
testadas significativas e com áreas 100% permeáveis,
considera-se a cobrança de taxas. Pois, estas áreas
são parte integrante da bacia hidrográfica e beneficiadas com as intervenções preventivas e/ ou corretivas na drenagem urbana. Deste modo, tais ponderações são pertinentes.
A taxa de drenagem relacionada aos custos
indiretos de manutenção e operação do sistema
quando correlacionado com a testada dos imóveis
da AEC apresentou R² = 0,976. Vê-se, tal prognóstico, como elemento norteador para a cobrança de
taxa de drenagem correlacionando-o com o parâmetro Testada (Figura 3B).
Para testadas inferiores a 3,0 m, os valores
de Txindireto e Txdireto apresentaram valores negativos.
Significando analisar que tais valores representam
ônus ao estado em forma de subsídios.
Em função das equações originadas pelas
análises acima postuladas, fez-se uma simulação com
valores de testada variando de 3,0 m, vistas no Quadro 2.

Taxa de Drenagem x Renda Familiar
Por fim, foi estabelecida na presente pesquisa outra forma de correlacionar a cobrança para o
financiamento da drenagem urbana por meio da
correlação da taxa de drenagem pelo método de
Tucci (2002) em função da renda familiar, experimentado na AEC.
Tais relações mostraram-se complexas, pois
os ajustes se deram por meio de uma equação polinomial de 2ª Ordem, tanto para a Txindireto e Tx Ai
[c.diretos] e Tx Ap[c.diretos]. (Ver Figuras 4A e B)
As taxas destinadas a cobrir os custos diretos, quando não há renda familiar, relacionados a
áreas permeáveis devem ser subsidiadas por apresentarem valores negativos. No entanto, quanto maior
for a renda, maior será a contribuição a ser cobrada
que para o caso em questão ficou em torno de
0,68% a cada acréscimo do número de SM.
No que tange a Tx Ai [c.diretos], o método apresentou limitações quanto a sua aplicabilidade, já
que quando não há renda os valores a serem cobrados são de R$ 0,125/ano, com acréscimo no número de SM de 0,67%.
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trou-se teoricamente aplicável, mas não exeqüível
socialmente (Quadro 3).
Todavia, é preciso salientar que para a AEC
experimental por ser detentora de uma faixa de
renda média de 2 SM, as prerrogativas acima elencada mostraram-se pouco pertinentes.
Em áreas onde há uma faixa de renda mais
elevada às correlações aqui obtidas soam como mecanismos de ponderação para que seja estabelecida
a cobrança de taxa subsidiando ações no sistema de
drenagem urbana do município de Belém/PA
Por fim tem-se um comparativo entre os parâmetros correlacionados para quantificar a taxa de
drenagem pelo método de Tucci (2002), conforme
demonstrada pelo Quadro 4.

Tx [c. direto]

Não obstante, o rateio dos custos destinado
a manutenção, foi da ordem de R$ 2,55/ ano com
0,57% de acréscimo a cada aumento no número de
SM por parte do contribuinte.
16

A

Tx Ai [c.diretos]

14

y = 0,143x2 + 0,250x + 0,125
R² = 0,984

12
10

Tx Ap[c.diretos]
y = 0,085x 2 + 0,124x - 0,022
R² = 0,980

8
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2
0

Tx [c. indireto]
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48,8
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Quadro 4 - Taxa de Drenagem média em função dos
parâmetros correlacionados obtidos para a AEC.

B

42,8
y = 0,250x2 + 3,108x + 2,552
R² = 0,978

36,8
30,8
24,8
18,8

A
T
SM

12,8
6,8
0,8
0

1
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8

TxT (R$/ano)
TxT(médio) δTxT (*)
0,151
0,046
4,85
5,44
8,97
2,44

β(**)
30,30%
121,12%
27,22%

R²
0,950
0,965
0,947

9

Renda Familiar (nº de SM)

Os caracteres (*) e (**) são o Desvio padrão
e Coeficiente de variação (δTxT/ TxT(médio) x 100),
respectivamente. A — Área do Imóvel; T — Testada;
SM — nº de Salário Mínimo.
Nota-se que o parâmetro testada não se distribui uniformemente no conjunto amostral, e ainda
apresenta grandes variações, descartando esta correlação para quantificar a taxa de drenagem.
Logo, por apresentar significativa correlação, e coeficientes de variação próximos, elege-se a
área do imóvel e a renda familiar para serem utilizados como ferramentas para quantificar a taxa de
drenagem a ser cobrada.
Ressalta-se que as correlações entre a TxT e a
renda familiar, limitada pela sua aplicabilidade, e
entre a testada, estas podem ser atrativos para a
mensuração da taxa de drenagem em zonas preferenciais de Belém/PA das quais estas informações
sejam preponderantes.

Figura 4 - Relação entre a taxa de drenagem e a renda
familiar para a AEC.
Quadro 3 - Simulação da Taxa de Drenagem x Renda.

Renda
Familiar
(nº de SM)

Txindireto
(R$/ano)

0
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2,552
5,91
9,768
14,126
18,984
24,342
30,2
36,558
43,416
50,774
58,632

Txdireto
(R$/ano)
Aimp
0,125
0,518
1,197
2,162
3,413
4,95
6,773
8,882
11,277
13,958
16,925

Ap
-0,022
0,187
0,566
1,115
1,834
2,723
3,782
5,011
6,41
7,979
9,718

Resultados obtidos para Gomes et. al (2008)
A metodologia proposta por Gomes et. al
(2008), não faz alusão ao índice de impermeabilização da bacia, mas, quantifica os custos do sistema de

As relações obtidas a partir do cálculo da taxa de drenagem em função do número de SM, mos-
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Feitas as simulações produzidas a partir das
correlações obtidas pela taxa de drenagem e a área
do imóvel obtêm-se o seguinte (Quadro 5):

drenagem pela contribuição de cada lote e das vias
públicas, sejam estes urbanizados ou não.
A taxa de drenagem calculada para o método de Gomes et. al (2008) considera dois aspectos:
taxa de manutenção/operação (Tman) e de amortização dos investimentos (Tinv). Ambas as taxas são
correlacionadas pelo parâmetro área e testadas do
imóvel, bem como pela renda familiar.

Quadro 5 - Simulação da Taxa de Drenagem x Área

Aimóvel
(m²)

Taxa de Drenagem x Área do Imóvel
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As análises pertinentes a taxa de drenagem
(Tman e Tinv) correlacionadas com a área do imóvel,
obtidas pela inferência do método de Gomes et. al
(2008) na AEC, estão expressas pela Figura 5.
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94,93%
94,92%
94,91%
94,90%
94,89%
94,89%
94,88%
94,88%
94,87%

0,5

10
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O método de Gomes et al. (2008), enveredou-se a ponderar sobre a taxa que cobre a amortização dos investimentos à manutenção. Para o caso
em questão, tal método denotou um caráter assistencialista, diferentemente o que revelou o método
de Tucci (2002).
Como mecanismo de financiamento para o
aporte de captação de recursos, tal método atendeu
ao objetivo da pesquisa, pois o mesmo proporciona
fontes de auto-sustentação de um sistema de drenagem obtidas a partir da AEC na cidade de Belém/PA.
Observou-se que quanto maior a área do
imóvel, maior será a contribuição à taxa de drenagem, donde, como supracitado, a maior parte desta
taxa é destinada a cobrir os investimentos empenhados para implementar um plano de drenagem.
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Figura 5 - Relação entre a Taxa de Drenagem e a Área
do Imóvel obtido nas análises feitas na AEC.

Os ajustes realizados para os dados ora copilados e correlacionados foram desenhados por equações potenciais, das quais, coincidentemente,
foram obtidas excelentes correlações iguais a R² =
0,986.
Portanto, tais relações podem ser ferramentas capazes de quantificar taxas de drenagem para
financiamento do setor de drenagem urbana do
município de Belém/PA.
As taxas de manutenção e operação do sistema a partir de Área do Imóvel > 0,0 m², crescem
proporcionalmente a suas áreas, e para áreas superiores a 2,0 m² para quantificações de taxas para
amortização dos investimentos.
Para as correlações ora estabelecidas, percebeu-se que em média 94,88% da taxa de drenagem
são destinadas para a manutenção e operação, enquanto que os 5,12% para a amortização dos investimentos de implementação.

Taxa de Drenagem x Testada do Imóvel
A testada do imóvel pode ser um parâmetro
para quantificar a taxa de drenagem anual a ser
cobrada. Para testadas inferiores a 2,5 m, a taxa de
drenagem, tanto a Tman quanto a Tinv, resultam em
valores negativos, isto é, os custos agregados ao financiamento do plano de drenagem, devem ser
subsidiados.
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do método de Gomes et. al (2008), e a renda familiar da referida área de pesquisa.
Notou-se certa complexidade nesta correlação, pelo ajuste das curvas, tanto para as Tinv como
para a Tman, por se comportarem como uma equação
polinomial de 2ª ordem, obtendo-se correlações,
coincidentemente iguais a R² = 0,972, como visualizados pela Figura 7.
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Não obstante, que igualmente acontecido
com o método de Tucci, a metodologia de Gomes et
al. (2008), para este caso, não se apresenta como um
alternativa socialmente exeqüível para a cobrança
da taxa de drenagem. Quando a renda familiar é
inferior a 1 SM os custos não são subsidiados.

Tinv

Tman/TxG

1,5

Figura 7 - Relação entre a Taxa de Drenagem e a Renda
Familiar obtido nas análises feitas na AEC

Quadro 6 - Simulação da Taxa de Drenagem x Testada

R$/ano

y = 0,016x2 + 0,155x + 0,189
R² = 0,972

0

Realizadas as simulações, a partir das equações obtidas, tem-se que taxa de drenagem média a
ser cobrada fica em torno de R$ 9,78/ano.m, sendo
que 95,05% pertencem a Tinv, e o restante, 5,95% a
Tman (Quadro 6).
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Figura 6 - Relação entre a Taxa de Drenagem e a Testada
do Imóvel obtido nas análises feitas na AEC
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No entanto, é percebido que as relações entre os parâmetros aqui analisados são ajustadas por
equações polinomiais de 2ª ordem, refletindo sua
complexidade; mas, apresentando forte correlação e
de iguais valores (R² = 0,985).

Quadro 7 - Simulação da Taxa de Drenagem x Renda.

Renda
(nºSM)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Taxa de Drenagem x Renda Familiar
Por fim, é procedido a correlação entre a
taxa de drenagem, calculada para a AEC por meio
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Tman

Tinv

R$/ano

Tman/TxG

R$/ano

Tinv/TxG

0,189
0,36
0,563
0,798
1,065
1,364
1,695
2,058
2,453
2,88
3,339

4,96%
5,00%
5,00%
4,99%
4,98%
4,97%
4,96%
4,95%
4,94%
4,93%
4,92%

3,619
6,843
10,703
15,199
20,331
26,099
32,503
39,543
47,219
55,531
64,479

95,04%
95,00%
95,00%
95,01%
95,02%
95,03%
95,04%
95,05%
95,06%
95,07%
95,08%
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Para o método de Gomes et. al (2008)
[TxG], as três formas para quantificar a taxa de drenagem mostraram-se exeqüíveis, salvaguardando
algumas limitações com a testada por apresentar um
β igual a 62,08%.
Em uma abordagem comparativa entre os
métodos adotadas na pesquisa, correlacionado-os
com os parâmetros adotados, têm-se:

Realizada uma simulação, tendo como perspectiva a extrapolação dos resultados aqui obtidos a
outras áreas do município de Belém/PA, obteve-se
que a TxG média em função da renda familiar foi de
R$7,25/ano.SM, dos quais 95,07% são de Tinv e
4,93% a Tman, mostradas no Quadro 7.
Os resultados obtidos pelo método de Gomes et. al (2008), apresentaram-se melhor distribuídos. Tendo este como melhor ferramenta para
quantificar a taxa de drenagem, neste caso, a relação
com a área do imóvel por apresentar um β igual a
11,02 % e, ainda uma significativa correlação (Quadro 8).

Quadro 9 - Taxa de Drenagem dos métodos x Área do
Imóvel (A), Testada (B) e Renda Familiar (C).
R$/ano

Quadro 8 - Taxa de Drenagem média em função dos
parâmetros correlacionados obtidos para a AEC.

A
T
SM

TxG (R$/ano)
TxG(médio) δTxG(*)
0,1466
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7,253
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0,972
0,949
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30
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12,44

49,78 87,11 124,45

161,78

199,12

TxG

11,30

43,73 90,16 150,59

225,02

313,45

R$/ano

0

Renda Familiar (nº de SM) — (C)
1
3
5
7

10

TxT

2,66

6,62

17,40

32,02

50,45

85,28

TxG

3,81

7,20

16,00

27,46

41,60

67,82

Todavia, as correlações mostram-se como
poderosas ferramentas para se quantificar a taxa de
drenagem, sobretudo, quando se tratar de zonas de
difícil medição de áreas, ou áreas onde a renda familiar é mais elevada, proporcionando melhor perspectiva de arrecadação municipal, atendo aos objetivos desta pesquisa, dependendo assim de qual zona
a ser mensurada.
Destarte, procedem-se as análises e aplicações dos métodos aplicados neste trabalho, como
mecanismo de auto-sustentação do setor.

Notadamente, o parâmetro Testada é o que
mais agrega valor a taxa de drenagem para ambos os
métodos, destacando-se o de Gomes et. al (2008).
Assim, a extrapolação de tais modelos urge
como uma perspectiva de gerenciamento e planejamento do sistema de drenagem urbana e podem
ser direcionada a zoneamento de uso e ocupação do
solo do município.
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The Billing Rate as an Alternative Funding Plan for
Urban Drainage in the City of Belem/PA
ABSTRACT
Municipal urban drainage system actions in most
Brazilian cities, require significant investments. These
investments come from state resources, the federal government and/or international funds, and are intended for
structural and nonstructural actions to implement and
maintain a drainage plan. On the other hand, these actions are encumbered by the municipal administrative
apparatus, which greatly weakens preventive (nonstructural) measures and favors remedial (structural) measures.
The latter are incompatible with the municipal budget,
perpetuating the culture of loans. Therefore, the main
purpose of this article is the assessment of a fee in an Experimental Area Billing (EAB) in Belem/PA which allows
obtaining parameters to infer the feasibility of funding the
urban drainage sector. The area to be analyzed is located in
the Terra Firme neighborhood, in the Tucunduba basin,
which in 2002 received an investment of US$ 9.88 million
in the 1st of 3 stages of the project covering a drainage plan
for macro and minor drainage. Of this amount, 73% were
sourced from a loan from the FGTS and 27% financed by
the municipality itself. Estimated data for the EAB included an average of 4.16 inhab/household, for an area of
48,415.74 m2, where 78.21% are occupied in a disorderly
fashion and 59.24% of these occupations are areas that
have become impervious; the economic characteristic of the
population, with regard to income, is about 2 times the
minimum wage. Thus, initially, there was the historical
aspect of the drainage works in the city of Belem/PA, as
well as the rationale for the Urban Master Plan and forms
of financing urban drainage, which help understand the
legal issues of recovery. We applied the methods of Tucci
(2002) and Gomes et. al (2008) and the results were correlated with the area and frontage of the property, and family
income for each residential unit, obtaining workable models
according to the coefficient of determination. These models
are presented as a mechanism for financing urban drain-
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age for the city of Belem/PA and can be applied to other
areas according to municipal zoning.
Key-word: Urban Drainage Plan, Rate, Tucunduba basin,
in Belem/PA.
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RESUMO
O crescente aumento da demanda e as limitações na oferta requerem, cada vez mais, a expansão da capacidade dos
sistemas de abastecimento de água e, por conseqüência, maiores exigências de energia elétrica para operar tais sistemas. Desta
forma, a minimização dos gastos com energia em sistemas de abastecimento de água torna-se fundamental no manejo destes
sistemas. Vários modeladores vêm fazendo uso de modelos de simulação e otimização, incluindo aplicações de programação
linear, não linear e algoritmos heurísticos (algoritmos genéticos, etc.) para atingir estes objetivos. No entanto, as soluções
geralmente obtidas não são ótimas globais ou números binários (que refletem o liga-desliga dos conjuntos motores-bomba) e
muitos modelos, sobretudo os baseados em estratégias evolucionárias, apresentam um tempo computacional de convergência
proibitivo. Este artigo propõe uma metodologia combinada que faz uso, numa primeira etapa, de programação linear para
determinar a solução ótima global e, numa segunda etapa, de programação quadrática para reduzir a quantidade de números fracionários encontrados na primeira fase, ou seja, aproximá-los de inteiros binários. O modelo é aplicado ao sistema
principal de abastecimento da cidade de Campina Grande, Paraíba gerando resultados satisfatórios.
Palavras-chave: Eficiência energética, sistemas de abastecimento de água,, programação linear, programação quadrática.

tarifários de energia, em conjunto com o desperdício e perdas de água nas cidades, vem causando
onerosos custos às empresas de saneamento. A complexidade do sistema e a preocupação na redução
dos custos de bombeamento de água evocaram a
introdução de conceitos de políticas operacionais
otimizadas para sistemas de abastecimento de água.
De acordo com Sampaio Filho e Alcalde
(2004), o Brasil é o segundo país com maior tarifa
de energia e o sétimo se não for incluído os impostos. Nesse contexto, na busca por redução dos custos
tarifários a maioria das empresas de saneamento
tem realizado esforço na automação do funcionamento das bombas e válvulas, principalmente com
relação ao nível dos reservatórios e pressão na rede.
Apesar dos altos investimentos, a automação por si
só não pode garantir a redução no consumo de
energia e financeiro. Na redução do custo de energia elétrica desses sistemas, diversas alternativas podem ser tomadas (Tsutiya, 2001): 1) Conhecimento
do sistema tarifário; 2) Redução da potência do
equipamento; 3) Alteração do sistema operacional;
4) Automação do sistema de abastecimento de água;
e 5) Geração de energia via fontes alternativas de
energia elétrica. Dentre as técnicas destacadas, uma
vez que os sistemas de abastecimento já se encon-

INTRODUÇÃO
No intuito do desenvolvimento sócioeconômico, o homem sempre procurou, ao longo
da história, aumentar suas fontes de energia para
atender suas crescentes demandas. Na década de 90,
deixando de lado os conceitos de desenvolvimento a
“qualquer preço”, os países passaram a incorporar os
valores de desenvolvimento sustentável e, por conseguinte, os usos de energia e recursos naturais sofreram uma grande valorização, refletindo uma
mudança do puro aumento de oferta para controle
da demanda e uso racional destes recursos. Os usos,
envolvendo os recursos hídricos, não fugiram dessa
regra e as empresas fornecedoras de energia elétrica
e de saneamento vêm, cada vez mais, enfatizando e
desenvolvendo conceitos de eficientização no uso da
água e energia.
Os sistemas de abastecimento de água consomem entre dois e três por cento da energia do
mundo, utilizando-a no bombeamento e tratamento
de água para residências urbanas e industriais (USEPA, 1998). Por outro lado, a crescente demanda
de consumo de água nas cidades tem tornado a
operação dos sistemas de bombeamentos cada vez
mais complexa. A dependência entre os sistemas
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obtidos na etapa inicial e satisfazendo as restrições
físicas e operacionais do sistema.

tram implantados, ênfase tem se dado à determinação de regras operacionais ótimas que podem ser
usadas em processos de automação.
Várias técnicas têm sido desenvolvidas para
a determinação da seqüência de liga-desliga de conjuntos motores-bomba em sistemas de abastecimento de água. Neste foco, a literatura apresenta os
seguintes tipos de aplicações:









METODOLOGIA
O processo de otimização utilizado neste estudo visa encontrar a quantidade de acionamentos
horários de conjuntos motores-bomba instalados em
estações elevatórias de um determinado sistema de
distribuição de água que minimizem o gasto com
energia elétrica na operação do sistema durante um
período de 24 horas, mantendo condições finais
sustentáveis nos reservatórios para que o sistema
opere da mesma forma no dia seguinte.
A primeira etapa do processo utiliza programação linear considerando um intervalo de acionamento contínuo para garantir a solução ótima
global das frações horárias de acionamento das máquinas e dos volumes nos reservatórios. A segunda
etapa utiliza programação quadrática para minimizar a quantidade de valores fracionários encontrados durante a etapa inicial, mantendo-se o número
de horas em que as bombas ficam ligadas (e, portanto, o gasto com energia) estabelecidos pelo modelo
linear. As duas etapas e seus respectivos modelos são
discutidos nas seções a seguir.

Métodos heurísticos: Tarquin e Downdy
(1989); Ormsbee e Reddy (1995); Pezeshk e
Helweg (1996); Leon et al. (2000); Barbosa
(2001); Carrijo e Reis (2006); Wood e
Reddy (1994); Righetto (2002); Machado et
al. (2005)
Programação dinâmica: Zessler e Shamir
(1989); Lansey e Awumah (1994); Nitivattananon et al. (1996)
Programação linear: Little e McCrodden
(1989); Jowitt e Germanopoulos (1992);
Venturini (1997); Francato e Barbosa
(1999), Barbosa et al. (1999)
Programação linear inteira: Firmino et al.
(2006)
Programação não linear: Brion e Mays
(1991); Sakarya e Mays (2000); Albuquerque et al. (2004)
Programação não linear inteira: Almeida e
Barbosa (2005)

Etapa 1 — Modelo de programação linear
O objetivo nesta etapa é determinar a fração
(i , j , t ) da hora t para o funcionamento do conjunto motor-bomba j da estação elevatória i em cada
uma das 24 horas de um dia de operação (
t  1, ,24 ) de forma a minimizar o gasto total com
energia elétrica. Além disso, deve-se manter um
volume mínimo no final do último intervalo de
tempo ( t  24 ) para garantir a sustentabilidade
hídrica dos reservatórios para a operação no próximo dia.
Sejam E (i , j ) o acréscimo de energia (KWh)
quando se liga o conjunto motor-bomba (CMB) j da
estação elevatória (EE) i, Q (i , j ) o acréscimo de
vazão (m3/h) da colocação do j-ézimo CMB em
paralelo na EE i, e T (t ) a tarifa de consumo
(R$/KWh) no período de tempo t. O custo de energia C por unidade de vazão deste CMB durante a
percentagem de tempo em que o mesmo trabalha
durante o período t é, portanto,

No entanto, estas técnicas geralmente apresentam problemas relacionados ao tempo de convergência computacional e à capacidade de memória requerida assim como em relação à solução encontrada e considerada ótima, que pode ser local ou
apresentar valores fracionários quando o desejado
seria números inteiros binários, 0 ou 1, que representam um sistema motor-bomba desligado ou ligado, respectivamente.
Assim sendo, o foco deste trabalho está no
desenvolvimento de uma metodologia que tenha
baixo requerimento de capacidade de memória e
tempo computacional, assim como obtenha uma
solução que seja muito próxima da ótima global
(que gera uma menor quantidade de valores fracionários). Dentro deste contexto, numa primeira etapa é aplicada uma metodologia envolvendo programação linear, com a finalidade de se obter uma
solução ótima global. Numa segunda etapa, procurase, via programação quadrática (otimização de uma
função objetivo quadrática, mas com restrições lineares), aproximar os valores fracionários para números inteiros binários, buscando-se manter os custos

C (i , j , t )  (i , j , t ) 
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T (t )  E (i , j )
Q (i , j )

(1)
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Para uma dada estação elevatória i, o custo
total diário de operação será, assim, a soma dos
C (i , j , t ) para todos os nCMB conjuntos motoresbomba desta EE durante todas as 24 horas do dia:

Outro tipo de restrição é a quantidade máxima de bombas que devem trabalhar em cada estação:
nCMB(i )

nCMB 24

C (i )    (i , j , t ) 
j 1 t 1

T (t )  E (i , j )
Q (i , j )

(i , j ,t )  nCMB

nCMB 24

j 1 t 1

T (t )  E (i , j )
Q (i , j )

) e máximos ( V Rmax ):
V Rmin  V R (t )  V Rmax ; t

(3)

O termo 10
foi acrescentado para priorizar o acionamento dos CMBs que produzem maiores vazões. A função objetivo final Z é composta pela
soma da função (3) para todas as elevatórias:



0  (i , j , t )  1; i , j , t

 Z (i )

  (i , j ,t )  10
j 1

t 1

j 1



T (t )  E (i , j )
Q (i , j )

Dependendo da configuração do sistema,
outros tipos de restrições podem ser adicionadas às
listada acima, como será visto na aplicação ao estudo
de caso.

(4)

Etapa 2 — Modelo de programação quadrática

em que nEE é o número de estações elevatórias e
nCMB(i) é o número de conjuntos motores-bomba
na elevatória i.
Esta função está sujeitas as restrições operacionais do sistema. Uma primeira delas é devido ao
princípio da continuidade, que estabelece que o
volume em um reservatório no final de um período,
V R (t ) , é igual ao volume no início do período,
V R (t  1) , mais o saldo de vazão que entra e sai das e
para as adutoras, subtraído da demanda neste reservatório, D R (t ) :

O modelo linear da primeira etapa fornece
como resultados as frações de hora para acionamento das bombas que causam o menor gasto com energia no sistema. Devido a natureza do modelo,
estes valores de (i , j , t ) são fracionários e correspondem a uma das soluções ótimas globais, já que o
problema pode ter infinitos ótimos de operação
com vários (i , j , t ) fracionários nos horários de
ponta e fora de ponta. No entanto, não basta minimizar o custo total de operação se a quantidade de
liga-desliga das bombas permanecer alta, já que isso
implicaria em uma maior necessidade de manutenção das máquinas. Dessa forma, o objetivo da segunda etapa do modelo é minimizar a quantidade
de (i , j , t ) fracionários encontrados na Etapa 1 mas
com a conservação do número de horas em que as
bombas ficam ligadas já estabelecidos pelo modelo
linear.
Neste novo modelo, a função objetivo, de
natureza quadrática, é baseada na maximização da
soma do produto dos (i , j , t ) em uma dada hora
pelo seu valor na hora anterior:

V R (t )  V R (t  1) 
nAE nCMB(i )

nAS nCMB(i )

i 1
j 1




i 1
j 1




  Q (i , j )  (i , j ,t )    Q(i , j )  (i , j ,t )



(8)

nEE

i 1
nEE nCMB (i ) 24
i 1

(7)

Finalmente, as variáveis de decisão principais, ou seja, as frações de funcionamento dos CMBs
em cada hora ( (i , j , t ) ) devem estar entre zero e
um:

j 1

min Z 

(6)

Os armazenamentos nos reservatórios devem também estar dentro de limites mínimos ( V Rmin

Como o objetivo é minimizar este custo,
uma função objetivo apropriada para o problema de
otimização pode, então, ser escrita da forma:
min Z (i )    (i , j , t )  10 j 1 

max (i ); i , t

j 1

(2)

entrada de adutoras

D R (t )


; t

(5)

saída de adutoras

demanda no reservatório

na qual nAE e nAS são, respectivamente, o número
de adutoras que contribuem ao reservatório e que
retiram água do mesmo. A soma do terceiro e quarto termos da equação é o saldo de vazão.
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max Z Q 

mais importantes centros urbanos do interior do
Nordeste Brasileiro. Esse sistema de abastecimento
urbano é administrado pela CAGEPA — Companhia
de Águas e Esgotos do Estado da Paraíba, uma empresa mista (pública e estadual).
O sistema começa com a captação na Barragem Epitácio Pessoa, mais conhecida como Boqueirão, de onde, através de uma junção, partem duas
adutoras de 1.100 e 900 mm, que levam água bruta
por gravidade até duas estações elevatórias (EE-I e
EE-II). Destas estações saem duas adutoras, uma de
800 mm (EE-I) e outra de 900 mm (EE-II) para a
Estação de Tratamento de Água (ETA), no município de Gravatá, com comprimentos de 21 km e vazão média de 61.000 m³/dia. A ETA de Gravatá tem
uma capacidade máxima de tratamento de 6.000
m³/h. O sistema de bombeamento de Gravatá, com
três elevatórias, é responsável pelo fornecimento de
água para os reservatórios de distribuição R9, com
capacidade de 3.400 m³, e R5, com capacidade de
8.000 m3, sendo ambos abastecidos pelo poço de
sucção R0 junto à ETA. A água é transportada via
três adutoras: uma de 500 mm (bombeada pela EEIII), uma de 700 mm (bombeada pela EE-IV) e outra de 800 mm (bombeada pela EE-V). O sistema
principal é responsável pelo abastecimento de outros 29 reservatórios de distribuição, uma malha de
450 km de rede de distribuição de água, com um
total de 83.500 ligações domiciliares.
A Figura 1 representa o sistema simplificado
de abastecimento de Campina Grande, com as seis
principais estações elevatórias e a ETA. A demanda
principal de Campina Grande é suprida pelos reservatórios de distribuição R9 e R5. A partir deste, outros reservatórios são alimentados por gravidade e
não têm interesse para o escopo deste trabalho. A
distribuição da demanda horária média é representada na Tabela 1.
Para evitar transbordamento ou cavitação
no poço de sucção (R0) e nos demais reservatórios
foram adotados como volumes máximos e mínimos
àqueles apresentados na Tabela 2. No Brasil, é adotado uma capacidade mínima de reservação igual a
um terço do volume distribuído no dia de consumo
máximo (Tsutiya, 2001). Foi aplicada esta condição
ao reservatório R9 assegurando condições de emergência e mantendo pressões na rede distribuidora.
Observa-se, também, na Tabela 2 o requerimento de
um volume mínimo ao final do processo de otimização, como sendo igual ao volume inicial, que não
permite deplecionar o reservatório no fim do período de um dia, permitindo a repetição do processo
no dia seguinte (condição de sustentabilidade hídrica).

nEE nCMB(i ) 24

  (i , j ,t  1)  (i , j ,t )
i 1

j 1

(9)

t 2

As restrições (6)-(8) continuam na formulação do modelo quadrático. Uma primeira restrição
adicional visa manter a soma dos  (i , j , t ) no horário de ponta igual à soma encontrada pelo modelo
linear. Sendo Pi e Pf o início e final do horário de
ponta, respectivamente, e  P (i , j ) a soma dos
(i , j , t ) no horário de ponta do CMB j da EE i,
temos:
Pf

(i , j ,t )  

P (i ,

t  Pi

j ); j  1, , nCMB(i ); i

(10)

Analogamente, a segunda restrição adicional visa manter a soma dos (i , j , t ) no horário fora
de ponta igual à soma encontrada pelo modelo linear. Sendo  FP (i , j ) a soma dos (i , j , t ) no horário
fora de ponta do CMB j da EE i, temos:
Pi 1


t 1

(i , j , t ) 

24

(i , j ,t )  

FP (i ,

j );

t  P f 1

(11)

j  1, , nCMB(i ); i
O último tipo de restrição adicional é aquela que força os valores de (i , j , t ) iguais a 0 ou 1
obtidos pelo modelo linear a serem mantidos na
solução do modelo quadrático. Para isso, usa-se um
coeficiente (i , j , t ) que é igual a zero quando o
correspondente (i , j , t ) ótimo do modelo linear (

 PL
(i , j , t ) ) foi fracionário, e igual a um quando

 PL
(i , j , t ) foi binário. Assim, as restrições para o
modelo quadrático tornam-se:


(i , j , t );
(i , j , t )  (i , j , t )   PL

j  1, , nCMB(i ); i , t

(12)

SISTEMA DE ABASTECIMENTO
EM ESTUDO
O estudo de caso para aplicação do modelo
que visa a minimização dos custos de energia na
operação de conjuntos motores-bomba é o sistema
de abastecimento de Campina Grande, cidade paraibana de aproximadamente 400 mil habitantes,
situada a 120 km da capital João Pessoa, e um dos
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Figura 1 — Esquema do sistema principal de Distribuição de Campina Grande
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Os sistemas de bombeamento nas elevatórias I, II, IV, V e VI ocorrem com o funcionamento
de bombas em paralelo através da conexão em barriletes. Os acréscimos de vazão ao ser ligado em paralelo cada conjunto motor-bomba, para cada elevatória, são apresentados na Tabela 3. Os acréscimos de
energia, considerando-se que cada conjunto motorbomba ligado a elevatória trabalha a plena carga,
são apresentados na Tabela 4.

O processo de otimização utilizado neste estudo visa encontrar a percentagem horária de acionamento dos dezenove conjuntos motores-bomba
instalados nas seis estações elevatórias do sistema de
distribuição de Campina Grande que minimizem o
gasto com energia elétrica na operação do sistema
durante um período de 24 horas, mantendo condições finais sustentáveis nos reservatórios para que o
sistema opere da mesma forma no dia seguinte.
A primeira etapa do processo utiliza programação linear considerando um intervalo de acionamento contínuo para garantir a solução ótima
global das frações horárias de acionamento das máquinas e dos volumes nos reservatórios. A segunda
etapa utiliza programação quadrática para minimizar a quantidade de valores fracionários encontrados durante a etapa inicial, mantendo-se o número
de horas em que as bombas ficam ligadas (e, portanto, o gasto com energia) estabelecidos pelo modelo
linear. As duas etapas e seus respectivos modelos são
discutidos nas seções a seguir

Tabela 1 — Demandas durante as horas de um dia
de operação no sistema

Hora

Demanda (m3/h)
R0

R9

R5

R4

Centro

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

1.050,00
1.050,00
1.050,00
1.050,00
1.050,00
1.050,00
1.050,00
1.050,00
1.050,00
1.050,00
1.050,00
1.050,00
1.050,00
1.050,00
1.050,00
1.050,00
1.050,00
1.050,00
1.050,00
1.050,00
1.050,00
1.050,00
1.050,00

1.065,00
1.068,00
1.079,00
1.089,00
1.100,00
1.250,00
1.450,00
1.860,00
2.030,00
2.035,00
2.555,00
2.620,00
2.621,00
1.720,00
1.500,00
1.530,00
1.670,00
1.865,00
1.871,00
1.735,00
1.641,00
1.510,00
1.412,00

659,58
658,71
659,58
659,16
660,03
659,16
660,16
658,78
661,45
659,16
658,71
661,43
659,58
658,71
659,58
659,16
660,03
659,16
660,16
658,78
661,45
659,16
658,71

486,36
540,00
534,00
555,84
402,23
486,36
486,00
551,00
555,84
486,00
486,36
402,23
540,00
486,36
486,00
540,00
540,00
486,00
540,00
486,36
555,00
486,36
540,00

699,88
700,00
698,15
699,88
700,00
699,88
699,88
698,00
698,00
700,00
700,00
699,88
698,00
698,00
696,00
698,88
700,00
698,00
700,00
699,88
699,88
700,00
699,88

24

1.050,00

1.295,00

661,43

486,36

699,88

Tabela 2 — Volumes operacionais dos reservatórios (m3)

Capacidade
Mínimo
Máximo
Inicial
Final Mínimo

R0
2.340
117
1.989
1.989
1.989

R9
39.000
1.950
33.150
33.150
33.150

R5
8.000
400
6.800
6.800
6.800

R4
10.000
500
8.500
8.500
8.500

Tabela 3 — Acréscimo de vazão (m3/h) ao se ligar
mais um conjunto motor-bomba (CMB)
em paralelo em cada estação elevatória (EE)

CMB-1

A empresa responsável pelo fornecimento
de energia é Companhia Energética da Borborema
— CELB. A tarifa adotada é a horo-sazonal azul onde
se pactua em demanda contratada no horário de
ponta e fora de ponta com tarifas diferenciadas de
R$ 0,11324 e R$ 0,07338, respectivamente. O horário de ponta, considerado neste problema, é das 16
horas às 19 horas, totalizando três horas corridas.
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CMB-2

CMB-3

CMB-4

EE-I

1.375,70

980,14

633,60

104,40

EE-II

1.419,48

935,64

422,48

1.125,86

EE-III

689,40

—

—

—

EE-IV

1.427,76

725,76

649,80

—

EE-V

1.472,40

943,92

958,88

305,80

EE-VI

538,90

571,99

400,43

—
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Tabela 4 — Acréscimo de energia (KWh) ao se ligar
mais um conjunto motor-bomba (CMB)
em cada estação elevatória (EE)

Balanço hídrico no R5

V R 5 (t )  V R 5 (t  1) 
3

 Q(4, j)   (4, j, t )

CMB-1

CMB-2

CMB-3

CMB-4

EE-I

2.383,02

2.383,02

2.383,02

2.383,02

EE-II

1.721,07

1.721,07

1.721,07

1.721,07

EE-III

1.588,68

—

—

—

EE-IV

1.721,07

1.721,07

1.721,07

—

j 1





entrada adutora 700 da EE-IV
3

j 1





EE-V

2.416,07

2.416,07

2.416,07

2.416,07

EE-VI

397,17

397,17

397,17

—

saída adutora 500 da EE-VI



A função objetivo final Z para este problema



24



4

entrada adutora 800 da EE -I

24



4





j 1





 T (t )  E (3,1)

 10 0    (3,1, t )
Q(3,1)
t 1



EE III



 T (t )  E (4, j )

 10 j 1    (4, j , t )

Q( 4, j )

j 1 t 1 


EE IV





3

24

j 1




4



 T (t )  E (5, j )

 10 j 1    (5, j , t )
(
5
,
)
Q
j


j 1 t 1



EE V
24

 T (t )  E (6, j )

 10 j 1    (6, j , t )


Q (6, j )

j 1 t 1 



EEVI

 Q(4, j)  (4, j, t )
saída adutora 700 da EE -IV

 
3

Q(3,1)   (3,1, t )


saída adutora 500 da EE -III


4

 Q(2, j)  (2, j, t )
entrada adutora 900 da EE-II

 
3

 Q(1, j)   (1, j, t )
j 1



24



Balanço hídrico no R0



 T (t )  E (2, j )

 10 j 1    (2, j , t )

(
2
,
)
Q
j


j 1 t 1 


EE II
4

; t

V R 0 (t )  V R 0 (t  1)

 T (t )  E (1, j )

min Z 
 10 j 1    (1, j , t )

Q (1, j )

j 1 t 1 



EEI


D 5 (t )
R


demanda no R5

é:
4

 Q(6, j)   (6, j, t )



 Q(5, j)  (5, j, t )
j 1





saída adutora 800 da EE-V



24



; t

D 0 (t )
R


(13)



Balanço hídrico no R9

V R 9 (t )  V R 9 (t  1)
Q(3,1)   (3,1, t )




entrada adutora 500 da EE -III
4



Balanço hídrico no R4:



 Q(6, j)   (6, j, t )

(14)

j 1





Dcentro (t )






D 4 (t )
R


D 9 (t )
R


; t

demanda no R9

Conforme a configuração do sistema, o volume de água que sai pela adutora de 500 mm da
EE-VI deve ser maior do que a demanda derivada
para o centro da cidade:

entrada adutora 500 da EE-VI
demanda derivada para
o centro de C.G.

(17)

j 1





3



 Q(5, j)  (5, j, t )
entrada adutora 800 da EE -V

V R 4 (t )  V R 4 (t  1)


(16)

demanda no R0

As restrições operacionais do sistema relativas ao balanço hídrico em cada reservatório do
sistema são dadas por:


(15)

; t

demanda no R4
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3



Q(6, j )   (6, j , t ) 

j 1





saída adutora 500 da EE-VI

Dcentro (t ) ; t




(18)

demanda para
o centro de C.G.

(27)

max
V Rmin
4  V R 4 (t )  V R 4 ; t

(28)

Contudo, no fim da hora t = 24 os volumes
de cada reservatório devem ser maiores do que valores pré-estabelecidos ( V Rfinal , neste estudo iguais aos
respectivos volumes máximos) para garantir a sustentabilidade da operação no dia seguinte.

Quanto as restrições sobre a quantidade de
bombas que trabalham em cada estação, o número
máximo de CMBs menos um (este poderá estar em
manutenção), exceto para a EE-III, que contém
apenas uma bomba, e EE-VI, com 3 bombas:
4

  (1, j, t )  3; t

max
V Rmin
5  V R 5 (t )  V R 5 ; t

(19)

V R 0 (24)  V Rfinal
0 ; t

(29)

V R 9 (24)  V Rfinal
9 ; t

(30)

V R 5 (24)  V Rfinal
5 ; t

(31)

V R 4 (24)  V Rfinal
4 ; t

(32)

j 1

4

  (2, j, t )  3; t

(20)

j 1

3



 (4, j, t )  2; t

(21)

j 1

Finalmente, as variáveis de decisão principais, ou seja, as frações de funcionamento dos CMBs
em cada hora (  (i, j , t ) ) devem estar entre zero e
um:

4

 (5, j, t )  3; t

(22)

j 1

0   (i, j , t )  1; i, j , t

4

  (6, j, t )  3; t
j 1

Etapa 2 — Modelo de programação quadrática

O volume de entrada na ETA de Gravatá das
adutoras de 800 mm partindo da EE-I e da de 900
mm partindo da EE-II não deve ultrapassar a capacidade da estação de tratamento (capETA = 6000
m3/h):
4



entrada adutora 800 da EE -I
4



A função objetivo, de natureza quadrática,
no caso do sistema de distribuição de Campina
Grande,é dada por:
4

max Z Q 



4



(24)

24

j 1







entrada adutora 900 da EE -II

3



4



 V R 9 (t )

 V Rmax
9 ; t

24

   ( 5 , j , t  1)   ( 5 , j , t )
j 1 t  2

        

EE  V

(25)

3

V Rmin
9

24

   ( 4 , j , t  1)   ( 4 , j , t ) 
j 1 t  2

        
EE  IV

) estabelecidos na Tabela 2:

max
V Rmin
0  V R 0 (t )  V R 0 ; t

  ( 3 ,1, t  1)   ( 3 ,1, t )
t  2  

    

EE  III

Os armazenamentos nos reservatórios devem estar dentro dos limites mínimos ( V Rmin ) e máximos

24

   ( 2 , j , t  1)   ( 2 , j , t ) 
j 1 t  2

        
EE  II

Q(2, j )   (2, j , t )  capETA; t

( V Rmax

24

   (1, j , t  1)   (1, j , t )
j 1 t  2

        

EE  I

Q(1, j )   (1, j , t )

j 1



(33)

(23)



(26)

24

   ( 6 , j , t  1)   ( 6 , j , t )
j 1 t  2

        
EE  VI
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(34)
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Pi 1

As restrições (14)-(33) continuam na formulação do modelo quadrático. Uma primeira restrição
adicional visa manter a soma dos  (i, j , t ) no horário de ponta igual à soma encontrada pelo modelo
linear. Sendo Pi e Pf o início e final do horário de
ponta, respectivamente, e  P (1, j ) a soma dos
 (i, j , t ) no horário de ponta do CMB j da EE i,
temos:


t 1

Pi 1



t  Pi

j ); j  1,  ,4

(43)

FP (3,1)

 (4, j , t ) 

24

 (4, j, t )  

FP ( 4,

j );

t  Pf 1

(44)

j  1, ,3
Pi 1

P (1,

  (3,1, t )  

t  Pf 1

t 1

Pf

  (1, j, t )  

24

 (3,1, t ) 



(35)

 (5, j , t ) 

t 1

24

 (5, j, t )  

FP (5,

j );

t  Pf 1

(45)

j  1, ,4

Pf

 (2, j, t )  

P ( 2,

t  Pi

j ); j  1,  ,4

(36)

Pi 1


t 1

(37)

P (3,1)

t  Pi

P (5,

j ); j  1,  ,4

(39)


(i, j , t ) ) foi fracionário, e igual a um quando
(  PL

 PL
(i, j , t ) foi binário. Assim, as restrições para o
modelo quadrático tornam-se:

Pf

P (6,

t  Pi

j ); j  1,  ,3

(40)

Analogamente, a segunda restrição adicional visa manter a soma dos  (i, j , t ) no horário fora
de ponta igual à soma encontrada pelo modelo linear. Sendo  FP (1, j ) a soma dos  (i, j , t ) no horário
fora de ponta do CMB j da EE i, temos:


t 1


t 1


 (1, j , t )   (1, j , t )   PL
(1, j , t ); j  1,  ,4; t

(47)


 (2, j , t )   (2, j , t )   PL
(2, j , t ); j  1,  ,4; t

(48)


 (3,1, t )   (3,1, t )   PL
(3,1, t ); t

(49)


 (4, j , t )   (4, j , t )   PL
(4, j , t ); j  1,  ,3; t

(50)


 (5, j , t )   (5, j , t )   PL
(5, j , t ); j  1,  ,4; t

(51)


 (6, j , t )   (6, j , t )   PL
(6, j , t ); j  1,  ,3; t

(52)

24

 (1, j , t ) 

 (1, j, t )  

FP (1,

j );

t  Pf 1

(41)

j  1, ,4
Pi 1

(46)

(38)

t  Pi

Pi 1

j );

j ); j  1,  ,3

Pf

  (6, j, t )  

FP (6,

P ( 4,

t  Pi

  (5, j, t )  

 (6, j, t )  

t  Pf 1

O último tipo de restrição adicional é aquela que força os valores de  (i, j , t ) iguais a 0 ou 1
obtidos pelo modelo linear a serem mantidos na
solução do modelo quadrático. Para isso, usa-se um
coeficiente  (i, j , t ) que é igual a zero quando o
correspondente  (i, j , t ) ótimo do modelo linear

Pf

  (4, j, t )  

24

j  1, ,3

Pf

  (3,1, t )  

 (6, j , t ) 

 (2, j , t ) 

24

 (2, j, t )  

FP ( 2,

t  Pf 1

j );

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

(42)

j  1, ,4
O modelo linear-quadrático descrito na seção anterior foi utilizado para a operação dos conjuntos motores-bomba do sistema de abastecimento
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Figura 2 — Comportamento dos volumes nos reservatórios segundo o modelo linear (Etapa 1)
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Figura 3 — Comportamento dos volumes nos reservatórios segundo o modelo quadrático (Etapa 2)
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Tabela 5 — Fração de funcionamento por hora dos conjuntos motores-bomba (CMB) de cada elevatória (EE)
(resultados do modelo linear — Etapa 1)

Hora

EE-I

EE-II

EE-III

CMB-1

CMB-2

CMB-3

CMB-4

CMB-1

CMB-2

CMB-3

CMB-4

CMB-1

1

1

0,024

0

0

1

1

0

0

0

2

1

0,042

0

0

1

1

0

0

0

3

1

0,066

0

0

1

1

0

0

0

4

1

0,104

0

0

1

1

0

0

0

5

1

0,426

0

0

1

1

0

0

0

6

1

0,792

0

0

1

1

0

0

0

7

1

0,933

0

0

1

1

0

0

0

8

1

1

0,016

0

1

1

0

0

0,528

9

1

1

0,027

0

1

1

0

0

0,723

10

1

1

0,033

0

1

1

0

0

0,824

11

1

1

0,036

0

1

1

0

0

0,942

12

1

1

0,037

0

1

1

0

0

0,949

13

1

1

0,037

0

1

1

0

0

0,956

14

1

1

0,037

0

1

1

0

0

0,961

15

1

1

0,038

0

1

1

0

0

0,965

16

1

1

0

0

1

1

0

0

0,140

17

1

1

0

0

1

1

0

0

0,177

18

1

1

0

0

1

1

0

0

0,278

19

1

1

0,131

0

1

1

0

0

0,578

20

1

1

0,134

0

1

1

0

0

0,379

21

1

1

0,164

0

1

1

0

0

0,298

22

1

1

0,193

0

1

1

0

0

0,246

23

1

1

0,242

0

1

1

0

0

0,211

24

1

1

0,432

0

1

1

0

0

0,185
(continua)

(continuação Tabela 5)
Hora

EE-IV

EE-V

EE-VI

CMB-1

CMB-2

CMB-3

CMB-1

CMB-2

CMB-3

CMB-4

CMB-1

CMB-2

CMB-3

1

1

0,433

0

0,687

0

0

0

1

1

0,086

2

1

0,476

0

0,681

0

0

0

1

1

0,154

3

1

0,499

0

0,687

0

0

0

1

1
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4

1
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0

0,713

0

0

0

1

1
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5

1
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0
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0
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1
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6

1

0,758

0

0,930

0

0

0

1

1
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0
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1
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1

0,275

9

1

0,458

0

1

0

0

0

1

1

0,130
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1
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1
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0
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0

1

1
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1
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0

1

0

0

0

1

1

0,520
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1
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0

1

0

0

0

1

1

0,497

Tabela 6 — Fração de funcionamento por hora dos conjuntos motores-bomba (CMB) de cada elevatória (EE) (resultados do modelo quadrático — Etapa 2)

Hora
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

CMB-1

EE-I
CMB-2 CMB-3

CMB-4

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0,388
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0,169
0,019
0
0
0,123
0
0,144
0
0
0
0
0
0
0
0
0,867
0,237

CMB-1

EE-II
CMB-2 CMB-3

CMB-4

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

EE-III
CMB-1
0
0
0
0
0
0
0
0,562
0,413
1
1
1
1
1
1
0,595
0
0
0,500
1
0
0
0
0,269
(continua)

(continuação Tabela 6)
EE-IV
Hora
CMB-1 CMB-2
1
1
0,472
2
0,471
1
3
1
0
4
1
0,205
5
1
1
6
1
1
7
1
1
8
0,661
1
9
0,672
1
10
1
0,098
11
0,098
1
12
1
0,206
13
1
1
14
1
1
15
1
1
16
1
0
17
1
0
18
1
0
19
0,573
1
20
1
1
21
1
1
22
1
1
23
1
1
24
1
1

CMB-3

EE-V
CMB-1

CMB-2

CMB-3

CMB-4

EE-VI
CMB-1

CMB-2

CMB-3

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,723
0,514
0,851
0,750
0,664
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0,574
0,955
0,345
0,357
0
0
0
0,672
0,183
0,178
0
0
0
0
0
0,205
1
1
0,188
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de Campina Grande (Figura 1) utilizando os dados
das tabelas 1-4. A aplicação do modelo linear, da
etapa inicial, forneceu os resultados apresentados na
Tabela 5 para as frações  (i, j , t ) . O comportamento
volumétrico dos reservatórios é mostrado na Figura
2.
Observa-se, pela Tabela 5, que a solução ótima encontrada gerou 87 variáveis de decisão fracionárias. Além disso, no período das 16 às 18 horas,
considerado horário de pico, houve uma diminuição no número de sistemas motores-bomba ligados.
Por outro lado, pode-se observar nos gráficos da
Figura 2 que os reservatórios R4, R5 e R9 trabalham
quase cheios, o que não permite bombear mais água
no horário fora de ponta. Além disso, nota-se, como
fator restritivo, uma provável inadequação da operação de uma hora inteira de sistemas motores-bomba
ligados ao reservatório R0, por motivos de baixa
capacidade de acumulação.
Pode-se inferir, também, que esta solução é
um dos ótimos globais para o problema em questão,
ou seja, pequenas variações nestes valores são possíveis, desde que as restrições físicas e operacionais do
problema sejam satisfeitas.
A partir dos resultados obtidos pelo modelo
linear, a formulação quadrática da segunda etapa do
processo forneceu as regras operacionais apresentadas na Tabela 6 e o comportamento volumétrico dos
reservatórios mostrados na Figura 3.
Observa-se que o número de valores fracionários para o tempo em que os sistemas motoresbomba permanecem ligados reduziu para 35, sendo
algum destes valores próximos de zero, o que mostra
a efetividade da metodologia aplicada na segunda
etapa do processo de solução do problema. Além
disso, observa-se, pela Figura 3, que uma possível
restrição a não utilização de valores inteiros na solução do problema está na baixa capacidade de acumulação do reservatório R0, que atinge seu valor
limite. Por outro lado, observa-se que os reservatórios R4, R5 e R9 trabalham praticamente cheios
durante as 24 horas do dia.
Finalmente, para atingir uma solução ótima
para o problema, foi requerido um tempo de processamento de apenas 3,2 segundos em um computador com um processador Pentium de 3,06 GHz.

namento de conjuntos motores-bomba em sistemas
de abastecimento de água. Este modelo se baseia na
solução do problema em duas etapas: na primeira
etapa faz-se uso da programação linear para se determinar uma regra operacional ótima global e na
segunda etapa faz-se uso da programação quadrática
para minimizar o número de operações de ligadesliga mantendo-se os valores ótimos globais obtidos na primeira etapa.
Os resultados demonstraram, tomando como estudo de caso o sistema de distribuição da cidade de Campina Grande — PB, que houve uma
redução de 87 variáveis, na primeira etapa, para 35
variáveis fracionárias, na segunda etapa, num tempo
de apenas 3,2 segundos de processamento, mostrando a eficiência do método. Caso se deseje reduzir o número de variáveis fracionárias deve-se flexibilizar as restrições do problema ou o valor da função
objetivo, o que não foi realizado neste trabalho.
Finalmente, os resultados se mostraram coerentes com a lógica comportamental do sistema, ou
seja, os sistemas motores-bomba ligados primeiro
apresentam uma maior relação vazão/custo, sendo
então selecionados primeiro. Além disso, espera-se,
como comportamento, uma redução do número de
sistemas motores-bomba ligados nos horários de
ponta (preço da energia é mais cara). Tais fatos
foram verificados nas regras operacionais obtidas
pela metodologia aqui proposta.
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Combined Optimization Model for the Operation of
Water Supply Systems
ABSTRACT
The increasing demands and restrictions on supplies increasingly require the minimization of energy costs
in water supply systems. Several modelers have been using
simulation and optimization models, including linear and
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nonlinear programming as well as heuristic algorithms
(genetic algorithms, etc.) to achieve these goals. However,
the solutions usually obtained are not the global optima or
binary numbers (which reflect the on-off process of the motor-pump units) and many models, especially those based
on evolutionary strategies, have a prohibitive computational convergence time. This paper proposes a hybrid method
that first uses linear programming to determine the global
optimal solution and in a second step, quadratic programming to reduce the amount of fractional numbers
found in the first stage, that is, to approximate them to
binary integers. The model is applied to the main system
that supplies the city of Campina Grande, Paraíba generating satisfactory results.
Key-words: Energy efficiency, water supply systems, linear
programming, quadratic programming.

85

RBRH – Revista Brasileira de Recursos Hídricos Volume 17 n.2 - Abr/Jun 2012, 87-100

Efeito de Escala nos Valores de Pressão Média junto ao Fundo em Bacias de
Dissipação por Ressalto Hidráulico Submergido
Eder Daniel Teixeira, Mauricio Dai Prá, Rafael André Wiest, Marcelo Giulian Marques
Instituto de Pesquisas Hidráulicas - UFRGS
eteixeira@vogbr.com.br, mauricio.daipra@ufpel.edu.br, rafael.wiest@ceee.com.br, mmarques@iph.ufrgs.br
Recebido: 16/04/10 - revisado: 17/08/11 - aceito: 03/11/11

RESUMO
O conhecimento dos valores de pressão média, das flutuações de pressão e dos valores extremos, junto ao fundo de
bacias de dissipação por ressalto hidráulico, é de elevada importância para os projetistas que buscam um dimensionamento
eficiente e econômico. O presente trabalho tem por objetivo apresentar os efeitos de escala e de laboratório nos valores de pressão média a partir de dados experimentais de três modelos físicos reduzidos parciais, nas escalas geométricas 1:100, 1:50 e
1:32, e de medições realizadas na UHE Porto Colômbia, pertencente a Furnas Centrais Elétricas S.A. Por fim, são apresentadas sugestões de escalas mínimas a serem utilizadas em modelos físicos reduzidos para avaliação das pressões médias ao
longo de bacias de dissipação por ressalto hidráulico.
Palavras-chave: ressalto hidráulico, efeito de escala, pressões médias.

modelos físicos reduzidos parciais (nas escalas geométricas 1:100, 1:50 e 1:32), no período de 2004 a
2007, e da coleta de dados efetuada na Usina Hidrelétrica (UHE) Porto Colômbia, pertencente a FURNAS, no ano de 1996.

INTRODUÇÃO
As obras hidráulicas estão sujeitas à ação de
diversos mecanismos que podem colocá-las em situação de risco. A sua segurança está associada ao
conhecimento do comportamento das mesmas frente às diferentes condições de escoamento a qual
poderão estar sujeitas durante a sua operação.
Os modelos físicos reduzidos permitem que
se estude a maior parte dos fenômenos hidráulicos e
que se verifique o desempenho das obras hidráulicas
em sistemas reais. Entretanto, devem ser levados em
consideração os efeitos de escala e de laboratório
que podem estar envolvidos neste tipo de estudo.
Sabe-se que praticamente inexistem dados
coletados em protótipo e, ainda mais raros, são os
estudos comparativos entre medições de pressões
ditas instantâneas (dada a alta taxa de registro das
mesmas) efetuadas em laboratório com valores obtidos em protótipo. Desta forma, pela falta de trabalhos que apresentam tais informações, ainda não são
plenamente identificados e mensurados os possíveis
efeitos de escala e de laboratório na determinação
dos esforços hidrodinâmicos que agem sobre as
bacias de dissipação por ressalto hidráulico.
O objetivo específico deste trabalho foi verificar os efeitos de escala nas pressões médias atuantes, junto ao fundo em bacias de dissipação por ressalto hidráulico, a partir de medições efetuadas em

MATERIAIS E MÉTODOS
Foram analisados dados de pressão instantânea medidos em bacias de dissipação por ressalto
hidráulico obtidos diretamente na UHE Porto Colômbia (protótipo), no ano de 1996, e também nos
modelos físicos bidimensionais parciais (escalas
geométricas 1:100, 1:50 e 1:32) montados no Laboratório de Hidráulica Experimental e Recursos Hídricos de Furnas Centrais Elétricas S.A. (LAHE/FURNAS). Através da caracterização dessas
amostras foi possível analisar os valores de pressão
média junto ao fundo da bacia e os efeitos de escala
nas medições.
UHE Porto Colômbia (protótipo)
A UHE Porto Colômbia, pertencente a Furnas Centrais Elétricas S.A., está situada no Rio
Grande, na divisa dos estados de Minas Gerais e São
Paulo.
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Em 1996, através de uma iniciativa do LAHE/FURNAS, com participação do COPPE (Centro
de Pós-Graduação de Engenharia da UFRJ), da Comissão de Hidráulica da ABRH (Associação Brasileira de Recursos Hídricos), da FCTH (Fundação Centro-Tecnológico de Hidráulica) e do CEHPAR (Centro de Hidráulica Professor Parigot de Souza) foram
instalados 07 transdutores de pressão ao longo da
bacia de dissipação (Figura 1). A coleta de dados foi
realizada para as vazões de 500, 1000, 2000, 3000 e
4000 m³/s (Figura 3a). A intenção principal foi obter informações que pudessem contribuir para os
estudos sobre os efeitos de escala nos valores de
flutuações de pressão entre protótipos e modelos.

na medição dos instrumentos era da ordem de
0,25% do fundo de escala, que corresponde a
0,125mH2O.
Tabela 1 - Condições hidráulicas da campanha de
medições realizada na UHE Porto Colômbia.

Q
(m3/s)
1000
2000
3000
4000

q
(m2/s)
7,41
14,82
22,22
29,63

Fr1
9,35
7,01
5,95
5,23

Nm
(m)
465,79
465,77
465,88
465,77

Nj
(m)
443,81
444,32
444,68
445,15

S
2,58
1,86
1,58
1,44

Nm = nível d’água de montante;
Nj = nível d’água de jusante;
S = grau de submergência proposto por Marques et al., (1999),
razão entre a lâmina d’água a jusante do ressalto e a altura conjugada lenta (Tw/h2).

Os modelos físicos reduzidos
Foram feitas coletas de amostras de pressões
em três escalas distintas: 1:100; 1:50 e 1:32. As tomadas de pressão analisadas foram colocadas nas mesmas posições instaladas no protótipo (Figura 2).
As amostras foram coletadas com frequência
de 100Hz e 500Hz, durante 15minutos. Os transdutores tinham faixa de trabalho de 0,5 a 1,0mH2O, e a
precisão era de 0,1%, ou seja 0,0015mH2O no modelo, equivalente a:

Figura 1 - Instalação dos transdutores de pressão na bacia
de dissipação da UHE Porto Colômbia.
ICOLD/CBDB (2002).

As amostras de pressão instantânea foram
coletadas com freqüência de 100Hz durante período variável entre 20 minutos e 45 minutos, nas 07
tomadas de pressão, sendo 03 na concordância do
trecho curvo do vertedouro (dA, dB e dC), e 04 no
trecho plano da bacia (d1, d3, d5 e d7). No presente
trabalho foram contempladas as vazões de 1000,
2000, 3000 e 4000m³/s com a utilização dos valores
contidos nos 15 minutos centrais de cada amostra. A
Figura 2 apresenta a posição dos transdutores no
protótipo.
O número de Froude na entrada do ressalto
(Fr1) variou entre 5,23 e 9,35. As condições hidráulicas da campanha de medições de pressão instantânea na UHE Porto Colômbia estão dispostas na Tabela 1. A Figura 3a apresenta a formação do ressalto
hidráulico para a vazão de 4000m³/s (Fr1 = 5,23).
Os transdutores de pressão foram instalados
faceados junto ao fundo da bacia no centro do vão
extremo direito do vertedouro. Os sensores possuíam faixa de operação de zero a 50mH2O A incerteza

a) 0,048mH2O no protótipo o modelo 1:32
(Figura 3b).
b) 0,075mH2O no protótipo para o modelo
1:50 (Figura 3c).
c) 0,15mH2O no protótipo no para o modelo
1:100 (Figura 3d).
Os ensaios realizados contemplaram as vazões equivalentes a 1000, 2000, 3000, 4000, 6000 e
8000m³/s, relativas ao protótipo. Para os estudos de
verificação do efeito de escala na pressão média,
foram utilizados apenas os valores de pressão referentes às condições de protótipo para as vazões de
1000, 2000, 3000 e 4000m³/s (Tabela 1).
Na Tabela 2 estão apresentadas, de forma
resumida, as principais características geométricas
do protótipo e dos modelos físicos reduzidos nas
diferentes escalas.
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Figura 2 — Posição dos transdutores de pressão na bacia de dissipação da UHE Porto Colômbia. ICOLD/CBDB (2002)

a) UHE Porto Colômbia (protótipo)

b) Modelo 1:32

c) Modelo 1:50

d) Modelo 1:100

Figura 3 — Comparação visual do escoamento entre o protótipo da UHE Porto Colômbia
e os modelos reduzidos em diferentes escalas (Q = 4000 m³/s).
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Tabela 2 - Resumo comparativo das características
geométricas da estrutura do protótipo e dos modelos
físicos reduzidos.

 P  h1   1 
 
Ψ   x

 h 2  h1   S 

Modelos físicos reduzidos

Características
geométricas

Prot.

Esc.
1:100

Esc.
1:50

Esc.
1:32

Altura do
paramento (m)

18

0,18

0,360

0,563

Número
de vãos

09

09

03

1+2x0,5

Largura
dos vãos (m)

15

0,15

0,30

0,47

Raio entre o
trecho curvo e
a bacia (m)

12,5

0,125

0,250

0,391

Largura
da bacia (m)

163

1,63

1,000

1,150

Extensão
da bacia (m)

45,80

0,458

0,916

1,431

Altura
do end-sill (m)

2,85

0,028

0,057

0,089

Γ

X
h 2  h1

(1)

(2)

Sendo:
 = pressão média adimensionalizada;
PX = pressão média na posição X;
h1 = altura de água na seção de entrada do ressalto
hidráulico;
h2 = altura de água na seção de saída do ressalto
hidráulico;
S = grau de submergência;
 = posição adimensionalizada em relação ao início
do ressalto;
X = posição do início do ressalto hidráulico (em
relação à tangência do perfil do vertedouro com a
bacia de dissipação).
Na Figura 4 está apresentada a distribuição
longitudinal do coeficiente de pressão média ()
em função da posição adimensionalizada relativa ao
início do ressalto hidráulico (), para as vazões equivalentes a 1000, 2000, 3000 e 4000m³/s, na UHE
Porto Colômbia e nos modelos reduzidos nas diferentes escalas. Também podem ser visualizados na
Figura 4 os valores obtidos por Rodrigues (2002).
Cabe ressaltar que neste último trabalho os valores
de pressão média foram obtidos em um modelo
físico tridimensional da UHE Porto Colômbia, na
escala 1:100. Visando comparação com os dados dos
modelos bidimensionais, os valores de pressão obtidos por Rodrigues (2002) foram adimensionalizados
a partir dos parâmetros (submergência e alturas de
água h1 e h2) definidos para a estrutura do protótipo.
Constata-se que os valores da pressão média
adimensionalizada () obtidos nos modelos reduzidos, no trecho plano, resultam acima dos dados de
protótipo, com a tendência das diferenças serem
inversamente proporcionais à escala do modelo.
Julga-se que esse efeito se deva à menor incorporação de ar no escoamento nos modelos se comparada
ao protótipo. Já nas primeiras três tomadas de pressão (região denominada neste trabalho como trecho
curvo), a diferença entre o protótipo e os modelos é
maior, entretanto, os resultados entre os modelos
possuem o mesmo desenvolvimento. Este padrão

ANÁLISE DA PRESSÃO MÉDIA
A análise dos efeitos de escala e de laboratório nos valores médios de pressão partiu da comparação dos resultados obtidos em modelos reduzidos,
em diferentes escalas, com as medições efetuadas no
protótipo. Esta metodologia seguiu as diretrizes
apresentadas na tese de doutorado de Teixeira
(2008). O principal objetivo foi verificar a mínima
escala que deve ter a estrutura para representar, de
maneira similar, os valores de pressão média ocorridos no protótipo da UHE Porto Colômbia.
As amostras de dados de pressões analisadas
foram adquiridas com freqüência de 100Hz e com
duração de 15 minutos.
Com o intuito de minimizar os efeitos de laboratório e verificar os efeitos de escala, foram utilizados parâmetros adimensionais no processo de
análise das amostras de pressões.
As pressões médias foram adimensionalizadas a partir das equações 1 e 2, conforme sugestões
de Marques et al.(1999). A partir dessas relações,
foram comparadas as distribuições longitudinais das
pressões médias adimensionais () ocorridas no
protótipo da UHE Porto Colômbia e nos modelos
reduzidos nas escalas 1:100, 1:50 e 1:32.
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Q = 1000m3/s
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Figura 4 — Distribuições longitudinais do coeficiente de pressão média () observadas na bacia de dissipação da UHE
Porto Colômbia, nos modelos nas escalas 1:32; 1:50 e 1:100 e obtidas por Rodrigues (2002). As tomadas de pressão
situadas no trecho curvo são os primeiros três pontos de cada série.

As pressões médias nos modelos são maiores
que no protótipo. Isto provavelmente ocorre devido
à aeração ser menor nos modelos se comparada com
o protótipo. Além disso, entre os modelos, quanto
menor a escala, menor é a incorporação de ar no
escoamento. Sendo assim, tornou-se necessária a
avaliação dos efeitos do aumento da aeração do
escoamento em função da escala da estrutura. Nessa
análise foram consideradas as seguintes hipóteses:

pode ser explicado pelas escalas entre os modelos
serem próximas entre si (por exemplo: a escala entre o modelo 1:100 e 1:50 é de 1:2).
Pela análise da Figura 4, nota-se que os resultados obtidos para as diferentes escalas e no trabalho de Rodrigues (2002) apresentam um mesmo
padrão de desenvolvimento, de onde se conclui que
não há efeito da tridimensionalidade sobre os valores de pressão média.
Comparando-se os dados obtidos nos modelos (nas escalas 1:100, 1:50 e 1:32) e os resultados de
Rodrigues (2002) com os valores de protótipo, observa-se que, após a curva de concordância, há um
ponto onde ocorrem os menores valores de  no
trecho plano. Os valores de  tendem a serem maiores à medida que a vazão diminui (por exemplo,
considerando valores de protótipo, Q4000 = 0,57 e
Q1000 = 0,90).

a) Se considerarmos que a entrada de ar ocorre principalmente no início do ressalto em
virtude do arraste provocado pelo escoamento, pode-se pensar, em uma primeira
aproximação, que a mesma é proporcional
à velocidade de entrada do escoamento,
qar  V1, ou seja, que a escala da entrada de
ar possa ser estimada por ar  1/2. A partir
dessas suposições apresentam-se na Tabela 3
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delo 1:50 é superior ao dobro existente no
modelo 1:100. Essas constatações preliminares devem ser confirmadas em um estudo
específico sobre aeração em bacias de dissipação por ressalto hidráulico.
c) O coeficiente de perda de carga linear (f)
diminui com o aumento do coeficiente de
aeração (Car), de acordo com Matos (1999).
Sendo o coeficiente de aeração no modelo
menor que no protótipo, o coeficiente (f)
também será menor, resultando em uma velocidade maior no interior do escoamento.
Se a energia específica em uma dada seção é
a mesma (considerando modelo e protótipo), ao aumentarmos a velocidade, a pressão média deve diminuir. Isto talvez possa
explicar porque as pressões médias são menores no protótipo, ou seja, existiria um efeito de escala na pressão média associada à
entrada de ar.
d) Outro aspecto a considerar é que as diferenças são maiores no trecho curvo, exceto
no início da curva, onde as diferenças são
menores (da mesma ordem de grandeza do
trecho reto), indicando que além da aeração, há uma influência significativa do efeito da curvatura entre o perfil do vertedouro
e a bacia de dissipação. Cabe lembrar que,
no início da curva, a aeração do escoamento
ainda está aumentando (conforme estudos
de Rajaratnam, 1962 e Boller, 2006) e atinge o seu ponto máximo na zona de maior
flutuação de pressão (conforme trabalho de
Marques et al., (2007).

possíveis relações entre as escalas de entrada
de ar e as estruturas.
Com base nas informações apresentadas na
Tabela 3, observa-se uma variação bastante significativa entre as possíveis relações entre a entrada de ar
no escoamento e a escala geométrica da estrutura.
Por exemplo, para o modelo na escala geométrica
1:50, se considerarmos que a escala de ar no modelo
é proporcional a velocidade de entrada (ar  1/2), a
entrada de ar no modelo seria em torno de 7 vezes
menor que no protótipo. Na comparação entre as
escalas de modelo, a variação entre as duas hipóteses
é menor, uma vez que a relação geométrica entre as
escalas está bastante próxima.
Tabela 3 — Possíveis relações entre as escalas
de ar e as estruturas.

Escala entre estruturas

Relação entre
escalas
de ar e estruturas
ar  1/2

1:100 - (relação Prot. e 1:100)
1:50 - (relação Prot. e 1:50)
1:32 - (relação Prot. e 1:32)
 1:3,13 - (relação 1:100 e 1:32)
1:2 - (relação 1:100 e 1:50)
 1:1,56 - (relação 1:50 e 1:32)

10,00
7,10
5,60
1,75
1,40
1,25

b) Uma maior entrada de ar deve resultar no
aumento da linha de água, mas sem alterar
a pressão, já que o volume de água presente
sobre o ponto de medição é o mesmo. Nos
modelos não foi possível constatar elevação
do nível de água (no protótipo esta informação não foi coletada). Julga-se que isso se
deve ao fato das escalas geométricas entre os
modelos estarem muito próximas (1:1,56 a
1:3,13) e também pela dispersão natural da
leitura da linha de água, por ser de difícil
medição. Seriam necessárias medições no
protótipo ou em modelos físicos em escalas
maiores das abordadas no presente trabalho. A Figura 3 procura mostrar, de forma
visual, a diferença de entrada de ar no escoamento (Q = 4000m³/s) existente entre o
protótipo e os modelos nas escalas 1:100,
1:50 e 1:32. Visualmente, parece não existir
linearidade da aeração com a escala geométrica, por exemplo, a entrada de ar no mo-

Em função das considerações citadas, julgase que existe efeito de escala nos valores das pressões médias obtidas nos modelos devido à aeração,
principalmente, no trecho inicial do ressalto. Esse
efeito é somado à influência do raio de curvatura.
Desta forma, quando se faz a transposição dos valores de pressão média obtidos nos modelos, obtêm-se
resultados superiores ao medidos diretamente no
protótipo. De forma geral, a análise realizada mostra
a necessidade de estudos aprofundados com relação
à influência da aeração no ressalto hidráulico.

Análise da dispersão natural das amostras
de pressão e dos efeitos de escala
De acordo com Teixeira (2008), qualquer
análise que visa determinar os efeitos de escala nos
valores de pressão obtidos através de ensaios realiza-
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dos em modelos reduzidos deve considerar a existência de uma dispersão natural em função da dinâmica do fenômeno e dos possíveis efeitos de laboratório (por exemplo, na leitura de níveis, nos equipamentos de medição, entre outros). A quantificação da soma desses efeitos é difícil, além disso, devese ter em mente que os próprios valores do protótipo estão sujeitos a efeitos de laboratório e a uma
dispersão natural dos resultados.
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A equação 3 representa o ajuste da pressão
média em função do número de Froude (Fr1) e da
submergência (S) do escoamento para as tomadas
de pressão situadas no trecho curvo do vertedouro.
As Tabelas 4 a 6 apresentam os coeficientes da equação 3 para cada uma das escalas de modelo e
suas respectivas tomadas de pressão.
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Ponto 1 (Tomada dA): correspondente ao
início da curva;
Ponto 2 (Tomada dB): representativo do
ponto médio da curva, onde teoricamente
ocorrem as maiores pressões médias;
Ponto 3 (Tomada dC): correspondente ao
início da bacia de dissipação;
Ponto 4: relativo à intersecção entre as curvas do ressalto submergido com o ajuste
médio do ressalto livre e;
Ponto 5: onde o comportamento do ressalto
submergido passa a ser igual ao do ressalto
livre.
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Figura 5 - Pontos característicos da distribuição
longitudinal da pressão média para o ressalto
submergido, conforme Wiest (2008).

(3)

1

Tabela 4 — Coeficientes de ajuste para a distribuição da
pressão média ao longo do trecho curvo.
Wiest (2008)-modelo 1:100.

Neste trabalho foi realizada uma análise da
dispersão natural dos valores de pressão média baseada nos resultados obtidos por Wiest (2008) para o
ressalto afogado (também chamado de submergido). O autor propôs uma metodologia para determinação da distribuição longitudinal da pressão
média com base nos ensaios realizados no modelo
físico reduzido na escala geométrica 1:50 da UHE
Porto Colômbia, considerando diferentes vazões e
graus de submergência (cabe salientar que os dados
utilizados pelo pesquisador correspondem à mesma
campanha de ensaios utilizada no presente trabalho) e também com base em resultados de ressalto
livre obtidos por diferentes pesquisadores, citados
por Teixeira (2003). A metodologia de análise consistiu na determinação de pontos característicos do
ressalto hidráulico submergido, a fim de possibilitar
o traçado de ajustes que descrevessem da melhor
forma possível o fenômeno e sua dependência com
relação à variação da submergência. Foi possível
identificar cinco pontos principais ao longo do ressalto (Figura 5), conforme é descrito a seguir:

Coeficientes
Posição
Ponto 1
Ponto 2
Ponto 3

a

b

c

d

0,0925 0,4630 0,2473 0,0925
9,1349 38,0464 29,1054 9,1349
1,6469 20,8664 17,9295 1,6469

Tabela 5 — Coeficientes de ajuste para a distribuição da
pressão média ao longo do trecho curvo.
Wiest (2008)-modelo 1:50.

Coeficientes
Posição
Ponto 1
Ponto 2
Ponto 3
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a

b

c

d

0,0014 15,0450 11,3630 -1,4017
0,4629 27,5450 15,0440 -6,7244
0,2470 22,1590 13,7090 -1,6911
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Q = 4000 m3 /s
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Q = 3000 m3 /s
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Figura 6 — Dispersão natural do coeficiente de pressão média () considerando as amostras obtidas no modelo 1:32
da UHE Porto Colômbia. As tomadas de pressão no trecho curvo são os primeiros três pontos de cada série.

Tabela 6 — Coeficientes de ajuste para a distribuição da
pressão média ao longo do trecho curvo.
Wiest (2008)-modelo 1:32.

Tabela 7 — Ajustes da pressão média em função da submergência (S) do escoamento para o ponto d
intersecção entre as curvas do ressalto submergido
e ajuste do ressalto livre (ponto 4).

Coeficientes
Posição
Ponto 1
Ponto 2
Ponto 3

Escala do
modelo

a

b

c

d

0,0032 11,4483 4,4338 8,3902
0,4631 36,2759 19,2217 -5,6435
0,2469 29,2035 17,6385 0,3917

1:100
1:50

A partir dos ajustes médios estabelecidos para a pressão média, Tabela 7 e Tabela 8, considerando cada escala de modelo, foram definidas envoltórias superiores e inferiores com base na distribuição estatística de Student, com um nível de significância de 95%.

1:32

Ajustes

1,8735  2,0795  S
1  0,1498  S  0,0054  S 2
1,3370  1,4990  S
 S 
1  0,0812  S  0,0345  S 2
20,1155  21,5361  S
 S 
1  8,1505  S  1,1731  S 2
 S 

De acordo com os resultados apresentados
na Figura 6, observa-se que a máxima dispersão é da
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ordem de  30 % e ocorre nas tomadas localizadas
no trecho curvo do perfil do vertedouro, onde existe
influência do raio de curvatura (nas escalas de modelo 1:50 e 1:100 a dispersão é da mesma ordem de
grandeza). À medida que diminui a vazão, a dispersão nessas tomadas diminui. Foi possível notar também que os valores medidos no protótipo enquadram-se dentro das faixas de dispersão definidas,
excetuando as tomadas situadas na curva (as maiores diferenças ocorrem nas vazões de 3000m³/s e
4000m³/s).

quantidade de ar diminui sensivelmente, e os valores
dos  determinados para o modelo 1:32 e o protótipo praticamente coincidem. Sendo assim, verificou-se que os ajustes para , e suas respectivas envoltórias, estão em acordo com a dispersão natural
do fenômeno.

1,0

1,0

0,8

0,8

0,6

1:50

1:32

0,2
0,0

0

X adm  6,1767  lnS   0,9852

4

X adm  1,0686.S 2  7,0784.S - 5,3693

5

X adm  6,7473.S 0,3453

4

X adm  - 0,443.S 2  5,5298.S - 4,2903

5

X adm  6,7433.S 0,2451

0,4

Estável

0,2
0,0

1

2

3



Protótipo
Ca/Cam (env. inf.)

X adm  6,6347.S 0,1594

0,6

Desaeração

C a / Cam

1,2

0,4

Ajustes

1,4

1,2

Aeração



Tabela 8 — Ajustes para determinação das posições
relativas adimensionais (Xadm) dos pontos 4 e 5
em função da submergência (S).

Escala
do mo- Ponto
delo
4
1:100
5

Q = 4000 m3 /s

1,4

4

5

6

7

8

Ajuste médio (1:32)
Ca/Cam (env. sup.)

Figura 7 — Comparação entre a concentração de ar
(Rajaratnam, 1962), os ajustes determinados para
a pressão média, modelo 1:32, e os valores medidos
diretamente no protótipo (Q = 4000 m³/s).

Conforme os resultados apresentados na Figura 8, observa-se que, para algumas tomadas, os
valores de pressão média nos modelos físicos situamse fora das envoltórias definidas no presente estudo
(determinadas com base nos dados do modelo 1:32,
por apresentar a faixa de variação mais restritiva e
por ser a estrutura mais próxima do protótipo em
termos de dimensões), principalmente quando
comparados com as pressões médias coletadas no
protótipo da UHE Porto Colômbia. Além disso,
constata-se que:

De acordo com Wiest (2008), a submergência do escoamento afeta os resultados, e quanto
menor o Fr1, mais agitado é o escoamento (ou seja,
maiores diferenças nas maiores vazões). Além das
considerações citadas, cabe lembrar que a entrada
de ar nos modelos reduzidos não corresponde ao
valor que ocorre no protótipo, para uma mesma
situação de escoamento, conforme analisado anteriormente (Tabela 3). A Figura 7 apresenta o ajuste
para a pressão média, realizado a partir das amostras
de pressão obtidas no modelo 1:32, e os valores obtidos no protótipo, para a vazão de 4000 m³/s, comparados com a concentração de ar adimensionalizada ao longo do ressalto, definida por Rajaratnam (1962).
Verifica-se pela Figura 7 que a segunda e
terceira tomadas (  0,45 e   0,99) estão sob
influência da zona de aeração do escoamento, considerando a classificação proposta pelo autor, o que
pode justificar a diferença encontrada entre os valores de pressão medidos no protótipo e o ajuste médio feito com base no modelo 1:32. É possível observar que a partir da posição adimensional 4,0, a
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as tomadas situadas no centro e no final da
curva, além da primeira do trecho plano (ainda sobre o efeito da curvatura), são as que
se situam fora da faixa de dispersão natural
dos dados;
é de conhecimento que em bacias de dissipação a jusante de vertedouros à medida
que a vazão diminui a submergência aumenta. Nesta situação tem-se uma maior
massa d’água nas tomadas de pressão situadas no trecho curvo, amenizando o efeito
da entrada de ar nesta região.

Q = 1000 m3 /s

1,4
1,3
1,2
1,1
1,0
0,9
0,8
0,7
0,6

Px mod/Px prot

Px mod/Px prot
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Q = 4000 m3 /s
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Figura 8 — Distribuição longitudinal das diferenças relativas da pressão média (), considerando as amostras obtidas nas
diferentes escalas de modelo e no protótipo. As envoltórias foram definidas com base nos dados do modelo 1:32

Q = 4000 m³/s (Tomada dC)
 = 1,72

Q = 4000 m³/s (Tomada d1)
 = 2,19
1,6

Px mod/Px prot

Px mod/Px prot

1,6
1,4
1,2
1,0
0,8

Tomada dC
Env sup 1:32

0,6

Ajuste médio
Env inf 1:32

0,4

1,4
1,2
1,0
0,8
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Env sup 1:32

0,6

Ajuste médio
Env inf 1:32

0,4
1

10

100

1

Esc ala

10

100

Esc ala

Figura 9 — Diferenças relativas da pressão média para todas as tomadas de pressão dC e d1 (Q = 4000 m³/s),
considerando as amostras obtidas nas diferentes escalas de modelo e no protótipo. As envoltórias foram definidas
com base nos dados obtidos no modelo 1:32.
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protótipo (sem efeitos de laboratório) deve ser na
escala 1:10. No entanto, pode-se adotar modelos
com escala até 1:30, dependendo das características
do escoamento a serem avaliadas. Acima desse valor,
possivelmente devam existir efeitos de escala nos
valores médios de pressão.

A partir da análise das diferenças relativas
em função das escalas dos modelos, foi estudada
separadamente a dispersão presente em cada uma
das tomadas, para cada condição de escoamento. A
Figura 9 apresenta a dispersão das tomadas dC e d1
para a vazão de 4000m³/s (situação de escoamento
mais desfavorável). Os ajustes médios apresentados
foram determinados apenas com o intuito de verificar tendências do comportamento das diferenças
relativas em cada uma das tomadas como uma forma
de “quantificar” os possíveis efeitos de escala nos
valores de pressão média.
Observa-se pela Figura 9 que a escala mínima que representa os valores medidos diretamente
no protótipo da UHE Porto Colômbia, considerando a dispersão definida anteriormente, é de 1:5 na
tomada dC, e 1:20 na tomada d1. Os resultados sugerem a adoção de escalas mínimas de modelos para
ter-se uma previsão dos valores de pressão média
junto ao fundo de bacias de dissipação por ressalto
hidráulico com um grau de confiabilidade de 95 %.
A Tabela 9 apresenta as sugestões de escalas
mínimas a serem adotadas em estudos de modelos
reduzidos de maneira a reduzir os efeitos de escala
nos valores de pressão média. Os resultados apresentados na Tabela 9 indicam que, para o estudo da
distribuição da pressão média ao longo do ressalto,
quanto maiores são as vazões (ou seja, menores são
os valores do Fr1 e da submergência do escoamento), maior deverá ser a escala do modelo físico. Pode-se ainda observar que os pontos críticos correspondem as posições relativas às tomadas dB, dC e
d1, que se situam no trecho curvo, ou ainda sob sua
influência, e coincidem com as zonas de maior flutuação de pressão e entrada de ar no escoamento.
Outra forma de analisar os efeitos de escala
na distribuição da pressão média foi selecionar os
valores mínimos e máximos (limite inferior e superior) para cada uma das condições de escoamento
(apresentadas na Tabela 9). A Figura 10 apresenta o
comportamento dos referidos valores em relação ao
número de Froude na entrada (Fr1) e à submergência (S).
Nota-se pela Figura 10 que os menores Fr1 e
S (maiores vazões) necessitam modelos de maiores
dimensões. A figura citada também apresenta uma
sugestão de ajustes (inferior e superior) com base
nas escalas mínimas e máximas. Dessa forma, foram
determinadas três zonas distintas: 1) zona onde não
existe efeito de escala; 2) zona de transição e 3)
zona onde existe efeito de escala. A partir da classificação, é possível dizermos que para uma relação
“Fr1.S” em torno de 10, o modelo físico para representar com exatidão os valores de pressão média no

Tabela 9 — Escalas mínimas a serem executadas nos modelos reduzidos para obter valores de pressão média similares aos de protótipo (considerando as amostras de dados
obtidas durante as campanhas de medição).

Fr1* S*

Tomadas de Pressão
Q*
(m³/s) dA dB dC d1 d3 d5 d7

9,35 2,58 1000

-

50

60

-

-

-

-

7,01 1,86 2000

-

50

20

-

-

-

-

5,95 1,58 3000

-

18

8

20

15 25 25

5,23 1,44 4000

-

15

5

20

28 28 15

* Os valores apresentados correspondem ao protótipo da UHE
Porto Colômbia.
** Nas posições onde não constam valores, considerou-se que o
modelo reduzido deve ser na escala mínima de 1:100, que corresponde ao menor tamanho de estrutura analisado neste trabalho.

Pressão média ( utilizan do dados amostrais)

70

Esc ala Mín ima

60
Com efeito
de escala

50
40

Transição

30
20

Sem efeito
de escala

10
0
5

10

15

Limite Inf.
Ajuste Inf.
Limite Sup.
Ajuste Sup.
20

25

F r 1.S

Figura 10 — Escalas mínimas sugeridas para a pressão
média em função do número de Froude na entrada e da
submergência (com base nas amostras de dados obtidos
durante as campanhas de medição).

De acordo com a análise apresentada anteriormente, foi possível constatar os seguintes aspectos sobre o efeito de escala na pressão média:
a) é maior no trecho curvo (tomadas dA, dB e
dC), podendo-se propagar para jusante até
a posição da tomada d1;
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b) aumenta com o crescimento da vazão específica (menor número de Froude na entrada do ressalto);
c) é maior nas posições relativas coincidentes
com o trecho de maior flutuação de pressão; e
d) é decorrente da soma do efeito do raio de
curvatura e da posição do início do ressalto.

representa uma diferença de, aproximadamente,
1,7mH2O em relação ao valor medido no protótipo
(que foi de 6,91mH2O).
A Tabela 10 apresenta uma sugestão de escalas de modelo em função da dispersão, além de
apresentar as diferenças absolutas máximas (máx)
para a tomada dC da vazão de 4000m³/s (que representa a situação mais desfavorável).

Pelos motivos citados, para reproduzir os valores medidos no protótipo da UHE Porto Colômbia, dentro de uma faixa de valores compatível com
a dispersão natural do fenômeno, tornam-se necessários modelos com grandes dimensões.
Sendo assim, realizou-se uma avaliação das
escalas a serem adotadas em modelos físicos na hipótese de diferenças relativas maiores que a dispersão natural. Com isto, aumentaremos a dispersão
aceitável (definida a partir das diferenças relativas,
como mostrado na Figura 11, por exemplo) em
relação ao valor medido no protótipo, até que a
mesma corresponda a modelos na escala 1:100. Cabe salientar que este estudo teve como base os valores obtidos nas tomadas dC e d1 (que representam
as condições mais desfavoráveis) para todas as vazões
ensaiadas, cujos resultados são apresentados na Figura 11.

Tabela 10 — Diferenças absolutas máximas nos valores de
pressão média em função da variação da dispersão.

Dispersão

20

30

Esc ala ( 1:)

0,62

10%

5

0,70

20%

20

1,38

30%

80

2,07

32%

100

2,21

Essa análise visou oferecer informações
complementares para que possam ser avaliadas as
diferenças que podem existir na transposição dos
resultados obtidos em modelos físicos para o protótipo.

CONCLUSÕES
Comparando os valores de pressão média
obtidos no presente trabalho (a partir de medições
realizadas em modelos físicos bidimensionais) com
os apresentados no trabalho de Rodrigues (2002),
que contemplou um modelo tridimensional (de
conjunto) da UHE Porto Colômbia, observa-se que
ambos possuem um mesmo padrão de desenvolvimento. Desta maneira, conclui-se que não existe
efeito significativo da tridimensionalidade sobre os
valores de pressão média.
Constatou-se que os valores da pressão média obtidos nos modelos reduzidos, no trecho plano,
tendem a resultar um pouco acima dos dados de
protótipo (inferior a 20 %, considerando o menor
número de Froude ensaiado - que representa a pior
situação), com a tendência das diferenças serem
inversamente proporcionais à escala do modelo.
Aparentemente, as pressões médias nos modelos tendem a serem maiores que no protótipo.

1
10

5

nos modelos para Q = 4000m³/s.

Q4000 - Px
Q3000 - Px
Q2000 - Px
Q1000 - Px
Ajuste Q4000
Ajuste Q3000
Ajuste Q2000
0

9%*

* corresponde ao valor da dispersão natural dos dados obtidos

100

10

Escala sugerida Dif. absoluta máxima
(m)
(1:)

40

Dispersão (%)

Figura 11 — Escalas sugeridas para o estudo da pressão
média em função de uma variabilidade da dispersão
(com base nas amostras obtidas durante as campanhas
de medição).

Observa-se pela Figura 11 que se for aceita
uma dispersão no valor da pressão média de 25 %
(relativo ao valor medido no protótipo), poderia ser
utilizado um modelo reduzido em torno da escala 1:40. Cabe lembrar que a dispersão natural da
amostra da Px é de 12% para a tomada d1, conforme
Figura 11. Uma dispersão de 25 % na tomada d1
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Isto provavelmente ocorre devido à aeração ser menor nos modelos do que no protótipo, podendo-se
supor que quanto menor a escala menor será a aeração do escoamento.
Julga-se que existe efeito de escala nos valores das pressões médias obtidas nos modelos devido
à aeração, principalmente no trecho inicial do ressalto, além de estar associado à influência do raio de
curvatura e da instabilidade da posição de início do
ressalto.
Neste trabalho foi realizada uma análise da
dispersão natural dos valores de pressão média baseada na metodologia proposta por Wiest (2008), para
ressalto submergido, com base nos resultados das
medições no modelo 1:50 da UHE Porto Colômbia.
A partir dos resultados obtidos, sugere-se,
para relações de Fr1.S inferiores a 20, que sejam
utilizados modelos em torno da escala 1:20. Acima
desse valor, possivelmente existam efeitos de escala
nos valores médios de pressão.
No entanto, se for aceitável uma dispersão
no valor da pressão média de 25% (relativo ao valor
medido no protótipo), pode ser utilizado um modelo reduzido em torno da escala 1:40.
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Scale Effect on Mean Pressure Values Near the Bottom of Stilling Basins by Submerged Hydraulic Jump
ABSTRACT
Hydraulic jumps are widely used as a form of energy dissipation downstream from hydraulic structures.
Knowledge regarding average pressure values, pressure
fluctuation and extreme values at the bottom of stilling
basins is very important for designers seeking a more effi-
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cient and economic sizing. This paper aims to present the
scale and laboratory effects on the average pressure values
from experimental data of three partial reduced physical
models (geometric scale of 1:100, 1:50 and 1:32) and from
measurements performed at UHE Porto Colombia (owned
by Furnas Centrais Elétricas S.A.). Suggestions of minimal
scales are presented to be used in reduced models for average pressure evaluation along hydraulic jump stilling
basins.
Key words: hydraulic jump, scale effect, average pressure.
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RESUMO
O fósforo é um elemento químico considerado chave para a qualidade das águas superficiais. Uma de suas principais ações de degradação é como gatilho desencadeador das florações algais, bastando uma pequena concentração deste elemento para sua ocorrência, sob determinadas condições. Uma das principais fontes de fósforo nas pequenas bacias rurais é o
fósforo antrópico, como o originado da agricultura. Este fósforo pode chegar de várias formas ao corpo d’água, porém, uma
das formas pouco estudadas no Brasil é o fósforo reativo dissolvido. Nesta forma o elemento químico pode percorrer distâncias
muito maiores do que o fósforo particulado, pois está dissolvido na água do escoamento superficial, não sendo depositado ao
longo do caminho. Este trabalho busca comparar o arraste de fósforo reativo dissolvido para distintas formas de manejo em
pomares de maçã, cultura que necessita grande quantidade de fósforo em seu cultivo, cuja análise pode servir para reduzir o
risco da degradação dos recursos hídrico das pequenas bacias rurais, que por sua vez, são as principais fontes de abastecimento das pequenas cidades. Além disso, avaliou-se um sistema em situação considerada crítica, simulando-se uma intensa
precipitação sobre a área de teste. Observou-se que a principal fonte de fósforo nestes casos é a forma de sal químico, através
dos adubos fosfatados solúveis. Com exceção do tratamento envolvendo revolvimento de solo e cobertura verde, as formas de
manejo que não envolviam manejo de solo com barreiras físicas, apresentaram pouco efeito na contenção do transporte de
fosfato reativo dissolvido. Além disso, verificou-se que há sazonalidade, tanto pontual como ao longo da estação de cultivo,
no risco apresentado, sendo que no terço inicial das primeiras chuvas após à fertilização dos pomares, o risco de arraste de
fósforo na enxurrada é mais elevado em relação a períodos chuvosos mais distantes da época de fertilização, podendo-se passar a avaliar o risco à bacia de formas sazonais e não anual.
Palavras-chave: Pequenas bacias rurais; Gestão do ambiente agrícola; Contaminantes de origem agrícola.

principais fontes não pontuais de contaminação de
recursos hídricos (Pote et al., 1996; Hart & Quin,
2003; Bertol et al., 2004a). Os principais riscos envolvem a eutrofização de corpos d’água superficiais
com consequente diminuição da qualidade da água
(Daniel et al., 1994; McIsaac et al., 1995; Oliveira et
al., 2010), danos econômicos (Colacicco et al.,

INTRODUÇÃO
Os nutrientes nitrogênio e fósforo, presentes nos fluxos decorrentes de enxurradas ocorridas
sobre solos agrícolas, são, reconhecidamente, as
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1989), ou à saúde humana (Avalos et al., 2009). Ao
mesmo tempo, a legislação brasileira não reconhece
o elemento fósforo como um possível contaminante
de solo (CONAMA, 2009), reforçando a percepção
do produtor rural de que a adubação aplicada ao
solo, quando orientada a este elemento, só deve
obedecer a critérios produtivos e econômicos, desconsiderando as questões ambientais.
Diferente do nitrogênio, que pode ser metabolizado diretamente da atmosfera por algumas
espécies de algas azuis e bactérias, o fósforo é considerado o elemento chave desencadeador dos fenômenos de eutrofização, pois, normalmente apresenta teores limitantes para o desenvolvimento da biota
nos corpos d’água (Hart et al., 2004). Na água, os
limites para que os processos vinculados à eutrofização sejam desencadeados situam-se entre 0,001 e 0,3
mg L-1, valores considerados baixos em relação à
concentração de fósforo encontrada na porção de
solo agrícola perdido por evento de erosão (Barbosa
et al., 2009).
Assim, em situações nas quais a concentração do fósforo em corpos d’água de alto tempo de
retenção estiver baixa, uma enxurrada com alta
concentração de fósforo de origem agrícola diluída
em seu interior, pode ser suficiente para causar um
evento de eutrofização. Segundo Sharpley (1995),
em alguns casos, até 90% das perdas anuais de água,
solo e fósforo por enxurradas, em uma região, pode
ocorrer em uma ou duas chuvas somente.
Da mesma forma, em trabalho recente
promovido pela indústria de fertilizantes brasileira,
chegou-se a conclusão que em média, somente 54%
do fosfato aplicado como fertilizante químico era
aproveitado pelas plantas, enquanto que os 46%
restantes era perdido para o ambiente (Cunha et al.,
2010).
Deste montante não foi levado em conta todo o restante de fontes fosfatadas, como os adubos
orgânicos ou ainda o manejo de solo através da adubação verde, que permite a biodisponibilização
na superfície do fósforo que se encontra em profundidade no perfil do solo.
Isto é importante uma vez que, para culturas
anuais como milho ou soja, a exigência de nutriente
agrícola pode variar entre 25 a 45 kg ha-1 ano-1 de P,
enquanto que para haver a eutrofização acelerada
de rios e lagos, basta volumes disponíveis variando
entre 1 a 2 kg ha-1 ano-1 de P (Hansen et al., 2002).
Nos trabalhos de Leite et al. (2004) e de
Barbosa et al. (2009), trabalhando-se com parcelas
adubadas e não adubadas, após a implantação da
cultura e da disposição inicial do adubo, a concentração de fósforo na água somente decresce ao lon-

go de uma série de chuvas simuladas, sendo que a
principal fonte de fósforo é proveniente da adubação das culturas.
Logo, o fluxo erosivo é considerado importante pelo volume de sedimento e fertilizantes carreados até o corpo d’água, entretanto Pote et al.
(1999) e Sharpley et al. (1994), baseados em dados
obtidos de trabalho de campo, determinaram que as
trocas de fósforo com fluxos superficiais ocorrem
envolvendo uma camada de até 2,5 centímetros de
solo, independentemente da concentração de fósforo no restante do perfil.
Baker (1981) também aponta a importante
correlação que a camada superficial do solo tem
com o fluxo da enxurrada, afirmando que os principais processos de troca química ocorrem dentro de
uma faixa de um centímetro de solo e meio centímetro de fluxos de água em média. Já Hansen
(2002), sugere que esta profundidade pode variar
de um a cinco centímetros de profundidade.
Isto demonstra haver uma relação concreta
entre a enxurrada e as diversas formas de fósforo
que podem ser encontradas no solo. Portanto, o
transporte do fósforo e sua disponibilidade são afetados pela maneira de aplicar o fertilizante agrícola
sobre uma cultura, além do tipo do mesmo e o manejo da superfície do solo neste local.
A maior quantidade de fósforo carreado pela erosão hídrica está presente nos sedimentos (na
forma orgânica), arrastado ou em suspensão (Gérard-Merchant et al., 2005; Barbosa et al., 2009), que,
dependendo do volume de água na enxurrada e sua
velocidade, rapidamente se deposita no solo ao longo de um declive mais longo ou irregular, reduzindo
o risco de causar grande impacto na bacia (McIsaac
et al., 1995).
Isto é considerado como problema, quando
se busca prever o comportamento do fósforo potencialmente poluidor e ele não responde uniformemente às condições de transporte (Kroes et al.,
2008), inclusive para modelos de arraste de sedimentos mais comuns e de custo reduzido, como os
semi-empíricos USLE, MUSLE, RUSLE1, dentre
outros (Pruski et al., 2004), devendo-se partir para
modelos mais complexos em busca de melhores
respostas, encarecendo ou mesmo impossibilitando
a coleta de variáveis ponto a ponto.
Mesmo assim, se o fósforo na forma ligada
ao sedimento atinge o corpo d’água, há a possibilidade dele ser depositado no leito, reagindo com a
água lentamente ao longo do tempo (Silva & Toledo, 1997, Souza et al., 2007), ao invés de causar uma
liberação explosiva do elemento.
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tâncias maiores, como por exemplo, ao longo de
toda a encosta da bacia. Apesar de apresentar concentração inferior àquela encontrada nos sedimentos em suspensão, o fósforo reativo difuso ou dissolvido pode disparar sozinho o processo degradativo
em corpos d’água, desde que haja um transporte
significativo do elemento acarretando aumento da
concentração de P final no receptor. Isto se dá, pela
pronta disponibilização do fósforo na forma iônica
dissolvido em água, representando maior risco de
impacto ambiental na bacia (Daniel et al., 1994;
Gérard-Merchand et al., 2005).
Esta fonte de risco vem aumentando com a
expansão de sistemas de manejo do solo como a
semeadura direta, plantio na palha e outros sistemas
conservacionistas baseados somente em cobertura
vegetal (Bertol et al., 2010). Nesses sistemas, a concentração de fósforo vinculada aos sedimentos deixa
de ser a fonte mais importante de contaminante,
devido aos efeitos de amortecedor da gota da chuva,
redutor da velocidade do fluxo e de filtragem direta
que a palhada tem sobre as partículas. No entanto,
com o aumento na participação do fósforo reativo
na água da enxurrada e sua maior disponibilização
pela degradação da matéria orgânica na superfície
do solo, cria-se condições de maiores riscos por esta
forma de contaminação (Barbosa et al., 2009).
Mesmo no caso de áreas com cultura perene, como a cultura da macieira, na qual o revolvimento total de solo não é tecnicamente recomendado após o pomar estar implantado, o efeito da
cobertura pode estar provocando o mesmo fenômeno, sem ter ainda havido a comprovação científica.
Por outro lado, o maior efeito de retenção física,
provocado pela estabilidade da área ao longo do
tempo pode estar proporcionando as barreiras físicas necessárias para a retenção do fósforo reativo
através do favorecimento da infiltração no solo,
reduzindo o risco direto aos mananciais superficiais
(Leite et al., 2004).
Pela dificuldade da retenção ou retirada
deste fósforo dissolvido, Whiters et al., (2001) e Havlin, (2004) concordam que a ação preventiva é a
forma mais eficaz de reduzir o risco de um possível
dano ambiental, seja agindo na redução das fontes
em áreas sensíveis nas bacias, seja através do manejo
integrado das áreas agrícolas (Lopes, 2007).
Para isto é necessário reavaliar as recomendações atuais de quantificação de fósforo nas bacias
hidrográficas, levando em consideração as possibilidades apresentadas pelo gerenciamento do solo da
bacia em casos de introdução de novos empreendimentos com potencial poluidor. No Rio Grande do
Sul, por exemplo, com a exigência do uso da equa-

Outro fator interferente é a falta de definição da espécie de fósforo e a metodologia padrão,
conforme a resolução 357/05 (Conama, 2005), pode levar à possibilidade de se utilizar como padrão
uma forma química que apresente riscos menores
que os reais, ou uma metodologia de baixa representatividade.
O fósforo pode ser encontrado de diversas
formas no solo, variando segundo a matriz (composição da rocha) do solo ou aspectos químicos, como
pH, íons presentes, dentre outros. Entretanto, as
formas de maior interesse às ciências ambientais são
as formas que reagem de maneira mais rápida com a
água, não estando imobilizadas, ligadas à matriz do
solo ou na forma de quelatos, denominadas de reativas.
Em solos agrícolas, nos quais o pH usualmente varia entre 5,0 e 7,0, as principais formas
fosfatadas são o H2PO4- e o HPO4-2, que, ao ionizarem em presença da água, resultam no íon PO4-2
(Tibau, 1983; Pavan & Miyazawa, 1996; Novais,
1999).
Assim, ao se mudar o foco da agricultura para as ciências ambientais, estas formas iônicas de P
no solo agrícola, se tornam o fósforo reativo total
(FRT), que acaba sendo a forma química do elemento carreada em maior quantidade pela erosão
hídrica, composta pela soma do fósforo reativo suspenso (FRS) e do fósforo reativo dissolvido (FRD).
O FRS está ligado aos sedimentos, enquanto que o
FRD fica dissolvido na água (Gérard-Marchant et al.,
2005; Barbosa et al., 2009). Com a deposição dos
sedimentos, passa a haver predominância do fósforo
reativo dissolvido no FRT, que pode ser carregado
por distâncias maiores, em concentração suficiente
para disparar processos degradativos nos recursos
hídricos (Shigaki et al. 2007).
Coletti et al. (2010) demonstraram haver estreita relação entre fósforo reativo total, condutividade elétrica e o sólido suspenso, sendo melhor a
correlação entre o fósforo reativo e condutividade
elétrica, sugerindo a participação da parcela dissolvida do elemento em detrimento dos sólidos em
suspensão. Esta melhor correlação com a forma
ionizada e não aderida ao sedimento demonstra que
o fósforo reativo dissolvido deveria ser o elemento
padrão na análise de riscos da bacia, apoiado pelos
demais indicadores baseados em fósforo em vez das
decisões serem baseadas na análise do fósforo total,
que acaba por considerar muito do fósforo ligado
aos sedimentos como fósforo disponível, o que nem
sempre ocorre (Shigaki, 2007).
Assim, o fósforo reativo, na forma dissolvida,
permanece difuso no fluxo da enxurrada por dis-
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aporte de fertilizante fosfatado, a fim de estabelecer
as diferenças ao longo do tempo, com e sem aporte
de adubação.
Buscou-se, portanto, simular o evento mais
indesejado ambientalmente na parcela DP, ou seja,
a ocorrência de uma chuva de alta intensidade logo
após a aplicação do fertilizante mineral solúvel, estando ele exposto sobre o solo revolvido sem cobertura, o que provocaria o máximo de arraste de fósforo sob todos os aspectos e formas químicas. Em contrapartida, representando a situação ambiental mais
desejável, foi considerada a parcela EO, com plena
cobertura natural, solo que não sofreu processo de
desagregação física e nem a adição de fósforo mineral solúvel, tornando desprezível a atuação antrópica
sobre o local, aproximando-se ao máximo de uma
condição natural intocada.
Assim, a formatação final do experimento
resultou em 10 tratamentos individualizados, com
três repetições distribuídas ao longo do tempo, uma
para cada evento de simulação de chuva, durante o
período vegetativo da cultura.
Cada parcela teste apresentava uma área de
38,50 m2, delimitadas por placas galvanizadas com as
dimensões de 30 cm de altura (cravadas em torno
de 10 cm no solo), 11,00 m lineares no comprimento do declive e 3,50 m lineares na largura da parcela.
Na parte inferior foi instalada uma estrutura coletora na forma de funil, que reunia toda a água de
escoamento superficial em um único ponto, sendo
conduzido por um cano de 75 mm de diâmetro e
6,00 m de comprimento até o ponto de coleta. Entre
as parcelas foi mantido um espaçamento de 3,5 metros para posicionamento do simulador de chuvas
(Figura 1).
O simulador de chuvas modelo Swanson
(Swanson, 1975), apresenta 10 braços rotatórios
com aspersores de chuva VEEJET 80100 (15 para o
experimento em questão), e distribuição helicoidal
numa espiral concêntrica, com um diâmetro de 15
metros cobrindo uma área de 176,71 m2 por chuva
simulada. Em cada simulação, o aparelho foi ajustado para liberar 64 mm h-1 de precipitação de água,
proveniente de açude, a qual foi testada quimicamente para determinar a contribuição de fósforo da
fonte (Figura 1).
Esta precipitação é condizente com a intensidade máxima de chuvas em uma hora para um
período de retorno de 15 anos nas regiões de Lages
e Campos Novos (SC), e com grande semelhança
para a região de Vacaria (RS) (Cardoso et al., 1998).
No intervalo entre as simulações, não foram registradas chuvas consideradas erosivas para a região

ção de cargas poluidoras para análise de novos empreendimentos em bacias hidrográficas por parte
dos órgãos ambientais (Brusa et al., 1997), se permitiria aos interessados proporem alternativas de gerenciamento de solo específicas à bacia, prática que
passaria a desempenhar papel preponderante na
negociação ambiental entre as partes envolvidas.
O objetivo deste trabalho foi verificar o
comportamento da disponibilização e o arraste do
fósforo reativo de fonte antrópica sob diferentes
tipos manejo de cobertura de solo em pomar de
macieiras, visando maior segurança das pequenas
bacias hidrográficas predominantemente agrícolas.

METODOLOGIA
Foram realizados testes de campo com simulador de chuva durante o período de dezembro de
2007 a fevereiro de 2008, em um total de três chuvas
simuladas, executadas na Estação Experimental de
Fruticultura Temperada da Embrapa Uva e Vinho
(EEFT/CNPUV), latitude 28°30’49” Sul e longitude
50°52’58” Oeste, na altitude de 986 m, em região de
clima considerado Subtropical Úmido e de altitude,
classificado por Köeppen como Cfb (Peel et al.,
2007) e chuvas médias anuais de 1400 mm (Instituto
de Pesquisas Agronômicas, 1989).
Os trabalhos foram executados sobre uma
área de Latossolo Bruno aluminoferrico típico, comum na região de Vacaria-RS (Embrapa, 2006), que
foi subdividida em 10 parcelas teste de mesma área,
com cinco diferentes formas de manejo de cobertura de solo distribuídas ao acaso: cobertura de árvores e solo capinado na entrelinha das árvores (A);
cobertura de árvores e solo coberto com cultivo de
gramíneas - aveia (B); cobertura de árvores e solo
coberto com palha de aveia dessecada (C); cobertura de árvores e solo descoberto (D) campo nativo
(sem cobertura de árvores) (E) (Gobbi, 2009).
Em uma das duas parcelas de cada um dos
cinco sistemas de cobertura foi aplicado, uma única
vez, antes do início do trabalho de pesquisa, espalhado aleatoriamente manualmente sobre a superfície e sem promover a mistura com solo, 168 kg ha-1
de fosfato comercial contendo 46% de fósforo, as
quais são identificadas com a letra P após a letra
representativa do tratamento, conforme preconizado para a cultura da macieira (Rolas, 2004). Nas
parcelas restantes de cada sistema de cobertura,
identificadas com a letra O após a letra representativa do tratamento, o trabalho foi conduzido sem o

104

RBRH – Revista Brasileira de Recursos Hídricos Volume 17 n.2 - Abr/Jun 2012, 101-110
(acima dos 20 mm h-1), sendo desprezados seus efeitos ao experimento no intervalo das coletas.

reativo presente na enxurrada produzida pela chuva
simulada é representada pela contribuição da adubação, sendo que, provavelmente, a maior parte
esteja na forma de fosfato (PO4-). Esta diferença de
aporte pode ser acompanhada na Tabela 1, na qual
as colunas que apresentam a letra P são as áreas
experimentais com presença do fertilizante, enquanto que aquelas apresentando a letra O não
foram fertilizadas.
Escolheu-se representar a concentração do
P no lugar da massa, mesmo existindo a possibilidade de seu cálculo através dos hidrogramas das parcelas do trabalho de Gobbi et al. (2011), uma vez que
os corpos d’água receptores da enxurrada também
estarão recebendo aporte de água em conjunto com
o fósforo, necessitando de cálculos de diluição na
mesma medida.
Ainda em relação ao comportamento das
coberturas de solo, o tratamento que apresentou o
maior arraste médio de fósforo reativo total durante
o experimento foi o EP (Solo sem cobertura de
árvores e campo nativo com aporte de fertilizante).
Os teores médios no terço inicial da chuva chegaram a atingir valores 50% maiores que os valores
apresentados pelo segundo e terceiro tratamento de
maior arraste. Posicionando os tratamentos em ordem decrescente com base no teor médio máximo
de arraste superficial de FRT, fica expressa a seguinte ordem de resposta: EP>DP>AP>CP>BP>BO>CO>
AO>EO>DO.
O comportamento do fósforo reativo foi similar ao longo do tempo, tanto nas parcelas com
aplicação do adubo fosfatado solúvel, como naquelas sem o aporte de fertilizante, sempre apresentando concentrações decrescentes. No caso das parcelas
com adubo solúvel, o terço inicial de cada chuva era
responsável pela diluição e lavagem da maior parte
do fósforo disponível, produzindo curvas potenciais
ou exponenciais decrescentes, uma vez que o aporte
de adubo solúvel representa um fornecimento de
fósforo prontamente disponível para troca com a
solução do solo, já nos momentos iniciais da enxurrada, mas que vai se esgotando com o passar do
tempo.
Por outro lado, os tratamentos sem aporte
de adubo apresentaram uma curva tendendo à linearidade, uma vez que a liberação do fósforo natural
da matriz do solo ocorre lentamente em relação aos
adubos, porém, a ação da enxurrada sobre o fósforo
disponível é indiferente, extraindo o máximo de
fósforo da solução do solo, transferindo-o para a
água da enxurrada, através da difusão química, porém não há grande diferença de volume disponível
de fósforo entre o início e o fim da enxurrada.

Figura 1 - Instalação das parcelas teste e do
simulador de chuva

As amostras de água e os sedimentos arrastados pela enxurrada foram coletados em frascos
plásticos de boca larga, com volume de 700 mL,
iniciando sua coleta no momento em que iniciava a
enxurrada na saída dos canos de coleta, considerando ai o tempo zero do experimento (T0), coletandose a cada 10 minutos até haver a estabilização do
escoamento da enxurrada, limitando o tempo máximo de chuva em 60 minutos.
Após os trabalhos de campo, as amostras foram encaminhadas ao laboratório e armazenadas
sob refrigeração a 4,0° C até a execução das análises
químicas para o fósforo reativo total (FRT), num
período variando entre dois e sete dias após as coletas, utilizando-se o método do ácido ascórbico, conforme Phosphorous (1998)

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados sugerem que o fósforo reativo
depende de duas fontes principais: o fósforo natural
presente no solo e o elemento acidificado, aplicado
na forma de fertilizante.
O fósforo reativo de origem natural, avaliado pelas parcelas sem a aplicação do adubo fosfatado, inclui o produto da degradação das rochas matrizes, e aquele resultante da degradação da matéria
orgânica. Nas parcelas com aporte de fertilizante, os
resultados indicam que a principal fração de fósforo
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Tabela 1 - Teor médio de fósforo reativo total (FRT) em mg L-1 para diferentes sistemas de manejo
de cobertura de solo em Latossolo Bruno distrófico típico na região de Vacaria — RS

Tempo
(min)
0
10
20
30
40

AP
10,768
4,770
2,899
2,291
1,904

AO
0,072
0,062
0,057
0,047
0,039

BP
2,166
2,090
1,589
1,259
1,032

Teor médio nos tratamentos mg L-¹
BO
CP
CO
DP
0,178
8,880
0,080
10,978
0,175
3,706
0,071
4,760
0,166
1,164
0,061
1,606
0,156
1,025
0,048
0,588
0,132
0,654
0,036
0,244

DO
0,051
0,044
0,034
0,031
0,021

EP
15,64
1,388
0,454
0,070
0,045

EO
0,059
0,051
0,043
0,032
0,019

tido em fósforo reativo dissolvido, e, além da provável saturação inicial dos sítios de troca já ser alta,
pela presença de húmus e matéria orgânica mineralizada, não houve desagregação e exposição de novos sítios, com a proteção proporcionada pela densa
cobertura do campo nativo, mantendo alta a concentração de FRT.
Nas demais parcelas que receberam fertilização, o comportamento foi similar entre si, ou seja,
alta concentração de FRT no terço inicial da enxurrada e estabilizando perto do final da chuva. Mesmo
assim, os teores finais variaram entre 10 e 100 vezes
maiores que os teores apresentados pelas parcelas
com mesmo tratamento de cobertura, mas sem adição de fertilizante. Em termos de valores absolutos,
os resultados dos tratamentos AP e DP, nos quais
havia intensa movimentação de solo deixando-o
descoberto, apresentaram os piores resultados ao
longo do experimento.
Nas áreas sem aporte de fósforo o arraste
ocorreu de maneira constante e o decréscimo do
FRT apresentou de modo geral um comportamento
linear decrescente ao longo do tempo. Isto indica
que o arraste continua sendo altamente dependente
dos teores iniciais de fósforo, que neste caso eram
considerados baixos para práticas agronômicas segundo a tabela da Rolas (2004), mas que podem vir
a ser obter outra consideração para análises ambientais. Mesmo os tratamentos com intensa movimentação de solo (AO e DO), não causaram grande diferença em valores absolutos daqueles de cunho conservacionista, principalmente devido à dificuldade
de liberação do fósforo da matriz do solo para a
água do solo (solução do solo), pela lentidão do
processo de difusão.
Por fim, apesar de ter havido o maior carreamento superficial de fósforo reativo após a aplicação da adubação fosfatada nas culturas, o comportamento do FRT nas parcelas sem fertilizantes de

Apesar disso, no tratamento BP, o arraste inicial de FRT foi menos intenso que os demais, apresentando comportamento quase linear. Gobbi et
al. (2011) determinaram que nesta condição, também houve baixo arraste inicial de sedimentos, creditando ao sistema de plantio das gramíneas (aveia),
a responsabilidade pela retenção do solo, o impedimento do impacto direto da gota da chuva, que
destruiria os agregados do solo, e à maior infiltração
da água na parcela, devido ao revolvimento e manejo do solo para o plantio da aveia, conforme também sugerido por Leite et al. (2004).
O atraso do arraste das partículas pode ter
permitido que o fósforo reativo apresentasse maior
infiltração no solo, ligando-se aos sítios de troca dos
agregados e da matéria orgânica (Whiters et al.,
2001). Por outro lado, o fósforo ligado que foi arrastado como sedimento, apesar de em maior quantidade, apresenta risco menor de desencadear uma
súbita explosão algal em um corpo hídrico superficial, pela lenta liberação do elemento do sedimento
de fundo ao longo do tempo (Silva & Toledo, 1997).
O mesmo não ocorreu na parcela de aveia
dessecada (CP), na qual apesar de ter havido o
mesmo manejo de solo, houve problemas com a
germinação e implantação das plantas, deixando a
palhada com muitas falhas, permitindo a ação desagregadora das gotas de água da chuva.
Outro fato importante aconteceu na parcela
de solo coberto com campo nativo (EP), na qual
praticamente todo o fosfato solúvel do fertilizante
foi arrastado nos primeiros 10 minutos de enxurrada. Neste caso, considerou-se que houve arraste
desprezível de sedimento, uma vez que não houve
desagregação das partículas de solo da superfície,
devido à intensa cobertura de palhada e plantas
verdes, impedindo, na maioria das vezes, o granulo
de adubo solúvel chegar ao solo. Assim, praticamente todo o fósforo aplicado foi solubilizado e conver-

106

RBRH – Revista Brasileira de Recursos Hídricos Volume 17 n.2 - Abr/Jun 2012, 101-110

Concentração (FRT mg L-1)

Concentração (FRT mg L-1)

16
14
12
AP
BP
CP
DP
EP

10
8

Parcelas sem adubação

0,20

Parcelas com adubação

18

6
4
2
0

0,18
0,16
AO
BO
CO
DO
EO

0,14
0,12
0,10
0,08
0,06
0,04
0,02
0,00

0

10

20

30

40

0

50

10

20

30

40

50

Tempo (minutos)

Tempo (minutos)

Figura 2 - Comportamento das médias máximas de fósforo reativo total dos tratamentos
de cobertura e arraste superficial de fósforo em mg L-1 min-1

Portanto, os resultados apontam que existem momentos ao longo do ano nos quais o risco é
maior, sempre vinculado às épocas de adubação do
pomar, conforme apontado para outras culturas por
Bertol et al. (2004b).

monstra que o risco aos recursos hídricos existe,
pois mesmo presente no solo em teores considerados baixos, suas concentrações na água de enxurrada atingiram valores médios na faixa considerada
suficiente para desencadear o desenvolvimento de
algas em corpos d’água (entre 0,001 e 0,3 mg L-1),
sendo que o elemento fósforo nesta forma pode ser
transportado por distâncias muito maiores do que o
fósforo agregado ao sedimento (Daniel et al., 1994).
A comparação do comportamento do FRT
em todos os tratamentos pode ser analisado na Figura 2.
O comportamento do fósforo reativo total
corrobora o que foi afirmado por McIsaac et al.
(1995), que somente as práticas de manejo vegetativo podem ser insuficientes para evitar a floração
algal em pequenas bacias predominantemente rurais. Este resultado deve ser avaliado também pelo
intenso crescimento das áreas que utilizam técnicas
de manejo agrícola que dispensam as barreiras físicas como forma de contenção da erosão, como por
exemplo, o plantio direto ou na palha.
Além da distribuição temporal durante cada
chuva, a redução da concentração também ocorreu
de um experimento para o seguinte. Neste caso, os
valores máximos de fósforo ocorreram na primeira
coleta, decrescendo exponencialmente nas demais.
Como exemplos são apresentados os dados representando a melhor e a pior situação ambiental, sendo apresentados na Tabela 2.

Tabela 2 - Teor médio de fósforo reativo total (FRT) em
mg L-1 para duas diferentes épocas de chuva simulada na
melhor e na pior situação ambiental

Tempo
(min)
Coleta 1
0
10
20
30
40
Coleta 3
0
10
20
30

Teor fósforo reativo mgL-¹ em
dois tratamentos em duas
diferentes épocas vegetativas
no pomar
DP
DO
EP
EO
10,978 0,051
15,64
0,059
4,76
0,044
1,388
0,051
1,606
0,034
0,454
0,043
0,588
0,031
0,07
0,032
0,244
0,021
0,045
0,019
DP
DO
EP
EO
0,1857 0,0197 0,056 0,1011
0,1162 0,0417 0,0477 0,0916
0,1316 0,0603 0,0649 0,1091
0,1418 0,0562 0,0354 0,1229

Estes riscos sazonais devem ser vistos
novos fatores para base da avaliação do risco
ental na bacia, ao contrário da metodologia
que considera as cargas anualmente. Estas
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71-77, 2010.
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da União, Brasília, Brasília, p. 58-63, 18 de mar.
2005, Seção 1.
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Dispõe sobre critérios e valores orientadores de qualidade do solo quanto à presença de substâncias
químicas e estabelece diretrizes para o gerenciamento ambiental de áreas contaminadas por essas
substâncias em decorrência de atividades antrópicas.Publicado no Diário Oficial da União em 30 de
dezembro de 2009, n.249, seção 2, p. 81-84.
CUNHA, J. F.; CASARIN, V.; PROCHNOW, L. I. Balanço de
nutrientes na agricultura brasileira. Informações
Agronômicas, Piracicaba, n. 130, p. 1-11, 2010.
DANIEL, T. C.; SHARPLEY, A. N.; EDWARDS, D. R.;
LEMUNYON, J. L. Minimizing surface water eutrophication from agriculture by phosphorous management. Journal of Soil and Water Conservation, n. 40;
v. 1. p. 30-38. 1994.
EMBRAPA. Sistema brasileiro de classificação dos solos. 2
ed. Brasília: Embrapa Produção da Informação; Rio
de Janeiro: Embrapa Solos, 2006. 306 p.
GOBBI, E. Erosão hídrica em pomar de maçã sob diversas
formas de manejo do solo comparadas ao campo

formas de se trabalhar o manejo do solo e das culturas podem aumentar a segurança do recurso hídrico, servindo como ações de mitigação em regiões
onde há maior risco.

CONCLUSÃO
A concentração de fósforo reativo decresce
tanto ao longo do tempo de um evento de chuva,
como também à medida que passa o tempo após a
adubação fosfatada da cultura.
Os momentos de maior risco envolvem a
época de aplicação da adubação no pomar, variando
seu grau em relação ao manejo dado ao fertilizante.
O revolvimento do solo com plantio de
gramíneas na entrelinha do pomar pode proporcionar maior segurança ambiental no manejo do fósforo reativo em pomares de maçã, em áreas de Latossolo Bruno, dependendo dos teores iniciais do fósforo no solo.
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Behavior of the Surface Entrainment of Reactive
Phosphorus by Runoff Under Different Covers in an
Apple Orchard with Simulated Rain
ABSTRACT
Phosphorus is a chemical element considered key to
water quality. One of its main degradation actions is to
trigger algal blooms, already at a very low concentration of
this element under certain conditions. The main source of
phosphorus in small rural watershed is anthropic phosphorus such as that from agriculture on the basin slopes. This
phosphorus may reach the body of water in various forms,
but one that has been little studied in Brazil is dissolved
reactive phosphorus. In this way the chemical can travel
greater distances than particulate phosphorus, as it is
dissolved in runoff water and not deposited along the path.
This study sought to determine if alternative management
practices in apple orchards, a crop that requires large
amounts of phosphorus, may reduce the risk of degradation
of water resources in small rural watersheds, which are the
main sources of supply for small towns. Furthermore, a
critical situation system was considered, simulating intense
rainfall over the test area. It was observed that the main
source of phosphorus in these cases is the saline form
through soluble phosphate fertilizers. Except for the treatment involving tillage of soil and green cover, the forms of
management that did not involve soil management with
physical barriers had little effect in curbing the transport of
dissolved reactive phosphate. Moreover, it was found that
the risk is seasonal, present both off and during the crop
season, and during the first third of the first rains after
orchards are fertilized the risk of phosphorus entrainment
by runoff is higher compared with wet periods that do not
occur near fertilization periods, so that the risk to the basin
can be assessed seasonally rather than annually.
Key-words: Small rural watersheds, management of agricultural environment; agricultural contaminants.
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RESUMO
Este estudo mostra como o método não paramétrico Análise de Espectro Singular (SSA — Singular Spectrum Analysis) pode ser utilizado para analisar a tendência e efeitos sazonais de séries temporais de vazão média mensal. O método foi
aplicado para analisar o comportamento dos valores da vazão média mensal registrada nas estações fluviométricas Acorizal
e Cuiabá, localizadas no Rio Cuiabá. Os resultados mostram que o método é capaz de extrair as componentes de tendência,
harmônicos e ruídos das séries temporais. As séries reconstruídas (apenas com os componentes de tendência e harmônicos)
reproduziram satisfatoriamente o comportamento não linear das séries originais, indicando que o método pode ser considerado como uma nova ferramenta de auxílio na gestão de recursos hídricos.
Palavras-chave: Séries Temporais, Vazão Média Mensal, Análise de Espectro Singular, Rio Cuiabá

po tem sua origem na teoria clássica da correlação
(Morettin & Toloi, 2006). A abordagem no domínio
da frequência, ou de análise espectral, é uma extensão da análise de Fourier, a qual considera que em
um intervalo de tempo finito, qualquer função analítica pode ser aproximada, em qualquer grau de
precisão desejado, por funções seno e cosseno (Pollock, 1999). A análise espectral introduzida por
Broomhead & King (1986a, 1986b) é uma alternativa para extrair informação, através da decomposição
da série em uma soma de três componentes independentes, isto é, não-correlacionadas (Fan & Yao,
2003). A primeira componente, chamada de tendência, contém informação sobre mudanças de
longo prazo no nível médio da série. A segunda,
chamada de componente periódica (harmônicos),
contém informação sobre eventos que se repetem
regularmente em um intervalo de tempo. A terceira
componente, chamada de ruído, representa todos
os aspectos considerados irrelevantes para descrever
o comportamento da série. O termo “Análise de
Espectro Singular” do acrónimo em inglês Singular
Spectrum Analisys (SSA) provém da decomposição
espectral (que conserva os autovalores) de uma
matriz em um conjunto (espectro) de autovalores
(Elsner & Tsonis, 1996). O termo sinal é atribuído

INTRODUÇÃO
A análise de séries temporais de vazão é de
fundamental importância no contexto da gestão de
recursos hídricos. Permite identificar a capacidade
de captação de água para abastecimento, dimensionamento de reservatórios, potencial para a construção de usinas hidrelétricas e previsão de ocorrência
de eventos hidrológicos futuros. Uma série temporal
é interpretada como um conjunto de observações
dispostas em ordem cronológica e cuja característica
mais importante é a auto-correlação provocada pela
relação de dependência das medidas adjacentes
(Box & Pierce, 1970; Box & Jenkins, 1976). Séries
temporais contém informação sobre a tendência e
oscilações dos valores da variável em estudo (Ghil et
al., 2002) e, segundo Kirchgässner & Wolters
(2007), geralmente as oscilações não são observáveis
diretamente e nem visível em gráficos do valor medido em função do tempo. Como os métodos estatísticos clássicos assumem que as observações são independentes, a análise de séries temporais requer
métodos específicos.
Existem duas abordagens para a análise de
séries temporais. A abordagem no domínio do tem-
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Informações Hidrometeorológicas, Hidroweb (ANA,
2003).

às componentes de tendência e periódicas. A SSA
incorpora elementos da análise clássica de séries
temporais, estatísticas multivariadas, geometria multivariada, dinâmica de sistemas e processamento de
sinal. Apesar de muitos elementos estatísticos e probabilísticos estarem presentes na fundamentação do
método, não há suposições estatísticas e nenhum
modelo paramétrico é utilizado para estimar as
componentes de tendência, harmônicos e ruídos.
Vários artigos foram publicados sobre o método SSA. O formalismo matemático e o desenvolvimento do método é descrito em Elsner & Tsonis
(1996), Danilov (1997), Golyandina et al. (2001) e
Buchstaber (1994). Várias modificações, aplicáveis a
diversas situações, foram propostas, como para a
análise multivariada (Broomhead & King, 1986b),
análise de séries contínuas e sequencial para detecção de mudança estrutural (Moskvina & Zhigljavsky,
2003) e preenchimento de falhas de dados (Schoellhamer, 2001; Kondrashov et al., 2005; Golyandina &
Osipov, 2007).
Bozzo et al., (2010) ressaltam a aplicabilidade do método SSA na física, economia, ciências
sociais e pesquisa de mercado. Há uma ampla literatura sobre a aplicação do método nas ciências ambientais. Prieto et al. (1999) analisaram uma série anual de chuva de granizo. Carniel & Di Cecca (1999)
propuseram e aplicaram o método para análise de
tremores vulcânicos. Schoellhamer (2002) empregou o método para preencher falhas de dados em
séries temporais de sólidos suspensos e Baratta et al.
(2003) para previsão de precipitação diária. Marques et al. (2006) aplicaram o método para previsão
de eventos futuros em séries de precipitação anual,
escoamento superficial mensal e temperatura horária da água. Kondrashov & Ghil (2006) aplicaram o
método para preencher falhas de dados em séries
temporais multivariadas da temperatura superficial
oceânica e índice atmosférico SOI (Southern Oscillation Index).
Este estudo mostra como o método SSA pode ser aplicado para extrair informação sobre a tendência e efeitos sazonais de séries temporais de vazão média mensal. O estudo foi realizado com dados
de vazão média mensal de duas estações fluviométricas localizadas no Rio Cuiabá no Estado de Mato
Grosso.

Obtenção e pré-processamento dos dados
Foram obtidos dados de vazão média mensal
das estações fluviométricas Marzagão (66140000),
Rosário Oeste (66250001), Acorizal (66255000),
Cuiabá (66260001), Barão de Melgaço (66280000),
Porto Cercado (66340000) e Fazenda Raizama
(66231000). A Figura 1 mostra a localização das
estações na Bacia do Rio Cuiabá.

Figura 1 - Localização das Estações fluviométricas na bacia
hidrográfica do Rio Cuiabá.

Entretanto, apenas as estações Acorizal
(66255000) e Cuiabá (66260001) possuem séries
completas de vazão. A estação Acorizal possui 504
observações, correspondentes ao período de janeiro
de 1966 a dezembro de 2007, a estação Cuiabá possui 552 observações, correspondentes ao período de
dezembro de 1962 a setembro de 2007.

Método de Análise de Espectro Singular (SSA)
O método SSA consiste em dois estágios
complementares. O primeiro estágio decompõe a
série original, enquanto o segundo estágio reconstrói a série. Cada estágio, por sua vez, possui dois
passos. O primeiro estágio inclui a inserção da série
num espaço vetorial (embedding) e a decomposição
em valores singulares (Singular Value Decomposition -

METODOLOGIA
Os dados utilizados neste estudo são provenientes do programa de monitoramento do Estado
de Mato Grosso e estão disponíveis no Sistema de
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SVD), enquanto o segundo estágio compreende o
agrupamento dos autovetores e a diagonalização
(Golyandina et al., 2001; Hassani, 2007).

Agrupamento

O procedimento de agrupamento particiona o conjunto de índices {1, …, d} em m subconjuntos de I1, …, Im. Fazendo I = {i1, ..., ip} então a matriz
resultante XI correspondente ao grupo I é definida
como Xi = XiL + ... + XIp. Estas matrizes são calculadas
para I = I1 + ... + Im e a expansão leva a decomposição:

Inserção da série no espaço vetorial
Considerando uma série temporal FN = (f0,
..., fN-1) de tamanho N. Fixando o tamanho da janela,
L, sendo 1 < L < N, a etapa de inserção transforma a
série original em uma sequência de vetores defasados no tempo de dimensão L {Xi}ki=1 onde K = N — L
+ 1, ou seja:

X i f i 1 ,..., f i L 2 T ,

X  X IL    X Im

O procedimento de escolha do conjunto de
I = I1, ..., Im é chamado de agrupamento.

(1)

Sendo 1 ≤ i ≤ K. A matriz trajetória da série
FN é formada pelos vetores defasados:
X  X 1 : ... : X K



Diagonalização

(2)

O último passo da SSA transforma cada matriz resultante da decomposição, e que fora agrupada, em uma nova série de tamanho N. Chamando de
Y a matriz L × K com elementos yij, 1 ≤ i ≤ L, 1 ≤ j ≤
K. Definindo L* = mín(L, K), K* = máx(L, K) e N =
L + K — 1. Fazendo y*ij = yij se L < K e y*ij = yji caso
contrário. A matriz Y é a matriz trajetória de uma
série (h0,...,hN-1). Em outras palavras, se Y é uma matriz de Hankel, então gi = hi para todo i. A diagonalização aplicada a matriz resultante XIk produz a série
~
~
~
F (K )  F 0(K ),, F N(K)1 e, portanto, a série inicial
f 0 ,, f N 1 é decomposta em uma soma de m series:

A matriz trajetória pode ser escrita como:
 f0

L ,K  f 1
i , j 1  

 f L 1

 

X  x ij

f1
f2

fL

f2
f3

f L 1

 f K 1 
 f k 

 

 f N 1 

(3)

Obviamente, xij = fi+j-2 e a matriz X, tem valores iguais nas diagonais, i + j é constante.

Decomposição em Valores Singulares (SVD)

m ~ (k )
fn  f
k 1 n

O resultado desta etapa é a decomposição
da matriz trajetória X, em seus valores singulares.
Considere a matriz S = X XT de dimensão L × L.
Denotando por λ1,…,λL os autovalores de S, em ordem decrescente de magnitude (λ1 ≥ … ≥ λL ≥ 0) e
por U1, …, UL os autovetores correspondentes, o
resultado da decomposição em valores singulares da
matriz trajetória X pode ser expressa matematicamente como:
X  X 1  ...  X d



(5)

(6)

Os resultados da análise da série temporal
de vazão média mensal das estações Acorizal e Cuiabá são discutidos, em detalhes, a seguir.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A Figura 2 mostra a série temporal de vazão
média mensal da estação Acorizal no período de
janeiro de 1966 a dezembro de 2007. É possível
verificar na Figura 2, que a vazão média mensal possui um comportamento oscilatório (com período de
12 meses) em função dos ciclos hidrológicos.

(4)

onde, d é a quantidade de autovalores diferentes de
zero (da matriz S) e X i  i U iV iT .
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Figura 2 - Série temporal da vazão média mensal na estação de Acorizal.

As maiores vazões ocorrem preferencialmente nos meses de janeiro, fevereiro e março, e as
menores vazões nos meses de julho, agosto e setembro. Em fevereiro de 1995 (ano hidrológico 94/95)
foi registrada a maior vazão, 1.614,2 m3/s, e em
setembro de 1967 (ano hidrológico 66/67) foi registrada a vazão mínima de 57,2 m3/s.
Entretanto, para extrair informações que
não podem ser facilmente observadas no gráfico da
Figura 2, a série de vazão foi decomposta através do
método SSA conforme descrito a seguir.
Decomposição da Série Original
Levando em conta que a série possui periodicidade anual e conforme sugerido por Hassani
(2007) e Golyandina & Osipov (2007), L deve ser
um número divisível por 12 e próximo da metade
do tamanho da série (N/2). O tamanho da janela
foi fixado em 252 (L = 252).
Para L = 252 a decomposição resultou em
um conjunto de 253 vetores defasados (K = 253). O
próximo passo fazer a separação entre o sinal (componentes periódicas e de tendência) e os ruídos.

Figura 3 - Valores singulares resultantes da decomposição
da série original (L=252).

Hassani (2007) e Golyandina et al. (2001)
ainda destacam que dois autovetores da mesma
componente periódica estão fortemente correlacionados entre si, mas não estão correlacionados com
os autovetores das outras componentes. Uma forma
de medir o grau de dependência entre os autovetores é por meio da análise de correlação. Quanto
maior for o módulo do coeficiente de correlação,
maior é a relação e, consequentemente, a dependência entre os autovetores. A Figura 4 mostra os
coeficientes de correlação entre os primeiros dezesseis autovetores defasados.

Separação do Sinal e do Ruído
Como destacado por Hassani (2007) e Golyandina et al. (2001), uma componente periódica é
caracterizada por um par de autovetores de mesmo
período e valores singulares próximos, enquanto
uma componente de tendência é identificada por
um autovetor isolado. A componente de ruído é
identificada por uma sequência de autovetores com
valores singulares próximos e decrescentes. A Figura
3 mostra o gráfico de valores singulares em função
dos autovetores resultante da decomposição da série
original.
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Figura 6 - Autovetores com período igual a 12 meses.

Figura 4 — Matriz de correlação entre os 16 primeiros
autovetores.

A Figura 3 também mostra que a partir do
autovetor 6 há uma suave diminuição dos valores
singulares dos autovetores. A Figura 4 mostra que os
autovetores 6 e 7, possuem correlação entre si e
com os autovetores 10 e 11

A Figura 3 evidencia que o valor singular do
autovetor 1 é consideravelmente maior que os
valores singulares dos outros autovetores. A Figura 4
mostra que o autovetor 1 não está correlacionado
com outros autovetores extraídos da série. Portanto,
o autovetor 1 contém informação sobre a tendência da série conforme mostra a Figura 5.

Figura 5 — Informação sobre a tendência da série.
Figura 7 - Autovetores com período igual a 6 meses.

A Figura 3 mostra que os pares de autovetores 23 e 45 possuem valores singulares bastante
próximos, formando um platô no gráfico e, portanto, contém informação sobre o comportamento
periódico da série. A Figura 4 evidencia que os autovetores 2 e 3 estão correlacionados entre si, mas
não estão correlacionados com outros autovetores.
Os autovetores 4 e 5 têm o mesmo comportamento dos autovetores 2 e 3. O par de autovetores
23 dá origem a uma componente periódica (período igual a 12 meses) conforme mostra a Figura 6.
O par de autovetores 45 também dá origem a uma
componente periódica (período igual a 6 meses)
conforme mostra a Figura 7.

Assim como o autovetor 1, os autovetores
6 e 7 dão origem a uma componente de tendência da série (ver Figura 8), embora essa componente
seja formada pela sobreposição dos autovetores de
tendência com os autovetores 10 e 11.
A Figura 3 mostra outro platô formado pelo
par de autovetores 89. A Figura 4 mostra que eles
possuem correlação forte entre si e correlação desprezível com os autovetores 15 e 16. Portanto, os
autovetores 8 e 9 dão origem a uma componente
periódica, (período igual a 14 meses) conforme
mostra a Figura 9.
A periodicidade de 14 meses pode estar
associada a algo que ocorre entre o final e início de
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cada ano hidrológico devido a variações climáticas,
porém uma explicação conclusiva desta hipótese
está fora do escopo deste estudo.

Reconstrução da série
Primeiro a série foi reconstruída utilizando
somente os autovetores que deram origem a tendência da série. A Figura 10(a) mostra a série original e a reconstrução da tendência utilizando apenas
o autovetor 1. A Figura 10(b) mostra a série original e a reconstrução da tendência utilizando os autovetores 6 e 7. As duas séries resultantes confirmam que os autovetores 167 dão origem a componente de tendência da serie original.

Figura 8 - Autovetores da tendência.

Figura 10 - Reconstrução da tendência da série:
(a) utilizando o autovetor 1 e (b) utilizando os
autovetores 6 e 7.

Figura 9 - Autovetores com período igual a 14 meses.

A partir do autovetor 10, todos os valores
singulares diminuem de forma suave (ver Figura 3)
e os correspondentes autovetores são correlacionados (ver Figura 4). Devido a existência da correlação
entre eles, foram interpretados como ruídos.
O resultado da separação entre o sinal e os
ruídos resultou em três grupos de autovetores (m =
3). O primeiro grupo composto pelos autovetores
167 que dão origem a componente de tendência
da série, o segundo grupo composto pelos autovetores 234589 que dão origem a componente
periódica da série e o terceiro grupo composto por
todos os outros autovetores, 10,11,...,253, os
quais foram considerados ruídos.

Figura 11 — Reconstrução da série: (a) componente da
tendência, (b) componente periódica.

A Figura 11 (a) mostra a série original e a
reconstrução da tendência utilizando os autovetores
167. A reconstrução da tendência utilizando
simultaneamente os três autovetores, indica a existência de uma oscilação de longo alcance com período de aproximadamente 6 anos. Esta informação
não é visível na Figura 2. Como o tamanho da série é
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Figura 12 — Reconstrução da série de vazão média mensal da Estação Acorizal.

Figura 13 — Autovetores extraídos da série temporal de vazão da estação Cuiabá.

117

Análise de Séries Temporais de Vazão Média Mensal do Rio Cuiabá Através do Método de Análise de Espectro Singular

Figura 14 — Reconstrução da série temporal da Estação Cuiabá.

pequeno (42 anos), uma série maior é necessária
para que se possa afirmar que esta oscilação seja
característica da série. A Figura 11 (b) mostra a reconstrução da componente periódica utilizando
simultaneamente os autovetores 234589. A
reconstrução reproduz de forma satisfatória o comportamento periódico de 6 e 12 meses. A Figura 12
mostra a reconstrução da série original utilizando a
componente de tendência, formada pelos autovetores 167 e a componente periódica, formada pelos autovetores 234589. É possível observar
que a reconstrução da série utilizando os autovetores extraídos na etapa de separação do sinal e do
ruído, reproduz de forma satisfatória o comportamento periódico da série original.
O mesmo procedimento foi adotado para
decompor a série da estação Cuiabá. O tamanho da
janela escolhido foi 276 (L = 276), o que resultou
em um conjunto de 277 vetores defasados (K = 277).
A Figura 13 mostra os autovetores 1,...,10, extraídos na etapa de decomposição da série. Os autovetores 1678 dão origem a componente de tendência e os autovetores 2345910 dão origem
a componente periódica da série. Os demais autovetores 11,...,277 foram interpretados como ruídos. O par de autovetores 23 dá origem a componente periódica de 12 meses, o par de autovetores
45 dá origem a componente periódica de 6 meses
e o par de autovetores 910 dá origem a componente periódica de 14 meses. O par de autovetores
78 indica uma oscilação de longo alcance com
período de aproximadamente 12 anos.
A Figura 14 mostra a reconstrução da série
original após agrupar as componentes de tendência
e as componentes periódicas. A Figura 14, também
mostra que a reconstrução da série utilizando os

autovetores extraídos na etapa de separação do sinal
e do ruído reproduz de forma satisfatória o comportamento periódico da série original.
Os maiores resíduos encontrados na etapa
de reconstrução das séries foram 741,61 m3/s (Estação Acorizal) e 1.104,24 m3/s (Estação Cuiabá),
correspondentes aos meses de março de 1995 e
fevereiro de 1994, respectivamente. O coeficiente de
correlação de Pearson foi calculado para medir grau
de relação entre as séries original e reconstruída,
conforme mostra a Tabela 1. A Tabela 1 também
mostra o erro médio absoluto (EMA) e erro médio
relativo (EMR) da etapa de reconstrução.
Tabela 1 — Coeficiente de correlação e erros médios.

Estação
Acorizal
Cuiabá


0,8584
0,8564

p-valor
< 2,2×10-16
< 2,2×10-16

EMA
145,6 m3/s
121,1 m3/s

EMR
0,5%
0,4%

Levando em conta a magnitude dos erros e
do coeficiente de correlação de Pearson, pode-se
concluir que as séries reconstruídas representam o
comportamento das séries originais de forma satisfatória e podem ser utilizadas para explicar o comportamento da série original. O erro na reconstrução é
atribuído aos ruídos presentes na série original e
eventos ambientais extremos não previsíveis facilmente. É importante observar que a reconstrução
não previu os picos de vazão existentes nas séries
originais. Visando melhorar a reconstrução e prever
os picos de vazão, outros tamanhos de janela foram
testados para decompor as séries, mas os resultados
foram bastante similares aos obtidos inicialmente.
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CONCLUSÕES
Resumindo os resultados obtidos na análise
de espectro singular dos valores de vazão média
mensal, pode-se concluir que o método é capaz de
extrair informação sobre a dinâmica da variável
hidrológica vazão.
Os resultados mostram que o método SSA
foi capaz de modelar a tendência não linear e o
comportamento periódico da série. Foram encontradas duas oscilações dominantes, correspondendo
a 6 e 12 meses, além de uma oscilação de 14 meses.
As oscilações de 12 e 6 meses foram interpretadas
como o período de início e fim de cada ano hidrológico e dos períodos estiagem-chuva, respectivamente. A oscilação de 6 meses confirma a sazonalidade em função do ciclo estiagem-cheia, característico da região (Zeilhofer et al., 2006). Tanto na estação Acorizal quanto na estação Cuiabá se observou
uma oscilação de longo alcance, compreendendo
um período de aproximadamente 6 e 12 anos, respectivamente. A interpretação das oscilações de
longo alcance estão fora do escopo deste estudo.
A vazão média mensal, calculada com os valores da série reconstruída quando comparados com
a série original tiveram erro médio absoluto e relativo, considerados baixos. Uma vez que o método se
mostrou eficiente na extração das componentes e na
reconstrução da série temporal de vazão média
mensal, pode ser utilizado como ferramenta de auxílio na gestão de recursos hídricos visando a tomada
de decisão orientada a partir da análise da tendência
e efeitos sazonais de séries temporais de vazão média
mensal.
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Time Series Analysis of Mean Monthly Flows in
Cuiabá River by Singular Spectrum Analysis (SSA)
Method
ABSTRACT
This study examines the application of the Singular Spectrum Analysis (SSA) method to assess existing
trends and oscillations in time series of mean monthly flow
in non-parametric fashion. The method was applied to
analyze the values of mean monthly flows recorded at the
Acorizal and Cuiabá gauges located in the Cuiabá River.
The results show that the SSA is able to extract the components of trend, harmonics and noise of the series. The reconstructed time series (with only the trend and harmonic
components) satisfactorily reproduced the nonlinear trend
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RESUMO
A poluição de origem difusa das águas pluviais é um entre os vários impactos causados pela urbanização. As bacias de detenção são usadas para controlar as vazões de pico, mas também podem ser usadas para o controle da qualidade da
água através da sedimentação natural dos poluentes. Neste trabalho foi desenvolvido um modelo de pré-dimensionamento de
bacias de detenção para o controle da poluição difusa no Município de Porto Alegre, baseado em uma metodologia de maximização de captura de volume e em uma metodologia de cálculo da eficiência da remoção de poluentes. No desenvolvimento
do modelo foram utilizadas séries históricas de precipitações ocorridas em Porto Alegre. Os resultados das simulações mostraram que o volume de detenção necessário para o controle da poluição difusa é de 157 m3/ha para um coeficiente de escoamento de 0,6, típico de áreas urbanas, variando de 36 a 225 m3/ha para coeficientes de escoamento de 0,1 e 1,0, respectivamente. O modelo proposto foi comparado com modelos aplicados em locais nos Estados Unidos com características de precipitação semelhantes, resultando em volumes de detenção compatíveis.
Palavras-chave: bacia de detenção; poluição difusa, águas pluviais.

A partir do surgimento da preocupação com
a poluição difusa em meados dos anos 80, o controle
da qualidade das águas pluviais passou a fazer parte
dos critérios adotados no projeto e gerenciamento
das obras. Atualmente as autoridades responsáveis
pelo gerenciamento e aprovação dos projetos de
urbanização em alguns países desenvolvidos exigem
um controle integrado tanto dos aspectos quantitativos quanto qualitativos (Amec, 2001; Maryland,
2000).
Segundo Clar e Barfield (2004) os projetos
visando o controle qualitativo das águas estão focados no volume anual de escoamento superficial ao
invés de vazões de pico de eventos. Isto ocorre porque todos os eventos de precipitação e o seu conseqüente escoamento superficial carregam poluentes.
Apesar da concentração de poluentes ser maior no
início do escoamento em alguns eventos, devido à
ocorrência de carga de lavagem, o restante do escoamento também contém poluentes e, portanto, deve
ser tratado.
Estudos mostram que as chuvas menos intensas, porém com períodos de retorno que vão de
dias até um ano respondem pela maior parte do
volume de escoamento anual. Analisando a variabilidade das chuvas em Denver, Guo e Urbonas (1996)
concluíram que 94,1% do volume anual de precipi-

INTRODUÇÃO
A urbanização não planejada gera sérios
impactos sobre a drenagem de uma cidade. Ela faz
com que sejam impermeabilizadas grandes porções
do solo, promovendo aumento da vazão de pico dos
hidrogramas e a antecipação, no tempo, desse pico.
Para controlar os efeitos da urbanização sobre o aumento do escoamento, em muitos locais nos
EUA, foram construídas bacias de detenção (Chaney, 1982). Estas obras tinham como enfoque principal a redução dos custos totais, pois em muitos
casos, era mais barato construir tais bacias do que
ampliar a capacidade de escoamento das redes existentes.
Juntamente com os problemas decorrentes
da alteração das características hidrológicas das
bacias hidrográficas causadas pela urbanização, existem problemas relacionados à qualidade das águas
urbanas. Pesquisas mostraram que parte da poluição
gerada em áreas urbanas se origina do escoamento
superficial sobre áreas impermeáveis, áreas em fase
de construção, depósitos de lixo ou de resíduos
industriais, etc (Porto, 1995), sendo denominada de
poluição difusa.
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mização de captura de volume com um método de
análise de eficiência da remoção de sólidos em suspensão.
Para o desenvolvimento do modelo foi utilizada uma série de dados de precipitação do posto
pluviográfico do Oitavo Distrito de Meteorologia do
INMET.

tação é causado por chuvas com menos de um ano
de período de retorno. Comportamentos semelhantes são observados em outros locais (Casqa, 2002).
Portanto, quando se abordam os aspectos qualitativos das águas pluviais, é necessário levar em conta
todos os eventos de chuva que produzem escoamento.
Para que ocorra a remoção dos poluentes
através da sedimentação, é necessário que a água
permaneça dentro da bacia de detenção o maior
tempo possível, pois existem sólidos suspensos de
pequenas dimensões que têm uma velocidade de
sedimentação muito pequena. Devido às limitações
de ordem prática, o tempo de esvaziamento da água
na bacia de detenção deve ser limitado. Valores
típicos são de 12, 24 ou 48 horas.
Como todos os eventos de escoamento gerados pela precipitação carregam poluentes, em
uma situação ideal, todo o escoamento deveria ser
tratado. Como isto não é possível, a questão a ser
respondida é qual o volume de escoamento superficial que deve ser capturado e tratado por uma estrutura? Sabe-se que este é um fator crítico para o sucesso do tratamento. Se o volume do reservatório for
muito pequeno, muitos eventos irão exceder a capacidade da estrutura e grande parte do escoamento
irá sair da estrutura carregando poluentes, ou seja, a
eficiência do tratamento será pequena. Por outro
lado, se o volume da bacia de detenção for muito
grande, o custo da estrutura será excessivamente
alto.
Em suma, duas variáveis conflitantes são necessárias para o dimensionamento de uma estrutura
de controle qualitativo: o tempo de esvaziamento da
bacia e o volume de armazenamento da bacia. O
tempo de esvaziamento é estabelecido no início da
análise para dimensionamento. O volume depende
das características da precipitação local que está
sendo considerada tais como: volume do evento,
duração do evento e intervalo de tempo entre eventos consecutivos. Se a precipitação ao longo do ano
consiste de poucos eventos com grande volume, a
bacia de detenção terá um volume maior do que se
ocorressem muitos eventos de pequeno volume. Se
os eventos forem de curta duração, a bacia terá um
volume maior do que se os eventos tiverem uma
grande duração. Se o intervalo de tempo for muito
curto entre eventos o volume será maior, pois a
bacia pode não estar totalmente vazia quando o
evento seguinte iniciar.
O objetivo deste trabalho é propor um modelo de pré-dimensionamento de bacias de detenção para o controle da poluição difusa no Município
de Porto Alegre, combinando um método de maxi-

CÁLCULO DO VOLUME MAXIMIZADO
DE CONTROLE
O método de Urbonas e Starhe (1993) visa a
otimização do volume de escoamento capturado e
tratado. A Figura 1 auxilia a compreensão da metodologia. O eixo horizontal representa o volume
normalizado da bacia de detenção, enquanto que o
eixo vertical representa a fração do volume total
capturado. Partindo-se de um ponto próximo a intersecção dos eixos, um pequeno incremento no
volume da bacia de detenção produz um grande
aumento no volume capturado. A medida que aumenta o volume de detenção, um incremento neste
volume produz um aumento cada vez menor no
volume capturado até ser atingido o ponto de maximização. No ponto de maximização a declividade
da reta tangente é de 1:1, ou seja, a razão entre os
volumes é igual a 1. A partir do ponto de maximização a razão entre os aumentos de volumes se inverte,
ou seja, é necessário um aumento cada vez maior no
volume da bacia de detenção para se obter um determinado aumento no volume capturado.

Figura 1 - Maximização do volume de controle
(adaptado de Guo e Urbonas, 1996).
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Para um evento qualquer o volume de precipitação pode ser convertido em escoamento através da Equação (1):
Pr = C*(Pt-Pi)

A partir destes dois volumes dados pelas Equações (4) e (5) pode-se definir uma razão de captura de escoamento Rv para o todo o período considerado:

(1)
Rv = 1 - (Pto / Ptr)

onde:

Pr = volume de escoamento (mm);
C = coeficiente de escoamento;
Pt = precipitação sobre a área contribuinte

Antes da aplicação deste método, é necessária a escolha do tempo de esvaziamento da bacia,
que deve ser igual ao dobro do período de tempo
sem precipitação usado para delimitação de eventos
de precipitação. Os eventos de precipitação são
convertidos em escoamento através da adoção de
um coeficiente de escoamento e da aplicação da
Equação (1). Em seguida, são ordenados em ordem
crescente de volumes escoados superficialmente.
Para evitar que poucos eventos de grande magnitude influenciem os resultados, o valor que corresponde ao percentil 99,5 (PM) foi selecionado e usado como o maior evento na análise. Este valor também é usado para normalizar o volume de detenção
da bacia.
Para encontrar o valor otimizado de controle, foi testada uma série de valores incrementais de
volumes de detenção. Para cada um dos valores da
série, calculou-se a razão de captura de escoamento
através das Equações (4), (5) e (6). Em seguida, foi
confrontado o valor da razão de captura de escoamento (eixo vertical) contra o volume de detenção,
normalizado pelo volume correspondente ao percentil 99,5. O ponto de maximização foi determinado através da procura do ponto cuja declividade da
reta tangente é igual a 1.

(mm);
Pi = perdas iniciais (mm).
Para uma bacia de detenção com um volume total dado por PP (mm), a vazão média de esvaziamento qS (mm/h) é dada por:
qS = PP / Te

(2)

onde: Te = tempo de esvaziamento do volume total
da bacia em horas;
PP = volume da bacia de detenção em mm por unidade de área contribuinte.
O volume máximo de escoamento que a bacia pode capturar é igual ao seu volume mais o volume de água que é liberado pela estrutura de saída
durante a duração do evento:
PC = PP + qS*Td
onde:

(3)

Pc = máximo volume capturado (mm);
Td = duração do evento (h).

Se o volume de escoamento for menor que
o volume máximo de captura, considera-se que o
evento é inteiramente capturado e tratado. Se o
volume de escoamento for maior que o volume máximo de captura, o volume em excesso é considerado como volume não tratado.
Para um conjunto de N eventos que produzem escoamento, somando-se o volume de escoamento de todos estes, tem-se o volume acumulado
para o período, dado por Ptr, em mm:

ANÁLISE DA EFICIÊNCIA DA REMOÇÃO
DE POLUENTES
Para a avaliação da eficiência na remoção de
sólidos em suspensão em bacias de detenção, Driscoll et al. (1986) apresenta um método que combina
modelos estatísticos de análise de precipitação e
escoamento superficial com um modelo de sedimentação para a remoção de sólidos em suspensão
sob condições estáticas e dinâmicas. A condição
dinâmica ocorre durante os eventos de precipitação,
quando há vazão afluente à bacia de detenção. Por
outro lado a condição estática ocorre quando não
há precipitação, mas ainda existe um volume de
água na bacia, permitindo a sedimentação dos sólidos em suspensão e poluentes.

N

Ptr   Pr j

(4)

j 1

O volume acumulado não capturado Pto, é
dado por:
N

Pto   (Pr j  Pcj )

(6)

(5)

j 1
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de variação para as quatro estatísticas de escoamento também são considerados iguais aos valores calculados para os eventos de precipitação.
As Equações (7) a (12) descrevem o cálculo
das estatísticas de escoamento em função da precipitação.

Para a utilização deste método é necessário
o conhecimento dos valores médios e coeficientes
de variação de quatro variáveis relacionadas com o
escoamento superficial que ocorre em um determinado local de interesse: volume, vazão, duração e
intervalo de tempo entre eventos consecutivos.
Também é necessário que se conheça a distribuição granulométrica dos sólidos em suspensão
contidos na água afluente à bacia de detenção, pois
a velocidade de sedimentação depende diretamente
do tamanho das partículas em suspensão. Por este
motivo, o método permite o cálculo da eficiência da
sedimentação por faixas de distribuição granulométrica, podendo ser obtido um valor médio global.
Por fim, para o cálculo da eficiência de remoção de poluentes de uma determinada bacia de
detenção, são necessários os elementos geométricos
da mesma, tais como volume, área superficial e profundidade.
O escoamento superficial gerado pela precipitação é caracterizado como uma série de eventos
independentes que ocorrem aleatoriamente no
tempo. Cada evento em questão é caracterizado pela
sua duração dR, pelo volume vR, o intervalo de tempo desde a precipitação anterior R (considerando
os instantes que definem a metade da duração dos
eventos), e o escoamento médio qR = vR/dR.
As variáveis vR, qR, dR e R são consideradas
aleatórias, independentes entre si e possuem distribuições de probabilidade do tipo Gama, com valores
médios iguais a VR, QR, DR e R, respectivamente, e
coeficientes de variação νv, vq, vd, e v. Para a aplicação do método assume-se que sejam conhecidas
estas estatísticas através da análise de registros de
precipitação e escoamento superficial de um período de pelo menos 3 anos.
Em geral, o escoamento superficial não é
medido diretamente, assim sendo as estatísticas acima devem ser calculadas a partir da precipitação. Da
análise de uma série englobando alguns anos de
dados de precipitação com valores medidos em um
intervalo de tempo de uma hora ou menos são calculadas as seguintes variáveis: o volume médio de
precipitação (Vp), a intensidade média (Ip), a duração média do evento (Dp) e o intervalo médio entre
eventos (∆p). Estes valores médios se referem a eventos individuais, não a valores diários ou mensais.
O volume médio escoado e a vazão média
podem ser obtidos pela aplicação do Método Racional. Os valores de duração média e de intervalo
médio entre os eventos de escoamento podem ser
considerados iguais aos valores calculados para os
eventos de precipitação. Os valores dos coeficientes

QR = Ip*C*AC

(7)

onde: QR é a vazão média de escoamento (m3/h);
Ip é a intensidade média de precipitação (m/h);
C é o coeficiente de escoamento da bacia de contribuição;
AC é área superficial da bacia de contribuição (m2).
VR = Vp*C*AC

(8)

onde: VR é o volume médio escoado (m3);
Vp é o volume médio de precipitação (m);
C é o coeficiente de escoamento da bacia de contribuição;
AC é área superficial da bacia de contribuição (m2).
∆R = ∆p

(9)

onde: ∆R é intervalo médio entre eventos de escoamento (h);
∆p é intervalo médio entre eventos de precipitação
(h).
νv = νVp

(10)

onde: vv é coeficiente de variação do volume de
escoamento;
vVp é coeficiente de variação do volume de precipitação.
νq = νIp

(12)

onde: vq é coeficiente de variação da vazão escoada;
vIp é coeficiente de variação da intensidade de precipitação.
O cálculo da eficiência da remoção dos sólidos em suspensão e dos poluentes associados é feito
em duas etapas. Na primeira etapa é feito o cálculo
para a condição dinâmica, ou seja, durante os eventos de precipitação. Na segunda etapa é calculada a
eficiência estática, durante o período em que não há
precipitação, mas existem volumes de água dentro
da bacia de detenção. Por fim, calcula-se a eficiência
total combinando-se os valores encontrados nas duas
situações.
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tenção e indiretamente do intervalo de tempo até a
próxima condição dinâmica. Isso ocorre porque
para frações de sólidos com velocidades de sedimentação muito baixas, o intervalo de tempo entre precipitações pode não ser suficiente para a sedimentação completa. A duração e quando irá ocorrer um
período estático são variáveis aleatórias.
O volume útil da bacia de detenção para a
remoção de sólidos não é igual ao volume físico da
mesma. Isso ocorre devido à aleatoriedade dos períodos de precipitação, que fazem com que em certos
eventos ainda haja volumes de água proveniente de
precipitações anteriores. Portanto, para o cálculo da
eficiência estática é necessária a determinação do
volume efetivo de armazenamento da bacia de detenção.

Para a condição dinâmica, a eficiência da
remoção é calculada para cada fração de partículas
usando uma equação clássica de sedimentação, equação (13).


 1 V
Rd  1  1  * s
 n QR

AB







n

(13)

onde: Rd é a fração removida da quantidade inicial
de sólidos em suspensão;
Vs é a velocidade média de sedimentação da fração
de partículas;
QR é a vazão média escoada através da bacia de detenção;
AB é a área superficial da bacia de detenção;
n é um fator que representa a desempenho da sedimentação.
Esta eficiência é calculada para a vazão na
bacia de detenção obtida em função da média QR.
Em alguns eventos a vazão de pico através da bacia
de detenção poderá ser maior que a média e em
outros poderá ser menor. Desta forma a eficiência
será maior que a média em alguns casos e menor em
outros. Para levar em conta a variação do escoamento ao longo dos eventos na estimativa da eficiência a
longo prazo, utiliza-se a Equação (14).



r
RL  Z  
 r  ln Rd


 Z








 r 1

Figura 2 - Efeito de precipitações antecedentes sobre
o desempenho de longo prazo sob condições estáticas
(adaptado de Driscoll et al., 1986).

(14)

onde: RL é a remoção dinâmica a longo prazo;
Rd a fração removida da quantidade inicial de sólidos em suspensão para a vazão média anual;
r = 1/vq2;
Z é a fração máxima removida a taxas de aplicação
muito baixas, variando de 80 % a 100 %.
Calculada a eficiência para cada fração de
partículas, pode-se calcular a eficiência média dinâmica através de uma média aritmética chamada RLM.
A condição estática de sedimentação ocorre
quando não há precipitação, conseqüentemente
não há escoamento afluente à bacia de detenção. A
eficiência da remoção de sólidos em suspensão neste
caso depende diretamente da área da bacia de de-

Figura 3 - Desempenho médio de longo prazo
de uma bacia de detenção sob condições estáticas
(adaptado de Driscoll et al., 1986).
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RDLM = 1 - (1 — RLM)*(1 — RDM)

O cálculo da eficiência da remoção estática
não pode ser feito de forma analítica, pois envolve a
avaliação de integrais duplas com funções gama.
Assim sendo o cálculo deve ser feito através de métodos numéricos. Driscoll et al. (1986) apresenta
dois gráficos (Figuras 3 e 4) que permitem o seu
cálculo.
Para o uso destas Figuras é necessário o cálculo dos parâmetros E e RBR , através das Equações
(15) e (16).
E = (∆R*Vs*AB) / VR

(15)

RBR = VB / VR

(16)

(17)

Onde: RDLM é a eficiência média combinada;
RLM é a eficiência média dinâmica;
RDM é a eficiência média estática.

RESULTADOS
Para a execução do estudo, foram utilizados
parte dos dados de precipitação compilados e organizados por Bemfica (2000). A série usada inicia em
setembro de 1974 e termina em abril de 1998. Os
dados relativos à precipitação são a data de ocorrência, o horário com resolução de cinco minutos e
volume com resolução de 0,1 mm. Para a execução
da análise foi necessário agrupar os dados em um
único arquivo de planilha eletrônica, pois uma série
de cálculos automatizados através de programação
de macros em Visual Basic foram feitos com a base
nos dados. Assim sendo os dados foram importados
e organizados em uma única seqüência, contendo
todos os eventos consecutivamente. Os dados brutos
para o período totalizam 196.985 linhas, ou intervalos de tempo com precipitação.
Foi adotado um intervalo de tempo de 12
horas sem precipitação para que se configurasse a
ocorrência de um novo evento. Utilizando-se este
critério, foram individualizados um total de 1.932
eventos a partir dos dados brutos. Para cada evento
foi calculado o total precipitado, a duração, a intensidade média e um intervalo de tempo desde o evento anterior considerando os instantes que definem a
metade da duração dos eventos. Os valores médios e
desvios padrões para estas estatísticas estão na Tabela 1.

onde: ∆R é intervalo médio entre eventos de escoamento (h);
VS é a velocidade de sedimentação da fração de partículas (m/h);
AB é área superficial da bacia de detenção (m2);
VR é o volume médio escoado (m3);
VB é o volume nominal da bacia de detenção em
análise (m3).
O parâmetro E é uma ponderação entre o
intervalo médio de tempo decorrido entre eventos
consecutivos e o volume médio escoado. A eficiência
da remoção de poluentes nas bacias de detenção
aumenta com o aumento deste parâmetro.
RBR é a razão entre o volume nominal da bacia de detenção e o volume médio escoado. Quanto
maior esta razão, maior será a eficiência da bacia
para a remoção de sólidos em suspensão.
Pode-se depreender, através da análise destes dois parâmetros, que para aumentar a eficiência
de uma determinada bacia de detenção é necessário
o aumento do volume da mesma.
Com os valores calculados com o uso das
Equações (15) e (16), utiliza-se a Figura 2 para calcular a relação VE/VR. Com esta relação, utiliza-se o
valor do coeficiente de variação do volume escoado
e o auxilio da Figura 3 para obter o valor da percentagem de remoção dos sólidos na bacia de detenção.
Este procedimento é feito para cada fração de sólidos suspensos, com a sua velocidade de sedimentação VS.
Calculada a eficiência da remoção estática
para cada fração de partículas, pode-se calcular a
eficiência média estática através de uma média aritmética, denominando-se esta média de RDM.
Após terem sido calculadas as eficiências
médias, para as condições estáticas e dinâmicas,
pode-se calcular a eficiência média combinada para
as duas situações através da Equação (17).

Tabela 1 - Estatísticas da precipitação no posto do
Oitavo Distrito do INMET.

Média
Precipitação (mm)
Duração (h)
Intensidade (mm/h)
Intervalo (h)

15,4
10,7
2,2
107,3

Desvio
Padrão
19,0
12,4
2,8
93,4

Para a determinação do volume maximizado, alguns eventos daqueles 1.932 que foram individualizados foram eliminados do processo. Em primeiro lugar, é preciso definir qual é o volume esti-
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de captura e procurados aqueles mais próximos ao
valor de 1:1 para encontrar o ponto de maximização. Em seguida foram calculados, através de interpolações lineares, os valores exatos da razão de captura e do volume da bacia de detenção que definem
a declividade unitária da reta tangente.
Na Tabela 2 estão os volumes maximizados
em mm para cada coeficiente de escoamento. Estes
valores significam que, para uma bacia de contribuição com determinado coeficiente de escoamento, é
necessária uma bacia de detenção com um volume
igual ao produto entre a área de bacia de contribuição e o volume maximizado correspondente, respeitadas as unidades de medida.
Para facilitar o uso dos valores contidos na
Tabela 2, foram ajustadas duas curvas aos mesmos,
resultando em uma reta e uma equação do terceiro
grau com coeficientes R2 de Nash de 0,96 e 0,99,
respectivamente Equações (18) e (19). Na Figura 4 é
mostrado um gráfico contendo os pontos calculados
e a curvas ajustadas. Pode-se observar que a equação
de terceiro grau ajusta-se melhor aos volumes calculados. O ajuste através de uma reta subestima os
volumes até o coeficiente de escoamento de 0,7 e
superestima os demais volumes, porém esta equação
pode ser usada em situações onde não é necessária
uma grande precisão.

mado para as perdas iniciais. A literatura cita valores
de 1,45 a 2,9 mm e em alguns trabalhos, tal como
Urbonas (1996) foi adotado o valor de 2,54 mm (0,1
polegada). O valor adotado, portanto, pode ser
considerado um tanto arbitrário. Porém, manteve-se
o valor de 2,54 mm para permitir comparações com
os resultados obtidos em outros trabalhos.
Também foi necessário eliminar os valores
do extremo superior, em termos de volume, para
evitar que estes poucos valores tenham um peso
significativo sobre os resultados. No trabalho Urbonas (1996), foi utilizado o percentil 99,5. Da mesma
forma que para as perdas iniciais, a escolha é um
tanto arbitrária. Foi adotado o valor do percentil
99,5.
Da aplicação do primeiro critério restaram
1.457 eventos, e após a aplicação do segundo critério, restaram 1.444 dos 1.932 eventos iniciais. O
volume do evento que corresponde ao percentil
99,5 (PM) é de 96,95 mm, ocorrido no dia
14/11/1993. O tempo de esvaziamento considerado
no algoritmo foi de 24 horas.
Com estes eventos foi determinado o volume maximizado, para coeficientes de escoamento de
0,1 a 1 com variação de 0,1. Para cada valor de coeficiente de escoamento o volume da bacia de detenção (PP) foi variado, iniciando em 0 mm, recebendo
incrementos de 0,33 % até atingir cerca de 29 % do
valor do maior evento, que corresponde a 28,6 mm.
As simulações mostraram que volumes de detenção
acima de 29 % sempre capturam todo o volume
escoado.

(18)

V = 11,6*C3-27,4*C2+38,1*C , R2=0,99

(19)

Onde: V é o volume maximizado (mm);
C é o coeficiente de escoamento.

Tabela 2 - Volume maximizado em relação ao coeficiente
de escoamento.

25

Volume maximizado
(mm)
0,0
3,6
6,5
9,6
11,3
13,7
15,7
17,1
19,2
20,3
22,5

Volume maximizado (mm)

Coeficiente de
escoamento
0,0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0

V = 24,3*C , R2=0,96

20
15
10
5
0
0

0,2
0,4
0,6
0,8
Coeficiente de escoamento

1

Figura 4 - Ajustamento de equações de primeiro
e terceiros graus aos volumes maximizados
(adaptado de SILVA, 2009).

Após isto, foi calculada a declividade da reta
tangente a cada um dos pontos definidos pela razão
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Urbonas e Starhe (1993) realizaram uma
análise da sensibilidade da eficiência da remoção de
poluentes em relação ao volume anual capturado.
Nesta análise foram calculadas as eficiências da remoção de poluentes para volumes inferiores e superiores ao volume maximizado. Para o volume maximizado a eficiência foi de 88%, para um volume
equivalente a 70% do maximizado a redução na
eficiência foi de apenas 2% e para atingir uma eficiência de 90% foi necessário aumentar o volume
capturado em mais de 200%. Esta análise mostrou
de que uma redução de volume em relação ao volume maximizado não reduz significativamente a
eficiência na remoção de poluentes.
Por esta razão é que alguns estados americanos adotam percentagens do volume anual ao
invés do volume maximizado como parâmetro de
projeto para controle da poluição difusa. Pode-se
citar o estado da Geórgia (Amec, 2001) que adota
um volume igual a 85% do volume anual, enquanto
que em Denver (Udfcd, 2002) é adotado o valor de
80% e em Maryland utiliza-se 90%.
Assim sendo, decidiu-se calcular as volumes
correspondentes a 80, 85 e 90% de captura e avaliar
a eficiência dos mesmos utilizando-se a metodologia
descrita por Driscoll et al. (1986). O cálculo do volume capturado foi feito com uma metodologia
semelhante àquela adotada para o cálculo do volume maximizado, com exceção de que o volume
procurado é aquele correspondente à percentagem
de captura desejada e não ao volume maximizado.
As Equações (20), (21) e (22) correspondem aos
volumes encontrados em função do coeficiente de
escoamento.

V80 = 14,7*C

(20)

V85 = 16,8*C

(21)

V90 = 19,5*C

(22)

Tabela 3 — Eficiência média na remoção de poluentes

Captura (%)
80
85
90
Maximizado

Eficiência (%)
79,42
82,26
84,75
91,72

Para a determinação dos custos, foi adotada
a mesma bacia de amortecimento fictícia usada para
o cálculo da eficiência da remoção de sólidos. A
bacia tem seu volume obtido através da escavação do
solo, sendo o fundo e os taludes cobertos com grama. Ela possui formato retangular, com o lado maior igual a duas vezes o lado menor, e possui taludes
com inclinação de 1:2. Os serviços necessários para
sua execução são típicos de obras de drenagem executadas em Porto Alegre, sendo os seguintes: escavação mecânica, escavação manual, transporte do
material escavado até 2 km, transporte por km excedente, plantio de grama de campo, execução de
cerca e dispositivos de entrada e saída. Os preços
dos serviços foram obtidos da tabelas oficiais da
Prefeitura Municipal de Porto Alegre, com data base
de agosto de 2008 (Porto Alegre, 2009).
Foram calculados os custos por metro cúbico para o caso maximizado e para os casos em que
se deseja a captura de 80, 85 e 90% do volume anual. Os resultados médios em R$/m3 estão apresentados na Tabela 4. Pode-se observar que os custos
unitários tendem a diminuir com o aumento da
percentagem de captura e, conseqüentemente, do
volume a ser armazenado. Em parte isto se deve à
diluição de custos, pois os serviços de execução de
cerca e dispositivos de entrada e saída, que têm um
valor unitário caro em relação aos outros, tendem a
ter menor peso à medida que o volume aumenta.
Tabela 4 — Custo unitário das bacias

Captura (%)
80
85
90
Maximizado

Uma vez determinados os volumes de controle para o caso maximizado e para os casos em que
se deseja a captura de 80, 85 e 90 % do volume anual, o passo seguinte foi a verificação da eficiência da
remoção dos poluentes através da sedimentação
para cada um destes casos. Os resultados em percentagem média de remoção de sólidos, para bacias de
detenção profundidade de 1 metro estão na Tabela
3. Como já era esperado, a eficiência aumenta a
medida que aumenta a percentagem de captura.

Custo (R$/m3)
96,28
92,09
87,91
77,18

Os custos por m3 de bacia de detenção não
podem ser simplesmente comparados entre si, pois
as percentagens de captura e, conseqüentemente as
eficiências de remoção dos poluentes são diferentes
entre elas. Procurou-se criar então um índice que
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um coeficiente de escoamento de 0,5 e uma área de
contribuição de 1 hectare. Na Tabela 5 estão os
volumes encontrados.
O valor encontrado para Porto Alegre ficou
dentro do intervalo de valores dos três locais selecionados.

pudesse ser usado para comparar as diferentes eficiências apresentadas pelas bacias e seus respectivos
custos, sendo algo análoga ao benefício versus custo
da economia. Este índice foi calculado dividindo-se
a eficiência da remoção de poluentes, que pode ser
considerado um benefício, pelo se respectivo custo
por m3. Os resultados em percentagem de remoção,
divididos por R$/m3, são apresentados na Tabela 5.

CONCLUSÃO
Tabela 5 — Relação eficiência/custo das bacias

Captura (%)
80
85
90
Maximizado

Índice (%/R$)
0,76
0,84
0,94
1,24

Através da combinação da metodologia de
maximização de captura de volume de escoamento
superficial e da metodologia para verificação da
eficiência da remoção de sólidos em suspensão, foi
obtido um modelo para pré-dimensionamento de
bacias de detenção para controle da poluição difusa.
Este modelo além de ser otimizado em termos de
volume capturado é o que, dentre as alternativas
analisadas, apresenta a melhor relação beneficio/custo, avaliado em termos da eficiência de remoção de poluentes e custo de implantação da estrutura. As simulações mostraram que o volume de
detenção necessário para o controle da poluição
difusa é de 157 m3/ha para um coeficiente de escoamento de 0,6, variando de 36 a 225 m3/ha para
coeficientes de escoamento de 0,1 e 1,0, respectivamente.
O modelo proposto é facilmente integrável
à metodologia de dimensionamento de bacias de
detenção para controle de cheias em uso no Município de Porto Alegre, bastando para isso que sejam
somados os volumes calculados para o controle das
cheias e da poluição difusa, e que seja feito o dimensionamento das estruturas de saída de modo que o
volume de controle qualitativo seja drenado em um
tempo igual ou superior a 24 horas. Considerando o
critério atual de dimensionamento para controle de
cheias, a adoção do controle qualitativo implicaria
em um aumento médio de 55% no volume das bacias de detenção.

Através destes resultados, verifica-se que os
índices aumentam à medida que se aumenta a percentagem de captura. Isto significa que, dentro dos
critérios adotados neste estudo, a solução ideal é
adotar o volume maximizado para o controle da
poluição difusa, pois tem a melhor eficiência de
remoção de poluentes e o melhor índice de benefício. Além disto, existem os benefícios ambientais
adicionais de se lançar menos carga poluente nos
corpos hídricos, que são difíceis de avaliar e não
estão computados neste estudo.

COMPARAÇÃO COM CRITÉRIOS
UTILIZADOS EM OUTROS LOCAIS
Procurou-se encontrar quais os critérios utilizados para o controle da poluição difusa em locais
no exterior, que tivessem características semelhantes, em relação à precipitação, com Porto Alegre.
Tabela 5 — Locais e volumes necessários de
amortecimento

Local
Virginia
Carolina do Norte
Knoxville
Porto Alegre

REFERÊNCIAS

Volume (m3/ha)
127,00
127,00
146,05
137,46

AMEC. (2001). Georgia Stormwater Management Manual.
Volume 2: Technical Handbook. Atlanta Regional
Commission.
BEMFICA, D. C. 2000. Verificação da Aplicabilidade de Padrões de Chuva de Projeto a Porto Alegre – RS –
Brasil. Porto Alegre: UFRGS- Curso de Pós-

Para fins de comparação com Porto Alegre,
foram calculados os volumes necessários de captura
usando os critérios de cada um dos locais. Adotou-se
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Model For Pre-sizing Detention Ponds to Control
Diffuse Pollution of Stormwater in Porto Alegre
ABSTRACT
Diffuse pollution of stormwater is one of several
environmental impacts caused by urbanization. Detention
ponds can control peak flows, but can also be used to control stormwater quality through the natural sedimentation
of pollutants. A model was developed to pre-size detention
ponds for stormwater quality control in Porto Alegre, It was
based on a methodology to maximize capture volume and a
methodology for calculating the efficiency of removal pollutants. Rainfall series from Porto Alegre were used to develop
the model. Simulations showed that detention volumes
needed for quality control are 157 m3/ha for a runoff coefficient of 0.6, typical of urban areas, ranging from 36 to
225 m3/ha for runoff coefficients from 0.1 to 1.0, respectively. The proposed model was compared with models used
in the United States with similar rainfall characteristics,
resulting in compatible detention volumes.
Key-words: detention pond, diffuse pollution, stormwater.
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RESUMO
Nas últimas décadas, sistemas alagados artificiais têm sido construídos para simular o efeito de áreas alagadas naturais. Áreas Alagadas Construídas estão sendo agora utilizadas para tratar fontes pontuais e difusas de poluição hídrica.
Esta pesquisa foi realizada para se avaliar a eficiência de Áreas Alagadas Construídas de Superfície de Água Livre (SAL)
na depuração de escoamento superficial poluído gerado em áreas de compostagem de resíduos de celulose Kraft de Eucalyptus.
O experimento foi constituído por quatro leitos de superfície alagada livre. Dois foram plantados com Thypha dominguensis
Pers.(Thyphaceae) e dois foram deixados sem vegetação. Os quatro leitos apresentavam 30 cm de água. Uma alíquota do
efluente era encaminhada para o sistema com vazão de 9,92 ml/segundo em cada leito para um tempo de residência de 7
dias. O monitoramento do projeto foi realizado no período de fevereiro a outubro de 2008, com frequência semanal, sendo
realizadas in situ os parâmetros Temperatura, pH, Oxigênio dissolvido, Saturação de Oxigênio, Potencial Redox, e em laboratório as variáveis DQO, DBO5, Sólidos Suspensos Totais, Nitrogênio Total Kjeldahl na forma de N, Fósforo total e Turbidez. Seguindo metodologia Standard Methods. Os resultados sugerem uma melhoria significativa na qualidade do efluente.
Houve diferenças significativas nas eficiências de remoção entre os tanques vegetados com macrófitas, em relação aos tanques
sem vegetação. O sistema de áreas construídas de superfície alagada livre plantado com Typha Dominguensis, para tratamento do efluente superficial de áreas de compostagem, apresentou as seguintes eficiências de remoção sendo: 26,9 % de
DQO, 42,4 % de DBO5, 80,6 % de Sólidos Suspensos Totais, 35,6 % de Nitrogênio total Kjeldahl, 56,5 % de Fósforo
total e 71,9 % de Turbidez. Houve um acréscimo significativo, porém pequeno, nos valores de oxigênio dissolvido nos efluentes dos tanques vegetados pela transferência de oxigênio para o leito. Pelo acima exposto, recomenda-se o uso dessa biotecnologia para tratamento de efluentes de áreas de resíduos de polpação de celulose Kraft de Eucalyptus.
Palavras chaves: Efluentes de compostagem, Áreas Alagadas Construídas, tratamento de efluentes

sido utilizadas, na Europa, para o tratamento de
águas servidas, desde as décadas de 60 e 70, obtendo-se bons resultados (Hegemann, 1996; Melo et al.,
2007; Schneider, 2007).
Essas áreas alagadas construídas são projetadas para se utilizar plantas aquáticas superiores
(macrófitas) submersas ou parcialmente submersas,
crescendo sobre substratos diversos (areia, solo ou
rocha), formando blocos de vegetação e/ou biofilmes que, por meio de processos biológicos, químicos e físicos, tratam águas residuárias (Tanner e
Sukias,1995; Tundisi et al., 2002; Stottmeister et al.,
2003; Solano et al., 2004).

INTRODUÇÃO
A simplicidade funcional de um sistema de
tratamento de efluentes é característica desejável e
de grande relevância dentro da realidade de países
subdesenvolvidos, pois, o maior déficit está em localidades isoladas, onde a rede convencional de esgotamento é, na maioria das vezes, inviável do ponto
de vista econômico (Roque, 1997; Zang et al. 2010)
Além de países em desenvolvimento, a eficiência em promover a melhoria e a conservação da
qualidade da água de rios, lagos e represas, áreas
alagadas naturais e áreas alagadas construídas têm
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A área em estudo é de 6,93 ha com um perímetro de 1218 m. A altitude máxima é de 250
metros e a mínima de 220 metros. O comprimento
do talvegue é de 0,533 km e a sua declividade é de
0,0563m/m.

Chorume de aterros sanitários e/ou áreas
de compostagem geralmente contêm altas concentrações de compostos orgânicos naturais, nitrogênio
amoniacal, fósforo e, dependendo da natureza do
material, altas concentrações de metais pesados,
hidrocarbonetos e agrotóxicos (García et al., 1997;
Kadlec e Zmarthieb, 2010).
A proposta de avaliar o uso de áreas alagadas construídas para tratamento de efluentes contaminados é em função das mesmas serem consideradas como um método de tratamento eficiente,
utilizando tecnologia simples, de fácil operação,
custo baixo e que usa basicamente a radiação solar
como fonte principal de energia, dispensando combustíveis fósseis, com pouco ou nenhum uso de
energia elétrica. Nelas ocorre, principalmente, uma
ciclagem eficiente de nutrientes, a remoção da matéria orgânica e a diminuição dos microrganismos
patogênicos presentes nas águas residuárias (Garcia
et al., 2008).
Numerosos processos físicos, químicos e biológicos são responsáveis pela remoção de poluentes
em áreas alagadas. Destacam-se a sedimentação,
assimilação, transformação, predação e a competição. A não ser pela sedimentação, classificada como
um processo físico causado pela redução da velocidade da água, todos os demais são biológicos, devido
especialmente à microflora e microfauna aderida
aos sedimentos, macrófitas e de vida livre. (Brix,
1994; Mitsch e Gosselink, 2007; Faulwetter et al.,
2009).
Um exemplo de possibilidade de utilização
dessa biotecnologia é o tratamento de efluentes
superficiais de pátio de compostagem de resíduos de
cascas de Eucalyptus.
Pelo acima exposto, o presente trabalho visa
investigar se existe significativa eficiência de áreas
construídas de superfície alagada livre em melhorar
a qualidade do escoamento superficial poluído gerado em áreas de compostagem de resíduos de polpação de celulose kraft de Eucalyptus. A racionalidade dessa proposta se apóia principalmente em alguns conceitos correntes em ecologia aplicada
(Thébault e Loreau, 2005):

Construção do experimento
O experimento foi constituído por quatro
leitos de superfície alagada livre, os mesmos foram
construídos em alvenaria e distribuídos paralelamente nas seguintes dimensões: altura de 0,35 metro, largura 2,0 metro e comprimento 10,0 metro.
Cada tanque foi alimentado até altura de 0,30 metros, o que representa uma capacidade de armazenamento de 6 m3.
No fundo dos tanques, foi instalada uma
manta de plástico e acima da manta foram realizadas
compactações com argila, ambas as ações foram
para evitar infiltração e possível contaminação do
lençol subterrâneo. Essa compactação foi feita com
auxilio de compactador manual antes da instalação
dos tanques, a camada compactada ficou em torno
de 10 cm de altura. Sobre o solo compactado foi
inserida uma camada de solo para permitir o plantio
das macrófitas emergentes (figura 1).

Figura 1 - Leito vegetado de área construída de superfície
alagada livre. Fonte: o autor

Para melhor distribuição do fluxo de efluente tanto de entrada quanto da saída de cada unidade, foi construído um compartimento e depositada
uma camada de brita de 30cm x 30cm nos 2 metro
de largura dos tanques, o material possuía uma granulometria variando de 15 a 20 mm.

MATERIAIS E MÉTODOS
O experimento foi realizado em uma área
de compostagem inserida dentro de um lote florestal denominado “projeto Marola,” situada na região
Leste de Minas Gerais, no município de Belo Oriente ( 19°17`50,26``S - 42°24`40,98`` W).

132

RBRH – Revista Brasileira de Recursos Hídricos Volume 17 n.2 - Abr/Jun 2012, 131-142
Coleta e plantio das macrófitas

Funcionamento e operação do sistema

Os espécimes de Typha dominguensis foram
coletados em um lago natural localizado na região
de Caratinga — MG
(Lagoa Silvana) no dia
13/12/2007. As macrófitas foram coletadas com o
auxílio de uma cavadeira, que permitiu a remoção
da planta com o sistema radicular. As coletas foram
realizadas mediante permissão concedida pela autoridade responsável pela lagoa.
As mudas foram transportadas até o local do
experimento em sacos plásticos e mantidas com
água até o plantio, não sendo utilizado nenhum tipo
de fertilizante ou nutriente, o intervalo entre coleta
e plantio foi de até 4 horas.
Dos quatro leitos construídos, dois foram
plantados com indivíduos da macrófita Thypa domingensis e dois foram usados como controle, ou
seja, não possuíam vegetação.

Uma parte do efluente superficial gerado na
área de compostagem foi encaminhada por gravidade para um tanque pulmão com capacidade de armazenamento com as seguintes dimensões: 5 m de
altura, 5 m de largura e 2 m de profundidade, o que
gerou uma capacidade de armazenamento de 50 m3.
A utilização do tanque permitiu regular o fluxo em
épocas de chuvas, alimentação do sistema em épocas
de secas e decantação de partículas pesadas.
Durante o período do estudo, uma alíquota
do efluente era encaminhada para a planta piloto,
através de tubulações independentes de PVC com
diâmetro de 50 mm. Na entrada de cada leito foi
instalada válvula de gaveta para regular o fluxo. A
vazão foi regulada diariamente através de proveta
graduada em 9,92 ml/segundo. Um esquema do
tratamento é demonstrado na figura 3.

Figura 3 - Fluxograma de funcionamento do sistema de
áreas alagadas construídas para o tratamento de efluentes
de compostagem. Fonte: o autor

Monitoramento

Figura 2 - Tanques plantados com macrófitas.
Fonte: o autor

O monitoramento do projeto foi realizado
no período de fevereiro a outubro de 2008 com
freqüência semanal, em laboratório de pesquisa
ambiental de um centro universitário da região do
Vale do aço e por um por um laboratório de Pesquisas de uma empresa do setor de Celulose da região. Nesse período foram realizadas 21 coletas para
todos os parâmetros.
As variáveis Temperatura, pH, O2 dissolvido,
Saturação de O2, Potencial Redox, foram determinadas no local do experimento através de sonda de
avaliação de qualidade de água ligada a um leitor da
HACH modelo HQ40d. As amostras foram coletadas
em um Becker e imediatamente analisada pelo equipamento previamente calibrado. A sonda foi
mergulhada na água até estabilização da leitura.

Para o plantio das macrófitas os leitos foram
saturados com água, as mudas foram selecionadas, e
as plantas que não apresentava sinais de deformidades foram plantadas. Após o plantio foi completado
o volume dos tanques com água até a altura de 30
cm. A densidade de plantio foi, em média, de 9
plantas/m2. Devido algumas mudas não ter brotado,
houve a necessidade de replantio, no dia
22/12/2007 foi realizado a reposição de 20 mudas,
sendo 12 mudas no tanque de tratamento 1 e 8 mudas no tanque de tratamento 2. No dia 30/01/2008
foi iniciado a adição de efluente nos leitos Figura 2.
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uma redução real de 0,3 unidade de pH nos tratamentos, enquanto o pH nos controles subiu ligeiramente (0,2 unidade de pH), apesar de não ser um
aumento significativo. Possivelmente, um dos maiores efeitos na diminuição dos valores de pH veio da
produção de ácidos orgânicos naturais por bactérias,
como subproduto da decomposição incompleta da
matéria orgânica. (Pollard, 2010).

As variáveis DQO, DBO5, Sólidos Suspensos
Totais, nitrogênio total Kjeldahl (NTK), fósforo total
e Tubidez foram realizadas em laboratório.
As amostras do experimento foram coletadas na entrada e saída do tratamento em garrafas de
polietileno com volume de 1 litro. Após a coleta as
amostras eram armazenadas sob refrigeração em
caixas térmicas e transportadas para o laboratório.
As amostras não analisadas no mesmo dia eram preservadas e conservadas em geladeira.
Todos os procedimentos de coleta, preservação e análise de um total de 927 dados foram realizados conforme procedimentos descritos por APHA (2005).

TABELA 1 - Valores médios das variáveis físico-químicas
na entrada e saída dos tanques controle e tratamento e a
diferença percentual.
CONTROLE

Análises Estatísticas

Temp. OD Sat.O2
ºC (mg/L) (%)

Os dados obtidos durante o monitoramento
foram agrupados e tratados através do software Statistica 6.0. Esses testes são fundamentalmente utilizados em pesquisas que tem como objetivo comparar condições experimentais já que os mesmos fornecem respaldo científico na interpretação dos resultados. Como os dados obtidos nesse trabalho não
apresentaram uma distribuição normal, optou-se
pela realização do teste não-paramétrico, conforme
recomendado por Callegari -Jacques (2003).
Os resultados da estatística básica (média,
desvio padrão e erro padrão da média), juntamente
com os outiliers e valores extremos foram determinados para todas as variáveis analisadas nos efluentes.

pH

Pot.Redox
(mV)

Entrada

23,8

1,1

12,2

8,0

-89,6

Saída

24,1

1,6

19,9

8,2

-101,6

Diferença
(%)

1,2

31,3

38,7

2,4

11,8

pH

Pot.Redox
(mV)

TRATAMENTO
Temp. OD Sat.O2
ºC (mg/L) (%)
Entrada

23,9

1,2

14,0

8,0

-90,1

Saída

23,5

2,2

26,6

7,7

-70,3

Diferença
(%)

-1,7

45,5

47,4

-3,9

-28,2

9,2
9,0
8,8

RESULTADOS E DISCUSSÃO

8,6
8,4
pH ("- log (H+)"

Resultados das análises in situ.
Os resultados das variáveis medidas no local
do experimento são mostrados e discutidos a seguir
(tab. 1), serão comparadas variações ocorridas entre
a entrada e saída dos leitos de tratamentos e de controles do sistema de Área Alagada Construída para
tratamento de efluentes de compostagem de resíduos de produção de celulose Kraft de Eucalyptus.
A figura 5 mostra a variação do pH na entrada e saída dos controles e dos tratamentos.
Os resultados sugerem que o efluente tinha
uma natureza básica, com uma média de pH na
entrada tanto do controle quanto do tratamento em
torno de 8, 0 com picos de 7,1 a 9,3 tanto nos controles quanto nos tanques com Typha dominguensis.
O efeito do tratamento (tanques com macrófitas),
sobre o pH foi significativo, sugerindo que houve

8,2
8,0
7,8
7,6
7,4
7,2
7,0
C1

E: Entrada
S: Saída

T1
IO: E

C2

T2

C1

T1

C2
IO: S

T2

Média
Média + SE
Média + SD
Outliers
Extremos

Figura 5 - Valores médios do pH na entrada (IO:E) e saída
(IO:S) do experimento para os leitos de controle
(C1 e C2) e de tratamento (T1 e T2).

Os valores elevados de pH de alguns dos resíduos de compostagem poderiam ter mantido o pH
elevado, mesmo na presença de ácidos orgânicos
naturais, de fraca acidez, mas a complexação deles
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das é regulada pelo sombreamento e pela estação do
ano.
O oxigênio dissolvido é a segunda molécula
mais importante em ecossistemas aquáticos após a
água, em si mesmos (TUNDISI e TUNDISI, 2008). A
figura 8 mostra a variação da concentração de O2,
em mg L-1, na entrada e saída dos controles e dos
tratamentos.

com o Fe, presente em altas concentrações, sugere
uma inibição desse efeito. Mayes et al. (2009) registraram diminuições maiores (2 a 3 unidades de pH),
para efluentes com pH >8,0 em tratamento com
áreas alagadas de superfície livre plantadas com
macrófitas.
Gschlöbl et al. (1998) verificaram que sistemas de áreas alagadas quando recebem efluentes em
faixa de pH alcalina, levam-no à neutralidade. Essa
tendência foi verificada nos tanques de tratamento
plantados com macrófitas.
(Mitsch et al., 2008; Mitsch e Gosselink,
2007 e ZHANG et al., 2010) para latitudes tropicais,
a temperatura da água em áreas alagadas construídas é mais uma função do tamanho dos tanques,
pela luminosidade mais ou menos constante ao longo do ano e consequente exposição à radiação solar.
Esses autores encontraram variações de menos de 2
graus Celsius ao longo do ano em tanques de AAC
nos trópicos, independente da presença e/ou espécies utilizadas.

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

O2, mg/L

3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
C1

30

E: Entrada
S: Saída

T1
IO: E

C2

T2

C1

T1

C2
IO: S

T2

Média
Média + SE
Min-Max
Outliers
Extremos

28

Figura 8 - Valores médios da concentração de oxigênio
dissolvido na entrada (IO:E) e saída (IO:S) do experimento para os leitos de controle (C1 e C2) e de tratamento
(T1 e T2). SE — Erro padrão SD — desvio padrão.

Temperatura, °C

26

24

22

Nas raízes das macrófitas, estão fixadas as
bactérias que recebem oxigênio e nitrogênio conduzidos pelos aerênquimas do caule até as raízes.
Em troca, as bactérias decompõem a matéria orgânica que é transformada em nutrientes que são fornecidos para a planta.
Nos sistemas convencionais de tratamento
de esgoto, o oxigênio possui uma ação direta na
eliminação dos germes ou bactérias causadoras de
doenças, eliminando facilmente bactérias patogênicas e coliformes fecais. (Valentim, 1999; Pollard,
2010).
O tratamento biológico do efluente está associado aos processos desempenhados pelos microorganismos que vivem ao redor das macrófitas e pela
remoção de poluentes, diretamente por assimilação
pelos tecidos da própria planta (Breen, 1990; Pollard, 2010).
A transferência de oxigênio pelas plantas,
para a região da rizosfera, é um requisito importante
para a remoção efetiva de alguns poluentes pelos
microorganismos (Reddy et al., 1989; Moorhead e
Reddy, 1990).

20

18
C1
E: Entrada
S: Saída

T1
IO: E

C2

T2

C1

T1

C2
IO: S

T2

Média
Média + SE
Média + SD
Outliers
Extremos

Figura 7 - Valores médios da temperatura na entrada
(IO:E) e saída (IO:S) do experimento para os leitos de
controle (C1 e C2) e de tratamento (T1 e T2). SE —
Erro padrão SD — desvio padrão.

A temperatura do efluente não mostrou diferenças significativas entre os tratamentos e controles e entre a entrada e saída dos efluentes (figura 7).
Entretanto, foi possível verificar que a temperatura
dos efluentes da saída dos tanques controle (sem
vegetação) apresentou ligeira elevação em relação à
entrada e em relação aos tanques de tratamento
(com vegetação). Comportamentos semelhantes aos
observados por Tanner et al. (2002) que sugere que
a temperatura da água em áreas alagadas construí-

135

Avaliação do Uso de Áreas Construídas de Superfície Alagada (SAL) para Tratamento de Efluentes Superficiais de
Pátios de Compostagem da Indústria de Celulose

A análise de variância (α = 0,05) sugere um
aumento significativo das médias da concentração
de O2 dissolvido (cerca de 1,0 mg O2 L-1) dos tratamentos T1 e T2 e para o tanque controle C1. Em C2
os valores de O2 dissolvido foram baixos, sugerindo
elevado consumo para oxidação de compostos orgânicos. O aumento da concentração de O2 dissolvido se deve, provavelmente, à produção por microalgas. A razão do mesmo processo não ter acontecido
em C2 é desconhecida, mas a herbivoria por organismos zooplactônicos pode ter sido mais intensa
em C2. Herbivoria por zooplâncton já mostrou afetar a concentração de O2 dissolvido em lagos rasos
tropicais (Esteves, 1998; Tundisi, 2002; Tundisi et al.,
2002; Tundisi e Tundisi, 2008);

DQO e DBO
Os valores de Demanda Química de Oxigênio (DQO) sugerem uma eficiência média de remoção de 8,3% para os tanques controle (sem vegetação), em comparação com 26,9% de eficiência para
os tratamentos. A tab. 3 demonstra que os tanques
vegetados foram mais eficientes em relação aos tanques sem macrófitas, sugerindo a importância da
typha dominguensis na depuração do efluente.
TABELA 3 - Valores de eficiência de remoção do
tratamento em relação ao controle (ERTC) para os
parâmetros Demanda Química e Bioquímica de Oxigênio
(DQO e DBO), (SST), Fósforo Total (PT), Nitrogênio
Total Kjeldahl (NTK) e Turbidez (TURB).

Análises de laboratório.

ERTC
( %)

Nesta seção são mostrados (tab. 2) e discutidos os valores médios das variáveis medidas em
laboratório, para se avaliar a eficiência da remoção
de poluentes e de depuração dos efluentes de compostagem de resíduos de produção de celulose Kraft
de Eucalyptus.

SST

PT

NTK

TURB.

69,0

34,9

35,0

55,8

67,7

18,3

1200

1000

Turb.
(NTU)

E

575

58

63

0,20

6,1

138

S

527

42

30

0,15

5,4

57

ER (%)

8,3

27,6

52,4

25,0

11,5

58,7

DQO, mg/L

800

CONTROLE

600

400

200

0
C1

TRATAMENTO
DQO DBO
SST
PT
NTK
(mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L)

DBO

A figura 9 mostra a variação da concentração de DQO, expressa como mg O2 L-1, na entrada e
saída dos controles e dos tratamentos.

TABELA 2 - Valores médios de Demanda Química e
Bioquímica de Oxigênio (DQO e DBO), (SST), Fósforo
Total (PT), Nitrogênio Total Kjeldahl (NTK) e Turbidez
(Turb.) na entrada (E) e saída (S), e a eficiência de
remoção (ER) nos tanques de controle e tratamento.

DQO DBO
SST
PT
NTK
(mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L)

DQO

Turb.
(NTU)

E

572

59

62

0,23

9,0

135

S

418

34

12

0,1

5,8

38

ER (%)

26,9

42,4

80,6

56,5

35,6

71,9
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E: Entrada
S: Saída

T1
IO: E

C2

T2

C1

T1

C2
IO: S

T2

Média
Média + SE
Média + SD
Outliers
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Figura 9 - Valores médios da concentração de DQO expressa como mg O2 L-1 na entrada (IO:E) e saída (IO:S)
do experimento para os leitos de controle (C1 e C2)
e de tratamento (T1 e T2). SE — Erro padrão SD —
desvio padrão.

Para a Demanda Bioquímica de Oxigênio
(DBO) houve uma eficiência média de remoção de
27,6% para os tanques controle (sem vegetação),
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enquanto que nos tratamentos houve uma eficiência
de 42,4%. Apesar dos tanques vegetados serem
34,9% mais eficientes em relação aos tanques sem
macrófitas, a diferença foi inferior em relação à
DQO. (figura 10).
Sendo a DBO um “roubo” de oxigênio de
ambientes aquáticos pela degradação da matéria
orgânica carbonácea (Von Sperling, 1996), as elevadas concentrações de carbono nos efluentes de entrada sugerem uma possível explicação para o observado. Nas áreas controle, algas planctônicas possivelmente supriram parte do oxigênio dissolvido
necessário. Garcia et al. (2008) não encontrou diferenças significativas na eficiência de remoção de
DBO (74%) entre áreas alagadas plantadas com
macrófitas e áreas alagadas construídas colonizadas
por microalgas na Espanha, recebendo efluente
poluído agrícola. Esse resultado parece ressaltar o
papel crucial das algas em áreas alagadas construídas.

Remoção de Sólidos Suspensos Totais (SST)
e Turbidez
Na tab. 4 encontra-se uma comparação da
eficiência de remoção de SST por outras áreas alagadas construídas com este estudo. A figura 11 mostra a variação da concentração de SST, expressa
como mg O2 L-1 , na entrada e saída dos controles
e dos tratamentos.
TABELA 4 - Comparação de eficiências de remoção de
SST entre os resultados desse estudo com tratamentos
para efluentes municipais e de lixiviado de aterro
sanitário. Concentrações em mg SST L-1.

Tipos de
efluentes

Saída

Eficiência
(%)

Referências

20,0

7,5

62,5

Ghermandi et al.,
2007

512

146,4

71,1

Campos et al.,
2002

61,7

12,0

80,6

Este estudo

Tratamento
terciário de
efluentes
municipais
Lixiviado de
aterros
sanitários

90
80

Lixiviado de
compostagem
de resíduos de
celulose

70
60

DBO5, mg/L

Entrada

50
40
160

30
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IO: E
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T2

100
SST, mg/L

0
E: Entrada
S: Saída

Média
Média + SE
Média + SD
Outliers
Extremes

Figura 10 - Valores médios da concentração de DBO5
na entrada (IO:E) e saída (IO:S) do experimento
para os leitos de controle (C1 e C2) e de tratamento
(T1 e T2). SE — Erro padrão SD — desvio padrão.
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Amostras de escoamento superficial de restos de casca e madeira de Picea abies (L.), ou Pinheiro da Noruega, registraram concentrações de DQO
entre 2475 a 6563 mg L-1, pH variando de 4,0 a 4,6,
N-Total entre 0.07a1.19 mg N L-1 e concentrações de
P-Total entre 0.23 e 3.15 mg P L-1. Para Populus tremuloides a concentração de DBO520, em amostras de
água de chuva que atravessou pilhas de resíduos
dessa espécie variou de 500 a 5000 mg L-1.

T1
IO: E

C2

T2

C1

T1

C2
IO: S

T2

Média
Média + SE
Média + SD
Outliers
Extremes

Figura 11 - Valores médios da concentração de SST na
entrada (IO:E) e saída (IO:S) do experimento para os
leitos de controle (C1 e C2) e de tratamento (T1 e T2).
SE — Erro padrão SD — desvio padrão.

A turbidez, ou a capacidade da água em absorver luz (Von Sperling, 1996), foi reduzida significativamente em todos os tanques, com e sem macrófitas (figura 12).
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Diversos autores afirmam que sistemas de
tratamento por áreas alagadas construídas são bastante eficientes na remoção de sólidos em suspensão
(SST) e conseqüentemente da turbidez. A redução
desses valores nesses sistemas é devido principalmente á processos físicos que retêm colóides e partículas milimétricas contidas nos efluentes. O desenvolvimento do sistema de raízes das plantas que,
aliado ao tempo de retenção, é fundamental no
processo de retenção das partículas. O desenvolvimento das raízes no meio também estabilizou o leito
evitando a formação de caminhos preferenciais de
fluxo, e reduziu a variação dos valores do efluente
tratado. (Gschlöbl et al., 1998; Neralla et al., 2000;
Campos et al., 2002).
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Figura 13 - Valores médios da concentração de fósforo na
entrada (IO:E) e saída (IO:S) do experimento para os
leitos de controle (C1 e C2) e de tratamento (T1 e T2).
SE — Erro padrão SD — desvio padrão.
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O fósforo presente nas águas residuárias,
quer seja na forma iônica ou complexada, encontrase, geralmente, como fosfato e sua remoção por
disposição dos esgotos em áreas alagadas é controlada pelos processos biótico e abiótico (Reddy e
D’Aangelo,1997).
A remoção de fósforo se deve principalmente a precipitação das formas solúveis com metais
como ferro e alumínio principalmente (Merz,
2000), e adsorção de partículas ao material constituinte do leito, como argila, silte, pedras, entre outros
(Drizo et al., 1997 e Merz, 2000). Por conseqüência,
a capacidade de retenção e remoção de fósforo em
uma área alagada construída é limitada e exaure
após um certo tempo que varia em função principalmente, das características químicas do meio suporte.
Para Reed et al. (1995), desde que deposição de sedimento é o principal caminho para remoção de fósforo, o valor da taxa de remoção é função
da área superficial da AAC e da concentração de
fósforo na água residuária. A USEPA (2000) reportou que a remoção de fósforo em todos os tipos de
AAC, tratando águas residuárias urbanas, sempre
requer tempo de residência hidráulica para gerar
efluente com baixa concentração de fósforo.
Os valores de nitrogênio (mg N-Total L-1)
obtidos durante o monitoramento para entrada e
saída dos controles e dos tratamentos são mostrados
na figura 14.
Com a liberação de oxigênio pelas raízes na
água, ocorre oxidação das substâncias. Mas o processo mais importante que suporta a base científica
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Figura 12 - Valores médios da turbidez na entrada (IO:E)
e saída (IO:S) do experimento para os leitos de controle
(C1 e C2) e de tratamento (T1 e T2). SE — Erro padrão
SD — desvio padrão.

Remoção de fósforo e nitrogênio.
A Figura 13 mostra a variação da concentração de Fósforo, expressa como mg O2 L-1, na entrada
e saída dos controles e dos tratamentos.
Em áreas alagadas construídas pode-se obter
até 95% de remoção de fósforo nos primeiros anos
de operação Wood e Mcatamney (1996) avaliaram
áreas alagadas construídas com substrato constituído por laterita granulada, rica em óxidos de ferro e
alumínio, como meio suporte e obtiveram remoção
de 96% do fósforo.
A eficiência de remoção de fósforo nas saídas dos tanques de tratamentos plantados com Typha Dominguensis foi em média 56,5%. Esses valores
foram superiores aos valores encontrados por Toet
et al. (2005), que estudando áreas alagadas construídas de água livre observou uma redução de 26% de
N e 5% de redução de fósforos.
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do uso das macrófitas é a simbiose entre as plantas e
os microrganismos presentes. Como na rizosfera
ocorre uma justaposição entre uma região aeróbia e
outra anóxica, com a presença de nitrogênio em
suas diversas formas, ocorre o desenvolvimento de
várias bactérias que executam o processo de nitrificação-desnitrificação (Valentim, 1999).

CONCLUSÕES
Diante dos resultados obtidos durante os
nove meses de monitoramento da planta piloto da
área construída de Superfície Alagada Livre no tratamento de efluente superficial para tratamento de
efluentes superficiais de pátios de compostagem da
indústria de celulose, é possível apresentar as seguintes conclusões:
O pH que apresentava natureza alcalina na
entrada do tratamento foi favoravelmente afetado
pela passagem pelas áreas alagadas plantadas, após o
tratamento houve redução do parâmetro com tendência a neutralização;
Houve diferenças de 55,8% e 67,7% para
fósforo total e Nitrogênio Total Kjeldahl respectivamente nas eficiências de remoção de nutrientes
entre os tanques vegetados com macrófitas, em relação aos tanques denominados controle sem vegetação, que sugerem um efeito benéfico na depuração
deste tipo de efluente de resíduos de polpação Kraft
de Eucalyptus.
O sistema de áreas construídas de superfície
alagada livre plantado com Typha dominguensis para
tratamento do efluente superficial de pátios de
compostagem, apresentou resultados de remoção
sendo: 26,9 % de DQO, 42,4 % de DBO5, 80,6 % de
Sólidos Suspensos Totais, 35,6 % de Nitrogênio total
Kjeldahl, 56,5 % de Fósforo total e 71,9 % de Tubidez.
Houve um acréscimo médio de 45% nos valores de oxigênio dissolvido nos efluentes dos tanques vegetados pela transferência de oxigênio para
o leito.
A Typha dominguensis mostrou potencialidade para tratamento do efluente de resíduos de polpação Kraft de Eucalyptus utilizado, com resistência
às taxas de aplicação superficiais aplicadas.
Além da obtenção de resultados, considerados satisfatórios, as áreas alagadas podem ser utilizadas para atividades de educação ambiental, especialmente aquelas relativas à reflexão sobre a importância da preservação e gerenciamento dos recursos
hídricos.
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Figura 14 - Valores médios da concentração de nitrogênio
na entrada (IO:E) e saída (IO:S) do experimento para os
leitos de controle (C1 e C2) e de tratamento (T1 e T2).

A remoção de nitrogênio nas saídas dos
tanques de tratamentos plantados com Typha Dominguensis foi em média 35,6%, enquanto que nos tanques usados como controle (sem plantas) a remoção
foi de 11,5%. Os dados apresentados mostraram que
o abastecimento de oxigênio no leito pode ter sido
insuficiente ou não bem distribuído. Isto pode ser
concluído pela baixa remoção de nitrogênio amoniacal e Kjeldahl obtidas no processo, pois vários trabalhos reportam a nitrificação-denitrificação como
sendo uma das principais vias de recuperação de
nitrogênio dos esgotos em áreas alagadas construídas de fluxo superficial e subsuperficial (Mcbride e
Tanner, 2000; Tanner et al., 2002).
O valor menor de redução nitrogênio na saída dos controles, em relação aos tanques de tratamento pode ser atribuído à presença de Cyanobactérias, fixando N2 dissolvido na água e excretando-o
como N-orgânico ou como produto de lise celular.
As condições para fixação de N2 por Cyanobactérias
diminuem nos tanques de tratamento, pelo sombreamento e maior competição por nutrientes com as
plantas e algas perifíticas.
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Evaluation of the Use of Built Areas of Flooded Surface of Free Water (SFW) To Treat Surface Effluents
From Composting Yards in the Paper Pulp Industry
ABSTRACT
In the last decades, artificial systems have been
built to simulate the effect of natural areas. Built Flooded
areas are now being used to treat punctual and diffuse
sources of pollution water. This research was accomplished
to evaluate the efficiency of built flooded areas of Surface of
Free Water (SFW) in the purification of polluted superficial
drainage generated in areas where Kraft or Eucalyptus
cellulose residues are being composted. The experiment
consisted of four free surface beds. Two were planted with
Thypha dominguensis Pers. (Thyphaceae) and two were
left without vegetation. The four beds presented 30 cm of
water. An aliquot of effluent was directed to the system with
flow of 9.92 ml/ second in each bed for a time of residence
of 7 days. The project was monitored, weekly from February
to October 2008, and the following parameters were measured in situ:. Temperature, pH, Dissolved Oxygen, Oxygen
Saturation, Redox Potential, and in the laboratory the
variables: COD, BOD5, Total Suspended Solids, Total
Nitrogen Kjeldahl in the form of N, Total Phosphorus and
Turbidity according to the Standard Methods. The results
suggest a significant improvement in the quality of the
effluent. There were significant differences in the removal
efficiencies among the tanks with macrophytes, compared to
the tanks without vegetation. The system of built areas of
free surface planted with Typha Dominguensis, for treatment of the superficial effluent of composting areas presented the following removal efficiencies:: 26.9% of COD
42.4% of BOD5, 80.6% of Total Suspended Solids,
35.6% of Total Kjeldahl Nitrogen, 56.5% of total phosphorus and 71.9% of turbidity. There was a significant
although small increment in the dissolved oxygen values in
the effluent of the tanks vegetated by the transfer of oxygen
to the bed. Thus, this biotechnology is recommended for the
treatment of effluent in areas where there are Kraft residues.
Based on what was presented above, the use of that bio-
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technology is recommended for treatment of effluent from
areas where there is residue of Kraft Eucalyptus pulp.
Key words: Composting Effluent, Constructed wetlands,
Effluent Treatment.
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RESUMO
Este trabalho tem o objetivo de comparar três técnicas de análise de dados e suas aplicações para o estudo de ondas
geradas por vento: o espectro de Fourier, a ondaleta (transformada Wavelet) e a Transformada de Hilbert-Huang (HHT).
São estudados exemplos de séries sintéticas da elevação da superfície livre, destacando processos não estacionários e não lineares e a representação de cada processo através de análises espectrais. Para teste da metodologia, é efetuada uma análise de
séries temporais de elevação da superfície livre medidas na 2ª campanha de campo desenvolvida no âmbito do projeto BRISA
(“BReaking waves and Induced SAnd transport”).
Palavras Chave: análise de dados; espectro de Fourier; ondaletas; transformada de Hilbert-Huang.

nâmicos não lineares e, especialmente, sobre a zona
de arrebentação, evidenciando as limitações das
tradicionais hipóteses para descrever um estado
complexo de mar.
Ao longo do desenvolvimento cientifico recente, elaboraram-se técnicas de observação, análise
e experimentação que ampliaram a compreensão
dos processos associados à geração e à propagação
das ondas. Como em qualquer área da ciência, os
mecanismos e técnicas utilizadas para estudar determinados processos e fenômenos de interesse
sofreram adaptações, correções e finalmente foram
substituídos por novas tecnologias. Dentro de temas
relacionados às ondas de gravidade, diversos exemplos podem ser citados, como a evolução dos instrumentos de medição, dos modelos numéricos e de
técnicas para análise de dados.
A caracterização de um estado de mar é feita através de determinados parâmetros, como a altura significativa, o período de pico, o período médio,
a direção principal, entre outros. Esses parâmetros
são fundamentais para estudos de engenharia costeira e portuária, de oceanografia, de geomorfologia, entre outras áreas do conhecimento. Nos últimos
50 anos, o foco da análise de ondas esteve na busca e
interpretação desses parâmetros ou similares, relacionando-os com o espectro de energia.

INTRODUÇÃO
A compreensão do comportamento de ondas de gravidade é extremamente importante para a
previsão da hidrodinâmica costeira e caracterização
correta da evolução morfológica de praias. O conhecimento teórico, acumulado ao longo dos últimos 70 anos, apoiou-se maciçamente na análise de
Fourier e na hipótese de que a elevação da superfície do mar (as ondas) poderia ser descrita como
uma série estocástica, estacionária e ergódica. Os
equipamentos para medição direta ou estimativa
indireta das alturas de ondas sofreram rápida evolução nos últimos 30 anos, mas sempre se fundamentaram na Teoria Linear, ou de Pequenas Amplitudes, para estabelecerem funções de transferência
entre a grandeza medida e a elevação estimada da
superfície livre. Desta forma, um estado de mar irregular era suposto como a superposição (infinita) de
contribuições de ondas lineares, que poderiam ser
analisadas através de técnicas espectrais baseadas na
decomposição de Fourier do trem de ondas original.
Com a sofisticação recente dos equipamentos de
observação de ondas, tais como os perfiladores acústicos e os radares, obteve-se uma nova compreensão
sobre o fenômeno das ondas, sobre os aspectos di-
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obtidos na rebentação em duas campanhas de campo.
Após esta introdução, são apresentadas na
seção 2 as características principais dos métodos de
análise utilizados. Na seção 3, utilizam-se exemplos
simples teóricos para ilustrar as principais diferenças
que surgem da análise com cada um destes métodos.
Na seção 4 aplicam-se os mesmos métodos aos dados
obtidos in situ na campanha de campo da Costa da
Caparica. Os resultados são analisados, comparados
e discutidos. Finaliza-se com a seção das conclusões.

A análise espectral surge como uma grande
ferramenta para auxiliar na compreensão e observação do comportamento das ondas geradas por vento. De modo geral, essa técnica baseia-se no espectro
de Fourier, de onde se constrói uma função, S(f),
que representa a densidade espectral de energia das
ondas em função da frequência. A análise espectral
permite apresentar e salientar a informação mais
importante presente num sinal temporal X(t), uma
vez que revela periodicidades e padrões ocultos no
sinal temporal.
A estimação da função de densidade espectral a partir de sinais temporais está bem documentada em diversos textos como, por exemplo, em
Carvalho (1973) ou Bendat e Piersol (1986). Vários
parâmetros espectrais são determinados a partir dos
momentos do espectro S(f), dentre os quais destacam-se a altura significativa, Hm0, , o período médio
TZ (ou T02) e a direção principal.
No entanto, face às hipóteses associadas à
utilização da transformada de Fourier, justifica-se o
questionamento quanto sua aplicabilidade a ondas
geradas por vento, as quais possuem características
não lineares e não estacionárias. Tais condições são
verificadas, por exemplo, em regiões de geração de
ondas, em regiões de águas pouco profundas ou em
locais com a presença de estruturas. Através dos
parâmetros espectrais citados anteriormente, seria
possível caracterizar qualquer tipo de estado de
mar? A não estacionariedade e a não linearidade
poderiam ser desconsideradas? Quais seriam as implicações causadas pela limitação da transformada
de Fourier em representar processos não estacionários e não lineares? Tais questionamentos motivaram, nos últimos 10 anos, o surgimento de outros
métodos de análise de sinais temporais, como é o
caso da técnica de Wavelet (Liu 2000, 2001), técnica
DAAT (Parente 1999) e mais recentemente a transformada de Hilbert-Huang (Huang et al 1996,
1998,1999).
O presente trabalho efetua uma análise
comparativa da aplicação de três métodos (espectro
de Fourier, técnica Wavelet e transformada de Hilbert-Huang - HHT) a séries temporais da elevação
da superfície livre obtidos quer de forma teórica
quer durante a campanha de campo efetuada na
Costa da Caparica, Portugal, com um sensor de
pressão (Infinity). Esta campanha foi realizada no
âmbito do projeto BRISA - “BReaking waves and Induced SAnd transport”, cujo objetivo é a análise da rebentação de ondas e sua influência no transporte de
sedimentos, sendo uma das tarefas do projeto a
recolha e análise de dados de agitação marítima

MÉTODOS USUAIS DE ANÁLISE DE DADOS
Análise espectral de Fourier
A análise espectral de Fourier vem sendo
muito utilizada nos últimos 50 anos para estudar o
clima de ondas geradas por vento. Parâmetros freqüentemente empregados em projetos de engenharia, como período de pico e altura significativa, estão relacionados a momentos do espectro de energia.
Apesar da sua ampla utilização e de ser válida para diversas situações, a transformada de Fourier tem algumas restrições. Para a representação de
uma série temporal X(t) através de uma expansão
em série de Fourier (equação 1) é necessário que o
sistema seja linear e estacionário (ergódico). Por ser
um método que trata das características globais das
séries (decomposição da série em senos e cossenos
com fases constantes ao longo de toda a série), fica
impossível obter informações relacionadas com a
não estacionariedade de um determinado processo.
X(t) 



a0
 2n  t 
 2n  t 
  a n cos
  b n sen
 (1)
2 n 1 
T


 T 

onde a0, a1, ..., an, b1, b2, ... bn são os coeficientes de
Fourier, T é o período fundamental e t é o tempo.
Técnica Wavelet (ou Ondaleta)
Liu (2000, 2001) utilizou o método de “Wavelet” (ou ondaleta) para o estudo de grupo de ondas. A técnica é baseada na aplicação de funções
ondaleta (FO), j,k(t) (equação 2) sobre a série
temporal X(t), onde Wj,k(t) (equação 3) representa
a similaridade da função X(t) com cada FO; quanto
maior o valor Wj,k(t) maior será a similaridade de
X(t) com a função ondaleta-mãe que modula o sinal
analisado (Barbosa, 2008).
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instantâneas, de cada IMF, ao longo do tempo. Ao
contrário da análise de Fourier que fornece informações sobre a série global. O conjunto das frequências e amplitudes instantâneas, para todas as
IMF, gera o espectro de Hilbert, o qual permite
identificar processos não estacionários e não lineares.
A HHT difere dos outros dois métodos apresentados por se basear em um método adaptativo
de decomposição (EMD), baseada nas características
de cada sinal, sem impor características matemáticas
pré-definidas (auto-funções) à série temporal. A
EMD supõe que qualquer conjunto de dados possa
ser separado em um conjunto finito de funções
intrínsecas simples (IMFs), cada uma satisfazendo
duas características básicas:

(2)

N

t k
dt
X(t)*0 

j t 1
 j 



(3)

Cada função ondaleta possui um termo de
escalamento j, o qual determina sua contração ou
dilatação, e um termo de translação k, o qual indica
quantas vezes cada FO é aplicada sobre a série temporal. A Figura 1 exemplifica o papel dos dois parâmetros. Essas funções são determinadas sobre uma
base simples chamada de ondaleta-mãe (“Motherwavelet”), 0; no presente trabalho será utilizada a
ondaleta da função base de Morlet.
Apesar da técnica da Wavelet resolver em
parte o problema da análise de processos não estacionários, processos não lineares não são bem representados. Além disso, o método baseia-se em funções matemáticas pré-definidas (j,k(t)), o que pode
gerar interpretações equivocadas sobre a série temporal.





ser uma simples oscilação com o mesmo
número de extremos e cruzamentos de zero
(pode existir uma diferença de um, entre
extremos e cruzamento de zeros);
a média entre um valor de máximo e seu
respectivo valor de mínimo deve ser zero.

O método de decomposição consiste nos seguintes passos (e.g. Moura 2010):
1.
j=3 k=1 k=2 k=3 k=4 k=5 k=6 k=7 k=8 128 pts

j=2
j=1

k=1

k=2
k=1

k=3

k=4
k=2

256 pts

2.
512 pts

Figura 1 - Periodograma de ondaletas, identificando-se as
escalas temporais j e k.
Fonte: Barbosa e Blitzkow (2008).

Transformada de Hilbert-Huang

Localizar os máximos e mínimos da série
temporal e determinar uma envoltória através de uma interpolação por um “spline”
cúbico entre os valores máximos e outra interpolação entre os valores mínimos (Figura
2).
Determinar a média ponto a ponto entre as
duas envoltórias. Caso esta série média:
o tenha as características de uma IMF,
ela é armazenada e posteriormente
subtraída do registro temporal (equação 4) e o processo de obtenção
da IMF é iniciado novamente nesse
novo registro (hi).
h1  X(t) - m1

A Transformada de Hilbert-Huang (HHT)
foi desenvolvida por Huang et al. (1996, 1998, 1999)
com o objetivo de analisar processos não lineares e
não estacionários. A HHT consiste numa decomposição em modos oscilatórios empíricos (EMD — “empirical mode decomposition”) do registro temporal
para obter funções intrínsecas ao sistema (IMF —
“intrinsic mode function”), seguida da aplicação da
transformada de Hilbert às IMF. Esta técnica fornece informações sobre as frequências e amplitudes

(4)

onde X(t) é a série temporal, m1 é a
série média e h1 é a série restante.
Não tenhas as características
básicas de uma IMF, o método é repetido até obter-se a IMF (equação 5).

h1k  h1(k 1)  m1k
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onde a(t) é a amplitude e (t) é a fase. Os
valores de frequência instantânea ? podem
ser obtidos através da equação 9:

O índice k é um contador que representa a repetição do processo até se obter uma IMF. Esta iteração recebe o
nome de peneiramento (“sifting”). A
determinação de IMFs está associada a
um critério de convergência. Em algum
momento, o processo de peneiramento
é interrompido e o resultado é um conjunto de IMFs, mais algum resíduo
(tendência) (Figura 3).
3.



1  X()
P
d
   t  

APLICAÇÃO A EXEMPLOS ANALÍTICOS
Fundamentos teóricos
Esta seção apresenta os fundamentos da teoria de onda, com o objetivo de demonstrar a ocorrência e a importância de processos não estacionários e não lineares. Admitindo o fluido como incompressível, desprezando o atrito e considerando o
escoamento como irrotacional, a equação da continuidade transforma-se na equação de Laplace (equação 10) em termos do potencial de velocidade,
. As equações (11, 12, 13) são, respectivamente, as
condições de contorno cinemática no fundo, dinâmica e cinemática na superfície livre.

(6)

A transformada de Hilbert é válida para todas as funções da classe Lp, ou seja, cujo
módulo elevado à potência p seja integrável
no sentido de Lebesgue.

Define-se o sinal analítico Z(t) como:
Z(t)  X(t)  iY (t)  a(t)e i(t )

 2   0, em - h  z  ,

(10)

 z  0, em z   h,

(11)

 t  g  21 (  )  0, em z  ,

(12)

t   x  x   y  y   z , em z  ,

(13)

onde  é a superfície livre, os índices ( )x, ( )y, ( )z e
( )t representam, respectivamente, as derivadas parciais no espaço x, y, z e no tempo t, h representa a
profundidade e g é a gravidade.
Como comentado anteriormente, ondas de
gravidade possuem características não lineares, as
quais estão relacionadas às duas condições de contorno na superfície livre. Dois tipos de não linearidade estão aí presentes: os termos algébricos não
lineares (diz-se uma não linearidade algébrica); e o
fato das condições de contorno serem determinadas
em uma posição  desconhecida a priori (diz-se uma
não linearidade intrínseca).

Figura 2 - Linha azul é a série temporal, linhas verdes são
as interpolações feitas para os extremos, linha vermelha é
a média feita entre as duas linhas interpoladas.
Fonte: Huang et al (1998).

4.

(9)

O conjunto de frequências e de amplitudes
instantâneas gera o espectro de Hilbert. Na seção
seguinte são apresentados exemplos da aplicação da
HHT conjunto com uma explicação mais detalhada
sobre a apresentação gráfica do espectro de Hilbert.

Aplicar a transformada de Hilbert a cada
função IMF. A decomposição da série em
IMFs facilita a aplicação e principalmente a
interpretação do resultado obtido da transformada de Hilbert que é descrita pela equação 6, onde Y(t) é a transformada de
Hilbert de uma série temporal X(t), P indica o valor principal de Cauchy.
Y(t) 


t

(7)

 Y(t) 
 (8)
a(t)  X2(t)  Y 2(t), (t)  arctan
 X(t) 
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Figura 3 - A- Série temporal, B- IMFs obtidas da decomposição em modos empíricos (EMD).
Fonte: Huang et al (1998).

onde  e k são, respectivamente, as diferenças entre duas frequências (1 e 2) e dois números de
ondas (k1 e k2). Nas mesmas equações , k e T são as
respectivas frequências, número de onda e período
característicos.
A formação de grupos de onda é um processo claramente não estacionário, onde a amplitude
do sinal é modulada por uma envoltória que se propaga com velocidade cg=/k. Dessa forma, quanto menor a diferença entre as ondas incidentes, mais
longa será a envoltória do grupo de onda.
Nesta seção apresentam-se exemplos da aplicação das técnicas anteriores a registros teóricos
da elevação da superfície livre a fim de ilustrar o
tipo de informação que se obtém com cada técnica e
a representação obtida dos processos físicos.

Para contornar o problema da não linearidade intrínseca expandem-se os termos das condições de contorno em série de Taylor em torno de
um ponto correspondente ao nível médio, no caso
z=0.
Segundo a abordagem primeiramente proposta por Stokes (1847), as incógnitas do problema
são então representadas através de uma série de
perturbações (série de potências), ordenadas pela
esbeltez da onda =H/L, onde H é a altura e L o
comprimento da onda.. O problema não linear é
então convertido numa hierarquia (infinita) de
problemas lineares. Simplificando as equações apresentadas aos seus termos de primeira ordem, obtémse a solução linear para ondas de gravidade.
A Teoria Linear das ondas de gravidade
prevê a formação de grupos de ondas gerados pela
superposição de duas ou mais ondas com frequências próximas. Admitindo duas ondas senoidais de
mesma altura H, colineares e com uma pequena
diferença de período T, a superposição linear delas
é descrita pela equação (14):
1 
 
  H cos(kx  t) cos  k  x 
t
2
k 



(14)

Sejam então:

k
T
,
, T1  T 
, k1  k 
2
2
2

k
T
, k2  k 
, T2  T 
,
2   
2
2
2
1   

(15)
Figura 4 - Série temporal de elevação da superfície livre.
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Devido às características da Transformada
de Fourier, as informações dos processos ao longo
do tempo são perdidas, não se identificando a presença do grupo de ondas (Figura 5-A). Já a técnica
de Wavelet e a HHT (Figura 5-B e C)permitem identificar a variação de energia ao longo do tempo e
das freqüências, embora seja notável a melhor capacidade da HHT para caracterizar a frequência e a
variação de amplitude do grupo de ondas. No gráfico da Figura 5c, a variação de cor ao longo da linha
posicionada na frequência de 0,1 Hz indica a modulação de amplitude, também registrada no gráfico
de amplitude.

Sobreposição de ondas
Para demonstrar as diferenças entre os resultados dos três métodos aqui considerados, considera-se a superposição de duas ondas senoidas, colineares, de mesma altura, 1 m, e períodos iguais a,
respectivamente, 10 e 10,2 segundos. A Figura 4
apresenta a série temporal resultante da superposição das duas ondas. A Figura 5 apresenta os espectros de energia obtidos pelos três métodos anteriormente referidos.
(A)

Exemplos de processos não estacionários
Analisam-se a seguir três processos não estacionários em termos de freqüência:


(B)



Caso 1 - a série temporal tem início com
uma onda de 10 s de período e amplitude
de 1 m. A partir de 200 segundos a onda sofre uma alteração do seu período, para 30 s
seguindo com a mesma amplitude até o final da série, Figura 6a.
Caso 2 - a série temporal tem início com
uma onda de 30 s de período e, após 200 s,
seu período se altera para 30 s, Figura 6b;
Caso 3 - sobreposição de duas ondas com 10
s e 30 s de período, ambas com 1 m de amplitude, ao longo de toda a série temporal,
Figura 6c.

Caso 1

(C)

Caso 2

Caso 3

Figura 6 - Séries temporais para os três diferentes casos.

Figura 5 - Espectros de energia (m2/Hz): a) Análise de
Fourier; b) Técnica Wavelet; c) Espectro de Hilbert.
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(A)

(B)

Caso 1

Caso 2

Tanto pela técnica de Wavelet (Figura 7B)
como pela transformada de HHT (Figura 7C) é
possível identificar a não estacionariedade do processo, i.e., é possível distinguir temporalmente a
ocorrência das duas ondas. Com a HHT, verifica-se
que a amplitude permanece constante (1 m) ao
longo de toda a série temporal, indicado pela constância da cor vermelha ao longo de toda linha.

Caso 3

Caso 1

Exemplos de processos não lineares: onda de Stokes

Caso 2

Outro exemplo importante para a comparação dos três métodos é a representação de processos
não lineares, como é o caso de uma onda de Stokes
de segunda ordem (equação 16),

Caso 3

(2)(x, t) 

H
kH2
cos(kx  t) 

2
8senh2kh





kH2 coshkh

3  2senh2kh cos2kx  t 
16 senh3kh

(16)

(C)
Caso 1

A Figura 8A representa a elevação de uma
onda de 2ª ordem com 1,5 m de altura, 7 s de período, a propagar-se em profundidade de 10 m. Observa-se que a componente de segunda ordem altera
a simetria vertical da onda senoidal tornando as
cristas mais altas e estreitas e os cavados mais achatados.
Na Figura 8 apresentam-se os espectros de
energia obtidos pelas três técnicas em estudo. O
espectro de Fourier (Figura 8B) identifica duas ondas, sendo que a de menor energia tem duas vezes a
frequência da onda com maior energia. Através da
técnica de Wavelet, é possível ver a evolução no
tempo das componentes de 1ª ordem (Figura 8C)
mas é difícil identificar a componente de segunda
ordem. Já os resultados da HHT (Figura 8D) mostram claramente essa componente de segunda ordem, manifestado como.uma oscilação da frequência instantânea.
A Figura 9A representa a superfície livre
prevista pela Teoria da Função de Corrente de Dean
de ordem 9 (Dean, 1965), para uma onda com altura de 3m, período de 12s e em profundidade igual a
10m. O espectro de Hilbert é mostrado na Figura
9B. Assim como visto na Figura 8C, verifica-se que a
não linearidade, para uma onda monocromática,

Caso 2

Caso 3

Figura 7 - (A) Espectro de Fourier para as três séries
temporais consideradas; (B) Espectro de energia pela
Técnica de Wavelet; (C) Espectro de Hilbert
para as três séries temporais.

A Figura 7 apresenta os espectros de energia
obtidos pelas três técnicas consideradas.
Da análise do espectro de Fourier (Figura
7A) é impossível inferir sobre a não estacionariedade do processo assim como identificar diferenças
entre os três casos propostos, exceto pela magnitude
da energia, que é maior no terceiro caso.
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manifesta-se como uma oscilação de frequência ao
longo do tempo.

(A)
2,50

eta (m)

2,00
1,50

(A)

1,00
0,50
0,00
‐0,50
‐1,00

tempo (s)

‐1,50
0

20

40

60

80

(B)
(B)

(C)
(C)

(D)
(D)

Figura 9 - (A) Perfil de onda previsto pela Teoria da
Função Corrente de Dean (ordem 9); (B) espectro
de Fourier correspondente; (C) técnica de Wavelet; e
(D) espectro de Hilbert-Huang.

Figura 8 - (A) Perfil de onda de Stokes (ordem 2): (B)
espectro de Fourier; (C) técnica de Wavelet; (D) espectro
de Hilbert-Huang.
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APLICAÇÃO A DADOS OBTIDOS NA
COSTA DA CAPARICA
Descrição geral da campanha
Para exemplificar a aplicação das três técnicas de análise de dados para séries temporais in situ ,
foram utilizados os dados de elevação da superfície
livre obtidos na segunda campanha de campo efetuada no âmbito do Projeto BRISA (“BReaking waves
and Induced SAnd transport”), financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia. Esse projeto é desenvolvido no LNEC - Laboratório Nacional de Engenharia Civil em conjunto com diversas outras
entidades de pesquisas de Portugal.
Esta campanha de campo foi efetuada nas
imediações da praia da Cornélia (sul da praia da
Saúde, Figura 10), Costa da Caparica, próximo da
cidade de Lisboa, Portugal, de 11 a 15 de maio de
2010, e envolveu a coleta de informações sobre topografia, batimetria, agitação marítima, hidrodinâmica e sedimentos da zona em estudo. Estes dados
são usados para validar os modelos desenvolvidos ou
aprimorados durante o projeto, como é o caso dos
modelos de rebentação com resolução de fase ou de
média em fase e modelos de transporte de sedimentos.
A campanha geral envolveu o uso de transdutores de pressão (PT), correntômetros eletromagnéticos (ECM), Acoustic Doppler Velocimeters
(ADV), OBS, e instrumentos de posicionamento
geográfico (DGPS), entre outros. Para posicionamento dos diversos equipamentos foram montadas 5
estruturas em H (Figura 11).
Os dados obtidos consistem em medições
simultâneas de elevação da superfície livre, velocidades de corrente, variações de pressão e concentração de sedimentos em transporte na coluna
d’água, para dife- rentes pontos ao longo de um
perfil de praia localizados na zona de rebentação
(Figura 12-A). Efetuou-se, também, a medição da
elevação da superfície livre a maiores profundidades, bem como a recolha de sedimentos em todos os
locais com equipamento, ao longo do perfil.
No presente trabalho, foram apenas considerados os dados relativos às séries temporais de
elevação da superfície livre obtidas no transdutor de
pressão autônomo Infinity_WH, adiante designado
por PT01. Este equipamento encontrava-se na estrutura designada por “1ª estrutura”, na Figura 12-B,
junto à linha de baixa-mar, posicionado no ponto de
coordenadas 38°37’35” N e 9°13’44” W e profundidade -0,294m referenciado ao nível médio do mar.

Figura 10 - Região onde foi feita a segunda campanha de
campo de Projeto BRISA.

Figura 11 - Fotografia com localização do perfil com os
equipamentos e esquema com localização das estruturas
H usadas na campanha. (montagem da autoria da
Universidade do Algarve).

H5
H4
H3
H1

H2

Figura 12 - Perfil da praia onde foram posicionados
os equipamentos. Em destaque o correntômetro (ECM1)
e o sensor de pressão (PT01).
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Nos dias 12 e 13 de maio, a aquisição com
PT01 foi efetuada de forma contínua durante o dia
e a noite. Devido a uma avaria ocorrida no equipamento, possivelmente associada a problemas de
software, a frequência de aquisição efetivamente
obtida foi de 1 Hz e não aquela desejada (e programada) de 10 Hz, usual neste tipo de instrumentos.
Apesar disso, os dados puderam ser aproveitados
para o projeto. No dia 14, depois de identificado o
problema, foi considerada a frequência correta, 10
Hz. Ver Figura 13, para o primeiro dos períodos
referidos.

Os espectros de energia resultantes da técnica de Wavelet (Figura 15), para as mesmas duas
séries, apresentam distribuição de energia ao longo
do tempo bem diferente para cada registro. Na Figura 15a (das 13:30 às 14:00) observa-se a ocorrência
de grupos de ondas mais energéticos próximo à
frequência de 0,1 Hz ao longo de quase todo o intervalo, ocorrendo, esporadicamente, valores igualmente energéticos próximo da frequência de 0,2
Hz. Já no intervalo das 13:30 às 14:00 (Figura 15b)),
ocorrem menos grupos de ondas energéticos quer
próximo da frequência de 0,1 Hz quer da frequência de 0,2 Hz.
A Figura 16 apresenta o espectro de Hilbert
referente aos mesmos intervalos de tempo (de 13:00
até 13:30 e de 13:30 até 14:00 horas). Tanto a técnica Wavelet quanto a HHT conseguem caracterizar as
variações temporais do registro de elevação, tanto
em termos de amplitude como de frequência, ao
contrário da técnica espectral de Fourier. Pela técnica de Wavelet identificam-se periodicidades no
espectro que são mais lentas do que as ondas propriamente ditas ali presentes.
A representação das ondas pelo espectro de
Hilbert, além de ser mais “focalizada” do que a técnica de Wavelet, permite determinar a frequência
instantânea. Foi visto anteriormente, nas seções 3.2 a
3.4, que variações periódicas no espectro HHT são
indicadoras de grupos de ondas, processos não estacionários ou não lineares. Tais comportamentos
estão presentes nos registros da Costa da Caparica.
Outra vantagem da HHT em relação à Wavelet é
exatamente a decomposição empírica (EMD) em
funções intrínsecas (IMF) características do próprio
processo natural, ou seja, a HHT é um método adaptativo. Pode então ser muito ilustrativo analisar o
comportamento das amplitudes das IMFs. No presente estudo, apresentam-se as IMF 2 e IMF 3 (Figura 17A), referentes ao intervalo de 13:00 até 13:30
do dia 13 de maio de 2010, para as quais são mostradas suas amplitudes e o espectro de Hilbert. É
ilustrativa a comparação com o espectro Wavelet do
registro de elevação (Figura 17D).
A variação de amplitude das duas IMFs indica uma possível presença de grupos de ondas, mas
poderia também ser um indicativo de “surf beats”.
As características das frequências e amplitudes dessas duas IMFs, porém, indicam que elas representam
boa parte dos grupos de onda identificados através
da Wavelet (Figura 17D).Ao longo do registro destaca-se o intervalo de tempo entre 200s e 400s quando
ocorre a formação de grupos de onda com grande
energia, coincidindo com o intervalo de tempo em
que as duas IMFs apresentam maiores amplitudes.

Figura 13 - Elevação da superfície livre obtida pelo sensor
de pressão Infinity_WH, no ponto PT01,
das 08:30 de 12-05 às 10:26 de 14-05.

Aplicação dos três métodos de análise
Para a aplicação dos três métodos de análise, foi selecionado o registro medido pelo Infnity
WH no ponto PT01, no dia 13 de maio das 13:00 às
14:00 horas. Este registro foi dividido em 2 séries
temporais de 30 minutos cada. Para cada intervalo
de tempo, apresentam-se, da Figura 14 à Figura 16,
os resultados obtidos pelos três métodos.
Da análise dos espectros de Fourier (Figura
14), verifica-se que as características globais das duas
séries são similares, com o pico mais energético próximo à frequência de 0,1 Hz, indicando a presença
de ondulações (“swell”). Existe um segundo pico de
energia, próximo a 0,2 Hz, enquanto que no intervalo de 13:30 às 14:00, existe um terceiro pico próximo a 0,3 Hz; estes picos secundários poderiam ser
indicativos tanto da presença de vagas (“sea”), quanto de componentes de segunda ordem ou processos
não lineares após a rebentação.
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Figura 14 - Espectro de Fourier: (A) 13:00 às 13:30; (B) 13:30 às 14:00.

Figura 15 - Técnica de Wavelet para o registro de 13 de maio de 2010: a) das 13:00 às 13:30; b) das 13:30 às 14:00.

nenhuma anomalia nas duas IMFs. O espectro da
HHT (Figura 17C) não apresenta grandes amplitudes para o caso das duas IMFs analisadas; ocorre no
entanto uma significativa diminuição em suas frequências instantâneas, em especial próximo a 400s,
700s e 1400s. Tais eventos mais energéticos podem
estar associados à ocorrência momentânea de on-

No entanto, no intervalo entre 800 s e 1100 s, as
amplitudes são também elevadas, mas não se detectam valores significativos no gráfico da transformada
Wavelet. No intervalo entre 400s e 600s, as amplitudes são baixas, especialmente para a IMF 3. Entre
1200s e 1400s no registro da Wavelet, observam-se
eventos muito energéticos, embora não se detecte
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(A)

(B)

Figura 16 - Espectro de Hilbert: a) das 13:00 às 13:30 horas; b) das 13:30 às 14:00.
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(C)

(D)

(A)

(B)

Figura 17 - Comparação entre a IMF2 e a IMF3 entre 13:00 e 13:30 do dia 13 de maio de 2010: (A) amplitude da IMF 2;
(B) amplitude da IMF 3; (C) espectro de Hilbert para as duas IMFs; (D) transformada Wavelet do registro.

tado das funções ondaletas escolhidas. A resposta da
HHT foi a mais precisa, sendo possível identificar,
nos espectros de energia, todas as frequências presentes na série temporal. A identificação das não
linearidades também foi mais eficaz no caso da
HHT, que se manifesta como uma oscilação da frequência instantânea no espectro de Hilbert.
As mesmas técnicas foram aplicadas aos dados obtidos in situ na campanha de campo realizada
na praia da Cornélia, Costa da Caparica, Portugal,
de 11 a 15 de maio, no âmbito do projecto BRISA. A
HHT apresentou os melhores resultados, caracterizando tanto a formação de grupos de ondas, assim
como a presença de harmônicos de ordem superior.
Estes processos eram mascarados pelo espectro de
Fourier, o que confirma a necessidade de se desenvolverem novas técnicas de análise de registros de
ondas, especialmente dentro ou próximo da zona de
arrebentação.
Aplicações da HHT a dados vetoriais (velocidades) e à dinâmica de sedimentos encontram-se
em desenvolvimento e serão apresentadas futuramente na segunda e na terceira partes desta comunicação.

das de longo período, ou podem ser resultado de
interações não lineares, ou ainda a presença de surf
beats. Tal discussão será deixada para um futuro
trabalho.

CONCLUSÕES
Neste trabalho apresentaram-se três técnicas
para a análise de onda geradas por vento, nomeadamente a transformada de Fourier, a técnica de
Wavelet e a transformada de Hilbert-Huang (HHT).
As três técnicas foram aplicadas inicialmente
a séries temporais construídas analiticamente, com o
objetivo de indicar a capacidade de cada técnica em
identificar diferentes processos. Os resultados indicaram que as três técnicas possuem características
positivas e negativas distintas. O espectro de Fourier
não conseguiu identificar processos não-estacionários, ao contrário das técnicas de Wavelet e da HHT,
as quais foram construídas para identificá-los. A
técnica de Wavelet apresentou um espalhamento
artificial da energia ao longo de frequências, resul-
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1: Scalar Qquantities
ABSTRACT
This work presents a comparison among three data analysis techniques and their application to the study of
wind waves: Fourier spectrum, wavelet and Hilbert-Huang
Transform (HHT). Several examples are developed using
synthetic free surface elevation data, emphasizing nonstationary and non linear properties, and their respective
spectral analysis. In order to test the methodology, free surface elevation data measured during the second campaign
of the BRISA project (“BReaking waves and Induced SAnd
transport”) were analyzed.
Key-words: data analysis; Fourier spectrum; wavelets;
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RESUMO
Este trabalho tem o objetivo de apresentar uma comparação entre três técnicas de análise de dados vetoriais que utilizam como base a Transformada de Hilbert-Huang (HHT) e as técnicas tradicionais para caracterização da direcionalidade do estado de mar baseadas na análise espectral de Fourier, quando aplicadas ao estudo de ondas geradas por vento. Apresentam-se exemplos de séries sintéticas da velocidade orbital horizontal, destacando processos não lineares e não estacionários,
bem como a representação de cada processo através de análises espectrais. Como ilustração da potencialidade dos métodos
HHT, efetuam-se análises de séries temporais de velocidades medidas na segunda campanha de campo desenvolvida no
âmbito do projeto BRISA (“BReaking waves and Induced SAnd transport”), na Costa da Caparica, Portugal.
Palavras Chave: análise de dados vetoriais; espectro direcional de Fourier; transformada de Hilbert-Huang; interação não
linear onda-onda.

direcional de energia das ondas: bóia folha de trevo
(cloverleaf buoy)(New Scientist, 1965, p.267; Mitsuyasu et al., 1975), arranjos (arrays) de 4 ou mais sensores de elevação (Panicker e Borgman, 1970), DPG —
Differential Pressure Gauge (Bodge, 1982), bóias munidas de acelerômetros, tipo Waverider, correntômetros eletromagnéticos associados a sensores de
pressão, e, mais recentemente, os instrumentos acústicos, tipo PUV ou ADCP, que medem a pressão e
duas componentes de velocidade horizontal (onda e
corrente). Todos esses equipamentos são “pontuais”,
fornecem uma série temporal de parâmetros característicos do estado de mar e, através de correlações
espectrais, calcula-se a distribuição direcional da
energia a partir de hipóteses sobre a expressão matemática de tal distribuição. A utilização de radares
costeiros é sem dúvida a ferramenta mais nova e, ao
mesmo tempo, a única capaz de caracterizar espacialmente o estado de mar e até mesmo quantificar
uma corrente subjacente. Esta nova geração de equipamentos, ao contrário, baseia-se na correlação
espacial das medições de elevação da superfície livre
e certamente exigirão uma nova forma de apropriação das informações a fim de fornecer parâmetros
de uso para engenharia.

INTRODUÇÃO
A percepção da influência do ângulo de ataque das ondas sobre a dinâmica da zona de arrebentação remonta aos primeiros estudos de engenharia costeira. Empiricamente avaliava-se o transporte longitudinal ou a velocidade da corrente litorânea como uma função do ângulo de arrebentação.
Coube a Longuet-Higgins a introdução do conceito
de tensão de radiação, que permitiu explicitar teoricamente a expressão matemática da influência do
ângulo de incidência das ondas na formação da
corrente longitudinal.
As técnicas para medir com precisão o ângulo de incidência ou de propagação das ondas, no
entanto, demoraram a ser aprimorados. Observações visuais ou com auxílio de instrumentos óticos, a
partir de um ponto mais elevado em relação à praia,
sofriam de várias limitações: a precisão do equipamento (e do olho humano), a impossibilidade de
operação noturna, a reduzida faixa de variação do
ângulo das ondas ao chegar em águas rasas, entre
outras. Vários equipamentos foram então desenvolvidos com a capacidade de caracterizar o espectro
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Transformada de Hilbert-Huang (HHT) de modo a
aplicá-las a séries temporais de dados vetoriais.
Na seção 2 discutem-se os fundamentos teóricos da interação não linear de ondas que se propagam em diversas direções, com ênfase para a
composição de velocidades orbitais resultantes. Na
seção 3, investigam-se três técnicas de decomposição
empírica e aplicação da Transformada de Hilbert,
comparando-se os resultados com a metodologia
espectral adotada para tratamento de dados por
instrumento tipo PUV. Tais equipamentos fornecem
em geral direção principal e período de pico. Na
seção 4 discute-se a fragilidade do conceito de direção principal para estados de mar multi-direcionais,
não estacionários e não lineares. Finalmente, na
seção 5, as técnicas adaptativas tipo HHT serão aplicadas a dados medidos durante uma campanha de
campo efetuada na Costa da Caparica, Portugal, no
âmbito do projeto BRISA - “BReaking waves and Induced SAnd transport”, cujo objetivo é a análise da rebentação de ondas e sua influência no transporte de
sedimentos. Finaliza-se o artigo com a seção das
conclusões e os comentários motivadores para a
terceira e última parte desta série de artigos.

Este trabalho enfatizará os equipamentos tipo PUV e abordará criticamente a capacidade dessa
classe de equipamento em caracterizar corretamente a direção de propagação de um estado de mar
quando da presença de ondas fortemente não lineares, multidirecionais e não estacionárias.
É conhecimento corrente que a ocorrência
de ondas provenientes de diversas direções e com
períodos diferentes pode ocasionar situações não
estacionárias (não ergódicas) que resultam de interações não lineares entre as diversas componentes
fundamentais presentes (e.g. Mitsuyasu, 2002). Se
em segunda ordem na esbeltez da onda aparecem
grupos de onda forçados, em terceira ordem admitem-se tríades ressonantes, que produzem uma quarta freqüência que não estava presente originalmente
no estado de mar. Supondo que este trem de ondas,
complexo, se propagasse ao longo da plataforma
continental, numa região de profundidades variáveis, cada componente fundamental (primeira ordem) sofreria refração diferenciada, forçando a formação espacialmente variável de grupos de onda.
Como o efeito sobre a elevação é pequeno (segunda
ordem), e possivelmente também sobre a pressão e a
aceleração vertical, estes grupos teriam manifestação
restrita, quando muito poderiam ser identificados
incorretamente como componentes livres de primeira ordem com reduzida amplitude. No entanto, pode-se demonstrar teoricamente que a contribuição
sobre o campo de velocidades orbitais não seria tão
desprezível.
O espectro direcional de Fourier pressupõe
a superposição linear de um número infinito de
contribuições infinitesimais. Enquanto os harmônicos de uma frequência fundamental podem ser identificados, o mesmo não acontece com as interações entre componentes fundamentais num contexto direcional. Mais ainda, ao se construir o espectro
cruzado entre os sinais de velocidade horizontal e de
pressão, a fim de se caracterizar uma (única) direção de propagação, é evidente que tal procedimento
somente pode ser válido para o caso de uma onda,
de crista longa, que se propague numa única direção. O campo de velocidades orbitais horizontais,
resultante da superposição de ondas, com períodos
e direções diferentes, é um estado de mar caótico.
Face à impossibilidade de identificação correta do
sinal através da análise espectral, outros métodos
devem ser investigados.
Na Parte 1, Neves et al. (2011) discutiram
três métodos de análise de séries temporais constituídas por grandezas escalares. Nesta segunda parte,
procura-se estender as idéias fundamentais da

FUNDAMENTOS TEÓRICOS
As equações do movimento (1 a 4) em função do potencial de velocidade, são escritas como:

2  0, em - h  z  ,

(1)

 z  0, em z   h,

(2)

t  g  21 (  )  C, em z  (x, y, t),

(3)

t  x x  y  y  z , em z  (x, y, t),

(4)

onde  é a superfície livre, os índices ( )x, ( )y, ( )z e
( )t representam, respectivamente, as derivadas parciais no espaço x, y, z e no tempo t, h representa a
profundidade, C é a constante de Bernoulli e g é a
gravidade.
Variáveis adimensionais são introduzidas através das transformações
(x , y , z )  k(x, y , z),
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Nas equações (14) e (17), os termos em notação indicial envolvendo xm e xn indicam derivadas
espaciais em relação às três coordenadas x, y e z.
Superposição de ondas multi-direcionais:
superfície livre
Numa situação real de agitação marítima,
existe a presença de inúmeras ondas com diferentes
amplitudes, períodos e direções. A combinação
dessas ondas gera padrões extremamente complexos
e muitas vezes de difícil interpretação. Para exemplificar o aumento da complexidade apresenta-se aqui
a solução de  para a soma de I ondas de primeira e
de segunda ordem, com características distintas,
propagando-se em diferentes direções (equação 23
comparada com equação 25). As equações (18) a
(23) representam a soma ou subtração das fases  de
duas ondas i e j :

(9)

(tt1)  (z1)  0, em z  0,

m

 (x1) (x1) (x1) x

Primeira ordem:

(10)

1
2

m

(1) 2

 2(1)

Obtém-se então uma hierarquia de equações diferenciais, ordenadas pela esbeltez da onda,
cujas três primeiras ordens são mostradas a seguir:

(z1)  0, em z  h,



 2(x1) (x2) t  2(x2) (x1) t 

(8)

2 (1)  0, em - h  z  ,



1)
2)
(tt3)  (z3)  c3  (ttz
 (zz1) (2)  (ttz
 (zz2) (1)

onde a=H/2 é a amplitude da onda (metade da
altura, H) e k=2/L é o número de onda, sendo L o
comprimento da onda. Reescrevendo as equações
governantes e condições de contorno nessas variáveis e expandindo as condições de contorno na
superfície livre em torno de z=0, Stokes (1947) propôs uma expansão em série de potências de um
parâmetro de perturbação, a esbeltez da onda
=ka=O(H/L), para obter soluções aproximadas do
potencial de velocidades (), da superfície livre ()
e da constante de Bernoulli (C). Assim, escreve-se,
respectivamente,

 i  k i x cos  i  k i y sen  i   i t   i

(18)

 ij   i   j 

Segunda ordem:

 (k i x cos  i  k j x cos  j )  (k i y sen  i  k j y sen  j ) 

 

  ij t   ij



2 (2)

 0, em - h  z  ,

(12)

(z2)  0, em z  h,



(19)

(13)



1)
(tt2)  (z2)  c2  (ttz
 (zz1) (1)  2(x1) (x1) t ,
m

m

em z  0,





k ij  k i  k j 
 (k i x cos  i  k j x cos  j )2  (k i y sen  i  k j y sen  j )2

(14)

(20)


Terceira ordem:

 ij   i   j ,

2 (3)  0, em - h  z  ,

(15)

(z3)  0, em z  h,

(16)



 ij   i   j .

(21)

onde k* designa o vetor número de onda, k* o módulo deste vetor, * é a frequência angular, * é a
direção de propagação e  é um valor de fase constante. Nas equações anteriores os índices i e j indicam as ondas primárias, os termos que apresentam
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Figura 1 - Velocidades horizontais resultantes da superposição de 3 ondas primárias
(amplitude, período e direção indicados na Tabela 1).

( )± são resultado da interação em segunda ordem
entre as ondas primárias.
Em primeira ordem, as soluções para o potencial de velocidades e para a elevação da superfície livre são dadas pelas expressões, respectivamente,
(1)(x, y, t)  

I

g coshk i z  h 
sen i
cosh k i h

 a i i
i 1

(1)(x, y, t)  

Tabela 2 - Propriedades da interação aditiva e subtrativa
(Caso 1).
onda
A1+A2
A2+A3
A3+A1
A1-A2
A2-A3
A3-A1

(22)

I

 a i cos  i

Tabela 1 - Propriedades das ondas primárias em 14m de
profundidade (Caso 1).

A1
A2
A3

período
(s)
5
8
15

direção
(°)
50
57
46
30
69
43

comprimento
(m)
24
48
29
71
136
49

Em segunda ordem, a solução para o potencial de velocidades (equação 24) inclui uma parcela
de auto-interação, semelhante àquela obtida pela
teoria de Stokes, uma segunda parcela denominada
de interação aditiva, que se propaga na direção da
soma dos vetores número de onda somados dois a
dois, e uma terceira parcela denominada de interação subtrativa, que se propaga na direção dos vetores
número de onda subtraídos dois a dois. É interessante observar que as parcelas de interação subtrativa e aditiva possuem uma escala de decaimento na
direção vertical proporcional ao módulo do vetor
soma (ou subtração), dois a dois, dos vetores número de onda das ondas primárias. Isto está exemplificado na Figura 2, que representa três vetores número de onda. Dependendo das diferenças de direção
e dos módulos desses vetores, percebe-se que o decaimento vertical (equação 24) do potencial de velocidades pode ser muito pequeno. Isto significa que,
mesmo próximo ao fundo, a velocidade de segunda
ordem pode assumir um valor significativo o suficiente para afetar as tensões no fundo (transporte de
sedimentos) ou induzir vibrações de estruturas em
períodos mais longos devido às interações subtrativas.

Mesmo quando se considera apenas a superposição linear de dois ou três trens de ondas em
segunda ordem, o campo de velocidades resultante
já é suficientemente complexo, como se pode observar na Figura 1 que representa a hodógrafa do campo de velocidades horizontais resultante da superposição das ondas indicadas na Tabela 1. Surgem órbitas e ciclos, ora as velocidades giram num sentido,
ora em outro, ou seja, forma-se um padrão aparentemente caótico. Na hipótese de ocorrer uma quantidade maior de ondas fundamentais, como é o caso
da ocorrência simultânea de vagas (sea) e ondulações (swell), o padrão torna-se evidentemente caótico, já em primeira ordem.

amplitude
(m)
1,0
1,0
1,0

período
(s)
3,1
5,2
3,8
13
17
7,5

(23)

i 1

onda

amplitude
(m)
0,094
0,228
0,131
-0,051
-0,173
-0,106

direção
(°)
0
30
320

comprimento
(m)
38
80
168
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(27)

Figura 3 - Condições de ressonância (Phillips, 1960).

A formação de grupos de onda no caso da
interação multi-direcional difere bastante do que
ocorre no caso de ondas unidirecionais. As envoltórias deslocam-se no espaço, nas direções coincidentes com o vetor adição e com o vetor subtração dos
vetores número de onda das componentes fundamentais. Como cada componente fundamental refrata-se de maneira diferenciada, a observação em
pontos isolados, em profundidades distintas, pode
resultar em características espectrais bem diferentes,
dificultando correlacionar os respectivos estados de
mar.

Figura 2 - Representação dos vetores número de onda
associados às interações aditivas (A) e subtrativas (B).
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(A)

(B)

Figura 4 - Representação espacial da superfície livre para a interação entre as 3 ondas primárias
indicadas na Tabela 1. (A) adição linear; (B) segunda ordem.

(A)

(B)

Figura 5 - Séries temporais sintéticas: (A) hodógrafa para superposição linear e não linear;
(B) representação temporal para superposição não linear.

um estado “caótico” de ondas com períodos mais
curtos. Este tipo de fenômeno somente pode ser
explicado ao se considerar a interação de três ondas,
com períodos e direções de propagação que satisfazem as relações entre si,

Na equação (25) é possível identificar o surgimento de componentes resultantes da interação
entre as ondas primárias. Cabe aqui ressaltar que as
componentes da interação em segunda ordem são
ondas forçadas, ou seja, não respeitam a respectiva
relação de dispersão. As frequências das componentes da interação em segunda ordem são iguais à soma ou à diferença das frequências das ondas primárias (equação 20), já os respectivos comprimentos e
direções de propagação são função do módulo da
soma ou diferença das duas ondas primárias, ou seja, o comprimento da onda está associado ao ângulo
de incidência das ondas (equação 19). Portanto,
uma alteração apenas na direcção das duas ondas de
primeira ordem altera completamente as componentes de interação aditiva e subtrativa (Figura 4).
Em terceira ordem, os termos cúbicos (indicados na equação 17) podem dar origem a condições ressonantes entre três componentes fundamentais. Tal possibilidade foi proposta originalmente
por Phillips (1960) buscando explicar a formação de
trens de ondas com períodos mais longos a partir de

1   2   3   4  0, k 1  k 2  k 3  k 4  0 .

(28)

As condições indicadas pela equação (28)
são satisfeitas, em águas profundas, quando os vetores número de onda, representados graficamente na
Figura 3 como AC, AC’, CB e C’B, posicionam-se nas
curvas indicadas, que representam o lugar geométrico dos vetores número de onda associados a tríade de ondas ressonantes.
Superposição de ondas multi-direcionais:
velocidade horizontal
Ao investigar o campo de velocidades resultante da superposição das ondas, verifica-se a importância das parcelas não lineares associadas às parce-
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las subtrativa (baixa freqüência) e aditiva (alta frequência). A Figura 5 ilustra estes efeitos.
Percebe-se como a análise independente das
componentes horizontais U e V não fornece o mesmo padrão complexo que é observado através da
representação hodógrafa. A Figura 6 mostra como a
análise espectral separada de cada componente da
velocidade orbital é incapaz de descrever a complexidade mostrada na Figura 5A.
Da análise dos espectros de Fourier (Figura
6) é impossível inferir a não estacionariedade do
processo ou a direção principal de propagação;
tampouco pode-se determinar a magnitude e direção de uma velocidade para projeto.

onde SXY representa o espectro cruzado (ou autoespectro) entre as variáveis X e Y, que podem representar a pressão (p), a componente U da velocidade
horizontal ou a componente V. O espectro direcional S(,) é definido como
S (, )  S() D(, )

onde  é a freqüência angular,  é a direção e a
função de espalhamento espectral, D(,), é expressa de modo aproximado como

1 1
  a1 cos   b1 sen  
 2
 a 2 cos 2  b2 sen 2

D(, ) 

(B)

(A)

MÉTODOS USUAIS DE ANÁLISE DE DADOS
Análise espectral de Fourier

EMD aplicada a séries bi-dimensionais

A análise espectral de Fourier aplicada a dados de equipamentos tipo PUV foi desenvolvida com
o propósito de estabelecer o espectro direcional
associado ao estado de mar, a fim de identificar a
direção de propagação além de outras propriedades
de período e altura. O cálculo da direção principal
baseia-se na determinação dos espectros cruzados
entre cada componente da velocidade horizontal e a
pressão, de acordo com os estudos teóricos de Longuet-Higgins (e.g. Trageser e Elwany, 1990).

S pp SUU  S VV 

1
2

S
 S VV
a 2  UU
S UU  S VV

,
,

b1 

No primeiro artigo desta série (Neves et al.
2011), apresentou-se a formulação clássica da Transformada de Hilbert-Huang, que é aplicável a séries
temporais de dados escalares com objetivo analisar
processos não lineares e não estacionários. A HHT
consiste numa decomposição em modos oscilatórios
empíricos (EMD — “empirical mode decomposition”) do registro temporal, obtendo um conjunto de
funções intrínsecas ao sistema (IMF — “intrinsic mode function”), às quais aplica-se a transformada de
Hilbert. Esta técnica fornece informações sobre as
frequências e amplitudes instantâneas, de cada IMF,
ao longo do tempo. O conjunto das frequências e
amplitudes instantâneas, para todas as IMF, gera o
espectro de Hilbert, o qual permite identificar processos não estacionários e não lineares.

S pV

S pp SUU  S VV 

b2 

(32)

Apesar da sua ampla utilização e de ser válida para condições de ondulação, a transformada de
Fourier tem algumas restrições. Para a representação de uma série temporal através de uma expansão
em série de Fourier é necessário que o sistema seja
linear e estacionário (ergódico). Por ser um método
que trata das características globais das séries (decomposição da série em senos e cossenos com fases
constantes ao longo de toda a série), é impossível
obter informações relacionadas com a não estacionariedade de um determinado processo.

Figura 6 - Espectro das componentes horizontais
de velocidade: (A) Velocidade U; (B) Velocidade V.

S pU

(31)

A direção média de propagação  é então
obtida pela relação:
 ()  arctan( a 1 b1)

a1 

(30)

1
2

S UV
S UU  S VV
(29)
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O processo de peneiramento (sifting) é um
dos conceitos fundamentais da HHT que, no entanto, não pode ser imediatamente estendido a dados
vetoriais, posto que não faz sentido determinar máximo e mínimo de vetores. Moura (2010) apresenta
detalhadamente as várias opções de análise de dados
vetoriais.
Com a intenção de identificar e separar
componentes com frequências de rotação positivas e
negativas, Tanaka e Mandic (2006) propuseram a
decomposição do sinal complexo em dois sinais
analíticos, um compondo frequências positivas e
outro frequências negativas, cada qual associada a
diferentes sentidos de rotação. Inicialmente o método segue a mesma idéia do Espectro Rotatório
(Gonella 1972) onde as velocidades decompostas
em série de Fourier (equações 33 e 34), anu, bnu, anv ,
bnv são os coeficientes de Fourier de U e V, respectivamente:
U   a n u cos(n u t)  b n u sen(n u t)

po é uma grande ferramenta para analisar vários
fenômenos físicos, como por exemplo correntes
oceânicas, vórtices, ondas de plataforma, ondas internas, entre outras, que sofrem influência da rotação da Terra. Tal fato porém não ocorre com as
ondas curtas geradas por vento, pois sua dinâmica
não é afetada pelo efeito de Coriolis. Se houver
apenas uma onda se propagando, as velocidades
horizontais U e V estarão em fase. Os padrões que
surgem da interação de diferentes ondas variam de
acordo com as características das ondas incidentes.
Mesmo em situações onde ocorre a formação de
elipses, por exemplo em grupo de ondas, ao longo
do tempo os sentidos de rotação se alternam (Figura
7). Sendo assim, para esse caso, identificar sentidos
de rotação não propicia obter informações direcionais. Por esse motivo essa técnica não será aplicada
aos casos investigados nesse trabalho.

(33)

nu

V   a n v cos(n v t)  b n v sen(n v t)

(34)

nv

As velocidades U e V podem ser representadas na forma complexa, supondo que a série possa
ser decomposta em uma soma de componentes com
frequências angulares positivas + e negativas -:

U  iV  u   e i  t  u   e  i  t .

Figura 7 - Série temporal das velocidade U e V para a
superposição linear de duas ondas do caso 2 (Tabela 3),
com períodos de 10,2 e 10,6 s. Em azul, sentido de
rotações anti-horário e, em vermelho, sentido horário.

(35)

A partir dessa relação dividem-se as componentes positivas e negativas:
u



 



(36)



 



(37)

1
i
 a nu  bn v  a n v  bnu
2
2

u  

1
i
a nu  bn v  a n v  bnu
2
2

Rilling et al. (2007) propuseram um método
adaptativo baseado na idéia de separar uma série de
dados complexa em rotações mais rápidas e mais
lentas. O método consiste em projetar o sinal bidimensional (U,V) em diferentes direções (Uj,Vj)
(Figura 8) e, separadamente em cada projeção,
aplicar a EMD tradicional. Somando as envoltórias
geradas pela interpolação spline, forma-se uma envoltória tridimensional, onde a linha central é uma
IMF a qual possui parte real e imaginária, como no
exemplo da Figura 8B.
Como o método é aplicado a uma série de
dados complexa os modos empíricos possuem característica relacionadas às duas componentes vetoriais,
proporcionando uma análise acoplada do sinal.

onde i   1
Aplicando a transformada inversa de Fourier em u+ e u- é possível recompor duas séries temporais com as frequências positivas e negativas separadas. Com as séries recompostas, aplica-se a EMD
univariada individualmente e, para cada IMF, aplicase a transformada de Hilbert.
A possibilidade de identificar os sentidos de
rotação de diferentes frequências ao longo do tem-
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Como os aparelhos tipo PUV assimilam um
sinal com três componentes ao longo do tempo e
como se sabe que a ocorrência de ondas de gravidade multi-direcionais provoca padrões aparentemente caóticos tanto nas velocidades como na pressão
(elevação), torna-se interessante utilizar a EMDtri
para analisar aquelas três grandezas de forma acoplada.
Na seção seguinte serão apresentados exemplos da aplicação da HHT para séries temporais
sintéticas de elevação e velocidades horizontais U e
V através da utilização da EMDtri.

EMD aplicada a séries tri-dimensionais

Mais recentemente o conceito da projeção
de um sinal complexo em diferentes planos foi expandido para séries vetoriais com três dimensões,
onde os valores da média local e as envoltórias são
obtidos através da projeção do sinal em três direções
ortogonais (Rehman e Mandic, 2010).
(A)

(B)

APLICAÇÃO A DADOS SINTÉTICOS
Nesta seção são propostos dois casos gerados através de um algorítmo desenvolvido para calcular a superposição não linear de três ondas em
segunda ordem, com as respectivas interações ondaonda. O primeiro baseia-se nas condições indicadas
na Tabela 1; o segundo caso utiliza as condições
apresentadas nas Tabelas 3 e 4.

Figura 8 - (A) Decomposição do vetor em diferentes
orientações (Uj,Vj). (B) Envoltória tridimensional
(Riling et al. 2007).

Tabela 3 - Propriedades das ondas primárias em 10m de
profundidade (Caso 2).

O processo de peneiramento, denominado
neste trabalho como EMDtri, é feito em quatro dimensões, constituindo um quatérnio. O conceito de
quatérnio foi desenvolvido por Hamilton, de modo
a estender a um espaço de quatro dimensões a estrutura algébrica de um corpo (como o dos reais e o
dos números complexos), porém não comutativo.
Assim, se dois quatérnios p e q são representados
por

onda
A1
A2
A3

onda
A1+A2
A2+A3
A3+A1
A1-A2
A2-A3
A3-A1

seu produto será dado pela expressão:
pq  p1q 1  p 2 q 2  p 3 q 3  p 4 q 4  

 p1q 2  p 2 q 1  p 3 q 4  p 4 q 3  i 

 p1q 4  p 4 q 1  p 2 q 3  p 3 q 2  k

período
(s)
10
10,2
10,6

direção
(°)
0
30
320

comprimento
(m)
92,4
94,5
98,7

Tabela 4 - Propriedades da interação aditiva e subtrativa
(Caso 2).

p  p1  p 2 i  p 3 j  p 4 k e q  q 1  q 2 i  q 3 j  q 4 k
(38)

 p1q 3  p 3 q 1  p 4 q 2  p 2 q 4  j 

amplitude
(m)
1,0
1,0
1,0

amplitude
(m)
-0,345
-0,215
-0,163
0,0301
0,0251
0,0011

período
(s)
5,05
5,20
5,15
510
270,3
176,67

direção
(°)
14,83
-4,13
-19,31
-72,58
83,22
64,81

comprimento
(m)
48,4
58,9
50,8
180,3
84,1
138,9

(39)
Estes dois casos demonstram duas situações
distintas. No primeiro caso, o conjunto de ondas
apresenta relativa diferença entre frequências, sendo assim uma situação menos propícia â formação
de grupos. Outra característica é que as ondas de
interação subtrativa não possuem períodos muito
longos (Tabela 2). No segundo caso, o conjunto de

onde i , j e k correspondem aos quatérnios, tais que
i2 = j2 = k2 = -1 e ij = -ji. O resultado são IMFs com
quatro dimensões (três espaciais e uma temporal),
ou “IMF quatérnio pura”.
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ondas possui uma diferença de período muito menor, sendo assim uma situação propícia à formação
de grupos de ondas, ocorrendo também ondas de
longo período como resultado das interações subtrativas (Tabela 4).
A partir desses dois casos, é possível destacar
diferentes características do método HHT, em especial da decomposição empírica (EMD), como por
exemplo, o comportamento dos modos empíricos
extraídos de uma série temporal com ou sem a presença de grupos de onda.
Observando o espectro de Hilbert para as
IMFs do primeiro caso (Figura 10), nota-se que as
três ondas primárias estão bem representadas tanto
no espectro da elevação como nos espectros das
velocidades U e V. No caso da velocidade U, ainda é
possível identificar na IMF com frequência próxima
a 0,12Hz (8 s) uma modulação na amplitude do
sinal, o que realmente é bem marcado no registro
de velocidade U (Figura 9). Essa característica indica que a IMF é composta não apenas pela onda primária de 8s mas também por outras ondas. No espectro de Hilbert para as IMFs da velocidade V observa-se que não existe uma componente marcante
na frequência da onda primária de 5 s, o que se deve
ao fato dela obter apenas componente de velocidade U.
Analisando o espectro direcional para este
caso observa-se que as três ondas não ficam claramente representadas (Figura 11), sendo a direção
principal calculada pelo equipamento igual a 358º.
A Figura 12A mostra a coerência do sinal extraído
através da EMDtri, onde cada IMF representa significativamente cada uma das três ondas primárias.
Pode-se observar que, apenas observando a resposta
da EMDtri para as velocidades horizontais, é possível
identificar as direções de propação das ondas em
primeira ordem.

Figura 10 - Caso 1: Espectro de Hilbert para as IMFs de:
(A) elevação; (B) velocidade U; e (C) velocidade V.

Figura 11 - Caso 1: Espectro de direcional.
(A)

(B)

(A)

(B)

(C)
Figura 12 - Caso 1: IMFs correspondentes às frequências
das três ondas primárias e respectivos espectros
direcionais. (A) hodógrafa das velocidades horizontais.
(B) Espectros direcionais das IMFs.
Figura 9 - Caso 1: Séries temporais de elevação,
de velocidade U e de velocidade V.
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ra as velocidades U e V, as componentes são apresentadas de forma crescente em relação ao seu período. Com exceção da segunda IMF apresentada na
Figura 15A, onde além de ocorrer defasagem próxima a 90º entre a componente de interação (na
figura essa componente está amplificada em 10 vezes seu valor) e a IMF. Esta última ainda superestima
a amplitude do sinal.

Outra abordagem interresante é aplicar a
análise direcional de Fourier sobre as IMFs em separado. A Figura 12B reforça a idéia de que a EMDtri
seja capaz de extrair corretamente as diferentes
componentes, tanto a elevação como as velocidades
horizontais. Através desses espectros direcionais em
separado é possível uma melhor identificação das
ondas e suas respectivas direções de propagação.
Para cada espectro obteve-se uma direção principal,
respectivamente 0º, 25º e 322º, representando a
direção principal de cada IMF.
Para o segundo caso, a resposta da EMD é
diferente. Devido à proximidade das freqüências
entre as ondas primárias, o método identifica o grupo de ondas, formado por estas, em apenas uma
IMF. Esse resultado pode ser observado através do
espectro de Hilbert das IMFs na Figura 14. Para este
caso, a IMF com frequência próxima a 0,1 Hz representa a resposta do grupo de ondas na elevação, U e
V, respectivamente. Através da variação de cor nos
espectros, detecta-se a não estacionariedade na amplitude do sinal e seus diferentes padrões temporais,
especialmente em V.
Existe também uma componente com significativa amplitude próximo à frequência de 0,2 Hz.
Tal componente pode ser associada às autointerações e interações aditivas das três ondas primárias, pois todas possuem períodos próximos (Tabela 4).

(A)

(B)

(C)

Figura 14 - Espectro de Hilbert para as IMFs de:
(A) elevação; (B) velocidade U; e (C) velocidade V.

APLICAÇÃO A DADOS DE PUV
OBTIDOS NA COSTA DA CAPARICA
Para exemplificar a aplicação da HHT para
análise de séries temporais de dados vetoriais, utilizaram-se as medições obtidas na segunda campanha
de campo efetuada na Costa da Caparica, próximo
da cidade de Lisboa, Portugal, no âmbito do Projeto
BRISA (Fortes et al. 2010). Esta campanha, de 11 a
15 de maio de 2010, envolveu a coleta de informações sobre topografia, batimetria, agitação marítima,
hidrodinâmica e sedimentos da zona em estudo.
Foi selecionado um registro de 15 minutos
obtidos de um sensor de pressão do tipo Infinity e
de um correntômetro eletromagnético, instalados
em uma das estruturas dispostas ao longo do perfil
perpendicular à linha de costa (Neves et al. 2011).
Os dois equipamentos foram sincronizados e a taxa
de aquisição de dados foi de 10 Hz. Os valores de
pressão foram transformados em elevação da superfície livre supondo uma distribuição hidrostática de
pressão. O correntômetro foi orientado de forma
que U e V representassem, respectivamente, as velocidades perpendicular e paralela à linha de costa.

Figura 13 - Séries temporais de elevação, de velocidade
U e de velocidade V.

Além da identificação dos grupos de onda,
através da EMDtri é possível identificar as diferentes
ondas longas formadas da interação subtrativa, como se observa na Figura 15, onde é apresentada uma comparação entre as IMFs e as componentes de
interação subtrativa. Tanto para elevação, como pa-

167

Aplicação da Transformada de Hilbert-Huang para Caracterização da Dinâmica Costeira – Parte 2: Grandezas Veoriais

pos de ondas, comportamento esse que não é possível de ser analisado através do espectro de Fourier.
Apesar de, na banda de frequência de ondas
de gravidade geradas por vento, o espectro de U ser
consideravelmente mais energético quando comparado ao espectro de V (inferindo que as ondas possuem uma direção de propagação aproximadamente
perpendicular à linha de costa), o mesmo não ocorre com as baixas frequências, onde ambas oscilações
são da mesma ordem de grandeza. A Figura 18 apresenta um conjunto de IMFs de baixa frequência
para as velocidades U e V e os respectivos resíduos.
O resíduo negativo da componente V indica a presença de uma corrente longitudinal.

(A)
T=176s

T=270s

T=510s

(B)
T=176s

T=270s

T=510s

(A)

(C)
T=176s

(B)
T=270s

T=510s

(C)

Figura 15 - Caso 2: Comparação entre as IMFs de longo
período e as respectivas componentes de interação subtrativa: (A) da elevação; (B) velocidade U; (C) velocidade V.
Figura 16 - Espectro de Hilbert para algumas da IMFs
obtidas da série temporal de (A) elevação, (B) U e (C) V.

Através da aplicação da EMDtri sobre as séries temporais de elevação, U e V foi obtido um
conjunto de 13 IMFs cujo espectro de Hilbert, para
o conjunto, é apresentado na Figura 16. Apesar das
IMFs apresentarem variações de frequências, observa-se uma separação, em termos de freqüência, entre as IMFs.
A comparação entre o resultado da HHT e
o espectro de Fourier para as três séries temporais
(Figura 17) mostra que as frequências das IMFs em
destaque oscilam próximo às frequências mais energéticas no espectro de Fourier (aproximadamente
0,3 Hz, 0,2 Hz e 0,1 Hz). Uma característica comum
às três séries é a diminuição da amplitude da variação da frequência no caso das IMFs com oscilações
mais longas.
A IMF que representa frequências próximas
a 0,1 Hz é a mais energética e sofre pouca alteração
de frequência ao longo do tempo, no entanto observa-se que existe grande variação no comportamento da amplitude, indicando a ocorrência de gru-

(A)

(B)

(C)

Figura 17 - Espectros de Fourier para: (A) elevação; (B)
velocidade U; e (C) velocidade V.

Na terceira e última parte deste conjunto de
comunicações será apresentada uma análise aprofundada dos dados de PUV coletados durante a
campanha do projeto BRISA. Além da ocorrência de
grupos de ondas e seu efeitos na morfodinâmica, é
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am às componentes direcionais do trem de ondas.
Em situações quando a diferença entre as freqüências fosse pequena, embora houvesse grande variação de direção, o método conseguiu também identificar os grupos de onda associados às composições
subtrativas entre as componentes fundamentais.
Quanto à análise dos dados de PUV obtidos
na campanha do projeto BRISA, foi evidente que a
HHT permitiu a caracterização do comportamento
oscilatório tanto das amplitudes como das frequências das IMFs.
Uma análise aprofundada dos dados de
PUV coletados durante a campanha do projeto BRISA constitui trabalho em desenvolvimento. Além da
ocorrência de grupos de ondas e seu efeitos na morfodinâmica, pretende-se também uma análise de
ondas de infra-gravidade através da aplicação da
HHT para diferentes PUVs ditribuídos ao longo do
perfil da praia onde foram feitas as coletas. Esse
trabalho investigará possíveis correlações entre as
IMFs de longo período que ocorrem nos diferentes
sensores.

proposta também uma análise de ondas de infra-gravidade através da aplicação da HHT para diferentes
PUVs ditribuídos ao longo do perfil da praia onde
foram feitas as coletas. Esse trabalho investigará
possíveis correlações entre as IMFs de longo período
que ocorrem nos diferentes sensores.

(A)

(B)

(C)

Figura 18 - (A) e (B) comparação entre IMFs,
(C) comparação entre os resíduos. Azul componentes
de U e em vermelho componentes de V.
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RESUMO
Um dos principais obstáculos enfrentados pela Engenharia Hidrológica é estimação de variáveis necessárias à adequada gestão dos recursos hídricos em bacias hidrográficas desprovidas de monitoramento fluviométrico sistemático. Com
intuito de contornar este problema, técnicas de transposição de informações, tais como a regionalização hidrológica, têm sido
amplamente empregadas. No presente artigo, descreve-se a construção de modelos regionais para curvas de permanência de
rios perenes, intermitentes e efêmeros. Preconiza-se para esse fim o emprego da distribuição de probabilidades Burr XII estendida, a qual apresenta grande flexibilidade e aderência aos dados empíricos, sendo capaz de representar de maneira acurada
os extremos das curvas de permanência. Os modelos regionais foram construídos para duas regiões de estudos, nos estados de
Minas Gerais e Ceará, contemplado assim cursos d’água perenes, intermitentes e efêmeros. A análise de desempenho mostrou
que, de modo geral, os modelos propostos são adequados à síntese de curvas de permanência em locais desprovidos de monitoramento, com certas ressalvas pertinentes às aplicações em rios intermitentes e efêmeros.
Palavras chave: regionalização, curva de permanência, distribuição de probabilidades Burr XII extendida

ção indireta de modelos chuva-vazão (Pinheiro e
Naghettini, 2010).
A construção de curvas de permanência de
vazões pode ser realizada segundo duas abordagens.
Na primeira, todos os dados do período de observação são utilizados. A curva assim obtida é denominada curva de longo termo e comumente denotada
por FDC (do inglês “flow duration curve”). Na segunda abordagem, as curvas são construídas para cada
civil ou hidrológico, gerando as chamadas curvas de
permanência anuais, ou AFDC (do inglês “annual
flow duration curve”).
A interpretação probabilística das curvas de
longo termo é restrita ao período utilizado em sua
construção e sua utilização é recomendada quando
este período é suficientemente longo para caracterizar a distribuição limite das vazões. Apesar destas
limitações, as FDC’s podem ser utilizadas para preenchimento de falhas e geração de séries de vazão
em bacias desprovidas de monitoramento (Hughes e
Smakhtin, 1996 ).
O uso das curvas anuais vem crescendo,
uma vez que a estas pode ser conferido um tratamento estatístico convencional: a variabilidade interanual entre as curvas pode ser avaliada, bem como
tempos de retorno podem ser atribuídos às mesmas.
Além disso, pode-se construir a curva anual media-

INTRODUÇÃO
As curvas de permanência representam a relação entre a magnitude e a freqüência de vazões em
um curso d’água, associando a cada valor de descarga o percentual do tempo em que a mesma foi igualada ou excedida ao longo de um dado período de
observação. De maneira alternativa, pode-se entender a curva de permanência de vazões como o complemento da função acumulada de probabilidade
das vazões.
As curvas de permanência sintetizam de
maneira simples o regime hidrológico de uma bacia
hidrográfica. Sua forma e declividade expressam a
variabilidade das vazões e são determinadas por
características físicas, climáticas, morfológicas e de
cobertura vegetal da bacia em questão. A área sob a
FDC corresponde ao volume de escoamento total,
ao fim do período de observações.
Diversas são as aplicações das curvas de
permanência de vazões na Engenharia de Recursos
Hídricos. Dentre elas, destacam-se: estudos de disponibilidade hídrica, avaliações de aproveitamento
hidrelétrico e operação de reservatórios, projetos de
irrigação, estudos de qualidade das águas e calibra-
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na, característica de um ano hidrológico típico e
não afetada por extremos.
Independentemente da abordagem utilizada, a construção das curvas de permanência consiste
na ordenação crescente das vazões e atribuição de
probabilidades de superação às mesmas. Diversos
estimadores podem ser empregados para este fim,
como mostrou o trabalho de Vogel e Fennessey
(1994). O mais usual deles é baseado na posição de
plotagem de Weibull, que expressa as permanências
da seguinte maneira:
pi 

i
n 1

cebida sobre um período de tempo fixo para o cálculo das permanências, é inadequado em decorrência das descontinuidades relacionadas às vazões
nulas.
Diversas técnicas têm sido sugeridas para
contornar este inconveniente. Haan (1977) propôs
a utilização do teorema da probabilidade total, o
qual estabelece que a probabilidade de ocorrência
de um evento A, pertencente ao espaço amostral S,
e constituído pela união de k eventos B i mútua e
coletivamente excludentes, é dada por

 

k
PA    P B i P A B i
i 1

(1)

na qual i denota o número de ordem das vazões e n
o número total de dados utilizados.
Neste artigo, faz-se a proposta de construção
de modelos regionais de curvas de permanência de
vazões (FDCs), concebidos com a generalidade exigida para representar regimes hidrológicos de rios
perenes e intermitentes. Os modelos têm como base
o complemento da função acumulada de probabilidades Burr XII estendida, cuja forma paramétrica
lhe confere grande flexibilidade e capacidade de
aderência aos dados empíricos. Os modelos regionais foram aplicados a distintas regiões de estudo,
nos estados de Minas Gerais e Ceará, contemplando
cursos d’água perenes, intermitentes e efêmeros,
com resultados promissores e coerentes com a síntese de FDC’s em locais desprovidos de monitoramento.
Este artigo é organizado em seis seções adicionais a esta introdução, nas quais são apresentadas
as particularidades relativas às FDCs de rios intermitentes e efêmeros, seguidas da descrição formal da
distribuição Burr XII estendida. Na seqüência, faz-se
a apresentação dos fundamentos empregados na
construção dos modelos regionais, seguida da descrição das aplicações pertinentes às distintas regiões
de estudo. Por fim, na última seção, apresenta-se
uma breve discussão dos resultados aqui obtidos,
com as principais conclusões do presente estudo.



(2)

No caso das descargas em um dado curso
d’água, o espaço amostral é constituído por vazões
nulas e não nulas. Aplicando-se o teorema da probabilidade total a esta situação, tem-se:
P(Q>q)=P(Q>q/Q=0)P(Q=0)+P(q>q/Q>0)P(Q>0)
(3)
Entretanto, como P(Q>q/Q=0)=0, segue-se que
P(Q>q)= P(Q>q/Q>0)P(Q>0)

(4)

Considerando-se a FDC como o complemento em relação a 1 da função acumulada de probabilidades, pode-se expressar a equação 4 da seguinte forma:

*
pi   p i PQ  0 

(5)

na qual p*(i) corresponde às permanências do conjunto de vazões não nulas enquanto p(i) se refere ao
conjunto de todas as vazões. A equação 5 mostra
que o termo P(Q>0) atua uma como correção das
permanências associadas ao conjunto de vazões não
nulas.

A UTILIZAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO
BURR XII ESTENDIDA NA MODELAÇÃO
DE CURVAS DE PERMANÊNCIA DE VAZÕES

MODELAÇÃO DE CURVAS DE
PERMANÊNCIA DE RIOS INTERMITENTES
E EFÊMEROS COM O TEOREMA
DA PROBABILIDADE TOTAL

Neste artigo, preconiza-se a utilização da
distribuição Burr XII estendida na modelação das
FDC’s. Essa distribuição, em sua forma estendida, foi
introduzida por Shao (2004), como uma alternativa,

A modelação convencional de curvas de
permanência de rios intermitentes e efêmeros, con-
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de ajuste mais flexível, à forma original proposta por
Burr (1942). A opção por essa distribuição foi baseada em 3 considerações: (1) é um modelo paramétrico que pode exibir uma ampla variedade de valores de assimetria e curtose, o que lhe confere grande
flexibilidade de forma; (2) os modelos de FDCs para
rios perenes, intermitentes e efêmeros podem ser
acomodados na mesma formulação matemática; e
(3) os parâmetros da distribuição possuem relações
com certas características físicas, climáticas e morfológicas das bacias hidrográficas em estudo. A distribuição foi utilizada com sucesso na modelação pontual de curvas de permanência em bacias australianas (Shao, 2009).
Os modelos de FDCs ajustados pela distribuição Burr XII estendida podem ser postos na forma



β





Q p  λ 1  p τ 

Q p  λ  ln p τ 

 β , para β  0

α

OS MODELOS REGIONAIS PARA FDCs
Estimação de parâmetros da distribuição
Os parâmetros da distribuição Burr XII estendida foram estimados por dois métodos: o de
máxima verossimilhança e o dos momentos-L. A
qualidade do ajuste para cada um deste destes métodos foi aferida por um conjunto de indicadores,
como o coeficiente de correlação linear entre vazões
simuladas e observadas, o critério Nash-Sutcliffe e a
média dos valores absolutos dos erros. De modo
geral, o método dos momentos-L foi a opção preferencial de ajuste das FDCs estimadas pontualmente
em cada estação.
Construção dos modelos regionais

α

(6)

A construção dos modelos regionais seguiu
uma abordagem estatística, na qual os parâmetros
da distribuição de probabilidades, estimados em
cada estação, são relacionados às correspondentes
características físicas, climáticas e morfológicas da
bacia, por meio de regressão linear múltipla.
A partir da análise dos efeitos das variações
de cada parâmetro na FDC, foi possível identificar as
variáveis explicativas que melhor descrevem o comportamento dos mesmos e empregá-las na construção das equações de regressão. Os modelos assim
obtidos foram denominados modelos regionais
completos.
Após a obtenção dos modelos regionais, foi
realizada uma breve análise de sensibilidade dos
parâmetros, considerando-se variações de  10% em
cada uma das variáveis explicativas e valores constantes das demais.

, para β  0

onde:
Qp — vazão associada à permanência p;
 - parâmetro de escala;
 e — parâmetros de forma; e
 — parâmetro associado ao percentual do tempo em
que ocorre vazão no curso d’água. Esse parâmetro
foi denominado por (Shao, 2009) como “cease-toflow”.
Para os fins de um estudo de regionalização,
é conveniente que se entenda os efeitos da variação
de cada parâmetro na FDC. O parâmetro  faz com
que a extremidade direita da FDC se desloque no
eixo das permanências. Já o parâmetro  altera os
quantis da FDC proporcionalmente. Os efeitos de
variações nos parâmetros  e são mais complexos
e são analisados mais detalhadamente, a seguir.
Quando >1, o aumento de  faz com que a
FDC apresente maior inclinação. Se <1, o aumento
de faz com que as vazões aumentem para perma1β
e diminuam para
nências inferiores a p  τ1  β 
as demais.
O parâmetro  afeta fortemente o ramo superior da FDC, e sua redução faz com que as vazões
aumentem nessa região. Caso o referido parâmetro
tenha valores positivos, a distribuição torna-se limitada superiormente e, à medida que o valor de 
cresce, as vazões correspondentes diminuem.

Avaliação de desempenho dos modelos regionais

Tão importante quanto a definição das variáveis
explicativas nos modelos regionais completos é avaliação de desempenho, confiabilidade e robustez
dos mesmos. Neste trabalho, a referida avaliação foi
realizada através do procedimento de validação
cruzada denominado “jack-knife”, conforme sugerido
por Castellarin et. al (2004). De maneira sucinta,
este procedimento consiste nas seguintes etapas:
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do conjunto de N estações disponíveis na
região em estudo;
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Uma dada estação, denotada por s, é removida do conjunto;
Um novo modelo regional é elaborado para
as N-1 estações restantes, empregando-se as
mesmas variáveis explicativas consideradas
no modelo da etapa 1;
O modelo regional construído na etapa 3 é
então utilizada para estimar a FDC sintética
da estação fluviométrica s;
As etapas 2 a 4 são repetidas N-1 vezes, retirando-se uma estação remanescente a cada
passo.
Por fim, cada uma das N FDC’s sintéticas
obtidas através da validação cruzada é comparada com a curva empírica (obtida diretamente a partir dos dados locais), por meio
dos índices de desempenho descritos a seguir.







ε s, j 

às N estações, para os quais E s  0,75 (P1, ajuste de
regular a bom), 0,50  E s  0,75 (P2, ajuste de ruim
a regular) e E s  0,50 (P3, ajuste ruim).
A metodologia de regionalização proposta
foi aplicada a duas regiões de estudo. A primeira
delas, em Minas Gerais, é caracterizada pela presença de cursos d’água perenes. A segunda, que abrange quase todo o estado do Ceará, é caracterizada
pela presença de rios intermitentes e efêmeros.

MODELOS REGIONAIS DE FDCs PARA AS
BACIAS DE RIOS PERENES NO ESTADO DE
MINAS GERAIS

(7)

q s, j

A região de estudo selecionada em Minas
Gerais é constituída pelas bacias dos rios Pará e Paraopeba, afluentes do alto rio São Francisco pela
margem direita (Figura 1). Foram utilizadas 10 estações fluviométricas na construção dos modelos regionais, com período comum de observação de dados
de 29 anos.
A estimação dos parâmetros foi realizada
pelo método de máxima verossimilhança e pelo
método dos momentos-L. Os resultados decorrentes
da aplicação de cada um desses métodos foram
bastante diferenciados. O primeiro ajusta melhor o
ramo inferior da FDC, em detrimento da região de
vazões altas. Já o segundo método mostrou melhor
ajuste do ramo superior da curva, em detrimento do
ramo inferior. A análise dos índices de ajuste mostrou que os erros associados ao método dos momentos-L são menores, e este método foi então selecionado para estimação dos parâmetros. Passou-se então à construção dos modelos regionais.
As equações de regressão obtidas para cada
parâmetro da distribuição de probabilidades são
apresentadas na Tabela 1. O leitor deve consultar a
lista de notações, apresentada no Apêndice 1, para a
identificação das variáveis explicativas.

O erro relativo médio, entre as ND estações,
é expresso por

εs 

1

N

D

 ε s, j

(8)

ND N  1

O desvio padrão dos erros relativo médios é
dado por

σ ε,s 

N





  ε s, j  ε s 


ND 1 N  1


1

D

(10)

Por fim, foram avaliados os indicadores P,
que expressam a porcentagem de casos, em relação

Em uma dada estação s, o erro εs,j entre as
vazões correspondentes à j-ésima permanência, de^
notadas por q s, j e q s, j , tais como obtidas respectivamente pelas FDCs regional e empírica, é dado por

^
q s, j  q s, j

2

^

  q s, j  q s, j 
N 1 

Es  1 
2
ND



  q s, j  q s 
N 1 

ND

2
(9)

enquanto a expressão que define o coeficiente de
Nash-Sutcliffe é
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mesmos com a citada variável. Esse fato é uma evidência da confiabilidade dos modelos regionais
obtidos.
Por fim, na Figura 3, demonstra-se a boa
qualidade dos resultados aqui obtidos, ressaltando-se
a aderência visual entre as FDC’s sintética e observada na estação de Jaguaruna, a qual apresentou o
pior desempenho no conjunto das 10 estações.
A título ilustrativo, os mesmos indicadores
foram calculados para os modelos regionais completos e também para as estimativas locais por momentos-L. Os indicadores de desempenho para os 3 modelos são apresentados na Tabela 2.
Parâmetros MRC

Parâmetros MJK

Parâmetros Estimados

80

Figura 1 — Localização das bacias dos rios Pará e Paraopeba. Fonte: Pinheiro (2009)
Tabela 1 — Equações de regressão para os 3 parâmetros da
distribuição Burr XII estendida
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Parâmetros MML

Equação Regional
=0,02003A

0,97077

kc

-1,01951

Parâmetros MRC

=-3,23919+0,0008Hmax+0,4406kc+0,00075P+2,40647Cesc

Parâmetros MJK

0,4

Parâmetros Estimados

=-78,2421+11,4094xln(Hmax)+0,4341xln(kf)+5,5583xln(kc)+5,3273xln(Cesc)

Análise de desempenho dos modelos regionais
Conforme menção anterior, a análise de desempenho se baseou no procedimento de validação
cruzada proposto por Castellarin et. al (2004). Na
Figura 2, mostra-se um gráfico de dispersão dos
parâmetros dos modelos regionais completos
(MRC) e dos modelos “jack-knife” (MJK) em relação
às suas estimativas locais. Percebe-se que a dispersão
não é acentuada, o que indica que a perda de informação decorrente da retirada de uma estação
não acarreta de maneira significativa o desempenho
dos modelos “jack-knife”. Esse fato também é um
indicador da robustez da metodologia proposta.
A partir dos parâmetros estimados com os
modelos “jack-knife”, foram calculados os índices de
desempenho para 99 permanências notáveis no
intervalo (1-99)%. Foi possível observar que todas as

0,35
0,3



0,25
0,2
0,15
0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

Parâmetros MML

Parâmetros MRC

Parâmetros MJK

Parâmetros Estimados

-0,5

-1,5


-2,5

-3,5
-3,5

estações apresentaram índice E s superior a 0,75
(P1=100%).
Foi também avaliada a dispersão dos resíduos em relação à área de drenagem das estações,
não sendo constatadas tendências de variação dos

-3

-2,5

-2

-1,5

-1

-0,5

0

Parâmetros MML

Figura 2 — Dispersão dos parâmetros estimados com os
modelos regionais completos e “jack-knife” em relação às
estimativas empíricas
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Tabela 2 — Índices de desempenho para os 3 modelos de estimação de parâmetros

es

Modelos MML
se,s

Es

40130001-2

0,00065

0,059

0,973

-0,0264

0,059

0,950

-0,0039

0,085

40300001

-0,01411

0,080

0,985

0,0072

0,077

0,962

0,0822

0,129

0,823

40330000

-0,02464

0,090

0,955

-0,0613

0,084

0,946

-0,0228

0,083

0,963

40450001

-0,00143

0,080

0,957

0,0148

0,127

0,944

0,0712

0,193

0,884

40549998

0,00147

0,053

0,985

-0,0812

0,051

0,964

-0,0878

0,059

0,947

40680000

-0,00284

0,050

0,990

-0,0072

0,065

0,989

0,0390

0,108

0,981

40710000

-0,00921

0,076

0,990

-0,0108

0,069

0,978

0,0214

0,077

0,958

40740000

-0,01175

0,068

0,986

-0,0782

0,050

0,976

-0,0514

0,057

0,974

40800001

0,00038

0,061

0,978

-0,0345

0,062

0,938

0,0053

0,069

0,891

40865001

-0,00985

0,080

0,979

-0,1036

0,074

0,945

-0,0870

0,081

Estação

Descritores P

Modelos Regionais Completos
es
se,s
Es

es

Modelos "jack-knife"
se,s
Es
0,979

0,931

P1

100,00

P1

100,00

P1

100,00

P2

0,00

P2

0,00

P2

0,00

P3

0,00

P3

0,00

P3

0,00

estações pertencentes às bacias dos rios Poti, Banabuiú, Jaguaribe, Acaraú e Salgado. Essas bacias são
mostradas na Figura 4.

Figura 3 — Comparação entre as FDC’s sintética e empírica
na estação de Jaguaruna

A análise da tabela 2 atesta a qualidade de
ajuste proporcionada pela distribuição Burr XII
estendida, haja vista os reduzidos erros médios e os
elevados coeficientes de Nash-Sutcliffe observados.
Além disso, observa-se que o desempenho dos modelos “jack-knife” não é muito inferior ao dos modelos regionais completos, evidenciando-se mais uma
vez a robustez e confiabilidade da metodologia proposta.

APLICAÇÃO DA METODOLOGIA A BACIAS
COM RIOS INTERMITENTES E EFÊMEROS
NAS BACIAS DO CEARÁ

Figura 4 — Localização das bacias do Ceará.
Fonte: FUNCEME (www.funceme.br)

As bacias selecionadas se dispersam por
grande parte do estado do Ceará. Foram utilizadas

Nas bacias cearenses, foram adotados períodos de observação de dados variando entre 13 e 62
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Figura 5 — Dispersão dos parâmetros estimados com os modelos regionais completos e “jack-knife”
em relação às estimativas empíricas

anos, com média de 28 anos. Foram utilizados 8
postos na construção dos modelos regionais.
Também nessa região de estudo, o método
dos momentos-L mostrou-se mais adequado à estimação dos parâmetros da distribuição de probabilidades. Passou-se então à construção dos modelos
regionais. As equações de regressão acham-se apresentadas na Tabela 3. O leitor deve consultar a lista
de notações do Apêndice 1 para das identificação
das variáveis explicativas.

Análise de desempenho dos modelos regionais
Na Figura 5, mostra-se um gráfico de dispersão dos parâmetros dos modelos regionais completos e dos modelos “jack-knife”, em relação às suas
estimativas locais. Percebe-se que a dispersão não é
acentuada para os parâmetros ,  e . Para o parâmetro , no entanto, a dispersão é significativa. Esse
fato se explica pelo valor do coeficiente R2 na equação de regressão do modelo regional completo, que
explicou somente 87% da variância total.
Em função das estimativas ruins encontradas
para o parâmetro τ, o desempenho da metodologia
não foi tão satisfatório quanto o apresentado nas
bacias de Minas Gerais. Em 3 das estações utilizadas
foram verificados valores inferiores a 0,50 para o

Tabela 3 -— Equações de regressão para os 4 parâmetros
da distribuição Burr XII extendida
Equação Regional
=0,18167CTD

0,54533

Cesc

0,6463

índice E s . Além disso, os erros relativos apresentaram valores extremamente elevados no ramo inferior das curvas de permanência, região esta em que a
influência do parâmetro τ é mais percebida.

=1,49157-0,00538CT+0,01298Cris
=-0,68494-0,000041CTD+0,004255Cris
=1,36013-0,01036P +0,00503CTD -0,08628Cris
0,5

0,5

0,5
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Tabela 4 — Índices de desempenho dos modelos de curvas de permanência do Ceará
Estação

Parâmetros Burr XII extendida
es
se,s
Es

es

MRC-tobs
se,s

Es

es

MRC-test
se,s

Es

es

MJK - tobs
se,s

Es

es

MJK - test
se,s

Es

0,5136

1,880

0,070

1,4262

6,231

0,845

3,9916

20,110

0,085

34750000

0,08111

0,266

0,955

0,0636

0,302

0,821

35210000

-0,09165

0,297

0,980

-0,1127

0,270

0,949

1,0383

3,502

0,961

-0,1852

0,238

0,886

2,1533

8,274

0,877

35260000

-0,07534

0,224

0,953

-0,1258

0,229

0,947

-0,6122

0,288

0,888

-0,1287

0,240

0,981

0,1012

0,202

0,971

36110000

-0,08934

0,289

0,967

0,1777

0,350

0,917

-0,2483

0,378

0,987

0,3034

0,387

0,939

-0,4813

0,357

0,967

36125000

0,17937

0,512

0,984

0,1890

0,721

0,933

1,2992

3,544

0,953

0,0511

0,414

0,946

2,4140

6,770

0,893

36210000

0,38941

1,274

0,981

0,2566

1,277

0,986

1,0529

3,550

0,978

-0,1563

0,459

0,908

4,2521

11,993

0,983

36290000

0,04519

0,362

0,919

0,1494

0,487

0,820

0,5081

0,403

0,587

0,1936

0,528

0,866

-0,5486

0,418

0,464

36470000

-0,09428

0,249

0,991

-0,1345

0,241

0,941

2,6483

4,340

0,912

-0,1382

0,244

0,684

3,8420

6,548

0,452

Descritores P

P1

100,00

P1

100,00

P1

75,00

P1

87,50

P1

P2

0,00

P2

0,00

P2

0,00

P2

12,50

P2

0,00

P3

0,00

P3

0,00

P3

25,00

P3

0,00

P3

37,50

Dada a sensibilidade das estimativas de vazão em relação ao parâmetro , fez-se o cálculo dos
índices de desempenho também para o valor observado do mesmo, mantendo-se as estimativas dos
modelos “jack-knife” para os demais parâmetros. Foi
possível observar uma redução sensível nos valores
dos erros relativos. Além disso, apenas uma estação

62,50

observados do referido parâmetro foram satisfatórios, demonstrando a confiabilidade e robustez da
metodologia, sob tal cenário.

apresentou indicador E s na faixa intermediária, o
que mostra, por um lado, a robustez dos modelos
regionais para esta situação, e, por outro, a necessidade de melhores estimativas para .
As Figuras 6 e 7 mostram a comparação entre as curvas sintética e empírica para os valores
modelados e observados de  na estação de Sítio
Lapinha.
Foi avaliada também a dispersão dos resíduos em relação à área de drenagem das bacias. Não
se constatou tendências de variação, mas observouse que os erros relacionados aos modelos com 
estimado são sensivelmente maiores.
A título ilustrativo, os mesmos indicadores
foram calculados para os modelos regionais completos e também para as estimativas por momentos-L,
considerando-se sempre as avaliações com valores
estimados e observados de . Os indicadores de desempenho para os 4 modelos estão sumariados na
Tabela 4.
A análise da tabela 4 mostra que os erros relativos médios observados nas bacias cearenses são
maiores do que aqueles das bacias mineiras. Atribuise esse fato à dificuldade de se modelar o ramo inferior das curvas de permanência de cursos d’água
intermitentes e/ou efêmeros. Fica clara também a
influência do parâmetro τ no desempenho dos modelos regionais completos e “jack-knife”.
Conclui-se assim que a robustez da metodologia é diretamente relacionada a boas estimativas
do parâmetro . Os resultados obtidos para valores

Figura 6 — Comparação entre as FDC’s sintética e empírica
na estação de Sítio Lapinha —  modelado

Figura 7 — Comparação entre as FDC’s sintética e empírica
na estação de Sítio Lapinha —  observado
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dido no âmbito
301133/2009-3.

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES
O principal objetivo do presente artigo foi o
desenvolvimento de uma metodologia de regionalização de curvas de permanência aplicável indistintamente a cursos d’água perenes, intermitentes e
efêmeros.
A metodologia preconizou o uso da distribuição Burr XII estendida na modelação das curvas
de permanência. Essa distribuição mostrou-se bastante flexível, conseguindo reproduzir adequadamente os extremos das FDC’s.
A análise dos erros relativos médios dos modelos ajustados pela referida distribuição de probabilidades mostrou uma tendência regional de subestimação de vazões. Essa tendência se acentua no
ramo inferior das FDC’s e pode ser atribuída ao
método de estimação de parâmetros.
Os modelos regionais desenvolvidos para as
bacias mineiras mostraram resultados bastante satisfatórios. Mesmo com a perda de informação decorrente da retirada de uma estação no procedimento
de validação cruzada, os modelos “jack-knife” conseguiram reproduzir com razoável precisão a curva
empírica da estação em questão.
Nas bacias cearenses, entretanto, os resultados não foram tão bons. A influência do parâmetro
nas estimativas de vazão é muito acentuada, o que
acarreta um grande aumento dos erros na região
compreendida entre os valores modelados e observados do referido parâmetro.
A validação cruzada mostrou que a metodologia não apresenta robustez e confiabilidade quando se utilizam as estimativas de  no cálculo dos
índices de desempenho. Em função disso, tais índices foram novamente calculados, considerando-se os
valores observados do parâmetro.
Essa nova avaliação mostrou uma redução
sensível dos erros, bem como um desempenho geral
mais próximo daquele observado nas bacias de Minas Gerais. Este fato evidencia a necessidade de se
melhorar as estimativas de .
Diante do exposto, sugere-se a inclusão de
outras variáveis hidrogeológicas, mais representativas ou mais associadas à variação do parâmetro τ,
nas equações de regressão, de forma a explicar de
modo mais preciso o regime de vazões nestas bacias.

do

projeto

de

pesquisa

APÊNDICE 1 — LISTA DE NOTAÇÕES
A — área de drenagem da bacia
AFDC — “annual flow duration curve” ou curva de
permanência anual
Cesc — coeficiente de escoamento da bacia, dado pela
relação entre o volume escoado e o volume precipitado
Cris — percentual da bacia localizado na região do
embasamento cristalino
CT — comprimento do curso d’água principal
CTD — comprimento total de drenagem
FDC — “flow duration curve” ou curva de permanência
de longo termo
FUNCEME — Fundação Cearense de Meteorologia e
Recursos Hídricos
Hmáx — cota máxima da bacia
kc — coeficiente de compacidade da bacia
kf — coeficiente de forma da bacia
P — chuva média anual
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Regional Models for Flow Duration Curves of Perennial, Intermittent and Ephemeral Rivers Using
the Extended Burr XXII Distribution
ABSTRACT
One of the current challenges faced by hydrologic
engineers refers to the estimation of the variables needed to
promote adequate actions for water resources planning and
management in ungauged watersheds. In order to deal
successfully with such a challenge, techniques of spatial
transposition of hydrological information, as exemplified by
regional methods, are widely employed. In this paper, we
describe our experience in conceiving regional models of
flow duration curves for perennial, intermittent, and
ephemeral rivers. In this context, we explore the use of the
complement of the Extended Burr XII cumulative probability distribution function as a model for flow duration
curves, because of its flexible shape and its adherence to
empirical data, including to observed extreme flows. The
regional models were built for two study regions with distinct climate patterns, in the Brazilian states of Minas
Gerais and Ceará, thus including perennial, intermittent,
and ephemeral rivers. The performance analysis revealed
that, in general, the proposed models are able to adequately
synthesize flow duration curves in ungauged watersheds,
with minor restrictions to their applications in intermittent
and ephemeral rivers.
Key-words: duration curve, extended Burr XII probability
distribution
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RESUMO
A construção de barramentos ao longo dos rios causa muitas alterações no meio envolvido. Entre estes impactos,
tem-se a formação de uma barreira que impede o deslocamento dos peixes interferindo principalmente na reprodução das
espécies migratórias. Na tentativa de mitigar este efeito, em algumas situações, verifica-se a necessidade da implantação de
mecanismos de transposição de peixes (MTP). Entre os MTP têm-se as escadas para peixes que, quando empregadas e projetadas adequadamente, possibilitam a livre circulação das espécies. Neste trabalho avaliam-se as características do escoamento
em uma escada para peixes do tipo bacias sucessivas com orifícios de fundo por meio de estudo em modelo físico. Realizaramse medições de velocidade com um velocímetro acústico Doppler (ADV) em uma bacia representativa desta estrutura. A partir
das medições pode-se definir o padrão geral do escoamento e caracterizar a turbulência através da energia cinética turbulenta
e das tensões de Reynolds.
Palavras-chave: Mecanismo de transposição de peixes; Escada para peixes; Turbulência do escoamento; Tensões de Reynolds; Energia cinética turbulenta.

Verifica-se um universo complexo englobando os MTP, com um cenário de caráter multidisciplinar que inclui condicionantes hidráulicos, biológicos, técnicos e econômicos. Embora na literatura
verifiquem-se vários estudos nesse contexto, ainda
restam questões que carecem de bases mais consolidadas, como por exemplo: Quais as melhores estruturas para cada espécie de peixe? Quais as variáveis
mais importantes na seleção de MTP? Como os peixes são afetados pela turbulência do escoamento?
O conhecimento da capacidade natatória
dos peixes e das condições hidráulicas das estruturas
é essencial para o desenvolvimento de melhores
critérios de projeto para escadas de peixes. Além das
velocidades médias, as componentes turbulentas
devem ser avaliadas. Segundo Tritico (2009), somente nos últimos 25 anos é que se reconheceu o
efeito da turbulência no comportamento dos ani-

INTRODUÇÃO
A migração, em sua forma mais simples, é o
deslocamento do peixe (seja para alimentação ou
reprodução) e seu posterior retorno. Com a construção de reservatórios e outras estruturas de barramento esse percurso é interrompido. Com o objetivo de atenuar esse efeito negativo são implantados
mecanismos de transposição de peixes (MTP).
Os MTP são estruturas ou sistemas que possibilitam a migração da ictiofauna entre as partes de
jusante e montante de uma barragem, sendo importantes, principalmente, por permitir a reprodução
dos peixes de piracema, que se deslocam em direção
às cabeceiras dos rios. Os MTP incluem escadas para
peixes, eclusas, elevadores ou sistemas de captura,
transporte e soltura.
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mais. Segundo Odeh et al. (2002), as forças associadas com pequenos vórtices (menores do que as dimensões dos peixes) podem causar danos localizados, como perdas de escamas. Já a permanência dos
peixes em regiões de vórtices maiores (várias vezes a
dimensão do peixe) poderia resultar na desorientação e redução da capacidade natatória, deixando-os
mais suscetíveis a predadores (Odeh et al., 2002).
Lupandin (2005) estudou o efeito da turbulência no
comportamento natatório da espécie Perca fluviatilis,
concluindo que a turbulência pode diminuir os
índices de locomoção, afetando com maior severidade os menores indivíduos. Este autor verificou a
desorientação dos indivíduos quando a dimensão
dos vórtices e o comprimento do peixe eram semelhantes.
No entanto, os estudos que avaliam a influência da turbulência no comportamento dos peixes,
de forma mais abrangente, são escassos (Tritico,
2009). Percebe-se nesse aspecto a necessidade de
informações que venham complementar a respeito
dos aspectos de turbulência em passagens para peixes.
Neste contexto encontra-se a necessidade de
novos estudos em modelos de MTP, através da caracterização hidráulica, avaliando além das componentes médias do escoamento, as grandezas turbulentas e de alguma maneira relacionando estes fatores com as preferências biológicas.

ter que utilizar a sua velocidade de explosão
(‘burst’) para nadar no fluxo sobre o vertedouro
(Rajaratnam et al., 1988). Se a velocidade do escoamento sobre o descarregador de superfície exceder
a velocidade crítica de migração contra o fluxo, o
peixe não conseguirá realizar a transposição. Outras
características hidráulicas importantes, tais como
formação de jatos, turbilhões e recirculações, podem interferir no comportamento migratório dos
peixes (Kim, 2001).
As primeiras escadas para peixes construídas
foram do tipo soleira vertedoura e, ainda hoje, estas
são utilizadas, algumas vezes, com a combinação de
construção de orifícios nas paredes do vertedouro
(Rajaratnam et al., 1988). Este tipo de estrutura é
bastante sensível às variações de nível, sendo que um
pequeno aumento na carga hidráulica provoca acréscimos significativos na velocidade e muitas vezes
pode impedir a transposição dos peixes (CBDB,
1999).
Na literatura existe uma série de estudos
que tratam de características hidráulicas em passagens para peixes, tais como os trabalhos de Rajaratnam et al. (1986), Rajaratnam et al. (1988), Rajaratnam et al. (1992), Wu et al. (1999), Kim (2001), Pena
(2004), Puertas et al. (2004), Tarrade et al. (2008),
entre outros. No Brasil, podem-se citar os trabalhos
de Martins (2000), Viana (2005), Coletti (2005),
Martins (2005), Sanagiotto (2007), entre outros. Na
literatura nacional e internacional, a maior parte
dos estudos trata de características médias do escoamento, como o padrão geral do escoamento e os
campos de velocidades médias, e poucos são os estudos sobre os padrões turbulentos do escoamento.

ESCADAS PARA PEIXES
Escadas para peixes são, de uma forma geral, canais que permitem a passagem de água através
de obstruções ao curso do rio, projetadas para dissipar a energia do escoamento de modo a permitir a
passagem dos peixes sem esforço excessivo (Clay,
1995).
As escadas para peixes caracterizam-se por
uma sucessão de bacias separadas por septos com
soleiras vertedouras, ranhuras verticais ou orifícios
submersos, responsáveis por distribuir a carga total
em quedas sucessivas (CBDB, 1999).
Nas passagens para peixes por bacias sucessivas com descarregadores de superfície o escoamento passa de uma bacia a outra, sobre a soleira
vertedoura que separa bacias consecutivas. A utilização deste mecanismo de transposição depende das
características natatórias do peixe: o salmão e a truta
podem saltar de uma bacia a outra, enquanto que
peixes que não possuem esta capacidade poderão

TURBULÊNCIA DO ESCOAMENTO
Segundo Pavlov e Skorobogatov (2009), o
comportamento dos peixes depende da velocidade,
turbulência e pressão do escoamento, além de outros fatores, como temperatura da água. Segundo
esses autores, com o aumento da turbulência, tem-se
a diminuição da velocidade crítica, da velocidade de
cruzeiro e da resistência ao nado para uma dada
velocidade, sendo que já se verificou que os peixes
escolhem regiões preferenciais quanto à turbulência.
A avaliação de parâmetros de turbulência
do escoamento pode ser obtida a partir de séries de
dados de velocidade.
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Figura 1 — Estrutura experimental: (a) vista geral; (b) detalhe do septo com a possibilidade
de abertura regulável de descarregador de superfície e orifício de fundo; (c) esquema geral.

A magnitude do vetor velocidade (instantânea ou média) em cada ponto pode ser calculada
por:

V  V x V y V z
2

2

2

,

k 

ponente turbulenta ( v , v

(3)

porais.
De acordo com Odeh et al. (2002), um bom
indicativo da severidade da turbulência sobre o peixe são as tensões de Reynolds, que podem ser calculadas para os três planos (paralelo ao fundo, longitudinal e transversal):

onde Vx, Vy e Vz são as componentes cartesianas (x,
y, z, respectivamente).
As velocidades instantâneas podem ser utilizadas para estimar grandezas turbulentas. A série
temporal de velocidades (Vi(t)) pode ser dividida
em uma média temporal (V x , V y , V z ) e uma com'
y



sendo v x' , v 'y e v z' o desvio padrão das séries tem-

(1)

'
x



2
2
1 '2
v x  v 'y  v z' ,
2

  v xv y ,
  v xv z ,

'
z

, v ). Assim, a série

(4)

  v yv z .

temporal de velocidades pode ser escrita como:

V x (t )  V x  v x' ,
V y (t )  V y  v 'y ,

(2)

MATERIAIS E MÉTODOS

V z (t )  V z  v .

Instalação Experimental

A energia cinética turbulenta por unidade
de massa (k) é dada por:

A estrutura utilizada foi construída no pavilhão de ensaios do Núcleo de Recursos Hídricos e

'
z
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Estruturas Hidráulicas (NRE), do Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC), em Lisboa/Portugal.
Essa estrutura pode ser considerada como
um protótipo de uma passagem para peixes por
bacias sucessivas, constituído por um canal de, aproximadamente, 10 m de comprimento e 1 m de largura, com declividade ajustável entre 0 e 17,5%
(Figura 1). A montante desse canal encontra-se um
tanque com, aproximadamente, 4 m³, e a jusante,
um tanque maior, com área horizontal de 12 m² e
aproximadamente 4 m de altura.
O canal pode compreender no máximo 10
bacias de comprimento de 1,00 m, divididas por
septos delgados dotados de descarregadores de superfície (largura máxima 0,30 m) e/ou de orifícios
de fundos (área máxima de 0,09 m²), cujas dimensões são reguláveis (Figura 1b). As paredes laterais
do canal são de vidro transparente, possibilitando a
visualização do escoamento.
Neste estudo foram instalados septos distanciados de, aproximadamente, 1,90 m, formando seis
bacias (1 a 6 na foto da Fig. 1c), sendo os 4 centrais
idênticos (2 a 5). Os ensaios foram conduzidos com
o canal com declividade de 8,7%, considerando que
as passagens para peixes do tipo bacias sucessivas
normalmente apresentam declividades entre 5% e
12%. Os resultados apresentados neste trabalho
correspondem aos ensaios com os orifícios de fundo
com abertura de 0,20 m x 0,20 m. As aberturas encontram-se junto às paredes laterais, em posições
alternadas em septos consecutivos (configuração
“ziguezague”). Os descarregadores de superfície
foram mantidos fechados. A Figura 2a mostra esquematicamente essa geometria.

figuração dos parâmetros do equipamento. Foram
analisadas diferentes faixas de velocidade, tamanho
de volume de medição, frequência e tempo de amostragem, em dois pontos dentro da bacia: uma
região no centro do tanque, de velocidades mais
baixas e outro ponto em uma região de maiores
velocidades. A faixa de velocidade nominal escolhida foi de  2,50 m/s, que corresponde a uma componente horizontal máxima de  3,60 m/s e uma
componente vertical máxima de  0,90 m/s. Optouse pelo volume padrão de medição do vetor velocidade, que é um cubo com 9 mm de aresta, como
recomendado pelo fabricante. Para a frequência de
amostragem selecionou-se 25 Hz, que é o valor máximo permitido pelo equipamento. O ADV foi testado para tempos de amostragem variando entre 5 e
360 segundos. Verificou-se que para amostras a partir de 30 segundos obtiveram-se momentos estatísticos (média, desvio padrão, assimetria e curtose)
praticamente constantes, com diferenças na ordem
de grandeza do erro do equipamento. Considerando esta avaliação, adotou-se o tempo de aquisição
igual a 90 segundos, totalizando 2250 dados por
ponto.
Realizaram-se ensaios com três vazões, que
possibilitam uma caracterização hidráulica satisfatória do escoamento neste tipo de estrutura. As medições de velocidade foram realizadas em uma malha
tridimensional, em uma das bacias do canal (3ª bacia de jusante para montante), sendo que o escoamento pode ser considerado representativo das
demais bacias, considerando que as profundidades
médias nas bacias adjacentes eram iguais, caracterizando um escoamento uniforme. Em escadas para
peixes considera-se o escoamento uniforme quando
as características do escoamento (geralmente profundidades) são iguais em pontos homólogos de
bacias consecutivas. Foram avaliadas as velocidades
em cinco planos paralelos ao fundo do canal, um
deles próximo ao fundo (0,01 m do fundo), e os
outros afastados do fundo 10, 25, 50 e 80% da profundidade média do escoamento (Figura 2a). Em
todos os planos, a distância refere-se do fundo do
canal ao centro do cubo de medição de velocidades.
Em cada um destes planos, realizaram-se, no mínimo, medições em 40 pontos, totalizando 200 pontos
de medição na bacia, para cada vazão. Na Figura 2b
apresenta-se uma malha aproximada dos pontos de
medição de velocidade em cada plano. Em alguns
planos foi possível realizar medições mais próximas
das paredes das bacias.

Medições de Velocidades
As medições de velocidade foram realizadas
com um velocímetro Doppler da marca Nortek, o
NDV (Nortek Doppler Velocimeter), usualmente
denominado ADV (Acoustic Doppler Velocimeter).
Neste equipamento a medição do vetor velocidade
ocorre nas suas três componentes cartesianas, em
um pequeno volume localizado a, aproximadamente, 0,05 m da sonda emissora, com uma frequência
máxima de aquisição de 25 Hz. No equipamento
utilizado, além da escolha da faixa de velocidade,
deve-se também optar pelo tamanho do volume de
medição. A aquisição dos dados do NDV é realizada
através do programa CollectV (CollectV, 2000).
Antes da realização dos ensaios foram conduzidos alguns testes a fim de definir a melhor con-

184

RBRH — Revista Brasileira de Recursos Hídricos Volume 17 n.2 - Abr/Jun 2012, 181-192

(b)
(a)
Figura 2 — Esquema dos pontos de medição de velocidades nos modelos das passagens para peixes por orifício de fundo:
(a) representação dos planos de medição de velocidades paralelos ao fundo (hm é a profundidade média na bacia);
(b) malha aproximada de medição de velocidade em cada um dos planos (dimensões em cm).

indicativo da qualidade da informação registrada é a
autocorrelação do sinal, cujos valores desejáveis
variam entre 70% e 100% (CollectV, 2000). No entanto, escoamentos com turbulência e aeração elevadas não possibilitam alcançar estes níveis, o que
significa que os dados registrados terão uma quantidade maior de ruído. Contudo, mesmo com valores
baixos de correlação (a partir de 30%) pode-se avaliar valores de velocidades médias.
Dessas condições e das recomendações de
fabricantes de velocímetros Doppler (Sontek, 2001),
verificou-se a necessidade da aplicação de um filtro
às séries de dados.
A partir da avaliação de diferentes filtros,
optou-se pela utilização do filtro PSTM (Phase-Space
Thresholding Method), desenvolvido por Goring e
Nikora (2002) e modificado e implementado no
programa WinADV por Wahl (2003). Observou-se
que a aplicação destes filtros nos dados retira da
série de dados os spikes e, ao mesmo tempo, mantém
um grande percentual dos dados na amostra, na
maior parte das vezes superior a 80% do total. Verifica-se que com a aplicação do filtro PSTM, em média, os valores de energia cinética turbulenta são
reduzidos em, aproximadamente, 20%, e os valores
médios de tensões de Reynolds no plano xy em
15%, em relação aos resultados obtidos sem a utilização do filtro. Não se pode afirmar que a aplicação
do filtro reduz todos os efeitos do ruído, mas se
estima que os resultados obtidos se aproximem dos
valores reais.

O ADV foi colocado sobre ao canal, através
de um carrinho móvel (Figura 3), que permite o
posicionamento do equipamento em qualquer
ponto sobre a bacia.

Figura 3 — Carrinho móvel sobre o canal onde
é colocado o ADV.

Tratamento dos Dados de Velocidade
Sabe-se que o sistema ADV de medição de
velocidades instantâneas apresenta um ruído que é
inerente ao processo. Assim, no início das medições
de velocidade, verificou-se a necessidade da avaliação dos dados e a possível existência de ruído inserido no sinal. Observava-se visualmente a diferença
do tipo de sinal em diferentes condições do escoamento: (a) com menores velocidades; (b) com presença de bolhas de ar; (c) próximo a fronteiras e (d)
com velocidades muito elevadas. Um parâmetro
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Figura 4 — Componentes horizontais de velocidades médias (vetores) em planos paralelos ao fundo do canal,
e componentes verticais (escala de cores) para Q = 0,0403 m³/s, e diferentes distâncias a partir do fundo:
h = 0,01 m; 0,10hm; 0,25hm; 0,50hm; 0,80hm (h é a distância do plano ao fundo do canal).

Características das condições testadas

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram realizadas medições das três componentes da velocidade em uma bacia de controle da
estrutura, para três vazões, de acordo com as condições de ensaio apresentadas na Tabela 1, em que hm
é a profundidade média na bacia, medida na parte
central de cada bacia, na lateral do canal; Pv é a
potência dissipada por unidade de volume de fluido
(Pv =  Q h/ volume da bacia);  é o peso específico; Q é a vazão e h é o desnível entre bacias sucessivas.

Nos itens seguintes apresentam-se os resultados de velocidades médias pontuais e grandezas
turbulentas na forma de mapas, que foram obtidos a
partir de interpolações lineares triangulares das
medições pontuais, nos diferentes planos.
Campos de velocidades médias
A Figura 4 mostra os campos de velocidade
em planos paralelos ao fundo para a descarga de
0,0403 m³/s. Nos planos situados a 0,01 m e a 0,10hm
do fundo, observa-se uma grande recirculação alimentada pelo escoamento proveniente do orifício
de fundo. As maiores velocidades ocorrem na linha
do orifício de fundo de montante, seguem até encontrar com o septo de jusante, mudando de direção e mantendo valores altos de velocidade, em
relação a outras regiões da bacia. Parte do escoamento encaminha-se para o orifício de jusante e
parte alimenta a recirculação do escoamento dentro

Tabela 1 — Resumo das condições do escoamento nas
medições realizadas.

Vazão (m3/s)
0,0365
0,0403
0,0456

hm (m)
0,65
0,79
1,00

PV (W/m3)
36,9
41,6
45,6
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da bacia. Ressalta-se que as medições a 0,01 m do
fundo do canal foram realizadas fora dos limites
recomendados pelo fabricante do velocímetro, sendo que possivelmente os pontos de medição a frente
do orifício podem ter sido prejudicados pela configuração desfavorável de medição muito próximo de
uma fronteira sólida e em uma região de turbulência elevada. Nos demais planos (0,25hm, 0,50hm e
0,80hm), têm-se a recirculação do escoamento dentro da bacia, com velocidades menores às observadas
nos outros dois planos que ficam sob influência
direta do escoamento entre os orifícios.
Na Figura 4 são apresentadas as componentes verticais de velocidade em escalas de cores. Os
valores positivos representam o fluxo ascensional, e
os negativos, o fluxo descensional. Nos planos mais
próximos ao fundo, situados a 0,01 m e 0,10hm, as
componentes verticais são pouco expressivas, com
valores na maior parte entre -0,05 e 0,05 m/s. Na
região de saída de água pelo orifício de jusante, nos
planos situados a 0,10hm e 0,25 hm, observa-se fluxo
descensional, com velocidades de até -0,30 m/s,
representado as máximas componentes verticais de
velocidade na bacia. Junto do defletor de montante
observa-se que, ao contrário, há um fluxo ascensional com velocidades de até 0,10 m/s, também menos expressivo que o fluxo no plano xy.
O mesmo comportamento foi observado para as outras duas descargas testadas e os resultados
completos podem ser consultados em Sanagiotto
(2007).
A Figura 5 mostra uma representação 3D do
padrão geral de escoamento na bacia, construído a
partir do comportamento médio das velocidades
para as três descargas avaliadas. Nesta figura a parte
mais grossa do traço é a origem do vetor velocidade
e a espessura é um indicativo do módulo da velocidade no ponto.
A Figura 6 apresenta as máximas velocidades medidas em cada plano para as três descargas
testadas. Nessa análise salienta-se a ocorrência das
máximas magnitudes de velocidade nos planos sob
influência direta do escoamento através dos orifícios.
No entanto, as velocidades medidas dentro
da bacia não são as máximas velocidades presentes
na passagem por bacias sucessivas com orifícios de
fundo. Existem velocidades maiores em regiões mais
próximas ao orifício e na seção deste (que não puderam ser medidas com o equipamento disponível).
No entanto, esses valores podem ser estimados teoricamente conforme apresentado na Tabela 2.

Figura 5 — Esquema tridimensional do escoamento na
escada para peixes com orifício de fundo.

1

Q (m3/s)

h/h m

0,8

0,0365
0,0403

0,6

0,0456

0,4
0,2
0
0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

V(m/s)

Figura 6 — Máximas velocidades médias em cada plano,
para as três descargas testadas.

A velocidade média do escoamento na seção
do orifício, Vmed orifício, pode ser avaliada considerando a descarga e a área da seção de escoamento
(Ao = 0,04m2). A máxima velocidade esperada,
Vmax orifício, pode ser obtida, de forma simplificada,
através da velocidade potencial (V p  2gh ), que
representa a velocidade obtida se a energia potencial for transformada em energia cinética. A Tabela 2
apresenta os valores teóricos da velocidade média e
da velocidade máxima na seção do orifício, para as
descargas avaliadas, sendo Vmax bacia a máxima velocidade média medida na bacia.
Na Tabela 2 observa-se que a velocidade
máxima potencial na seção do orifício é, em geral,
70% superior ao valor médio da velocidade calculado com os dados de vazão e seção de escoamento. Já
os máximos valores medidos nas bacias representam
cerca de 50% da velocidade máxima no orifício.
Essa última comparação evidencia que vencido o
‘obstáculo’ da passagem pelo orifício, dentro da
bacia os peixes encontram condições de escoamento
que exigem menor esforço.
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Tabela 2 — Valores característicos das velocidades na escada para peixes com orifícios de fundo.
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1,14
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Figura 7 — Campos de energia cinética turbulenta em planos paralelos ao fundo para Q = 0,0403 m³/s e diferentes distâncias a partir do fundo: h = 0,01 m; 0,10hm; 0,25hm; 0,50hm e 0,80hm (h é a distância do plano ao fundo do canal).

Campos de energia cinética turbulenta
1
Q (m3/s)
0,0456

0,8

A turbulência pode ser caracterizada através
de diferentes grandezas, um dos quais é a energia
cinética turbulenta (Eq. 3). A distribuição desta
grandeza está representada na Figura 7. Os maiores
valores de energia cinética turbulenta encontram-se
no caminho do escoamento principal, definido entre os orifícios consecutivos nos planos situados
dentro da altura do orifício. Para as demais profundidades, os valores seguem a distribuição observada
no plano próximo ao fundo. No entanto, os valores
na região correspondente ao “fluxo principal” são
menores, não ultrapassando 0,08 m2/s2, enquanto
junto ao fundo, alcançam até 0,20 m2/s2.

h / hm

0,0403

0,6

0,0365

0,4
0,2
0
0

200

400
k (x10-2 m2/s2)

600

Figura 8 — Valores médios de energia cinética para cada
plano paralelo ao fundo.
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Figura 9 — Campos de tensões de Reynolds no plano xy (N/m²) em planos paralelos ao fundo para Q = 0,0403 m³/s
e diferentes distâncias a partir do fundo: h = 0,01 m; 0,10hm; 0,25hm; 0,50hm; 0,80hm
(h é a distância do plano ao fundo do canal).

A distribuição dos valores de energia cinética turbulenta indica que, possivelmente, os peixes
encontrarão maiores dificuldades de permanência
na região do “fluxo principal”, onde os valores são
bastante elevados. No entanto, a maior parte da
bacia apresenta valores baixos desse parâmetro, que
representam zonas de descanso para os indivíduos.
A Figura 8 mostra os valores médios de energia cinética turbulenta em cada plano, com o
objetivo de comparar o comportamento desta grandeza para os diferentes planos e descargas. Observase que para os planos situados a 0,25hm, 0,50hm e
0,80hm, o valor médio é um pouco inferior a
0,02 m2/s2, sendo praticamente constante, independente da vazão e da profundidade. Para o plano
próximo ao fundo (0,01 m), têm-se os maiores valores e observa-se que estes são maiores para as maiores descargas. Para o plano situado a 0,10hm, têm-se
valores um pouco inferiores aos do fundo, e também se pode perceber a relação da energia cinética
turbulenta com a vazão.

Campos de tensões de Reynolds no plano xy
Os campos das tensões de Reynolds podem
ser avaliados para os três planos (xy, xz, yz). Aqui se
apresentam as tensões de Reynolds no plano xy
(componentes horizontais), onde se observam os
maiores valores. A avaliação dos campos de tensões
de Reynolds no plano xy (Figura 9) indica que para
os planos correspondentes às profundidades 0,25hm,
0,50hm e 0,80hm, tem-se um mesmo comportamento,
com valores na maioria das áreas entre -5 e 5 N/m2.
Esses resultados refletem as regiões da bacia onde as
velocidades são baixas, com flutuações também
moderadas. Para os planos que recebem diretamente o fluxo proveniente do orifício (distantes
0,01 m e 0,10hm do fundo) pode-se verificar que na
região da entrada da água na bacia, em frente ao
orifício, ocorrem os maiores valores em módulo de
tensões de Reynolds, variando entre -30 e 30 N/m2,
com mudança do sinal indicando uma região de
separação do escoamento.
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o comportamento do peixe com a turbulência do
escoamento, entre eles Odeh et al. (2002), Lupandin
(2005) e Silva et al. (2010).

A Figura 10 apresenta os valores médios em
cada plano para as tensões de Reynolds no plano xy
para as três descargas testadas. Observa-se que para
o plano distante 0,01 m do fundo, os valores entre as
três descargas estão bastante dispersos. Para as
demais profundidades, os valores médios para as
diferentes vazões seguem uma tendência, indicando
que se podem utilizar os campos de tensões de
Reynolds para estimar a distribuição desses valores
para outras profundidades que não as medidas.
Como comentado anteriormente, alguns
autores consideram as tensões de Reynolds como
um valioso indicativo para relacionar a turbulência
com o comportamento biológico. Sob esse aspecto,
verifica-se que as espécies apresentarão maiores
dificuldades junto ao orifício e na parede junto ao
fluxo principal proveniente deste. Faz-se necessário
avaliar a capacidade natatória das espécies e a
tolerância à turbulência do escoamento, para que se
possam associar essas informações com os valores
obtidos aqui, característicos desse modelo de escada
para peixes.

CONCLUSÕES
Apresentaram-se neste trabalho resultados
de um estudo experimental realizado em um
modelo físico de uma escada para peixes de bacias
sucessivas com orifícios de fundo. Velocidades
médias e grandezas indicativas da turbulência foram
avaliadas a partir de medições de velocidade em
uma bacia do modelo, utilizando um velocímetro
acústico Doppler (ADV).
A avaliação das velocidades médias do escoamento na escada para peixes, do tipo orifício de
fundo, indica não ocorrerem grandes variações do
comportamento geral para as descargas avaliadas,
sendo possível definir um padrão geral do escoamento. O escoamento nas bacias desse tipo de passagem para peixes pode ser caracterizado por um
fluxo “principal”, com velocidades maiores, conectando orifícios consecutivos e uma grande recirculação de eixo vertical, que se forma ocupando toda a
bacia. À medida que o escoamento se afasta da zona
sob influência direta do escoamento entre os orifícios, observou-se que a recirculação se mantém,
porém com componentes de velocidade inferiores,
sendo que os valores não ultrapassam 30% da velocidade potencial, enquanto nos planos mais próximos ao fundo atingem até 50%. Observaram-se
componentes verticais de velocidade com valores
entre -0,30 m/s e 0,20 m/s, não se identificando um
padrão geral para o escoamento.
A energia cinética turbulenta e as tensões de
Reynolds apresentam maiores magnitudes no caminho do escoamento principal entre orifícios consecutivos. Os valores de energia cinética turbulenta
chegaram a alcançar até 0,20 m2/s2 junto ao fundo,
verificando-se maiores valores para as maiores descargas, enquanto na região central da bacia, o valor
médio é um pouco inferior a 0,02 m2/s2, sendo praticamente constante, independente da vazão e da
profundidade.
Na região da entrada da água na bacia, em
frente ao orifício, ocorrem os maiores valores em
módulo de tensões de Reynolds. No entanto, não se
verificou um padrão independente da descarga.
Possivelmente esse fato resulta das limitações de
medições com o ADV em posições próximas a fronteiras sólidas. Para as profundidades fora da linha de

1

Q (m 3/s)
0,0456

0,8

h/ hm

0,0403
0,0365

0,6

0,4

0,2

0
-8

-6

-4

  v xv y

-2

0

Figura 10 — Valores médios das tensões de Reynolds
(N/m²) no plano xy para cada plano paralelo
ao fundo no modelo de descarregador de superfície.

Outras grandezas indicativos da turbulência
do escoamento foram testadas mas não trouxeram
informações adicionais além das observadas com a
energia cinética turbulenta e com as tensões de
Reynolds. A energia cinética turbulenta e as tensões
de Reynolds apresentaram resultados que parecem
explicar de forma adequada os padrões de
turbulência do escoamento nessa estrutura. Além
disso, essas são as grandezas atualmente utilizadas
por outros pesquisadores interessados em relacionar
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ação do orifício, tem-se um mesmo comportamento,
independente da vazão, com valores baixos de tensões de Reynolds, com a maioria das regiões com
valores entre -5 e 5 N/m2. Considerando que em
toda a bacia, têm-se valores entre -30 e 30 N/m2.
As características da escada com orifício de
fundo obviamente favorecem as espécies com hábitos de nado junto ao fundo. Embora estudos com a
ictiofauna não tenham sido realizados, pode-se dizer
que se determinada espécie conseguir passar pelos
orifícios, esses indivíduos não terão dificuldades
dentro das bacias em relação a valores muito elevados de velocidade e quanto à turbulência do escoamento. No entanto, é necessário avaliar se o escoamento produz condições adequadas quanto ao fluxo
de atração aos peixes, já que se observaram zonas
dentro das bacias, em que, quer os valores médios
das componentes da velocidade, quer as flutuações
turbulentas das velocidades, por um lado, favorecem
o descanso dos peixes durante a progressão, podem
por outro lado, constituir um fator de desincentivo
para que prossigam para montante.
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Characterization of Mean Velocities and Turbulent
Flow Patterns in Fishways Equipped With Bottom
Notches
ABSTRACT
Dam construction and its barrier effects represent
the most significant disturbances caused by man-made
activities in rivers, interfering with fish movements and
causing serious constraints to the reproduction of migratory
species. In an attempt to help species progress upstream,
many dams include fish passes to help the species in their
life cycles maintaining their free movement. This paper
evaluates flow in a pool-type fishway equipped with bottom
notches. The study was conducted in a physical model.
Velocity measurements were performed in a pool of a model
with an Acoustic Doppler Velocimeter (ADV). Based on
velocity data dimensional mean flow and turbulence structure were defined by turbulent kinetic energy and Reynolds’
shear stress.
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RESUMO
Este trabalho apresenta uma metodologia de otimização que implementa um algoritmo de programação não linear
para o planejamento da operação de sistemas hidroelétricos, identificando períodos ótimos de parada de máquinas para
procedimentos de manutenção. Este estudo foi realizado com cenários históricos de afluências e traz subsídios que indicam
políticas de planejamento para manutenção, minimizando efeitos de redução na potência média gerada pelos sistemas hidroelétricos, assim evitando possíveis penalidades regulatórias (mecanismo de redução da energia assegurada). Tal modelo foi
desenvolvido usando os recursos do pacote de otimização GAMS (General Algebric Modeling System), o qual demonstrou ser
uma ferramenta robusta de otimização e de fácil implementação computacional. A pesquisa realizada tem grande viabilidade
de implementação, pois foi realizada com bases de dados reais, obtidos junto a empresa concessionária responsável pelas
usinas estudadas no trabalho. Dentre os resultados obtidos destaca-se a determinação de períodos preferenciais para manutenção para cada UHE. O trabalho é inovador e apresenta grande relevância para o setor elétrico. A metodologia proposta
trouxe como contribuição científica a potencialidade do tratamento de um problema conhecido da área de geração hidroelétrica com uma ferramenta matemática consistente.
Palavras-chave: otimização, recursos hídricos, geração de energia, manutenção.

novos valores de energia assegurada a cada
UHE;
d) Estudo de regras que viabilizem outros procedimentos relacionados à geração, como
por exemplo, o estabelecimento de períodos ideais para a manutenção de máquinas;

INTRODUÇÃO
A operação de sistemas hidrelétricos é um
tema que tem despertado grande interesse ao desenvolvimento de pesquisas. No caso brasileiro, registram-se enormes avanços na modelagem matemática desse problema, sendo grande parte deles utilizados rotineiramente no âmbito das práticas operativas do Operador Nacional do Sistema Elétrico
(ONS). Contudo, existem necessidades de estudos
que viabilizem:

O objetivo deste trabalho é apresentar uma
metodologia de otimização para fazer o agendamento da parada de máquinas para manutenção em um
sistema hidroelétrico, com suporte em dados hidrológicos, por meio de análise de cenários específicos.

a) desenvolvimento de algoritmos de domínio
da empresa concessionária, visando facilitar
a interlocução com a equipe técnica do
ONS nas questões sobre a operação de seus
próprios sistemas;
b) conhecimento mais detalhado das restrições
e potencialidades dos próprios sistemas,
com vistas a buscar melhorias operativas;
c) reavaliação da capacidade de produção das
UHEs sob múltiplas situações hidrológicas,
para que, eventualmente sejam propostos

PLANEJAMENTO DA OPERAÇÃO
DE SISTEMAS HIDROELÉTRICOS
Apresenta-se uma revisão do estado da arte,
passando por aspectos gerais sobre o planejamento
da operação de reservatórios, destacando particularidades do SIN (Sistema Interligado Nacional) e
finalmente conclui-se a revisão com estudos sobre o
planejamento da manutenção em UHEs.
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nejamento de longo prazo, de médio prazo e de
curto prazo.
A atual prática do setor elétrico brasileiro
utiliza os modelos NEWAVE e DECOMP. O modelo
NEWAVE faz o planejamento da operação do sistema hidrotérmico de médio prazo, representando,
de forma agregada, o conjunto de usinas hidroelétricas e se baseia na técnica da programação dinâmica dual estocástica (PDDE). O modelo DECOMP
tem como objetivo “determinar a estratégia de operação de curto prazo para os sistemas hidrotérmicos
interligados que minimiza o valor esperado do custo
de operação para o período planejado”. Esta estratégia determina a geração de cada usina hidráulica e
térmica, os intercâmbios entre subsistemas e os contratos de importação e exportação de energia.

A busca pela eficácia e eficiência operacional dos sistemas de reservatórios existentes tem sido
a tônica das empresas do setor elétrico nos últimos
tempos, pois por razões, principalmente de natureza
ambiental, tem diminuído significativamente a construção de novos projetos de reservatórios de água de
grandes dimensões.
As políticas operacionais existentes têm dificuldade em considerar, de maneira integrada, um
sistema de reservatórios com múltiplos objetivos.
Com a possibilidade de análise integrada, o
número potencial de políticas operacionais aumenta
substancialmente, produzindo complexidades adicionais em razão das incertezas associadas com ao
futuro hidrológico.
A coordenação operacional ótima dos sistemas de reservatórios requer o uso de ferramentas
computacionais para que a modelagem possa subsidiar o processo decisório.
A preocupação com o planejamento da
operação dos grandes sub-sistemas hidroelétricos
brasileiros existe há mais de três décadas. Esse problema vem despertando interesse e tem sido motivo
para pesquisa teórica e aplicada tanto nas empresas
geradoras quanto nos centros de pesquisa com interesse em geração de energia elétrica. Antigamente a
atenção dedicada à modelagem da operação de
reservatórios era pouco expressiva, pois os reservatórios eram construídos para no máximo uma ou duas
finalidades e suas capacidades supriam apenas à
demanda local. A situação atual é bastante diferente,
uma vez que os sistemas têm abrangência regional,
atendem a muitos propósitos e objetivos, e são requeridos a operar com maior confiabilidade.
A relevância e atualidade do tema ficaram
demonstradas com a crise de energia elétrica iniciada no primeiro semestre do ano de 2001, ocorrido
devido aos baixos níveis de armazenamento nos
reservatórios para a geração de energia hidroelétrica
em conseqüência das baixas taxas de precipitação,
revelando a fragilidade dos órgãos governamentais e
da sociedade para lidar com eventos críticos de seca,
incluindo o atraso na tomada de decisões que, entre
outras conseqüências, evidenciaram a vulnerabilidade hídrica de várias regiões do país, principalmente
da região Sudeste e Nordeste.
Braga e Barbosa (2001) destacam algumas
peculiaridades do sistema hidroelétrico brasileiro
como: a nítida sazonalidade e aleatoriedade das
vazões afluentes e o forte acoplamento hidráulico
entre UHEs.
O planejamento operacional do SIN é feito
por meio da desagregação temporal das decisões em
três grandes etapas, definindo os problemas de pla-

PLANEJAMENTO DA MANUTENÇÃO
EM CENTRAIS HIDROELÉTRICAS
A manutenção em usinas hidroelétricas
sempre mereceu atenção especial por parte dos
operadores dos sistemas tanto por motivos de qualidade na freqüência de atendimento à demanda
energética, quanto para viabilizar uma política eficiente de despachos de geração. Verifica-se em Yamayee (1982) que o volume de recursos destinados à
manutenção hidroelétrica em alguns países assume
cifras da ordem de bilhões de dólares por ano e um
agendamento otimizado da manutenção deve buscar além da minimização destes custos, também
interferir o mínimo na capacidade de geração do
sistema. Assim, desde a década de 70 vem sendo
pesquisado formas para planejar um agendamento
otimizado das paradas de máquinas, conforme discutido pelos autores a seguir.
Dopazo e Merrill (1975) apresentam uma
formulação para o problema da programação da
manutenção de unidades de geração com um
modelo de programação linear inteira. No trabalho
é dada uma atenção particular para a incorporação
de novos critérios de custo-benefício decorridos da
espera pela manutenção na unidade de geração.
Zurn e Quintana (1975) apresentam os
métodos comumente usados para a programação da
manutenção em sistemas de geração térmica que
acabam levando a ótimos locais ou até mesmo a
soluções infactíveis, considerando no processamento
todas as unidades no processo de agendamento da
solução. A
análise dos métodos é feita com
múltiplos objetivos, testando-os em sistemas reais.
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de geração e de programação de manutenções. O
método é aplicado a dois sistemas interconectados
da Índia. O modelo revelou que uma programação
da manutenção do sistema interconectado pode
reduzir os custos com manutenção sensivelmente.
Leou (2001) trata o problema da
manutenção em centrais energéticas, trabalhando
com várias restrições, envolvendo a duração do
tempo de manutenção, para isto utilizou a técnica
de lógica fuzzy dentro de um modelo de
programação inteira, adaptado para minimizar a
violação de uma solução ótima do sistema, a técnica
foi utilizada em um sistema real, no caso o Sistema
de Geração de Energia de Taiwan.
Percebe-se que existe também uma grande
preocuoação na área de gerenciamento da
manutenção mas sem levar em conta o quesito
hidrológico, como podemos observar em alguns
trabalhos listados adiante.
Morozowski e Florentin (1997) apresentaram uma metodologia de apoio à decisão de manutenção relacionando a produção de energia com o
mercado do setor elétrico, o modelo é uma ferramenta de análise dos ofertantes de energia.
Nunes (2001) apresentou uma metodologia
para gerenciamento da manutenção, que organizava
e disponibilizava os dados de manutenção on-line.
Siqueira (2003) apresentou uma metodologia de otimização dos intervalos entre as atividades
de manutenção recomendadas na MCC (Manutenção Centrada na Confiabilidade) que por sua vez
trata-se de uma metodologia de identificação de
necessidades de manutenção em processos físicos ou
industriais.
Ribeiro, Vizzoni e Rolim (2003) apresentaram um trabalho de aplicação da metodologia MMC
nas usinas hidráulicas de Furnas Centrais Elétricas
S.A., onde se avaliou a aplicabilidade nos programas
de manutenção de equipamentos.
Born e Scala (2005) apresentaram o sistema
Chronus, que utilizando uma programação Delphi e
banco de dados Oracle dava subsídios para a Copel
a respeito do cronograma de manutenção, ou seja,
um gerenciador de dados, mas sem uma rotina de
otimização.
Lima, Raposo e Ferreira (2005) abordam a
MCC para a melhoria de sua metodologia,
introduzindo a análise de risco no diagrama de
decisão, obtendo redução e maior controle dos
riscos de existentes.
No Brasil muitos são os trabalhos para o
planejamento
da
operação
de
sistemas
hidroelétricos, porém a questão do planejamento da
parada de máquinas para manutenção ainda é feita

Stremel (1981) estuda teorias matemáticas
de probabilidade para encontrar a efetiva
capacidade dos sistemas e assim estimar uma função
de agendamento de manutenção para o sistema. Sua
contribuição está no estudo comparativo de
alternativas de geração em situações de
manutenção.
Yamayee (1982) lembra que a manutenção
preventiva é necessária para todos os equipamentos
envolvidos na geração, como medida para reduzir as
chances de uma parada inesperada do sistema.
Yamayee et al. (1983) estudaram o problema do agendamento da manutenção preventiva,
visando à garantia de confiabilidade no sistema e a
não interferência no suprimento energético ao sistema, incorporando incertezas como a demanda
variável. Yamayee et al. (1983) optaram por trabalhar com um processo de decisão seqüencial fundamentado em uma programação dinâmica, sendo
que os problemas foram decompostos em escalas
diferentes, como: longo-termo para centrais nucleares, médio-termo para centrais hidroelétricas e curto-termo para centrais termoelétricas.
Sheikhi e Billinton (1984) fazem um estudo
do agendamento da manutenção de unidade de
geração de energia elétrica através de métodos de
probabilidade em sistemas simples. Muitas
facilidades
operacionais
são
derivadas
da
interconexão de sistemas vizinhos e assim os autores
apresentam um método baseado na expansão de
Gram-Charlier para avaliar programações de
manutenção
em
unidades
de
geração
interconectadas. Sheikhi e Billinton (1984) também
investigaram o efeito da parada de máquinas para
manutenção fora da demanda de pico. Comprovam
que a interconexão entre sistemas vizinhos aumenta
a confiabilidade do sistema como um todo.
Yellen et al. (1992) faz um planejamento da
manutenção preventiva em unidades de geração de
energia elétrica para um horizonte de um ou dois
anos, tendo como objetivos a busca da minimização
dos custos e a confiabilidade do sistema. Yellen et
al. (1992) resolve o problema em dois estágios,
sendo que num primeiro estágio resolve-se o
problema principal referente ao agendamento da
manuntenção da unidade e num segundo estágio
busca-se a minimização do custo operacional para
satisfazer a geração de energia com confiabilidade.
Chattopadhyay et al. (1995) apresenta estudos sobre o planejamento do agendamento da manutenção em centrais hidroelétricas interconectadas. Para tal estudo utiliza-se uma modelagem híbrida de Programação Inteira Mista, que analisa as
decisões sobre fontes de combustível, de requisitos
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segundo regras de tempos máximo de utilização,
sem levar em consideração o quesito hidrologia.

Equacionamento do modelo de otimização
A estrutura apresentada a seguir é a tipicamente adotada nos modelos de otimização, evidenciando a função objetivo e em seguida o conjunto
de restrições que o modelo deve atender.

MATERIAIS E MÉTODOS

Função Objetivo

A metodologia empregada para a tomada de
decisão busca obter o período ideal do ano para
interromper os equipamentos de geração de energia
elétrica (turbinas, geradores, transformadores, etc),
bem como a manutenção nas estruturas hidráulicas
(canais, condutos forçados, barragem, etc) de maneira a não comprometer a garantia física de geração de um dado conjunto de usinas hidroelétricas
(concessões de um mesmo agente). O equacionamento matemático do modelo de otimização empregado é semelhante aos encontrados na literatura
e que são empregados pelo setor elétrico brasileiro.
A inovação no trabalho consiste em modelar o fator
de indisponibilidade, que está diretamente associado aos intervalos de manutenção. A modelagem
entende que algumas interrupções ocorrem de maneira forçada e involuntária, mas a maior parte ocorre de forma planejada ou preditiva. Assim o modelo busca decidir sobre a estratégia de manutenção
das usinas hidroelétricas, mas com informações
hidrológicas que garantam períodos preferenciais
para estas manutenções. A formulação aplicada
destina-se ao planejamento de médio prazo, intervalo de discretização mensal e horizonte de planejamento bianual. As decisões básicas se relacionam à:
potência gerada; os níveis de armazenamento nos
reservatórios; às vazões turbinadas e vertidas e períodos ótimos para manutenção das máquinas.
A função objetivo utilizada visa a minimização da soma quadrática dos desvios entre a energia
gerada e energia assegurada no sub-sistema analisado, ao longo do horizonte de planejamento.
O modelo de otimização analisa o problema
de forma global para todo o horizonte de planejamento, aplicando a programação não linear inteira
mista. Isto é necessário devido à existência de relações não-lineares e à presença de variáveis inteiras. A
variável inteira refere-se à decisão de parar uma
determinada unidade geradora para procedimento
de manutenção em um referido intervalo de tempo.
As restrições são as usuais aplicadas em problemas de operação de reservatórios com finalidade
hidroelétrica, todas podendo ser formuladas dentro
do problema de programação não linear inteira
mista.

A função objetivo implementada, no modelo de otimização, procura minimizar o efeito na
redução de potência total no sistema com a entrada
de máquinas para manutenção programada. Deste
modo, pode-se equacionar uma função objetivo que
minimize a soma dos desvios quadráticos da Energia
Gerada com relação à Energia Assegurada no horizonte t.
24

min Z   Eas  Eg t 

2

(1)

t 1

onde:

Eas : Energia Assegurada do sistema;
Eg t : Energia Gerada no mês t;
A minimização dos desvios, em relação à
energia assegurada, têm duas justificativas: a) evitar
possíveis exposições ao preço de liquidações das
diferenças (PLD) que impactam os contratos de
venda da geração nas situações em que a empresa
produzir menos que sua energia assegurada e não
tiver a cobertura suficiente pelo mecanismo de realocação de energia (MRE); b) evitar geração em
excesso à energia assegurada, a qual é valorada economicamente apenas com a Tarifa de Energia Otimizada (TEO), muito inferior aos preços de contratação.
Conjunto de Restrições
Capacidade de geração no aproveitamento
As restrições de capacidade de geração apresentam limites máximos de geração em cada
aproveitamento.

Pwi ,t ,s  SWn ,i ,t ,s  Pnn ,i  Swn1,i ,t ,s  Pnn1,i

(2)

 i ,t ,s   i  ( H i ,t ,s  HTi ,t ,s  H i ,t ,s )

(3)

onde:
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Pwi ,t ,s : Potência máxima (MW) da usina i, no mês

R"i ,t ,s : Vazão vertida na usina i, no mês t, para o

t, no cenário hidrológico s;
SWn ,i ,t ,s :Variável binária associada ao funcionamen-

cenário hidrológico s;

to da turbina n da usina i, no mês t, para o cenário
hidrológico s;
Pnn,i : Potência nominal (MW) da turbina n da

montante da usina i, no mês t, para o cenário hidrológico s;

usina i;
 i ,t ,s :

montante da usina i, no mês t, para o cenário hidrológico s;
Tt :
Número de horas do mês i;

R'imon
,t , s :

Vazão turbinada na usina imediatamente a

R"imon
Vazão vertida na usina imediatamente a
,t , s :

Produtibilidade da usina i, no mês t, para

o cenário hidrológico s (MW/m3/s);
R'i ,t ,s : Vazão turbinada da usina i, no mês t, para

S imin :

3

Volume mínimo operacional do reservató-

o cenário hidrológico s (m /s);
i :
Produtibilidade específica da usina i

rio da usina i (hm³);

(MW/m3/s/m);
H i ,t ,s : Nível de montante na usina i, no mês t,

rio da usina i (hm³);

Simax :

Volume máximo operacional do reservató-

para o cenário hidrológico s (m);
HTi ,t ,s : Nível de jusante na usina i, no mês t, para

Limite máximo de vazão nas turbinas

o cenário hidrológico s (m);
H i ,t ,s : Perda de carga no conduto na usina i, no

As restrições de limite máximo de vazão nas
turbinas estabelecem limites de vazão turbinada
para os aproveitamentos do sistema.

mês t, para o cenário hidrológico s (m);

R'i ,t ,s  R'imax

Limites operacionais de armazenamento hídrico
Os reservatórios das usinas apresentam limites operacionais de volumes de armazenamento. É
preciso garantir o balanço hídrico a cada mês nos
reservatórios que compõem o sistema.

onde:

S i ,t 1, s  S i ,t , s  I i ,t , s

R'imax :

mon
 ( R'i ,t , s  R"i ,t , s  R'imon
,t , s  R"i ,t , s )  0,0036  Tt

R 'i ,t ,s :

(6)

Vazão turbinada na usina i, no mês t, para

o cenário hidrológico s;

(4)

Limite máximo de vazão turbinada na

usina i (m³/s);
Geração mínima

S

min
i

 Si ,t ,s  S

max
i

(5)

As restrições de geração mínima estabelecem as vazões turbinadas mínimas para funcionamento das turbinas.

onde:

S i ,t ,s :

R'i ,t ,s  R'imin

Volume de água armazenado no reserva-

tório da usina i, no final do mês t, para o cenário
hidrológico s (hm³);
I i ,t ,s :
Volume de água afluente ao reservatório

(7)

onde:

R 'i ,t ,s :

da usina i, no mês t, resultante da contribuição da
bacia intermediária entre o reservatório imediatamente a montante para o cenário hidrológico s
(hm³);
R 'i ,t ,s : Vazão turbinada na usina i, no mês t, para

Vazão turbinada na usina i, no mês t, para

o cenário hidrológico s (m³/s);

R'imax :

Limite mínimo de vazão turbinada na

usina i (m³/s);

o cenário hidrológico s;
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UHE Ibitinga, UHE Promissão e UHE Nova Avanhandava) e três usinas da bacia do rio Pardo (UHE
Caconde, UHE Euclides da Cunha e UHE Limoeiro). O interesse em analisar dois subsistemas de uma
mesma empresa é o aproveitamento de diversidades
hidrológicas entre as bacias e assim contar com um
universo maior de possibilidades de arranjos de
manutenções.

Máxima variação de volume útil
As restrições de máxima variação mensal de
volume útil definem o máximo deplecionamento
mensal operativo aceitável no reservatório.
mon
S i ,t , s  I i ,t , s  R ' i ,t , s  R"i ,t , s  R ' imon
,t , s  R"i ,t , s

 H ivar
,t

(8)

Rio Pardo

onde:

S i ,t ,s : Volume de água armazenado no reservatório da usina i, no início do mês t, para o cenário
hidrológico s (hm³);
I i ,t ,s : Volume de água afluente ao reservatório da

UHE Caconde

UHE Barra Bonita

UHE Euclides da Cunha

UHE Álvaro de Souza
Lim a (Bariri)

UHE Armando Sales
de O liveira

UHE Ibitinga
UHE M ário Lopes Leão
(Promissão)

usina i, no mês t, resultante da contribuição da bacia
intermediária entre o reservatório imediatamente a
montante para o cenário hidrológico s (hm³);
R 'i ,t ,s : Vazão turbinada na usina i, no mês t, para o

UHE Nova Avanhandava

Figura 1 — Topologia do Sistema

cenário hidrológico s;
R"i ,t ,s : Vazão vertida na usina i, no mês t, para o

Na Tabela 1 apresenta-se dados relevantes
para o planejamento e modelagem matemáticas do
sistema AES-Tietê.

cenário hidrológico s;

R'imon
,t , s : Vazão turbinada na usina imediatamente a

Tabela 1 - Dados sistema AES — Tietê

montante da usina i, no mês t, para o cenário hidrológico s;
mon
i ,t , s :

R"

Rio Tietê

Usinas

Vazão vertida na usina imediatamente a
Caconde
Euclides da Cunha
A. S. de Oliveira
(Limoeiro)
Água Vermelha
Barra Bonita
A. S. Lima (Bariri)
Ibitinga
Promissão
Nova A vanhandava

montante da usina i, no mês t, para o cenário hidrológico s;

H ivar
,t : Máximo deplecionamento mensal aceitável
no reservatório da usina CH, no mês IP;

Volume do
Reservatóri o [hm³]

Potência [MW]

Vazão Turbinad a [m³/s]

S min

S max

Pw min

Pw max

R 'min

R 'max

51
14

555
14

28
40

80
108

12
4

93,9
147,2

25

25

10

32

1

179,0

5856
569
544
985
5280
2700

11025
3135
544
985
7408
2700

36
46
53
95
141

1380
140
144
132
264
303

501
76
86
115
158
200

2921,0
757,8
772,3
705,2
1294,4
1248,0

ESTUDO DE CASO
RESULTADOS
Todos os dados necessários para o desenvolvimento da modelagem foram obtidos junto ao site
do operador nacional do sistema (ONS) na área de
Informações hidrológicas, do Deck do Modelo Newave, no qual o arquivo “HIDR.DAT” apresenta
todos os dados físicos das UHEs e também diretamente com o agente responsável pelas UHEs, que
liberou informações sobre histórico de manutenções
realizadas e manutenções já definidas e sem possibilidade de atuação do modelo de otimização. Foi
organizado um banco de dados, onde foram inseridos os principais dados físicos de cinco usinas da
bacia do rio Tietê (UHE Barra Bonita, UHE Bariri,

O estudo de caso foi realizado com processamentos de três categorias de cenários hidrológicos
(secos, médios e úmidos). Os períodos preferenciais
para manutenção são classificados em três níveis,
distintos por cores. A cor verde significa o mês preferencial para a manutenção, as cores laranja e vermelho correspondem ao segundo e terceiro melhores períodos. No caso de existir mais de um mês
com o mesmo nível preferencial para a manutenção
(mesma cor) ficam assinalados os dois meses com a
cor. Neste caso, a escolha é indiferente, podendo a
decisão ser relacionada a outros critérios não con-
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cenários médios, que é o mês de abril, porém a
UHE Armando Salles de Oliveira teve como meses
mais recomendados setembro e outubro.
Verifica-se uma priorização dos períodos
mais recomendados para a manutenção recaírem
em situações de reservatório cheio, isto deve-se ao
fato de que nesta situação a queda bruta disponível
é máxima e por conseqüência a produtibilidade da
usina também é máxima, garantindo assim melhor
eficiência energética. As outras duas usinas da bacia
do rio Pardo (Euclides da Cunha e Armando Salles
de Oliveira) são usinas a fio d’água e têm pequenas
variações na queda bruta o que denota pequenas
variações da produtibilidade destas usinas. Desta
maneira não verificam-se um padrão para períodos
mais recomendados para a manutenção para as
usinas a fio d’água.

templados na otimização tais como: disponibilidade
de mão de obra, garantias e limites de uso de equipamentos, situação do mercado de energia, etc.
Na figura 2 são apresentados os meses preferenciais para manutenção das usinas da bacia do
rio Pardo em cenários secos.
Usina
Caconde
Euclides da Cunha
A. S. de Oliveira (Limoeiro)

jan
0
0
0

fev
0
0
3

mar
0
0
0

abr
1
2
0

mai
2
0
0

jun
3
0
1

jul
0
0
0

ago
0
0
2

set
0
3
2

out
0
0
0

nov
2
1
0

dez
3
0
0

58%
47%
53%

Figura 2 — Meses preferenciais para a manutenção em
cenários secos

Verifica-se da figura 1 que não existe uma
regra comum para as três usinas, sendo o melhor
período para parada da UHE Caconde o mês de
abril (situação de reservatório cheio), para a UHE
Euclides da Cunha o mês de novembro (situação de
final de período seco e início de período úmido) e a
UHE Armando Salles de Oliveira o mês de junho,
que caracteriza um período tipicamente seco. Observa-se que das três usinas analisadas somente a
UHE Caconde possui reservatório com capacidade
de regularização de vazão, sendo as demais usinas a
fio d’água. Na figura 3 apresentam-se os meses preferenciais para a manutenção em cenários com condições hidrológicas médias na bacia do rio Pardo
Usina
Caconde
Euclides da Cunha
A. S. de Oliveira (Limoeiro)

jan
0
0
0

fev
0
0
1

mar
3
3
3

abr
1
1
0

mai
0
0
0

jun
2
0
0

jul
0
0
0

ago
0
0
0

set
0
0
2

out
0
3
0

nov
0
2
0

dez
0
0
0

Usina
Barra Bonita
A. S. Lima (Bariri)
Ibitinga
Promissão
Nova Avanhandava

Usina
Barra Bonita
A. S. Lima (Bariri)
Ibitinga
Promissão
Nova Avanhandava

65%
50%
45%

fev
0
0
3

mar
0
2
2

abr
1
1
0

mai
0
0
0

jun
2
0
0

jul
3
0
0

ago
0
0
2

set
0
0
1

out
3
0
1

nov
0
3
0

dez
0
0
0

mar
0
3
0
0
0

abr
3
2
1
2
0

mai
0
0
2
0
0

jun
0
1
3
3
0

jul
0
0
0
0
0

ago
0
0
3
0
0

set
0
0
2
1
0

out
0
0
3
0
3

nov
2
3
1
0
2

dez
0
0
0
0
1

46%
45%
35%
50%
52%

jan
0
0
0
0
0

fev
3
2
0
0
0

mar
0
0
0
0
0

abr
0
1
2
0
1

mai
0
0
2
0
0

jun
0
3
2
0
0

jul
0
0
0
0
0

ago
0
0
3
0
3

set
0
3
1
1
2

out
2
0
0
0
0

nov
2
3
2
2
3

dez
1
0
3
3
0

42%
40%
36%
44%
45%

Figura 6 — Meses preferenciais para a manutenção em
cenários médios

Na figura 5, apresentam-se os períodos preferenciais para manutenção das usinas situadas na
bacia do rio Tietê, num grupo de cenários tipicamente secos. Verifica-se a não existência de uma
regra comum para as cinco usinas, sendo a recomendação de parada para a usina de Barra Bonita o
mês de fevereiro, para a usina Álvaro de Souza Lima
(Bariri) o mês de junho, para a usina de Ibitinga o
mês de abril ou novembro, para a usina Mario Lopes
Leão (Promissão) o mês de setembro e para a usina
de Nova Avanhandava o mês de dezembro. Cabe
lembrar que das cinco usinas analisadas, apenas
Barra Bonita e Mario Lopes Leão possuem reservatório com capacidade de regularização de vazão,
sendo os outros três reservatórios a fio d’água. As
decisões entre os períodos recomendados para as
paradas para a manutenção das usinas da bacia do
rio Tietê estão diretamente relacionadas ao que
ocorre nas UHEs Barra Bonita e Mario Lopes Leão.
A figura 6 representa os meses preferenciais
para a manutenção em cenários com características
médias de vazões afluentes da bacia do rio Tietê.

Verifica-se novamente para a UHE Caconde
que o mês abril é o mais recomendado para as ações
de manutenção. Já para as demais usinas verificaram-se algumas alterações dos períodos preferenciais para a manutenção, Euclides da Cunha de novembro para abril e Armando Salles de Oliveira
passou de junho para fevereiro.
Na figura 4 demonstra os meses mais recomendados para ações de manutenção, fundamentados em cenários úmidos.
jan
0
0
0

fev
1
0
3
0
0

Figura 5 — Meses preferenciais para a manutenção em
cenários secos

Figura 3 — Meses preferenciais para a manutenção em
cenários médios

Usina
Caconde
Euclides da Cunha
A. S. de Oliveira (Limoeiro)

jan
0
0
0
0
0

68%
54%
40%

Figura 4 — Meses preferenciais para a manutenção em
cenários úmidos

Novamente para a UHE Caconde nota-se
que o mês mais recomendado é o mês de abril, já
Euclides da Cunha mantém a recomendação dos
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os meses preferenciais nos três níveis percentuais
preferenciais para tais operações. Tomando-se como
referência as figuras 2,3,4,5,6 e 7. Assume-se o valor
“1” para a cor vermelha, valor “2” para a cor laranja
e valor “3” para a cor verde, é possível construir
matrizes de pesos aos três agrupamentos de cenários
(seco, médio e úmido).

Verifica-se novamente para a UHE Mario Lopes
Leão (Promissão) que o mês de setembro é o mais
recomendado para as ações de manutenção. Já as
demais usinas sofreram alterações dos períodos preferenciais para a manutenção, Barra Bonita de fevereiro para dezembro, Álvaro de Souza Lima (Bariri)
de junho para abril, Ibitinga de abril ou novembro
para setembro e a usina de Nova Avanhandava passou de dezembro para o mês de abril. Assim verificase um adiamento das operações de manutenção
com a ocorrência de um cenário mais úmido.

Usina
Barra Bonita
A. S. Lima (Bariri)
Ibitinga
Promissão
Nova Avanhandava

jan
1
0
0
0
0

fev
2
2
0
3
0

mar
0
0
0
0
0

abr
0
1
0
0
3

mai
0
3
1
0
0

jun
0
0
2
0
0

jul
0
2
0
2
0

ago
0
0
3
1
3

set
0
0
0
3
1

out
0
0
3
2
2

nov
2
0
1
0
0

dez
3
0
0
1
0

Tabela 3 — Pesos para períodos preferenciais para
manutenção em cenários hidrológicos médios
Usina
Caconde
Euclides da Cunha
Limoeiro
Barra Bonita
A. S. Lima (Bariri)
Ibitinga
Promissão
Nova Avanhandava

42%
37%
37%
37%
51%

Figura 7 — Meses preferenciais para a manutenção em
cenários úmidos

jan
0
0
0
0
0
0
0
0

fev mar abr mai
0
1
3
0
0
1
3
0
3
1
0
0
1
0
0
0
2
0
3
0
0
0
2
2
0
0
0
0
0
0
3
0

jun
2
0
0
0
1
2
0
0

jul
0
0
0
0
0
0
0
0

ago
0
0
0
0
0
1
0
1

set
0
0
2
0
1
3
3
2

out
0
1
0
2
0
0
0
0

nov dez
0
0
2
0
0
0
2
3
1
0
2
1
2
1
1
0

Tabela 4 — Pesos para períodos preferenciais para
manutenção em cenários hidrológicos úmidos

A figura 7 apresenta os meses mais recomendados para ações de manutenção, fundamentados em cenários úmidos. Nota-se que a usina de
Álvaro de Souza Lima (Bariri) manteve como mês
preferencial o mesmo do cenário médio, a usina de
Ibitinga teve seus meses preferenciais passando de
abril e novembro para maio e novembro, nas demais
usinas houve uma mudança no mês preferencial,
Barra Bonita caracterizou-se no mês de janeiro, a
usina de Mario Lopes Leão (Promissão) de setembro para agosto ou dezembro e a usina de Nova
Avanhandava no mês de setembro.
Observando as figuras 5, 6 e 7, fica claro que
as manutenções na UHE de Barra Bonita devem ser
realizadas em janeiro e fevereiro, e evitar as manutenções para os meses que vêm em seqüência (abril,
maio e junho).
Já Promissão deve-se evitar os primeiros
meses do ano e o modelo indica o último trimestre
do ano para os procedimentos de manutenção.

Usina
Caconde
Euclides da Cunha
Limoeiro
Barra Bonita
A. S. Lima (Bariri)
Ibitinga
Promissão
Nova Avanhandava

jan
0
0
0
3
0
0
0
0

fev mar abr mai
0
0
3
0
0
2
3
0
1
2
0
0
2
0
0
0
2
0
3
1
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
1
0

jun
2
0
0
0
0
2
0
0

jul
1
0
0
0
2
0
2
0

ago
0
0
2
0
0
1
3
1

set
0
0
3
0
0
0
1
3

out
1
0
3
0
0
1
2
2

nov dez
0
0
1
0
0
0
2
1
0
0
0
0
0
3
0
0

A partir das tabelas 2, 3 e 4 preparou-se a
tabela 4 que representa uma soma direta do peso
atribuído a cada usina em cada período, como forma de apresentar os pesos em uma única tabela.
Tabela 5 — Pesos para períodos preferenciais para
manutenção
Usina
Caconde
Euclides da Cunha
Limoeiro
Barra Bonita
A.S. Bariri
Ibitinga
Promissão
Nova Avanhandava

jan
0
0
0
3
0
0
0
0

fev mar abr mai
0
1
9
2
0
3
8
0
5
3
0
0
6
0
1
0
4
1
8
1
1
0
5
7
0
0
2
0
0
0
4
0

jun
5
0
3
0
4
5
1
0

jul
1
0
0
0
2
0
2
0

ago
0
0
4
0
0
3
3
2

set
0
1
7
0
1
5
7
5

out
1
1
3
2
0
2
2
3

nov dez
2
1
6
0
0
0
6
4
1
0
5
1
2
4
3
3

Tabela 2 — Pesos para períodos preferenciais para
manutenção em cenários hidrológicos secos
Usina
Caconde
Euclides da Cunha
Limoeiro
Barra Bonita
A. S. Lima (Bariri)
Ibitinga
Promissão
Nova Avanhandava

jan
0
0
0
0
0
0
0
0

fev mar abr mai
0
0
3
2
0
0
2
0
1
0
0
0
3
0
1
0
0
1
2
0
1
0
3
2
0
0
2
0
0
0
0
0

jun
1
0
3
0
3
1
1
0

jul
0
0
0
0
0
0
0
0

ago
0
0
2
0
0
1
0
0

set
0
1
2
0
0
2
3
0

out
0
0
0
0
0
1
0
1

Interpretando a tabela 4 observa-se que as
células com valor zero não devem ser utilizados para
manutenção. Os valores mais altos são os preferenciais, como exemplo: o mês de abril é o preferencial
para a usina de Canconde.
Da tabela 5 pode-se eleger os meses preferenciais para a manutenção de duas formas: a) considerando a possibilidade de manutenções concomitantes ou em mesmo mês de anos diferentes; b)
considerando meses diferentes para cada usina. Nas
tabelas 6 e 7 são apresentadas tais considerações.

nov dez
2
1
3
0
0
0
2
0
0
0
3
0
0
0
2
3

Uma forma de sistematizar as respostas
quanto aos meses ideais para as manutenções nas
usinas advém da atribuição de pesos (1, 2 ou 3) para
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rios históricos resolvidos, houve 100% de factibilidade nas soluções.
A implementação das políticas de manutenção são factíveis e de grande interesse para os gestores responsáveis pelo setor de manutenção e ou
planejamento da operação das empresas. Na seção
de análise de resultados verificou-se que algumas
características são bastante marcantes, como diferenciação entre usinas a fio d’água e usinas com
capacidade de regularização de vazões, destacando
que a decisão sobre parada para manutenção é tomada primordialmente para as usinas com reservatórios com capacidade de regularização, sendo as
usinas a fio d’água colocadas em manutenção em
função das demais.
Enfim, o trabalho apresenta relevância para
o setor elétrico, pois têm características de originalidade no tratamento do problema da manutenção
juntamente com o planejamento da operação.

abr

mai

jun

jul

ago

set

out

nov

dez

Limoeiro + Promissão +
Nova Avanhandava

mar

Ibitinga

fev

Barra Bonita

jan

Usina

Mês

Caconde + Euclides da
Cunha + A.S. Lima (Bariri)

Tabela 6 — Manutenções preferenciais com períodos
concomitantes

jul

ago

set

out

nov
Euclides da Cunha

jun

Nova Avanhandava

mai

Promissão

abr

Limoeiro

mar

A.S. Lima (Bariri)

fev

Ibitinga

jan

Barra Bonita

Usina

Mês

Caconde

Tabela 7 — Manutenções preferenciais com períodos
diferenciados
dez

REFERÊNCIAS

Das tabelas 4 e 5 verifica-se que algumas
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the guaranteed energy of a power plant). This model was
developed using the resources of the GAMS (General
Algebric Modeling System) package, which has proved to be
a robust optimization tool with easy computational implementation. The research work has great potential for application, since it was developed based on real data, obtained
from the company responsible for the power plants used as a
case study. Outstanding among the results obtained is the
determination of the most convenient time period to perform
maintenance at each plant. The research work is innovative and is very important for the electric power sector. The
scientific contribution of the proposed methodology is the
potential to deal with a well-known problem in hydroelectric
generation using a consistent mathematical tool.
Key-words: optimization, water resources, power generation, maintenance.

Influence of Seasonal Hydrology on the Maintenance
Planning of Hydroelectric Plants
ABSTRACT
This paper presents an optimization methodology
that runs a non-linear programming algorithm for planning the operation of hydroelectric systems, identifying
optimum periods for switching off machines to perform
maintenance. This study was conducted using historical
river flows scenarios. It provides tools to support planning
policies for maintenance, minimizing effects of reduction of
mean power generated by hydroelectric systems, thus avoiding possible regulatory penalties (mechanism for reducing
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RESUMO
A qualidade da água dos mananciais deve ser monitorada para utilização em abastecimento público. A Portaria nº
518/2004 do Ministério da Saúde estabelece o padrão de potabilidade brasileiro que deve ser seguido pelas empresas e companhias de saneamento. Entre os parâmetros a serem avaliados está a densidade de cianobactérias. Estes organismos, bem
como outros grupos fitoplanctônicos, podem gerar problemas para o tratamento da água, como odor, sabor e colmatação de
filtros das estações de tratamento de água. Além disso, a ocorrência de florações de cianobactérias gera preocupação pela
potencial produção de toxinas. Por isso, métodos de coleta e de análise confiáveis devem ser utilizados para sua avaliação.
Neste trabalho foi realizado um monitoramento mensal, durante o ano de 2009, em seis mananciais de captação de água
para consumo humano. Foram analisados parâmetros físico-químicos e a densidade fitoplanctônica. Os resultados mostraram a ocorrência de florações de cianobactérias potencialmente tóxicas em três locais avaliados. A partir desses dados, evidenciou-se a importância do monitoramento desses organismos nos mananciais utilizados para abastecimento público.
Palavras-chave: fitoplâncton, cianobactérias, monitoramento, água para abastecimento público, método de Sedgwick-Rafter.

Os ambientes aquáticos possuem comunidades fitoplanctônicas com variedade, abundância e
distribuição próprias que dependem de características abióticas (temperatura, luz, oxigênio dissolvido e
concentração de nutrientes) e bióticas (predadores,
parasitas, competição). Em geral, quando é extraída
e analisada uma amostra do fitoplâncton de um
corpo hídrico, principalmente mananciais com circulação relativamente fechada, como lagos e represas, é comum a presença de cianobactérias, clorofíceas e diatomáceas, embora as espécies presentes
possam variar de um ambiente a outro (Di Bernardo, 1995). Além disso, cada ambiente apresenta
variações sazonais na composição do fitoplâncton,
que definem o ciclo anual (Figueiredo; Giani,
2009). Também deve ser considerada a influência
da ação humana, que acarreta mudanças significativas na comunidade fitoplanctônica (Di Bernardo,

INTRODUÇÃO
Os mananciais de água doce devem ser classificados a fim de assegurar seus usos preponderantes, segundo a Resolução nº 357 de 2005 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA, 2005),
pois apresentam uma crescente e progressiva deterioração da qualidade das águas. Dentre os usos múltiplos (navegação, recreação, abastecimento, irrigação, etc.), a prioridade é a sua utilização para abastecimento público e dessedentação de animais, em
situações de escassez (BRASIL, 1997). A demanda
de consumo de água tem aumentado significativamente e a disponibilidade hídrica em condições de
utilização para fornecimento à população não tem
crescido na mesma proporção (Carneiro et al.,
2005).
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ganismos capazes de liberar compostos potencialmente tóxicos na água, gerando dificuldades no
tratamento.
Para operar um sistema de abastecimento
público de água que atenda ao padrão de potabilidade brasileiro, é necessário seguir a Portaria nº 518
(BRASIL, 2004). Em relação ao fitoplâncton, esta
Portaria exige monitoramento mensal do número
de células de cianobactérias, na água do manancial,
até 10.000 céls.mL-1. Acima desse valor, o monitoramento deve ser semanal. Nos casos em que a densidade de cianobactérias for maior do que 20.000
céls.mL-1, deve ser feito o controle semanal, na água
tratada, quanto às cianotoxinas (BRASIL, 2004).
Além disso, esta situação pode desencadear alterações no processo de tratamento nas ETAs, com a
utilização de etapas complementares, como a adsorção em carvão ativado.
Portanto, para assegurar a qualidade da água tratada, é fundamental que seja realizado um
monitoramento adequado da água bruta. Nesse
sentido, a análise de quantificação do fitoplâncton,
principalmente do grupo das cianobactérias, deve
ser realizada utilizando métodos apropriados e que
gerem resultados confiáveis. Cabe ressaltar que a
análise qualitativa também deve ser confiável, pois
dela depende a correta contagem dos organismos.
O objetivo deste trabalho é enfatizar a importância da análise do fitoplâncton para garantir a
qualidade da água distribuída à população. Para isso
serão apresentados dados do monitoramento de seis
mananciais utilizados para abastecimento público
no Rio Grande do Sul, destacando a existência de
florações de cianobactérias potencialmente tóxicas.

1995), a hidrodinâmica e a profundidade do corpo
hídrico (Reynolds; Irish; Elliott, 2001).
Nos ambientes de água doce, há coexistência de um grande número de espécies de algas fitoplanctônicas. Geralmente, duas ou mais espécies
tornam-se dominantes no ambiente, enquanto conjuntamente pode ser encontrado um grande número de espécies raras e subdominantes. As mudanças
constantes do ambiente e as relações entre espécies,
não proporcionam um ambiente uniforme por períodos longos de tempo, proporcionando um processo lento de exclusão competitiva e gerando um
equilíbrio misto de populações (Wetzel, 1993; Figueiredo; Giani, 2001, 2009). A composição final do
fitoplâncton é a conseqüência de um balanço entre
perdas e ganhos dentro do grupo de espécies que
tem adaptações para sobreviver no ambiente (Anneville, et al. 2004).
Os fatores ambientais mais importantes que
interferem e regulam o desenvolvimento desses
organismos, selecionando os mais adaptados à condição particular do ambiente, são intensidade luminosa, temperatura, sedimentação e distribuição
vertical dos organismos na coluna d’água, disponibilidade de nutrientes no meio aquático, competição
e alelopatia com demais produtores primários, além
da predação pelo zooplâncton. Em reservatórios de
abastecimento profundos, também são importantes
os processos de estratificação e os regimes de mistura da água (Wetzel, 1993; Anneville, et al., 2004;
Figueiredo; Giani, 2001, 2009).
A comunidade aquática responde rapidamente às alterações das condições do ambiente, seja
pela redução de espécies, seja pela ocorrência de
florações, isto é, aumento da biomassa de uma ou
mais espécies presentes no ambiente. Nas florações
predominam espécies de cianobactérias, principalmente, em mananciais localizados em áreas urbanizadas e nos meses mais quentes do ano (Esteves,
1998; Xavier, et al., 2005). Estes ambientes geralmente encontram-se eutrofizados, isto é, com uma
carga de nutrientes acima do que é característico do
local, proveniente de despejos não tratados (industriais, domésticos e/ou agrícolas). Além disso, problemas sanitários também são observados com o
aumento da densidade fitoplanctônica, como obstrução de filtros em Estações de Tratamento de
Água (ETAs), aumento dos custos com produtos
químicos para o tratamento da água e sabor e odor
desagradáveis nas águas de abastecimento (Branco,
1986; Di Bernardo, 1995; Carneiro; Pegorini; Andreoli, 2005). O problema mais grave, e que pode
ser observado em casos de florações, é a toxicidade
de algumas espécies de cianobactérias, pois são or-

MATERIAIS E MÉTODOS
Os seis locais de amostragem são mananciais
utilizados para captação de água para consumo humano pela Companhia Riograndense de Saneamento (CORSAN) (Tabela 1). Estes mananciais compreendem rio, lagoa e reservatórios (barragens) de seis
municípios do Rio Grande do Sul (Figura 1).
As amostras, correspondendo à água bruta
que chega à ETA para ser tratada, foram coletadas
em frascos de polietileno branco leitoso com capacidade para 1L, mensalmente, durante o ano de
2009, pelas ETAs de cada município. Nos laboratórios das ETAs foram realizadas as análises de parâmetros físico-químicos segundo métodos descritos
em procedimentos internos da Companhia, elabo-
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das ao microscópio óptico comum para identificação e quantificação dos organismos. Na análise qualitativa, os organismos foram identificados em nível
de gênero e classificados nos seguintes grupos, de
acordo com a engenharia sanitária (Palmer, 1962):
cianobactérias, algas verdes, diatomáceas e fitoflagelados (todas as algas que se movimentam através de
flagelo). Os critérios de contagem seguiram CETESB (2005).

rados pela Superintendência de Tratamento (Tabela
2).
Tabela 1 - Caracterização dos mananciais amostrados.

Manancial
B1
B2
B3
B4
C
R

Tipo de
manancial
Barragem
Barragem
Barragem
Barragem
Canal proveniente
de lagoa
Rio

Município
de
localização
Santiago
Unistalda
Vacaria
Farroupilha

Ocorrência de
florações de
cianobactérias
Sim
Não
Não
Sim

Osório

Sim

Canela

Não

Tabela 2 - Parâmetros físico-químicos analisados e métodos analíticos utilizados.
Parâmetro

Unidade

Método de
análise

Temperatura
da água

°C

Termometria

Cor

mg.L-1 Pt

Comparação
visual

Turbidez

NTU

Nefelométrico

Oxigênio
dissolvido

mg.L-1
O2

Winkler

pH

-

Colorimétrico

Procedimento
Interno
FQ-S 001 Rev.
01 Out. 2006
FQ-S 005 Rev.
01 Out. 2006
FQ-S 003A Rev.
01 Out. 2006
FQ-S 003B Rev.
01 Out. 2006
FQ-S 008 Rev.
01 Out. 2006
FQ-S 002A Rev.
01 Out. 2006

RESULTADOS
A Tabela 3 mostra uma caracterização físicoquímica dos mananciais estudados e sua classificação
segundo CONAMA (2005), sendo os mananciais B2,
B3 e R enquadrados na classe 1; B1, na classe 2; B4 e
C, na classe 3. Na Tabela 4 são apresentados os dados do monitoramento quali-quantitativo do fitoplâncton, bem como a classificação preliminar dos
ambientes aquáticos de acordo com a densidade
fitoplanctônica (Margalef, 1983). A condição eutrófica foi predominante, ocorrendo em quatro mananciais (B1, B2, B3 e C). O manancial B4 apresentou-se hipereutrófico e o manancial R, oligotrófico.
A classificação dos mananciais como eutrófico, poderia ser melhor compreendida analisando dados
de concentração de fósforo, pois somente os mananciais B1 e C apresentaram floração de cianobactérias. No entanto, essas análises não foram realizadas, pois não fazem parte da rotina de monitoramento desses mananciais.

Figura 1 - Localização dos municípios gaúchos aos quais
pertencem os mananciais amostrados. Fonte: Adaptado de
Banco de Informações e Mapas de Transportes (2011).

A análise do fitoplâncton foi realizada no
Laboratório Central de Águas da CORSAN utilizando o método de Sedgwick-Rafter (APHA; AWWA;
WEF, 2005). As amostras foram analisadas sem preservação, de acordo com o método validado pelo
Laboratório (Müller; Raya-Rodriguez; Cybis, 2011).
A concentração das amostras, quando necessária, foi
realizada através de centrifugação de 100 mL por 20
minutos a 2.500 rpm. As câmaras de contagem de
Sedgwick-Rafter tem um volume fixo de amostra de
1 mL. Após preparadas, as câmaras foram observa-
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B1

B2

B3

B4

C

R

Tabela 3 - Caracterização físico-química dos mananciais estudados.
Temperatura
Cor
Turbidez
OD
da água
Manancial
pH
°C
mg.L-1 Pt
NTU
mg.L-1 O2
Média ± DP
20 ± 5
154 ± 33
50 ± 18
6,6 ± 0,3
7,3 ± 1,5
Mín
13
100
27
6,3
5,0
Máx
27
200
73
7,3
9,4
Média ± DP
20 ± 4
87 ± 38
9,3 ± 5
7,1 ± 0,2
8,1 ± 0,8
Mín
13
25
4,2
6,7
6,2
Máx
28
160
20
7,5
9,0
Média ± DP
18 ± 4
72 ± 19
12 ± 3
6,6 ± 0,2
7,3 ± 1,0
Mín
10
40
8,4
6,0
6,0
Máx
23
100
19
6,9
9,6
Média ± DP
18 ± 4
66 ± 35
9,5 ± 6
7,0 ± 0,1
6,2 ± 1,3
Mín
12
15
3,1
6,9
4,8
Máx
24
110
22
7,1
9,0
Média ± DP
22 ± 4
76 ± 22
16 ± 7
6,8 ± 0,1
3,5 ± 2,3
Mín
15
50
4,3
6,5
0,4
Máx
26
110
28
6,9
8,6
Média ± DP
17 ± 4
49 ± 23
8,7 ± 6
6,7 ± 0,1
8,4 ± 0,8
Mín
11
30
2,8
6,7
6,2
Máx
23
90
24
6,9
8,4

OD = Oxigênio dissolvido

* Classes de qualidade segundo CONAMA (2005).

Classe de
qualidade*
2

1

1

3

3

1

DP = Desvio padrão

Tabela 4 - Caracterização fitoplanctônica dos mananciais estudados.
Manancial

B1

B2

B3

B4

C

R

Média ±
DP
Mín
Máx
Média ±
DP
Mín
Máx
Média ±
DP
Mín
Máx
Média ±
DP
Mín
Máx
Média ±
DP
Mín
Máx
Média ±
DP
Mín
Máx

DP = Desvio padrão

Fitoplâncton

Cianobactérias

Algas verdes

Diatomáceas

Fitoflagelados

céls.mL-1

céls.mL-1

céls.mL-1

céls.mL-1

céls.mL-1

7.239 ± 14.536

8.380 ± 15.577

17 ± 23

158 ± 81

92 ± 127

36
38.816

*
38.564

*
75

34
246

*
328

1.483 ± 1.715

291 ± 1

754 ± 966

760 ± 897

56 ± 62

12
6.612

*
291

11
3.358

*
3.082

*
172

3.695 ± 4.826

234 ± 339

606 ± 1.602

3.088 ± 4.750

44 ± 62

129
14.894
600.670 ±
758.785
85
2.052.425

*
625
599.296 ±
759.588
42
2.052.425

*
5.158

17
14.873

3
229

249 ± 373

1.226 ± 2.663

103 ± 88

6
1.332

*
8.360

1
266

6.966 ± 9.770

8.220 ± 10.207

95 ± 152

28 ± 28

16 ± 35

14
26.043

*
26.020

*
461

*
81

*
102

683 ± 952

439 ± 471

98 ± 104

383 ± 513

20 ± 15

103
3.086

*
1.039

21
365

28
1.656

5
45

* Devido à baixa densidade, organismos não foram contados na análise quantitativa.

# Classificação dos ambientes aquáticos segundo Margalef (1983).
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Eutrófico

Eutrófico

Eutrófico

Hipereutrófico

Eutrófico

Oligotrófico
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No monitoramento fitoplanctônico foi utilizado o método de contagem validado pelo Laboratório Central de Águas da CORSAN (Müller; RayaRodriguez; Cybis, 2011), demonstrando uma aplicação prática e viável da utilização de amostras vivas na
contagem do fitoplâncton. As normas de qualidade,
como a NBR ISO/IEC 17025 (ABNT, 2005), exigem
que os métodos de ensaio utilizados pelo laboratório
sejam normalizados, isto é, publicados em normas
nacionais ou internacionais. Métodos normalizados
utilizados fora do seu escopo original ou com modificações também podem ser usados, desde que estejam validados. Essas amostras utilizadas para contagem, segundo o método de Sedgwick-Rafter (Branco, 1986; ASTM, 2004; APHA; AWWA; WEF, 2005;
CETESB, 2005; Legresley; Mcdermott, 2010) validado (Müller; Raya-Rodriguez; Cybis, 2011), possibilitaram rapidez na análise e na tomada de decisões.
A concentração das amostras, quando necessária, por centrifugação e o tempo reduzido para
sedimentação das câmaras de contagem (tempo de
sedimentação de 15 minutos) permitiram que muitas amostras fossem analisadas no mesmo dia, inclusive com a obtenção do resultado final. Assim, em
casos de florações de cianobactérias ou qualquer
problema observado no processo de tratamento da
água, relacionado com organismos fitoplanctônicos,
medidas de controle ou prevenção puderam ser
adotados rapidamente, como suspensão de précloração e uso de carvão ativado em pó. Em casos de
proximidade entre o local afetado e o Laboratório
Central, muitas vezes a amostra foi coletada e o resultado final da análise obtido no mesmo dia. Além
disso, as amostras vivas não geraram resíduos químicos relacionados ao uso de substâncias preservantes,
eliminando impactos ambientais relacionados ao
descarte de rejeitos laboratoriais.
A classificação dos mananciais, proposta por
Margalef (1983), relacionando o estado trófico com
a densidade fitoplanctônica (Tabela 4) mostrou o
impacto da eutrofização sobre os mananciais estudados. Somente um ambiente ficou na categoria
oligotrófico. Os ambientes eutrofizados causam
outros efeitos indesejáveis, além da proliferação
excessiva do fitoplâncton. Dentre eles podem ser
destacados (Di Bernardo, Minillo E Dantas, 2010) 1)
a liberação de cianotoxinas; 2) problemas recreacionais e estéticos em função das florações algais,
proliferação de insetos, geração de odores; 3) mortandade de peixes e 4) maiores dificuldades e elevação de custos para o tratamento da água.
A classificação apresentada na Tabela 4 não
pode ser considerada definitiva, pois avaliou somente o ponto de captação de água no manancial, não

Os pontos B1, C e B4 apresentaram floração
de cianobactérias durante o ano de 2009. Os eventos
de floração foram considerados a partir de contagens próximas a 10.000 céls.mL-1. O ponto B1 apresentou floração de Planktothrix sp. nos meses de março e abril. Nos meses de janeiro, março, junho e
julho ocorreu floração de Microcystis sp. no ponto C.
Já no ponto B4, houve floração de Cylindrospermopsis
raciborskii de março a agosto. Nos pontos B2, B3 e R
não foi verificada ocorrência de floração de cianobactérias. Entretanto, no ponto B3, observou-se um
incremento de diatomáceas do gênero Asterionella
nos meses de novembro e dezembro.
A Figura 2 mostra as densidades de fitoplâncton total e de cianobactérias. Nos locais onde
ocorreu floração de cianobactérias (Gráficos A, D e
E), a quantificação desses organismos foi aproximadamente igual a contagem total de organismos. Já
nos outros locais, onde não foram observadas essas
florações, a contagem de cianobactérias foi inferior
à contagem total do fitoplâncton. Nestes mananciais
(Gráficos B, C e F), o monitoramento revelou a
ocorrência de algas verdes e diatomáceas.
Os gêneros fitoplanctônicos encontrados
em cada manancial, durante o período de monitoramento, estão apresentados na Tabela 5. Os gêneros foram classificados em cianobactérias, algas verdes, diatomáceas e fitoflagelados (Palmer, 1962).

DISCUSSÃO

O monitoramento realizado nos pontos de
amostragem faz parte das exigências da Portaria nº
518 (BRASIL, 2004), ou seja, o parâmetro densidade
celular de cianobactérias deve ser analisado, mensalmente, no ponto de captação dos mananciais
utilizados para abastecimento público. Nesse sentido, a CORSAN analisa, também, a densidade fitoplanctônica total, cujos dados foram aqui utilizados,
pois outros organismos podem interferir no tratamento da água.
Odor e sabor desagradáveis na água podem
ser provocados por cianobactérias, como também
por diatomáceas e fitoflagelados; além disso, podem
provocar cor e obstruir os filtros das ETAs (Palmer,
1962; Branco, 1986; Di Bernardo, 1995). A análise
de cianotoxinas foi realizada quando necessário,
porém, não foram aqui apresentadas por não pertencerem ao escopo desta discussão.
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abrangendo outros pontos que poderiam melhor
caracterizar o ambiente. Uma classificação que melhor reflete a realidade de cada ambiente deverá
considerar diferentes pontos de amostragem, que
cubram toda a extensão do manancial, a concentração de carbono bem como os teores de nutrientes.
A concentração de fósforo poderia auxiliar nessa
classificação e na melhor compreensão da ocorrência de florações de cianobactérias nos mananciais.
Incluir a análise desse nutriente junto ao monitoramento fitoplanctônico pode ajudar a previsão da
ocorrência das florações, bem como servir de alerta
para o enriquecimento das águas e a eutrofização.
A classificação proposta pelo CONAMA 357
(2005) engloba esses fatores, embora não determine
quais os pontos de amostragem devem ser coletados.
Com a análise de poucos parâmetros dessa classificação, foi possível avaliar a condição de qualidade
dos seis mananciais avaliados nesse trabalho (Tabela
3). Três ambientes apresentam condição de qualidade compatível com Classe 1, sendo considerada
uma boa classe de qualidade da água, mesmo tendo
apresentado estado eutrófico (Tabela 4). O ponto C
é um canal construído exclusivamente para a captação de água. Ele provém da Lagoa do Peixoto/Osório-RS, que é uma lagoa costeira rasa, com
histórico de florações de cianobactérias anuais durante o verão, razão pela qual ele foi construído.
Assim, as condições físico-químicas muitas vezes
apresentam-se alteradas, como foi o caso das concentrações de oxigênio dissolvido, pois o canal possui pequena profundidade e, muitas vezes, apresenta
desenvolvimento de macrófitas em toda a sua extensão.
A partir da análise qualitativa dos organismos, verificou-se que os ambientes apresentaram
alta diversidade fitoplanctônica, com mais de 40
gêneros em cada um deles. Mesmo nos mananciais
com ocorrência de florações de cianobactérias (B1,
B4 e C), outros gêneros coexistiram com a cianobactéria dominante, no entanto, em menores densidades (Tabela 4). A Figura 2 mostrou a presença constante das cianobactérias durante todo ano, mesmo
em baixas densidades, nesses mananciais. Nos demais, alguns picos de fitoplâncton foram acompanhados de picos de cianobactérias, porém, outros
grupos de organismos podem elevar a densidade
total. Isso pode ser observado nos mananciais B2 e
B3, quando a densidade fitoplanctônica total foi
elevada pelo aumento de algas verdes e diatomáceas,
respectivamente.
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Figura 2 - Densidades de fitoplâncton total e cianobactérias durante o ano de 2009 nos 6 pontos de amostragem.
A. Manancial B1. B. Manancial B2. C. Manancial B3. D.
Manancial B4. E. Manancial C. F. Manancial R.

208

RBRH – Revista Brasileira de Recursos Hídricos Volume 17 n.2 - Abr/Jun 2012, 203-211
O grupo das algas verdes apresentou maior
número de representantes, em todos os ambientes,
uma vez que corresponde a um grupo amplo e variado de algas, com maior diversidade de espécies,
formas e tamanhos (Reviers, 2006). Destaca-se a
ocorrência de Desmidium e Micrasterias, gêneros raros
e de ocorrência em águas não contaminadas (Palmer, 1962; Di Bernardo, 1995; Di Bernardo, Minillo
E Dantas, 2010), identificados no manancial B2.
Com relação às diatomáceas, o incremento
de Asterionella, ocorrido no manancial B3, pode
gerar odor na água e obstrução dos filtros das ETAs
(Palmer, 1962; Di Bernardo, 1995). Os fitoflagelados
ocorreram em todos os mananciais, porém, sempre
em baixa densidade.
Com relação ao grupo das cianobactérias,
verificou-se sua ocorrência em todos os ambientes
estudados. As florações detectadas nos mananciais
B1, B4 e C foram dos gêneros Planktothrix, Cylindrospermopsis e Microcystis, respectivamente, todos apresentando espécies produtoras de toxinas. Além destes, porém, sem ocorrência de florações, foram encontrados outros gêneros potencialmente tóxicos,
como Anabaena, Aphanizomenon e Oscillatoria. Em
função disso, destaca-se a importância desse tipo de
monitoramento, uma vez que possibilita a detecção
dos organismos potencialmente tóxicos e permite
uma rápida tomada de decisão, pela Companhia de
Saneamento, quanto às alterações necessárias no
processo de tratamento da água. Dentre essas alterações estão o uso de carvão ativado, a suspensão da
pré-cloração e a utilização de polímero auxiliar de
floculação (Di Bernardo, 1995; Di Bernardo, Minillo
E Dantas, 2010). De acordo com a densidade celular
encontrada, torna-se necessário o aumento da freqüência de monitoramento das cianobactérias, como também há necessidade de realização da análise
de cianotoxinas, conforme mencionado anteriormente (BRASIL, 2004). A identificação dos gêneros
presentes permite determinar o tipo de toxina que
pode ser produzido, levando a uma correta preparação da amostra para análise da cianotoxina correspondente.
Segundo Ceballos, Azevedo e Bendate
(2006), as florações de cianobactérias ocorrem em
ambientes de água doce neutras a alcalinas (pH de 6
a 9), com temperatura da água de 15°C a 30°C e
altas concentrações de nutrientes. Os ambientes
com ocorrência de floração (B1, B4 e C) também
recebem despejos orgânicos não tratados que podem elevar a concentração de nutrientes e favorecer
o crescimento desses organismos. Estes mananciais
possuem histórico de acompanhamento pela CORSAN superior a 30 anos, sendo as florações de cia-

Tabela 5 - Gêneros fitoplanctônicos identificados nos
mananciais estudados.
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nobactérias recorrentes, nos meses mais quentes do
ano. Porém, cabe ressaltar que no ponto B4, onde
ocorreu floração de maior duração e com a mais alta
densidade celular entre os mananciais amostrados, a
proliferação de Cylindrospermopsis raciborskii se manteve durante o inverno com baixas temperaturas da
água (média anual de 18°C, variando de 12°C a
24°C, Tabela 3). A dominância desses organismos na
comunidade fitoplanctônica pode ser influenciada
por muitos fatores, mas é difícil determinar quais
são os mais importantes, pois há sinergismo entre os
fatores envolvidos (Figueiredo; Giani, 2009).
Assim, quando a água do manancial oferece
riscos à saúde pública, as estações de tratamento de
água devem garantir as condições mínimas para que
a água possa ser destinada ao consumo humano.
Com os avanços nas tecnologias de tratamento, água
bruta de qualquer qualidade pode ser tratada e destinada ao abastecimento público, embora os custos e
riscos envolvidos possam tornar os investimentos
extremamente elevados e inviabilizar a implantação
da ETA. Basicamente, há três requisitos que, simultaneamente, contribuem para que um sistema de
tratamento de água seja considerado apropriado:
qualidade da água bruta, tecnologia de tratamento e
capacidade de sustentação (Di Bernardo, Minillo E
Dantas, 2010). Portanto, há necessidade de preservar os mananciais superficiais, evitando a degradação da qualidade das águas. Quanto melhor a qualidade da água bruta, menores serão os custos envolvidos no tratamento, mais simples e mais econômica
será a tecnologia de tratamento empregada e menores serão os riscos à saúde pública associados a essa
água.
Atualmente, são poucos os mananciais utilizados para abastecimento que tem água bruta com
boa qualidade. Por isso, a importância de monitorar
a comunidade fitoplanctônica com vistas às cianobactérias. Para garantir a eficácia desse monitoramento, é necessária a utilização de método de análise adequado. A confiabilidade do resultado inicia na
análise qualitativa e estende-se à quantitativa. Nesse
sentido, a capacitação e o treinamento dos profissionais que realizam esse tipo de análise, associado a
um método de análise apropriado, garantem a confiabilidade analítica dos resultados. A classificação
correta dos organismos em seus grupos é o primeiro
passo para a quantificação. Se a classificação for
equivocada, a quantificação não refletirá a realidade
da água monitorada.
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Phytoplankton Monitoring for Public Water Supply
Quality - A Case Study of Rio Grande do Sul Water
Sources
ABSTRACT
The sanitary quality of water sources should be
monitored for use in public supply. Decree No. 518/2004
of the Ministry of Health establishes the Brazilian standard
for drinking water which must be complied with by water
companies. Among the parameters to be evaluated is the
density of cyanobacteria. These organisms, as well as other
phytoplankton groups, can create problems for water treatment, such as odor, taste and clogging of filters at water
treatment plants. Furthermore, the occurrence of cyanobacteria blooms has increased concern for potential toxin production. Therefore, collection and analysis methods should
be used for reliable evaluation. In this work, monitoring
was conducted monthly during 2009, at six water sources.
Physico-chemical parameters and phytoplanktonic density
were analyzed. The results showed the occurrence of blooms
of potentially toxic cyanobacteria in three places. Based on
these data, the study showed the importance of monitoring
these organisms in water sources used for public supply.
Key-words: phytoplankton, cyanobacteria, monitoring,
public water supply, Sedgwick-Rafter method.
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RESUMO
No Brasil, os critérios de determinação da vazão outorgável são bastante restritivos, o que provoca descontentamentos e gera conflitos entre os usuários, especialmente em bacias que já apontam para o esgotamento dos seus recursos hídricos
outorgáveis. Esta alocação de água tradicional, baseada apenas em critérios quantitativos, não é mais suficiente; é necessário considerar múltiplos e conflitantes objetivos, o comportamento estocástico das variáveis hidrológicas e as incertezas associadas, o que torna os modelos de alocação cada vez mais complexos. Este trabalho apresenta uma metodologia para alocação
quali-quantitativa da disponibilidade hídrica superficial excedente em uma bacia hidrográfica, considerando múltiplos
objetivos e restrições, múltiplos usos, e, facilmente adaptável para cenários de racionamento (vazão excedente nula ou negativa). É proposta a otimização da alocação da água através de um algoritmo evolucionário multiobjetivo no qual foram
inseridas adaptações e operadores de reprodução desenvolvidos especificamente para incorporar as restrições do problema e
contornar os obstáculos apresentados. A metodologia foi avaliada na bacia hidrográfica do Rio Gramame, segundo dois
cenários hipotéticos de previsão probabilística de precipitação: um com previsão de precipitação acima da média histórica e
outro abaixo da média histórica. Em ambos os casos houve convergência do algoritmo evolucionário para as regiões mais
favoráveis da Fronteira de Pareto, sugerindo no primeiro caso, soluções com menores ocorrências de alarmes, e, no segundo
caso soluções totalmente viáveis sob todas as restrições consideradas.
Palavras-chave: Alocação de água. Critérios de Outorga. Algoritmos Evolucionários.

cos e conseqüente ocorrência da água na natureza
(Studart e Campos, 2001).
A outorga de direito de uso da água é o instrumento legal de alocação entre os diversos usos da
bacia hidrográfica. Este instrumento visa uma distribuição da água de modo a atender as necessidades
ambientais, econômicas e sociais, reduzir ou eliminar conflitos entre usuários e possibilitar o atendimento das demandas futuras (Silva e Monteiro,
2004). Contudo, os critérios de determinação da
vazão outorgável comumente utilizados são bastante
restritivos, provocando descontentamentos e gerando escassez (e conflitos) de segunda ordem, que é
aquela decorrente da incapacidade da sociedade em
encontrar ferramentas sociais adequadas para lidar
com a escassez do recurso natural (Ohlsson, 1999;
Vieira e Ribeiro, 2010).
Segundo estes critérios, como na maior parte do tempo as vazões naturais nos rios ou regulari-

INTRODUÇÃO
Apesar de ser um problema clássico, a alocação de água continua a ser um desafio a gestores,
usuários e pesquisadores, principalmente devido ao
aumento de conflitos resultantes da disputa pelo seu
uso, provocados pelo aumento progressivo da demanda em um cenário de escassez relativa cada vez
mais evidente. Quando utilizada para mediar conflitos e auxiliar os usuários, tomadores de decisão e
gestores de recursos hídricos, a alocação de água
requer uma abordagem interdisciplinar e multiobjetiva, considerando, além dos critérios econômicos,
aspectos ambientais, sociais e tecnológicos. Além
disso, algumas especificidades desse processo o tornam mais complexo, como as incertezas associadas
ao comportamento aleatório dos eventos hidrológi-
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Este trabalho propõe um modelo multiobjetivo de alocação da vazão excedente em bacias hidrográficas, considerando diferentes usos, consuntivos e de diluição, e, conseqüentemente, a outorga
de quantidade e de qualidade da água. Este modelo
foi desenvolvido com o propósito de ser facilmente
acoplado a outros que representem a modelagem
hidrometeorológica da bacia hidrográfica, podendo
compor um sistema de apoio à decisão de alocação
do volume excedente, em períodos em que as vazões
forem superiores à outorgável, ampliando a produção de riquezas sociais. Além da promoção do uso
mais eficiente da disponibilidade hídrica, através da
ampliação dos volumes outorgados, o modelo proposto também pode ser utilizado em cenários de
escassez, definindo o volume de racionamento para
cada usuário.

zadas pelos reservatórios são superiores às vazões de
referência e, como o que é outorgado é uma fração
delas, o que ocorre, na prática, são vazões bem maiores ao longo do ano (Silva e Monteiro, 2004). Dessa forma, a outorga atua como fator limitante do
quantitativo disponível a ser alocado, principalmente em bacias que já apontam para o esgotamento
dos seus recursos hídricos outorgáveis.
A utilização da vazão de referência baseada
no critério exposto apresenta como vantagem a
simplicidade de sua implementação e a minimização
dos riscos de falhas no atendimento das demandas,
cuja garantia de atendimento ou de permanência é
necessária para que os usuários possam realizar um
melhor planejamento de suas atividades e investimentos em seus empreendimentos. Por outro lado,
este procedimento pode limitar o crescimento dos
empreendimentos usuários da água da bacia, gerar
descontentamentos e aumentar o conflito pelo uso
da água, visto que, na maior parte do tempo, as vazões naturais nos rios ou regularizadas pelos reservatórios serão superiores às vazões outorgadas (Lanna
et al., 1997; Lima et al., 2005).
Esta vazão excedente poderia ser alocada
entre os usuários, minimizando os prejuízos decorrentes da não utilização desta. Esta alocação pode
ser realizada anualmente, de modo a considerar a
variabilidade interanual das variáveis hidrológicas,
servindo, portanto, como um ajuste na outorga de
longo prazo. Ainda é possível que ocorram períodos
extremos prolongados, secos ou úmidos, devido à
variabilidade decenial das variáveis hidrometeorológicas. Logo, a alocação desta parcela variável da
disponibilidade hídrica surge ainda com uma estratégia de adaptação à variabilidade climática.
Desenvolver um sistema de apoio à decisão
para alocação da vazão excedente, considerando
todas estas variáveis, não é tarefa fácil. Esta complexidade advém inicialmente da necessidade de se
prever com antecedência, envolvendo os mínimos
riscos possíveis, a própria vazão excedente para o
ano em análise, permitindo aos usuários o planejamento da utilização do aporte excedente alocado.
Logo, é necessário que esta alocação seja precedida
de uma previsão hidrometeorológica. Além disso, a
abordagem deve ser multicriterial e multiobjetiva,
de modo a atender os objetivos técnicos, ambientais,
sociais, econômicos, legais e de eficiência do uso da
água. Também é importante que a abordagem citada esteja integrada aos instrumentos de gestão dos
recursos hídricos, de modo a suprir as lacunas existentes sem violar os critérios e preceitos estabelecidos em lei.

METODOLOGIA
Visão geral do modelo de alocação proposto
Para se alocar de forma eficiente e segura a
vazão excedente é necessário o envolvimento e a
integração de inúmeras variáveis e modelos que
representem os processos envolvidos, os quais podem variar em complexidade e níveis de detalhamento; e da consideração de múltiplas funções objetivo e restrições, muitas das quais não numericamente quantificáveis. Muitos destes modelos são, por si
só, demasiadamente complexos quanto à tentativa
de modelar o comportamento estocástico das variáveis envolvidas e as inúmeras incertezas associadas.
Este é um desafio que tem despertado a atenção de
muitos pesquisadores recentemente (Yang et al..,
2007; Wang et al.., 2009a; Wang et al.., 2009b; Zhang
et al.. 2010a; Zhang et al., 2010b).
Desta forma, propõe-se neste trabalho a utilização de um modelo de otimização da alocação
utilizando algoritmos evolucionários. Estes algoritmos, de forma geral, são facilmente adaptáveis a
outros modelos, posto que utilizam apenas informações da função objetivo e da aptidão das soluções;
além de ser capazes de otimizar funções objetivo
com superfícies complexas, reduzindo a incidência
de mínimos locais, ser menos suscetíveis à forma ou
continuidade da Fronteira de Pareto e ser flexíveis
para trabalhar com restrições qualitativas (Coello,
2006).
Além disso, a escolha de um algoritmo evolucionário para a otimização da alocação da água
em bacias hidrográficas torna-se adequado devido à:
capacidade de adaptabilidade e conectividade com
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os demais modelos envolvidos; possibilidade de considerar múltiplos objetivos e restrições, com ordem
de grandeza distinta e alguns de caráter apenas qualitativo; possibilidade de utilizar diretamente o conceito de otimalidade de Pareto, onde poderão ser
encontradas múltiplas soluções otimizadas, as quais
podem servir de cenários para decisões no âmbito
de um comitê de bacia; utilização de regras de transição probabilísticas, em lugar de determinísticas,
permitindo, dessa forma, avaliar inúmeros cenários
e possibilidades simultaneamente, reduzindo os
riscos naturalmente decorrentes das inúmeras incertezas envolvidas; possibilidade de hibridização com
outro método de otimização ou com um sistema de
apoio à decisão, onde soluções já conhecidamente
viáveis, obtidas a partir da experiência adquirida na
bacia ou de outros métodos de otimização podem
ser facilmente inseridas no algoritmo evolucionário.
Contudo, os métodos evolucionários multiobjetivo como originalmente concebidos geralmente assumem que o problema de otimização está livre
de qualquer restrição quando, na verdade, a otimização de problemas reais envolve uma série de restrições que precisam ser atendidas para que a solução seja considerada aceitável. Estas restrições tornam o processo de otimização mais complexo devido às limitações que impõem às variáveis de decisão
e às interrelações entre essas restrições e as funções
objetivo (Venkatraman e Yen, 2005); além de reduzir consideravelmente o espaço de busca, tornando
altamente difícil, na maioria dos casos, encontrar
uma única solução viável.
No problema proposto, as diversas restrições
envolvidas são variáveis em complexidade e nível de
detalhamento. Devido à fragilidade das tradicionais
técnicas de tratamento das restrições para este caso,
segue-se neste trabalho a estratégia de se modificar
os operadores de reprodução e de seleção tradicionais para melhorar o desempenho dos algoritmos
evolucionários (Montesinos et al., 1999; Dandy et al.,
1996), inclusive introduzindo conhecimentos específicos do problema nestes operadores (Becerra e
Coello, 2005). No caso específico deste artigo, por
exemplo, este conhecimento foi traduzido em forma
de restrições (ou alarmes) que classificam os indivíduos em viáveis ou inviáveis, com tratamento diferenciado para cada restrição de modo a acelerar a
obtenção de soluções livres de restrições.
Dessa forma, são utilizados operadores direcionados e inseridas adaptações em um método
evolucionário multiobjetivo, com o intuito de incorporar de forma eficiente e eficaz as restrições e contornar os obstáculos apresentados.

Representação da solução
No presente problema, temos como variável
de decisão o volume adicional alocado para cada
usuário para o ano em análise, podendo ser variável
mês a mês. A solução de alocação será representada,
portanto, através de números reais, em uma matriz
bi-dimensional tempo x usuário contendo n=12
colunas, uma para cada mês do ano em análise, e nu
linhas, uma para cada usuário (Figura 1).
u1
u2
unu

m1
Va1,1
Va2,1
...
Vanu,1

m2
Va1,2
Va2,2
...
Vanu,2

m3
Va1,3
Va2,3
...
Vanu,3

...
...
...
...

mn
Va1,n
Va2,n
...
Vanu,n

n é o número de intervalos meses m da alocação
nu é o número de usuários envolvidos na alocação
Vanu,n é o volume alocado para o usuário nu no mês n

Figura 1 — Representação da solução.

Para geração de cada solução que compõe a
população inicial, o volume disponível para alocação em cada trecho, uma vez conhecido, é distribuído através de um fator de proporção, conforme
apresentado nas Equações 1 e 2.
Vau,m=min(Vru,m ; pu,m.qc.Vdc,m)
pu,m =

p*u,m
Ufimc
∑u=Uini p*u,m
c

(1)
(2)

Onde:
Vau,m é o volume alocado para o usuário u no mês m;
Vru,m é o volume requerido pelo usuário u no mês m;
pu,m é a proporção de alocação do usuário u no mês
m;
qc é o coeficiente de alocação para o trecho c;
Vdc,m é o volume disponível no trecho c no mês m;
p*u,m é um número aleatório, contido no intervalo
[0,1] gerado para o usuário u no mês m;
Uinic é usuário inicial do trecho c;
Ufimc é usuário final do trecho c.
Observa-se que, apesar de ser obtido a partir
de um número aleatório, p*u,m, o fator de proporção
é corrigido de modo a distribuir apenas o volume
disponível entre os usuários de cada trecho, ou seja,
é gerado um novo fator de proporção p*u,m, considerando o fator aleatório gerado em relação ao somatório de todos os fatores aleatórios. Dessa forma, o
volume alocado para os usuários de um trecho fica
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primeiro alarme. Dessa forma, durante a seleção dos
indivíduos, utilizando o método do torneio, considera-se que indivíduos inviáveis que possuem ponto
de falha maior são mais recomendáveis do que os
inviáveis que possuem ponto de falha menor por
postergar mais o instante em que alguma restrição
será violada.
No preenchimento da população externa,
as adaptações foram feitas de modo à sempre priorizar os indivíduos viáveis em relação aos inviáveis e,
dentre os inviáveis, priorizar aqueles em que a violação da restrição é de menor severidade ou ocorre
mais tardiamente. Dessa forma, em lugar de selecionar as soluções não-dominadas da população para
compor a população externa, são selecionadas as
soluções viáveis não-dominadas conforme sugerido
por Machado (2006) e descrito a seguir: inicialmente se separam os indivíduos viáveis dos inviáveis;
depois são avaliadas as relações de dominância em
cada subgrupo individualmente, definindo, desta
forma, quatro conjuntos: Viáveis Não-Dominados,
Viáveis Dominados, Inviáveis Não-Dominados e Inviáveis Dominados.
Após remover todos os indivíduos Viáveis
Não-Dominados para a população externa, caso a
dimensão desta população não atinja o limite estabelecido, soluções dos outros conjuntos serão selecionadas para preenchê-la, considerando a viabilidade, o critério de dominância, a aptidão das soluções, o ponto de falha e a severidade da restrição.
Os critérios são os seguintes: as Soluções Viáveis vêm
sempre no topo, ordenadas em ordem crescente de
aptidão, seguidas das Inviáveis Não-Dominadas e
logo após as Inviáveis Dominadas. Entre as Soluções
Inviáveis, consideram-se como mais aptas aquelas
que têm o maior valor de ponto de falha, e, em caso
de empate, aquelas que violam restrições de menor
severidade.

sempre limitado ao volume disponível. Contudo,
não necessariamente todo o volume disponível é
distribuído em cada trecho, pois, como se trata de
uma alocação integrada espacialmente, é desejável a
análise de soluções em que o volume disponível em
determinado trecho possa ser distribuído também a
usuários dos trechos a jusante. Para isso foi definido
o coeficiente de alocação qc, número aleatório contido no intervalo [0,1] que determina quanto do
volume disponível será alocado em cada trecho.
Dessa forma, sempre que o coeficiente de alocação
for menor do que 1, ou caso o volume alocado pelo
fator de proporção resulte maior do que o volume
requerido para determinado usuário, ocorrerão
sobras do volume disponível.
Em uma alocação integrada na bacia hidrográfica, estas eventuais sobras poderão ser utilizadas
pelos usuários dos trechos a jusante. Assim, inicialmente se aloca o volume nos trechos extremos da
bacia hidrográficas (em uma alocação das águas
superficiais, os rios de ordem 1), para depois, seqüencialmente, realizar a correção dos volumes
disponíveis nos trechos a jusante e a posterior definição dos volumes alocados.
Adaptações ao método de otimização
O Strentgh Pareto Evolutionary Algorithm 2 —
SPEA2 (Zitzler et al., 2001) é considerado componente da segunda geração de métodos evolucionários, os quais apresentam em comum a utilização do
conceito de otimalidade de Pareto e de mecanismos
para manutenção da diversidade das soluções, herdados da primeira geração, bem como a utilização
de alguma técnica elitista e a ênfase na eficiência
(Coello, 2006). Como a aptidão dos indivíduos dada
pelo método SPEA2 considera apenas os conceitos
de dominância e de densidade de vizinhança, a
principal adaptação a ele incorporada foi a consideração concomitante destes conceitos com o conceito
de viabilidade das soluções.
Para esse propósito, as soluções são categorizadas em viáveis e inviáveis, sendo que as inviáveis
são avaliadas, além das funções objetivo, pelas informações do tipo e severidade da restrição violada,
sendo essas informações utilizadas posteriormente
no processo de seleção, evolução e reprodução dos
indivíduos, conforme sugerido por Brasileiro (2005)
e Machado (2006). As restrições são classificadas em
três níveis: as de baixa severidade, as de média severidade e as de alta severidade. Além disso, para as
soluções inviáveis, adota-se o conceito de ponto de
falha, que é o instante de tempo (mês) em que ocorre a primeira violação da restrição, ou seja, o

Operadores de reprodução
Assim como a variável de decisão, os operadores de reprodução também são apropriados para
variáveis reais. É utilizado o operador aritmético
Crossover Média (Davis, 1991, apud Lacerda e Carvalho, 1999), no qual cada gene do filho gerado é
obtido através da média aritmética dos respectivos
genes dos indivíduos pais. Ressalte-se que esta operação apenas será aplicada caso seja satisfeita a probabilidade definida para este operador, caso contrário, o filho da reprodução será tomado como uma
réplica do melhor entre os dois pais, considerandose os mesmos critérios do operador por torneio na
definição do melhor. A equação 3 mostra a opera-
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tomado pela média aritmética dos respectivos valores dos indivíduos pais, tal como o Crossover Média
Aleatório. O Crossover Média Direcionado impõe que
a operação seja realizada apenas na parcela inviável
do cromossomo, preservando a parcela viável em
uma tentativa de acelerar a convergência.
A Mutação Direcionada, assim como a Mutação Uniforme, também é aplicada individualmente a apenas um indivíduo pai. Nesse operador,
quando a probabilidade de aplicação não é satisfeita
(xmd>pmd), ou quando o indivíduo filho não viola
nenhuma restrição, o indivíduo filho é tomado como uma réplica do indivíduo pai. Caso contrário, é
observado o ponto de falha e o tipo de restrição
violada, efetuando ações de reparo específicas para
cada restrição, ou seja, alterando o volume alocado,
aumentando-o ou diminuindo-o, em intervalos de
tempo específicos, no intuito de eliminar a violação
da restrição.
A Figura 2 apresenta a seqüência de aplicação dos operadores em cada geração do algoritmo
evolucionário para geração de uma nova população,
onde CM, CMD, MD e MU significam, respectivamente, Crossover Média, Crossover Média Direcionado, Mutação Direcionada e Mutação Uniforme.

ção de geração do indivíduo filho quando a probabilidade é atendida (xcm≤ pbcm).
Vau,m(filho) =

Vau,m,(pai1)+
2

u,m,(pai2)

(3)

Onde:
xcm é número aleatório gerado, contido no intervalo
[0,100], para verificação da aplicação do crossover
média;
pbcm é a probabilidade do crossover média;
Vau,m(filho) é o volume alocado para o usuário u no mês
m do indivíduo filho;
Vau,m(pai1) é o volume alocado para o usuário u no mês
m do indivíduo pai 1;
Vau,m(pai2) é o volume alocado para o usuário u no mês
m do indivíduo pai 2.
Após a aplicação do Crossover Média, cada filho gerado é submetido, individualmente, ao operador de Mutação Uniforme, que é a simples substituição de um gene por um número aleatório (Lacerda
e Carvalho, 1999). Este operador age também restrito a uma probabilidade de aplicação (pbmu), avaliada em cada trecho e mês da bacia hidrográfica, sendo que, quando a mesma não é satisfeita, os genes
do indivíduo filho referentes aos volumes alocados
naquele trecho/mês permanecem inalterados. Caso
contrário, quando xmu>pbmu, os genes do indivíduo
filho serão substituídos pelos genes correspondentes
de um indivíduo gerado aleatoriamente, da mesma
forma como descrito na geração de indivíduos para
preenchimento da população inicial. Contudo, apenas uma parcela da população será submetida à
sequência de operações do Crossover Média e Mutação Uniforme; outra parcela será submetida ao Crossover Média Direcionado e outra à Mutação Direcionada, adaptados de Brasileiro (2005) e Machado
(2006), que desenvolveram operadores semelhantes
para variáveis binárias na otimização da operação de
redes de escoamento de petróleo.
Na parcela que segue para o Crossover Média
Direcionado, a cada par de pais submetido a este
operador, é observada a viabilidade e o ponto de
falha mais prematuro entre os dois. Se os dois pais
forem viáveis ou se a probabilidade de aplicação
deste operador (pbcd) não for satisfeita, nenhuma
operação é realizada, sendo o indivíduo filho tomado como uma réplica do melhor indivíduo pai. Por
outro lado, quando a probabilidade é atendida
(xcd≤ pbcd), o volume alocado do indivíduo filho até
o instante anterior ao ponto de falha mais prematuro é tomado como uma réplica do melhor indivíduo
pai, instante a partir do qual o volume alocado é

Pares para
CM
pais

Pares para
CMD
Pais para MD

CM

MU

CMD

MD

filhos

Figura 2 — Sequência de aplicação dos operadores.

Estrutura do modelo de alocação
Propõe-se a integração do modelo de alocação proposto com os demais modelos necessários
em três módulos, assim definidos: O “Módulo de
determinação da vazão disponível” a ser alocada,
onde podem ser utilizados modelos de previsão de
precipitação em conjunto com modelos chuvadeflúvio, de interação rio-aquífero e de operação
dos reservatórios para geração da vazão prevista para
o período da análise em cada trecho. Esta previsão
da vazão é necessária para aumentar a antecedência
da preparação do uso vazão excedente.
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A bacia foi dividida em dez regiões, drenadas por um ponto de referência (Figura 3). Em cada
ponto de referência foi contabilizada a vazão máxima outorgável, tomada como 90% da vazão de referência estimada pelo Plano Diretor de Recursos
Hídricos da bacia (PARAÌBA, 2000), e o somatório
das vazões já outorgadas. Para o trecho a jusante do
reservatório Gramame-Mamuaba, a vazão outorgável
foi tomada como 90% da vazão regularizada pelo
reservatório com 98% de garantia.
O confronto entre a vazão outorgável e a
outorgada evidencia o atual esgotamento das vazões
outorgáveis da bacia, as quais, na maioria dos trechos, já possuem outorgas liberadas muito superiores à recomendada pela legislação vigente. Por este
motivo, nesta aplicação, nos trechos onde sabidamente as demandas outorgadas atuais são superiores
à outorgável, este excesso foi convertido em vazão
adicional requerida, sendo distribuída a usuários
característicos do trecho.
As vazões médias históricas foram obtidas do
plano diretor da bacia (PARAÍBA, 2000), bem como
as vazões mínimas mensais, as quais foram utilizadas
para determinação da vazão ecológica em cada ponto de referência, adotada como o maior valor entre
a vazão mínima e a vazão referente a 10% da vazão
de referência. A Tabela 1 apresenta os valores obtidos para a vazão ecológica, bem como a vazão outorgável e a vazão outorgada, limitada à outorgável.
A série histórica de precipitação média
mensal foi obtida utilizando o método dos Polígonos de Thiessen aplicado em 9 postos pluviométricos localizados na bacia e em sua vizinhança. As
séries históricas de precipitação dos postos utilizados
foram obtidas do plano diretor da bacia, sendo considerado o período de 1972 a 1987.
Como participantes do processo de alocação
foram considerados 28 usuários, divididos entre os
dez pontos de referência. Destes, 24 são usuários de
irrigação, com solicitação de um aporte adicional de
vazão para os meses de setembro a março; 2 são
usuários industriais de captação, com solicitação de
aporte adicional de vazão para todos os meses dos
anos; e 2 são usuários industriais de lançamento de
efluentes (ambos no trecho 3), com solicitação de
aporte adicional de vazão para diluição de seus despejos, para todos os meses do ano: 79 l/s (para o
usuário com carga de 23.700 mg/s de DBO) e 750
l/s (para o usuário com carga de 150.000 mg/s de
DBO).

O “Módulo de otimização multiobjetivo”,
objeto deste trabalho, tem como propósito obter
soluções de alocação para a vazão disponível obtida
no módulo anterior para cada usuário em cada instante de tempo. Este módulo, por sua vez, está em
constante comunicação com o “Módulo do balanço
hídrico quali-quantitativo integrado”, pois, a cada
solução de alocação gerada, a propagação qualiquantitativa da água através da bacia deve ser avaliada, permitindo assim a determinação das restrições
violadas e o cálculo das funções objetivo, necessárias
para dar continuidade ao processo de otimização.
Quanto às funções objetivo e restrições,
propõe-se a representação, nestas, de critérios de
ordem técnica, econômica, ambiental, sociais e legais, os quais podem avaliar, por exemplo:







Técnicos: atendimento do volume adicional
requerido pelos usuários, manutenção do
nível do reservatório dentro de limites sustentáveis;
Econômicos: retorno econômico dos empreendimentos resultantes do aporte adicional de água;
Ambientais: preservação do meio ambiente
aquático, racionalidade do uso da água;
Sociais: quantidade de empregos gerados;
Legais: atendimento das classes de enquadramento dos corpos hídricos, consideração
dos critérios de outorga já utilizados.

APLICAÇÃO DA METODOLOGIA
Área de Estudo
A aplicação foi conduzida na Bacia Hidrográfica do rio Gramame, situada na região litorânea
sul, próxima à capital do Estado da Paraíba. Esta
bacia é considerada estratégica para o estado por
constituir-se na principal provedora de água para o
conglomerado urbano formador da Grande João
Pessoa. Seus principais cursos d’água além do principal, o Gramame, são os afluentes Mumbaba, Mamuaba e Água Boa, todos perenes.
A exportação da água da bacia para a cidade
de João Pessoa constitui no uso mais significativo da
bacia, em torno de 58% (retiradas do riacho Mumbaba e do reservatório Gramame-Mamuaba, principal reservatório fluvial da região litorânea do Estado), seguido da irrigação, com 41 % da demanda
total.
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Figura 3 — Bacia Hidrográfica do rio Gramame e pontos de referência utilizados.

Nesta aplicação não são consideradas as incertezas e foi utilizado um modelo simplificado de
previsão de vazão. Neste modelo simplificado utilizase como dado de entrada a informação das previsões
probabilísticas de precipitação para o horizonte de
planejamento, aqui assumido como de doze meses
(classificadas em acima da média história, abaixo da
média histórica e em torno da média histórica).
Estas previsões são elaboradas, nos meses que antecedem o período chuvoso, através do chamado
prognóstico climático de consenso (e.g., AESA,
2011), contudo, nesta aplicação não é feita a atualização da previsão ao longo do ano.
Com esta informação, aplicou-se um método de reamostragem estatística (Croley, 1996; Galvão, 1999), o qual utiliza previsões categorizadas
probabilísticas de uma variável hidrometeorológica
para inferir a probabilidade de ocorrência de outra
variável derivada da primeira. Neste trabalho, utilizase a informação da previsão probabilística da precipitação para geração de uma série sintética, também
de precipitação, com duração de 1000 anos. Esta
série sintética é obtida repetindo-se os registros da
série histórica de precipitação de tal modo que a
série sintética obedeça às probabilidades de ocorrência estabelecidas na previsão. Assim, os registros
pertencentes às categorias que tiveram maior probabilidade na previsão estarão presentes, na série
sintética, em maior número que os registros pertencentes às categorias com menor probabilidade de
ocorrência prevista (Galvão, 1999).
O valor previsto para a vazão excedente foi
obtido da seguinte forma: toma-se a precipitação
mensal prevista pela média aritmética da precipita-

Tabela 1 — Vazões outorgável, outorgadas e ecológicas em
cada ponto de referência.

Ponto de
Referência
PR1
PR2
PR3
PR4
PR5
PR6
PR7
PR8
PR9
PR10

Vazão (l/s)
Outorgável
135,00
225,00
495,00
135,00
288,00
49,50
270,00
2.817,00
243,00
3.555,00

Outorgada
6,00
91,66
495,00
0,00
288,00
49,50
270,00
2.688,88
243,00
46,94

Ecológica
15,00
37,53
55,00
15,00
32,00
5,50
30,00
110,00
27,00
395,00

Módulo de determinação da vazão disponível
A análise do regime hidrológico, para determinação do volume disponível a ser alocado para
determinado período em cada ponto de referência
da bacia hidrográfica, requer a utilização de um
modelo de balanço hídrico integrado, considerando
os aportes resultantes da inter-relação entre a previsão hidrometeorológica para o período analisado, a
interação rio-aquífero e a previsão de comportamento dos reservatórios. Este volume disponível
previsto, no entanto, quando da sua distribuição,
deve ser atualizado considerando as demandas de
captação e de lançamento, bem como a vazão ecológica em cada ponto da bacia.
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violem a concentração admissível são consideradas inviáveis. Foi considerado neste estudo apenas a DBO.

ção do referido mês de todos os anos da série sintética originada; divide-se esta precipitação mensal
prevista pela precipitação mensal média histórica
originando um coeficiente de afluência; multiplicase o coeficiente de afluência mensal pela vazão mensal média histórica em cada ponto de referência
para estimativa da vazão mensal prevista.
Para determinação da vazão disponível são
subtraídos ainda os usos outorgados já existentes e a
vazão destinada à manutenção do ecossistema aquático, vazão ecológica.

Estas restrições foram utilizadas tanto nas
adaptações apresentadas para o método de otimização quanto nos operadores de reprodução. A seguir
estão apresentados os níveis de severidade e ações
de reparo da mutação direcionada definidas para
cada restrição.


Módulo de otimização multiobjetivo
Consiste no principal desafio deste módulo
a definição das restrições e funções objetivo que
melhor representem o problema, de acordo com os
dados e modelos disponíveis.
Sabe-se que em bacias hidrográficas dotadas
de grandes reservatórios de regularização plurianual, como é o caso deste estudo, o foco principal do
órgão gestor é a operação do reservatório, de modo
a cumprir a sua função de regularização da vazão e
armazenamento da água para utilização nos períodos de estiagem. Desta forma, consideraram-se nesta
aplicação duas restrições relacionadas à operação do
reservatório, onde se concentram a maior parte das
outorgas de captação, além de uma restrição relacionada ao lançamento de poluentes em cursos
d’água, de modo a incluir no processo de alocação
também as outorgas de diluição.
Estas restrições estão definidas a seguir, baseadas na operação atual e diretrizes do órgão gestor:










Sustentabilidade da operação no reservatório: “Severidade Baixa”. Ação da mutação:
Diminui a vazão alocada aos usuários de trechos imediatamente a montante do reservatório, em todos os meses.
Nível de reserva no reservatório: “Severidade Média”. Ação da mutação: Diminui a vazão alocada aos usuários de trechos imediatamente a montante do reservatório, a partir do mês imediatamente anterior ao ponto
de falha.
Concentração admissível dos poluentes:
“Severidade Alta”. Ação da mutação: Diminui a vazão alocada dos usuários de lançamento de efluentes dos trechos onde ocorreu o alarme, a partir do mês do ponto de
falha.

Alguns pesquisadores têm sugerido funções
objetivo com o propósito de minimizar a diferença
entre o valor requerido pelo usuário e o valor alocado (Bhaktikul et al., 2007; Wang et al., 2009a), considerar requisitos de eficiência econômica (Wang et
al., 2009a) e minimizar a emissão de poluentes
(Wang et al., 2009a). Neste trabalho foram definidas
funções similares, com os mesmos propósitos, conforme descrição:

Sustentabilidade da operação no reservatório: Definida através da comparação entre o
nível final e o inicial do reservatório. Soluções cujo nível final do reservatório seja
menor do que 90% do inicial são consideradas inviáveis.
Nível de reserva no reservatório: Manutenção de um nível de reserva no reservatório
para absorver as incertezas envolvidas e garantir os usos prioritários. Soluções que violem esse volume de reserva (adotado neste
caso como 40% do volume útil) são consideradas inviáveis.
Concentração admissível dos poluentes: Para usuários de lançamento de efluentes, a
carga lançada deve ser diluída na vazão disponível presente no trecho, sem alteração
da concentração admissível. Soluções que
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Função objetivo 1: De ordem técnicoeconômica, é uma função de maximização
da satisfação do usuário, por tentar aproximar o volume alocado o tanto mais próximo
quanto possível do requerido, ao mesmo
tempo em que busca a maximização da eficiência econômica dos usuários da bacia (é
diretamente proporcional ao lucro unitário) e a eficiência do uso da água (diretamente proporcional ao coeficiente de eficiência).
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Módulo de balanço hídrico quali-quantitativo
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Na propagação da vazão é considerado o balanço hídrico quantitativo integrado da bacia, ou
seja, as alocações de água realizadas para usuários a
montante contribuem diminuindo o volume disponível para os usuários de jusante e vice-versa. Na
modelagem qualitativa, como os usuários de lançamento estão concentrados em um único trecho, não
foi realizado o cálculo da propagação e autodepuração das cargas ao longo da bacia, sendo apenas analisado o trecho receptor do lançamento. Isso porque
a informação da concentração resultante apenas é
utilizada na verificação do atendimento à restrição
de concentração admissível, não importando se esta
restrição ocorre apenas no ponto de lançamento ou
se persiste ate o exutório da bacia.
Contudo, a dependência temporal das cargas lançadas foi considerada, ou seja, no primeiro
intervalo de operação (primeiro mês) considerou-se
uma carga inicial do trecho receptor resultante da
concentração de 1,0 mg/l de DBO na totalidade da
vazão disponível, mas, nos demais intervalos, o valor
da concentração inicial foi tomado como a concentração resultante do mês anterior.
A concentração resultante no trecho receptor é obtida através da Equação 6, derivada do balanço de massas, para cada mês.

(4)

Onde:
FO é a função objetivo de ordem técnicoeconômica;
nPC é o número de pontos de captação na bacia;
nuc é o número de usuários vinculados ao ponto de
captação ;
uINI é o índice do usuário inicial do ponto de captação ;
uFIM é o índice do usuário final do ponto de captação ;
Va , é o volume adicional alocado para o usuário
no mês [m³];
Vr , é o volume adicional requerido pelo usuário
no mês , [m³];
nm é número de meses do período da análise;
L é o lucro unitário do usuário u, valor tomado
normalizado em relação ao lucro máximo dentre
todos os usuários, sendo, portanto, variável de 0 a 1
e adimensional;
CEU é o coeficiente de eficiência do uso da água
pelo usuário u, valor variável de 0 a 1, onde 1 consiste no uso mais eficiente, sem perdas na utilização da
água.


∑

∑

,

,

(6)

Onde:
Cres é a concentração de DBO resultante no trecho receptor para o mês m [mg/l];
nuL é a quantidade de usuários de lançamento de
efluentes;
W , é a carga de DBO lançada pelo usuário u, no
mês , em função do seu volume alocado e da sua
concentração [mg/mês];
W , é a carga inicial de DBO do trecho receptor
no mês , [mg/mês];
Vdisptrm é o volume disponível para alocação no
trecho receptor para o mês m [l/mês].

Função objetivo 2: De ordem ambiental,
busca a minimização da emissão de poluentes, através da maximização da aproximação
da carga emitida com a carga meta definida
para cada usuário de lançamento de efluentes.
∑

2

∑

,
,

(5)

Onde:
FO é a função objetivo de ordem ambiental;
nPC é o número de pontos de captação na bacia;
W , é a carga de DBO lançada pelo usuário u, no
mês , em função do seu volume alocado e da sua
concentração [kg/mês];
Wm , é a carga meta estipulada para o usuário u,
no mês , [kg/mês].

No reservatório, foi aplicado um modelo
simplificado de operação, considerando como aporte as vazões remanescentes dos trechos a montante e
a precipitação prevista e, como retiradas, a evaporação, a vazão outorgável do reservatório e o volume
extravasado, quando ocorre. Ademais, considera-se
ainda que uma vez que o alarme de nível do reservatório foi atingido, o volume liberado pelo reservató-
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Direcionada: 20%; Probabilidade da Mutação Uniforme: 20%; Probabilidade da Mutação Direcionada: 50%; Probabilidade do crossover: 80%; Número
de gerações: 1000).

rio é reduzido pela metade, ou seja, os usuários já
outorgados e/ou a vazão ecológica a jusante ficarão
comprometidos.
Escolha da solução de alocação

Tabela 2 — Valores mensais de concentração de DBO e
porcentagem do volume requerido atendido na Solução
de Referência (SR) e na Solução Otimizada (SO)
no Cenário de Escassez.

Por se tratar de uma metodologia multiobjetivo que utiliza diretamente o conceito de otimalidade de Pareto, e devido aos objetivos serem conflitantes, ao final da otimização é provável que se encontre múltiplas soluções otimizadas. A obtenção de
um conjunto de soluções diversas (todas não dominadas entre si) pode ser útil em uma possível negociação entre os usuários e o órgão gestor, atuando,
neste caso, como um suporte à alocação negociada.
Ou seja, as soluções não-dominadas da Fronteira de
Pareto podem servir de cenários para decisões no
âmbito de um comitê de bacia.
Contudo, é desejável que se indique uma
única solução otimizada para o problema, desta
forma, ao final da otimização a solução otimizada
escolhida será aquela que possuir a melhor aptidão,
considerando concomitantemente os critérios de
viabilidade da solução e de dominância de Pareto.
Ou seja, na prática serão priorizadas as soluções
viáveis, e, dentre estas (ou na ausência destas), a que
possuir o melhor valor de aptidão calculada segundo o método SPEA2.

Concentração DBO (mg/l)

Volume atendido (%)

SR

SO

SR

SO

Jan

1,00

1,00

40,48

37,39

Fev

37,61

5,81

64,48

57,52

Mar

66,56

10,69

66,67

32,98

Abr

84,83

28,10

68,25

41,01

Mai

89,09

34,84

66,67

41,72

Jun

92,56

37,80

68,25

38,76

Jul

95,16

41,72

68,25

40,46

Mês

Execução dos experimentos

Ago

98,77

44,15

68,25

35,97

Set

100,89

48,22

87,83

74,76

Out

100,89

48,22

41,39

38,15

Nov

100,89

48,22

38,73

29,61

Dez

100,89

48,22

41,22

36,39

Média

80,76

33,08

60,04

42,06

Para análise da eficiência do algoritmo evolucionário, foi executada previamente uma enumeração semi-exaustiva dos dois cenários, contendo
10.000 soluções geradas aleatoriamente, além de
soluções características, que alocam proporções
determinadas do volume disponível equitativamente
entre os usuários. Com a enumeração semi-exaustiva
é possível ter uma idéia da forma e posição da fronteira Pareto em cada cenário, permitindo, então,
uma análise da proximidade das soluções geradas
pelo algoritmo evolucionário com esta fronteira.
Adicionalmente foi gerada uma Solução de
Referência executando o módulo de determinação
da vazão disponível e distribuindo-a aos usuários da
seguinte forma: nos meses em que a vazão disponível em cada ponto de referência é superior à requerida, a vazão alocada é a requerida; nos meses em
que a vazão disponível em cada trecho é inferior à
requerida, a vazão alocada é definida através de
imposição de uma redução percentual da vazão
requerida na mesma proporção da redução necessária para que o montante alocado se torne igual ao
disponível.

Foram realizadas análises em dois cenários
hipotéticos extremos acerca da previsão probabilística de precipitação: um cenário denominado Cenário de Escassez, no qual foi considerado um volume
inicial do reservatório igual a 50% do volume útil e
foram consideradas as seguintes probabilidades de
precipitação: Ps=0,8; Pn=0,1; Pch=0,1; e um cenário
denominado Cenário de Excesso, com volume inicial do reservatório igual a 80% do volume útil e probabilidades de precipitação de Ps=0,1; Pn=0,1; Pch=0,8. Onde Ps, Pn e Pch é a probabilidade da
precipitação no ano em análise ser equivalente a um
ano seco, normal ou chuvoso, respectivamente.
Os demais dados de entrada, comuns para
os dois cenários, foram: Concentração de DBO admissível: 10 mg/l (classe de enquadramento 3);
Carga meta de DBO dos usuários do trecho 3: 50%
da carga atual; Parâmetros do algoritmo evolucionário (População: 200; População externa: 100; Porcentagem de indivíduos reproduzidos por Crossover
Média: 40%; Porcentagem de indivíduos reproduzidos por Crossover Média Direcionado: 40%; Porcentagem de indivíduos reproduzidos por Mutação
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Solução de Referência (gerada utilizando apenas
critérios de melhor aproveitamento do volume disponível e equidade na sua distribuição) apresentou
alarme de concentração a partir do mês de fevereiro, a Solução Otimizada de melhor aptidão apresenta este alarme a partir do mês de março, e com valores mais próximos do admissível. Contudo, pode ser
observado na Tabela 2 que esta redução da concentração da DBO no trecho 3, de 80,76 mg/l para
33,08 mg/l em média, acarreta, por outro lado, uma
diminuição da porcentagem do volume atendido, de
60,04% para 42,06%, em média. Em relação aos
valores das funções objetivo, na solução de melhor
aptidão houve um aumento do valor da Função
Objetivo 2 de 42,4% com um decréscimo de apenas
8,76% na Função Objetivo 1, em relação à Solução
de Referência.

RESULTADOS
Cenário de Escassez
A Figura 4 apresenta os resultados da enumeração semi-exaustiva realizada para o Cenário de
Escassez, com destaque para as soluções nãodominadas e para a Solução de Referência. Todas as
soluções geradas são inviáveis, o que indica uma
Fronteira de Pareto composta exclusivamente de
soluções Não-Dominadas Inviáveis (soluções NDI).
Em relação à Solução de Referência, foi detectado
um ponto de falha igual a 2 (mês de fevereiro) relativo ao alarme de concentração admissível do efluente. Este alarme ocorre em todos os meses, com
exceção do mês de janeiro, no qual a vazão prevista
para o trecho 3 é inferior ao somatório da vazão já
outorgada com a vazão ecológica, e, portanto, não
há vazão disponível para alocação. Na Solução de
Referência, também ocorrem alarmes de nível mínimo do reservatório nos meses de fevereiro, março
e maio. Este alarme ocorre independentemente do
volume alocado, pois, mesmo para a solução extrema de volume alocado igual a zero (o que resulta no
valor máximo para a Função Objetivo 2, visto que
nenhuma carga é lançada) os alarmes de nível continuam ocorrendo.
Ao executar a otimização com o algoritmo
evolucionário, ao final das 1.000 gerações, 46 das
100 soluções da população são não-dominadas, e
constituem-se, portanto, nas soluções otimizadas.
Observa-se na Figura 5, que estas soluções, apesar de
atingir a Fronteira de Pareto definida pela enumeração semi-exaustiva, estão situadas na sua faixa
superior, caracterizadas por altos valores da Função
Objetivo 2 e menores valores da Função Objetivo 1.
Isso evidencia o processo de otimização imposto
pelos operadores direcionados, pois, na busca por
soluções viáveis, o algoritmo tenta progressivamente
eliminar os alarmes. Logo, as soluções migram para
a região de menores vazões alocadas, as quais fornecerão menores valores de concentrações lançadas
nos rios e menos alarmes de nível mínimo no reservatório principal. O algoritmo não realiza alocação
de cargas diretamente, mas aloca a vazão de diluição
para usuários de lançamento; portanto, quanto menor a vazão alocada para este usuário menor será a
carga admissível a ser lançada e menor será a concentração resultante no trecho que recebe o lançamento.
Ao verificar o comportamento da Solução
Otimizada de melhor aptidão frente ao comportamento da Solução de Referência, ambas também
destacadas na Figura 5, observa-se que, enquanto a

Tabela 3 — Valores mensais de concentração de DBO e
porcentagem do volume requerido atendido na Solução
de Referência (SR) e na Solução Otimizada (SO) para o
Cenário de Excesso.
Concentração DBO (mg/l)

Volume atendido (%)

SR

SO

SR

SO

Jan

1,00

1,00

41,5

37,39

Fev

37,61

1,22

52,8

57,52

Mar

62,85

1,64

33,0

32,98

Abr

73,01

1,91

41,0

41,01

Mai

78,75

2,09

41,7

41,72

Jun

83,51

2,48

38,8

38,76

Jul

86,46

2,63

40,5

40,46

Mês

Ago

90,89

3,15

36,0

35,97

Set

95,64

3,39

72,0

74,76

Out

95,64

3,39

42,4

38,15

Nov

95,64

3,39

32,9

29,61

Dez

95,64

3,39

40,4

36,39

Média

74,72

2,47

42,7

42,06

Observa-se, portanto, que mesmo em um
cenário de escassez, o algoritmo comportou-se conforme o esperado, na medida em que tentou se
aproximar progressivamente da região que conduz a
menos alarme, que seria aquela que aloca menores
proporções da vazão disponível. Em uma situação
real, o algoritmo não seria aplicado para um ano
cuja previsão indicasse um cenário de escassez, pois,
mesmo com disponibilidade excedente em alguns
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Cenário de escassez
Função Objetivo 2

1

0,8

0,6

0,4
0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

0,12

0,14

0,16

0,18

Função Objetivo 1
Soluções Inviáveis

Soluções NDI

Solução de Referência

Figura 4 — Resultados da enumeração semi-exaustiva para o cenário de escassez.

Cenário de escassez - Otimização
Função Objetivo 2

1

0,8

Fronteira Pareto ‐
soluções inviáveis

0,6

0,4
0

0,05

0,1

0,15

0,2

Função Objetivo 1
Solução de Referência

Melhor Aptidão

Soluções não dominadas

Figura 5 — Resultados da otimização para o cenário de escassez.

Cenário de excesso
Função Objetivo 2

1
0,8
0,6
0,4
0

0,05

0,1

Soluções Viáveis

Função Objetivo 1
Soluções Inviáveis

Soluções NDV

Solução de Referência

0,15

0,2

Soluções NDI

Figura 6 — Resultados da enumeração semi-exaustiva para o cenário de excesso.
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Cenário de Excesso - Otimização
Função Objetivo 2

1

0,8

0,6

0,4
0

0,05

0,1

0,15

0,2

Função Objetivo 1
Solução de Referência

Melhor Aptidão

Soluções otimizadas

Figura 7 — Resultados da otimização para o cenário de excesso.

adaptações inseridas, ou seja, considerando apenas
os critérios de dominância de Pareto.
Analisando pontualmente a Solução de Referência e a Solução Otimizada de melhor aptidão,
observa-se que, enquanto a primeira apresenta alarme de concentração a partir do mês de fevereiro
e três alarmes de nível, a segunda não apresenta
qualquer alarme. Da Tabela 3, é possível verificar
que, além de ser viável e reduzir a concentração
media do trecho 3 de 74,72 mg/l para 2,47 mg/l, a
porcentagem média do volume atendido não foi
significativamente reduzida, passando de 42,7%
para 42,06%. Nesta tabela ainda é possível distinguir
a qualidade das soluções viáveis (representada pela
Solução Otimizada) frente às inviáveis (representada
pela Solução de Referência).
Neste cenário, é evidente a percepção de
que o algoritmo buscou redistribuir a vazão disponível entre usuários e meses de modo a não provocar
alarmes, mas sempre na tentativa de maximizar os
propósitos da Função Objetivo 1 (atender o máximo
da vazão requerida) e da Função Objetivo 2 (atender a meta estipulada para a carga de poluentes
lançada).

meses, ao longo do ano não seria viável alocar além
da outorgada. Contudo, pode-se concluir destes
resultados que, se não para distribuir o excedente
em uma outorga adicional, em previsões de seca este
algoritmo pode ser utilizado para redistribuir ou
repactuar a vazão já outorgada entre os usuários da
bacia, de modo a prevenir o esvaziamento dos reservatórios ou a poluição dos cursos d’água.
Cenário de Excesso
A Figura 6 apresenta os resultados da enumeração semi-exaustiva realizada para o Cenário de
Excesso, com destaque para as soluções nãodominadas, separadas de acordo com a sua viabilidade, e para a Solução de Referência.
Ao executar a otimização com o algoritmo
evolucionário, ao final das 1.000 gerações, todas as
100 soluções da população são viáveis, no entanto,
apenas 13 são não-dominadas e constituem-se, portanto, nas soluções otimizadas.
Observa-se na Figura 7 que, apesar da Fronteira de Pareto ser composta por soluções viáveis e
inviáveis, as soluções otimizadas estão localizadas
apenas na região viável desta fronteira. Isto é uma
conseqüência da adaptação inserida no método de
otimização multiobjetivo, pois, caso o conceito de
viabilidade não estivesse inserido no mesmo, dificilmente as soluções viáveis seriam encontradas, por
estar em uma faixa limitada da fronteira. Em outros
cenários, pode ser que até mesmo as soluções inviáveis dominem as viáveis, o que impossibilitaria a
progressão para a região de viabilidade sem estas

CONCLUSÕES
Na busca de uma gestão hídrica cada vez
mais eficiente reforça-se, neste trabalho, a necessidade de alocar para os diferentes usos o excesso de
água que se torna disponível em períodos de vazão
superior à outorgável, permitindo uma ampliação
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da produção de riquezas sociais. Observou-se ainda
que, apesar deste volume excedente ocorrer com
freqüência, devido aos atuais critérios de outorga
adotados, é possível que ocorra também cenários
extremos de seca, nos quais a vazão disponível se
torne insuficiente para atender até mesmo os usos já
outorgados.
Apontou-se como solução o desenvolvimento de um sistema de apoio à decisão que ao mesmo
tempo seja capaz de prever e alocar este volume
excedente, com equidade, segurança e atendendo a
múltiplos objetivos, bem como definir os níveis de
racionamento em períodos de seca, adaptando-se,
portanto, à variabilidade climática. Para o desenvolvimento deste sistema é necessário envolvimento e a
integração de inúmeras variáveis e modelos, os quais
devem ser estruturados e acoplados em um modelo
de otimização apropriado. Para o modelo de otimização, foi proposta neste trabalho a utilização de um
algoritmo evolucionário multiobjetivo com operadores especiais (desenvolvidos de forma a incorporar tais requisitos e restrições) que tem como objetivo a obtenção de soluções factíveis e consistentes
com os instrumentos de gestão dos recursos hídricos.
Os resultados obtidos apresentam boas
perspectivas de sucesso da metodologia apresentada,
uma vez que, em ambos cenários, o algoritmo progrediu para a Fronteira de Pareto, buscando nesta
fronteira as regiões de viabilidade, quando existia,
ou de menores ocorrências de alarmes. Contudo, foi
observada, em alguns meses, uma insuficiência da
vazão prevista para atender os usos já outorgados e a
vazão ecológica, mesmo no Cenário de Excesso.
Nestes meses, o algoritmo ignora a necessidade do
racionamento e segue para o mês seguinte alocando
a disponibilidade prevista deste mês sem considerar
que no anterior algum usuário legalmente habilitado, ou a vazão ecológica, ficaram comprometidos.
Para aperfeiçoamento do algoritmo, pode
ser nele considerada a possibilidade de alocação do
racionamento nos meses críticos entre os usuários
legalmente outorgados e alguma forma de compensação para estes usuários nos meses em que houver
disponibilidade excedente, com prioridade sobre a
alocação adicional.
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Qualitative and Quantitative Water Allocation in
River Basins: Multiobjective Methodology as Part of
the Context of Water Resources Management
ABSTRACT
In Brazil, water rights grant criteria are very restrictive, causing discontent among users and generating
conflicts, mainly in several water basins, where the total
water demands exceed the maximum legal volume. The
traditional water allocation, based only on quantitative
criteria, is no longer enough. It is necessary to consider
multiple and conflictive objectives, the stochastic behavior
of hydrologic data, and associated uncertainties, which
makes the water allocation models increasingly complex.
This paper presents an allocation methodology of surplus
water availability in a watershed, considering multiple
objectives and constraints, multiple users and also easy
adaptability to use with other models and rationing scenarios (zero or negative surplus discharge). Thus a methodology is proposed for optimizing the allocation of surplus
discharge in a basin through a multiobjective evolutionary
algorithm in which adaptations and reproduction operators
were inserted to incorporate the specific constraints of the
problem and overcome the obstacles presented. The methodology was evaluated in the Gramame river basin and the
analysis included two hypothetical scenarios of probabilistic
forecasts of precipitation: one above-normal forecast and
one below-normal forecast. The results show that the algorithm proved to be adequate, because there was convergence
for the most feasible regions of Pareto Front.
Key-words: Water Allocation. Grant Criteria. Evolutionary
Algorithms.
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RESUMO
Este trabalho apresenta uma análise de séries temporais de dados de vazões médias mensais utilizando modelos estocásticos da classe ARIMA (autorregressivo integrado de médias móveis). A análise de séries temporais teve por objetivo modelar e prever as vazões da bacia hidrográfica do rio Potiribu, localizada na região noroeste do Rio Grande do Sul e afluente do
rio Ijuí. Para selecionar o de melhor desempenho foram testados diversos modelos do tipo SARIMA, ou seja, modelos ARIMA
que consideram a característica sazonal da série. Dentre os modelos candidatos foram selecionados aqueles que obtiveram os
menores valores do critério de seleção de modelos AIC (Critério de Informação de Akaike). O modelo escolhido foi o SARIMA(3,0,0)(2,1,2)12, que obteve um bom ajuste à série de vazões observadas, com valor do coeficiente de Nash-Sutcliffe (CNS)
de 0,68. O referido modelo foi utilizado para realizar previsões de vazões com antecedência de seis meses à frente. No horizonte previsto foi obtido um valor de 0,81 para o CNS.
Palavras-chave: ARIMA, modelos estocásticos, modelos hidrológicos, vazão.

máticas em tempos discretos, podem ser tratados
como séries temporais.
A análise de séries temporais consiste em
procurar alguma relação de dependência temporal
entre os dados, identificando o mecanismo gerador
da série com o objetivo de extrair periodicidades
relevantes nas observações; descrever o seu comportamento e fazer previsões (Bayer e Souza, 2010).
A previsão de vazões tem uma significativa
importância no gerenciamento dos recursos hídricos. Essas previsões podem ser realizadas tanto a
curto prazo, geralmente utilizando modelos determinísticos, quanto a longo prazo, utilizando modelos estocásticos (Colischonn et al, 2005). As previsões a longo prazo trazem como benefício direto a
estimativa de afluências aos reservatórios hidrelétricos, o que permite planejar a sua melhor operação.
Além disso, a previsão da disponibilidade hídrica é
importante para outros usos como irrigação, abastecimento, navegação, etc. (Colischonn et al, 2005).
O objetivo deste trabalho é realizar a análise
e modelagem da série temporal de vazões médias
mensais do rio Potiribu. A análise considerará modelos sazonais da classe ARIMA, conhecidos como

INTRODUÇÃO
Conhecer as bacias hidrográficas e conseguir descrever e prever o comportamento das variáveis envolvidas no ciclo hidrológico têm sido um
desafio ao longo dos anos para muitos pesquisadores.
Em Hidrologia existem dois modos de descrever as variáveis envolvidas no ciclo hidrológico e
obter previsões: (i) usar equações com base conceitual ou empírica para descrever os processos físicos,
que são chamados de modelos determinísticos; (ii)
considerar que os processos são controlados por leis
probabilísticas, ou seja, modelos estocásticos. (Tucci,
1998)
Dentre os modelos estocásticos, os modelos
de séries temporais da classe ARIMA (autorregressivo integrado de médias móveis) possuem grande
destaque. Entendendo que uma série temporal é um
conjunto de observações ordenadas no tempo, conclui-se que os processos que compõem o ciclo hidrológico como chuva, vazão, evaporação, infiltração,
entre outros, por serem objetos de medições siste-
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uma alternativa, especialmente devido à limitação
na obtenção de dados em relação a propriedades
hidráulicas e geométricas dos aquíferos.

modelos SARIMA, para modelagem e previsão da
variável de interesse.
Este artigo está organizado em seis seções: a
primeira seção apresenta um breve resumo de algumas aplicações da metodologia; a segunda mostra
o referencial teórico dos modelos estocásticos, em
particular os da classe ARIMA, e medidas de qualidade de ajuste; a terceira caracteriza a bacia em
estudo; na quarta seção é apresentada a análise descritiva dos dados, seguida da modelagem dos dados
de acordo com a metodologia Box e Jenkins (Box et
al, 2008) e das previsões passos a frente. Na última
seção encontram-se as conclusões.

MODELOS ESTOCÁSTICOS
Um processo estocástico é uma família de
variáveis aleatórias que se supõem definidas em um
mesmo espaço de probabilidades. Formalmente,
conforme Morettin e Toloi (2006), sendo T um
conjunto arbitrário, um processo estocástico é uma
família Z  Z t , t  T  , tal que, para cada t  T , Z t

Aplicações de modelos ARIMA na hidrologia

é uma variável aleatória. Sendo assim, uma série
temporal é, na verdade, uma realização de um processo estocástico.
Um processo é dito estacionário se ele oscila
ao redor de uma média ( ) constante e com uma

Modelos estatísticos de análise de séries
temporais da classe ARIMA têm sido pouco utilizados na área hidrológica, apesar de seu grande poder
de modelagem e de previsão. Alguns trabalhos antigos introduziram o uso de séries temporais na hidrologia, como pode ser visto em Ledolter (1976,
1977). Atualmente o seu uso tem sido mais restrito
devido, principalmente, ao grande foco da área no
uso de modelos determinísticos. Os conceitos e a
teoria acerca da análise e da modelagem de séries
temporais hidrológicas e suas aplicações na engenharia são apresentados de forma detalhada em
Salas et al (1980) e Salas (1992). Modarres e Eslamian (2006) utilizaram modelos do tipo ARIMA para
modelar vazões médias mensais do rio Zayandehrud,
localizado na Província de Isfahan Ocidental, no Irã.
Lucas et al (2009) utilizaram dois modelos, um determinístico e outro estocástico do tipo ARIMA, para
simular a vazão média mensal das sub-bacias da região hidrográfica do Xingu no Estado do Pará. Segundo os autores, o modelo estocástico ARIMA conseguiu capturar a dinâmica das séries temporais,
apresentando resultados muito satisfatórios na simulação da vazão média mensal. Birinci e Akay (2010)
utilizaram modelos do tipo ARIMA para a previsão
de precipitações, que, por sua vez, são insumos (inputs) em modelos de redes neurais artificiais para
previsão de vazões diárias. Já no trabalho realizado
por Freitas et al (2010), são utilizados modelos de
séries temporais com o objetivo de identificar tendências anuais de precipitação e de vazão na Bacia
Hidrográfica do Rio São Mateus, no Estado do Espírito Santo. Outra boa aplicação de modelos do tipo
ARIMA foi feita por Gemitzi e Stefanopoulos (2011)
para investigar os efeitos das condições meteorológicas e das intervenções do homem sobre os aquíferos subterrâneos. Os autores obtiveram bons resultados e sugerem o uso de modelos estocásticos como

variância ( 2 ) também constante. Em uma definição mais formal, segundo Moretin e Toloi (2006),
um processo estocástico Z  Z t , t  T  é dito estacionário se, e somente se,
, para todo ∈ ,

(1)

∞, para todo ∈ ,
,

(2)
|,

|

é função de

(3)

em que
indica o valor esperado da variável
aleatória
e a covariância
∙ é definida neste
artigo na Equação 5.
A introdução do conceito de estacionariedade é importante para o estudo de séries temporais, pois esta é a suposição mais frequente. No entanto, uma grande parte das séries encontradas na
prática são não-estacionárias, podendo ser estacionarizadas por meio do processo de diferenças sucessivas, o qual é apresentado mais a frente.
A correlação serial é chamada de autocorrelação, pois se refere a medidas de associação
entre instantes de tempo de uma mesma série temporal. A função de auto-correlação é dada por
,
em que

,

(4)

é um número inteiro e
,
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é a covariância. A função de auto-correlação parcial
e
,
mede a correlação remanescente entre
,…,
.
depois de eliminada a influência de
Para maiores detalhes ver Morettin e Toloi (2006)
ou Box et al(2008).
As definições acima se referem às populações. Na prática, utilizam-se estimadores desses parâmetros, ou seja, considerando as n observações
, … , , a função de auto-correlação
é estimada
por

̅

∑

̅ ,

.

(7)

(8)

As estimativas da função de auto-correlação
parcial podem ser obtidas estimando sucessivamente
modelos autorregressivos de ordens p = 1, 2, 3,... por
mínimos quadrados e tomando as estimativas dos
parâmetros de maior defasagem(Morettin e Toloi,
2006).
Outra definição importante acerca dos processos estocásticos é a de ruído branco, em que
 t , t  T  é dito ser um ruído branco se as variáveis
aleatórias  t são não-correlacionadas, isto é,
Cov  t ,  s   0, t  s (Morettin e Toloi, 2006).

1

(11)

,

(12)

em que d é a ordem de integração, ou seja, o número de diferenças necessárias para tornar a série estacionária.
Contudo, em estudos hidrológicos é comum
encontrar sazonalidade nas séries. Isso nos remete à
necessidade de utilizar modelos que incorporem
essa importante característica temporal. Neste contexto, ampliam-se os modelos ARIMA para os modelos SARIMA.
O modelo SARIMA(p,d,q)(P,D,Q) é dado
por:

Na classe dos modelos paramétricos os mais
frequentemente utilizados são: os modelos de regressão, os modelos autorregressivos integrados de
médias móveis (ARIMA), os modelos sazonais autorregressivos integrados de médias móveis (SARIMA),
os modelos de memória longa (ARFIMA) e os modelos não-lineares.

Φ
Θ

1
,

1

(13)

em que (p,d,q) são as ordens do modelo referentes à
dinâmica ordinal já mencionados e (P,D,Q) são as
ordens da parte sazonal. Os parâmetros Φ , … , Φ e
Θ , … , Θ são os parâmetros autorregressivos sazonais e de médias móveis sazonais, respectivamente.
Para observações mensais, com sazonalidade de 12
meses, temos que s = 12.
Para estabelecer um modelo da classe ARIMA é utilizado a metodologia Box & Jenkins (Box et
al, 2008), que é definida pelas seguintes etapas: (i)
identificação do modelo; (ii) estimação dos parâmetros e (iii) diagnóstico do modelo ajustado.

Modelos da classe ARIMA
De acordo com Bayer e Souza (2010) a classe de modelos tradicionalmente mais utilizada em
análise de séries temporais é a dos modelos ARIMA.
Se
segue um processo autorregressivo e
de médias móveis de ordens p e q, ARMA(p,q), então
,

.

(10)

Como foi citado anteriormente, uma série
que não apresenta característica de estacionariedade
pode tornar-se estacionária pela utilização de um
processo de diferenciação. Sendo assim, se uma
série se torna estacionária após d diferenças, a série
é dita integrada (I) de ordem d. Com isso, o modelo
ARMA integrado passa a ser denominado de modelo
ARIMA.
O modelo ARIMA(p,d,q) tem a seguinte
forma:

com h=0,1,...,(n-1) e
̅

⋯

,

(6)

é a estimativa da covariância, dada por

∑

⋯

1
1

, h=0,1,...,(n-1),

em que

em que é ruído branco com média zero e variância , c é um parâmetro que permite ao processo
ter média diferente de zero, o polinômio
é o operador retroativo,
e
são o
polinômio autorregressivo e o polinômio de médias
móveis, respectivamente, apresentados nas Equações
10 e 11:

(9)
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avaliação da qualidade do ajuste. As medidas utilizadas neste trabalho estão definidas na Tabela 1, em
que
e são os valores observados e previstos no
instante i, respectivamente, e ̅ é a média aritmética
da série observada.

Na fase de identificação são determinadas as
ordens de integração d e D e as ordens p, q, P e Q do
modelo. Essa identificação pode ser feita através da
análise dos correlogramas. Contudo, um método
bastante utilizado para identificar as ordens do modelo se dá na utilização dos critérios de seleção de
modelos, também conhecidos como critérios de
informação. A utilização desses critérios faz com que
as fases de identificação e estimação do modelo
ocorram simultaneamente. A estimação dos parâmetros do modelo é realizada pelo método da máxima
verossimilhança. Para maiores detalhes consultar
Morettin e Toloi (2006).
Dentre os critérios de seleção de modelo o
AIC (Akaike Information Criterion), proposto por Akaike (1973), tem sido muito utilizado. Esse critério
é dado por:
2

2 ,

Tabela 1 - Medidas de qualidade das previsões.

Critério
Erro quadrático médio EQM
Erro agregado percentual - EAP
Coeficiente de
Sutcliffe - CNS

Nash-

Expressão
1
∑
1

∑
∑
∑
∑

²
̅ ²

BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO POTIRIBU

(14)

em que · é a função de verossimilhança, são as
estimativas de máxima verossimilhança do vetor
paramétrico e k é o número de parâmetros do
modelo. No AIC o termo 2ln
é uma medida
de qualidade do ajuste e 2 é um termo penalizador, uma vez que o mesmo aumenta com a inclusão
de parâmetros no modelo. Dessa forma, o AIC busca
selecionar modelos parcimoniosos, equilibrando
explicabilidade e complexidade do modelo.
A fase de diagnóstico tem por objetivo verificar se o modelo, com seus parâmetros já estimados,
representa adequadamente os dados. Em geral os
testes de adequação do modelo são baseados nas
auto-correlações estimadas a partir dos resíduos. Se
o modelo estiver bem ajustado os resíduos estimados
devem estar próximos dos erros verdadeiros e, portanto, não-correlacionados. Isso pode ser verificado
no correlograma residual.
O ajuste do modelo também pode ser verificado pelo teste de Ljung-Box (Ljung e Box, 1978).
Nesse teste estatístico a hipótese nula a ser testada é
a de que os erros são um processo ruído branco.
Portanto, ao não rejeitar a hipótese nula, ou seja,
quando o p-valor decorrente do teste estatístico é
maior do que o nível de significância , conclui-se
que o modelo está adequadamente ajustado.

A bacia hidrográfica do rio Potiribu está localizada na região noroeste do estado Rio Grande
do Sul (Figura 1). O rio Potiribu é um afluente da
margem esquerda do rio Ijuí que, por sua vez, é
afluente do rio Uruguai.

Medidas de qualidade
Figura 1 - Localização da Bacia Hidrográfica do
Rio Potiribu.

Além do critério de seleção de modelos
(AIC), comentado anteriormente, algumas medidas
de qualidade podem auxiliar na escolha do melhor
modelo para a série temporal e, principalmente, na
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A vazão média mensal máxima foi registrada
em outubro de 2002, com 64,6 m³/s, enquanto que
a mínima foi de 2,5 m³/s em março de 2005. A distribuição da série de vazões médias mensais possui
assimetria positiva igual a 1,5.

Essa bacia possui atividade econômica essencialmente agrícola e tem sido monitorada desde
1989 por um grupo de pesquisadores do Instituto de
Pesquisas Hidráulicas (IPH) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) por meio do
Projeto Potiribu (Agra et al, 2000). Esse monitoramento é devido à sua representatividade da região
central de um derrame basáltico, com características
físico-climáticas homogêneas (Bordas et. al., 1990).
A série de vazões médias mensais utilizada
neste estudo foi obtida no Sistema de Informações
Hidrológica (HidroWeb) mantido pela Agência
Nacional de Águas (ANA). A estação escolhida foi a
Ponte Nova do Potiribu — Jusante localizada no município de Ijuí na coordenada geográfica
28°22’37,99”S e 53°52’45.12”W, com uma área de
drenagem de 629 km².

ANÁLISE DESCRITIVA DOS DADOS

Figura 2 - Gráfico da série de vazões médias mensais de
julho de 2002 a setembro de 2009.

Em todas as análises desenvolvidas neste
trabalho foi utilizado o software livre R (R Development Core Team, 2010).
Para um melhor entendimento da variável
vazão estudada são apresentadas, na Tabela 2, algumas medidas descritivas. A análise apresentada corresponde à série de médias mensais de vazões do
período de julho de 2002 a setembro de 2009 do rio
Potiribu.
Tabela 2 - Medidas descritivas da variável vazão
em estudo.

Medida descritiva
Média (m³/s)
Mediana (m³/s)
Desvio padrão (m³/s)
Coeficiente de variação (%)
Valor máximo (m³/s)
Valor mínimo (m³/s)
Assimetria

Figura 3 - Análise gráfica da sazonalidade da série de
vazões médias mensais.

Valor
17,8
12,5
14,5
81,4
64,6
2,5
1,5

O gráfico de linha com a série temporal
mensal de vazões médias é apresentada na Figura 2.
Como pode ser observada, a série de vazões possui
um padrão de variabilidade intra-anual, com períodos de cheias seguidos por períodos de estiagem,
caracterizando a presença de sazonalidade.
Para identificar componentes da série como
sazonalidade e tendência são apresentados os gráficos da sazonalidade, na Figura 3, e da decomposição
da série, na Figura 4.
Percebe-se na Figura 3 que a série de vazões
possui um período de cheias, de agosto a janeiro, e
um período de seca, de fevereiro a julho, demostrando a existência de sazonalidade na série em
estudo. Já na Figura 4, nota-se que a série possui
sazonalidade e uma ausência de tendência da mes-

A média das vazões médias mensais do período foi de 17,8 m³/s, com desvio padrão de 14,5
m³/s. Os valores altos do desvio padrão e do coeficiente de variação indicam uma média pouco representativa. Essa pouca representatividade pode ser
explicada pela grande variabilidade intra-anual,
caracterizada como sazonalidade.
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4, pela análise da FAC, e de médias móveis de ordem 1, pela análise da FACP. Essa análise dos correlogramas indica que o modelo a ser escolhido deve
considerar diferenças na parte sazonal. Já para a
parte ordinal o modelo não deve possuir diferenças
e deve-se considerar um modelo autorregressivo.

ma, verificando que além do comportamento intraanual não há evidências de acréscimo ou decréscimo
sistemático da variável ao longo do tempo.

Figura 4 - Decomposição da série temporal em componentes de sazonalidade, de tendência e de aleatoriedade.

MODELAGEM E PREVISÃO
Figura 5 - Função de auto-correlação amostral (FAC) e
função de auto-correlação parcial amostral (FACP) da
série.

Identificação e estimação do modelo
Em uma investigação inicial dos dados são
verificadas as funções de auto-correlação amostral
(FAC) e de auto-correlação parcial amostral (FACP)
da série em nível, Figura 5, da série diferenciada de
ordem 1, Figura 6, e da série diferenciada de ordem
12, Figura 7.
Analisando-se os correlogramas apresentados na Figura 5 pode-se perceber a auto-correlação
significativamente diferente de zero nas defasagens
1 e 2, ou seja, os valores da FAC amostral estão fora
do intervalo de confiança, delimitado pelas linhas
tracejadas, evidenciando que existe correlação serial
a ser modelada. Além disso, percebe-se que a FAC
amostral é infinita em extensão e tem comportamento senoidal, indicando um possível processo do
tipo autorregressivo, não estacionário e sazonal.
Analisando-se a Figura 6 pode-se observar
que a série com uma defasagem (lag 1) não é autocorrelacionada, indicando que o processo gerador
da série não é integrado de ordem um. Na Figura 7,
em que são apresentados os correlogramas da série
com uma diferença de ordem doze, ou seja, com
uma diferença sazonal, percebe-se características de
um modelo estacionário, autorregressivo de ordem

Figura 6 - Função de auto-correlação amostral (FAC) e
função de auto-correlação parcial amostral (FACP) da
série diferenciada de ordem 1.
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Tabela 3 - Modelos concorrentes e seus valores de AIC e
das medidas de qualidade.

SARIMA
(p,d,q)(P,D,Q)S
(3,0,0)(2,1,1)12
(3,0,0)(2,1,2)12
(2,0,0)(2,1,0)12
(1,1,1)(2,1,2)12
(1,1,1)(0,0,3)12
(3,1,1)(0,0,3)12

Critério
AIC
596
595
593
590
664
675

Medidas
EQM EAP
101,1 -0,03
66,4
-0,02
104,5 -0,04
68,2
0,07
75,0
-0,03
83,8
0,02

CNS
0,52
0,68
0,50
0,67
0,64
0,60

Todos os modelos selecionados possuem valores de AIC muito próximos, com número de parâmetros a serem estimados variando de 5 a 8, sendo
que o menor valor foi obtido no modelo SARIMA(1,1,1)(2,1,2)12. No entanto, o modelo que apresentou um bom valor de AIC, os melhores valores
para as medidas de qualidade e que está de acordo
com a análise dos correlogramas foi o modelo SARIMA(3,0,0)(2,1,2)12. Sendo assim, esse torna-se o
modelo de interesse.

Figura 7 - Função de auto-correlação amostral (FAC) e
função de auto-correlação parcial amostral (FACP) da
série diferenciada de ordem 12.

Diagnóstico do modelo
Sendo assim, conclui-se que a vazão do Rio
Potiribu possui uma sazonalidade bem definida,
apresentando-se claramente nos correlogramas, em
que a mesma pode ser descrita em grande parte
pelas vazões dos mesmos meses dos anos anteriores.
Além disso, a auto-correlação da série evidencia que
a vazão do período atual também pode ser descrita
pela vazão dos últimos períodos.
Contudo, para determinar o modelo mais
adequado lançamos mão do critério de seleção de
modelos AIC, seguindo a metodologia apresentada a
seguir. Inicialmente testaram-se todos os possíveis
modelos tais que: a ordem autorregressiva (p e P) e
de médias móveis (q e Q) fossem inferiores a 3 e as
diferenças (d e D) menores que 2. Esses valores foram escolhidos pelas indicações dos correlogramas,
apresentados nas Figuras 5, 6 e 7, e por se procurar
um modelo que equilibre a qualidade do ajuste com
a sua complexidade. Feito isso, foram selecionados
seis modelos concorrentes que apresentaram os
menores valores para o AIC e, para esses, calculadas
as medidas de qualidade do erro quadrático médio
(EQM), do erro agregado percentual (EAP) e do
coeficiente de Nash-Sutcliffe (CNS). Os modelos
concorrentes com seus valores de AIC e das medidas
de qualidade são apresentados na Tabela 3.

Após ter sido determinado o modelo candidato e estimados os parâmetros foi realizada a análise de diagnóstico, com o objetivo de validar o modelo para traçar previsões. Foram traçados os gráficos,
apresentados na Figura 8, dos resíduos padronizados, ou seja, resíduos com uma distribuição próxima
da normal padrão, o correlograma dos resíduos do
modelo e uma interpretação gráfica do teste de
Ljung-Box.
Analisando-se a Figura 8 percebe-se que todos os resíduos padronizados encontram-se entre os
valores de -3 e 3. Em relação ao correlograma dos
resíduos do modelo, podemos observar que o mesmo não apresenta nenhuma auto-correlação significativamente diferente de zero em nenhuma defasagem, indicando o bom ajuste do modelo e que o
mesmo conseguiu captar a auto-correlação serial. Já
em relação aos p-valores do teste de Ljung-Box apresentados graficamente para m diferentes defasagens,
todos os valores estão acima de 5%, indicando que
não se rejeita a hipótese nula de que as m primeiras
auto-correlações dos erros são iguais a zero. Desta
maneira, conclui-se que o modelo descreve adequadamente os dados, validando o seu uso para traçar
previsões.
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Os parâmetros dos polinômios de médias
móveis só aparecem na parte sazonal do modelo,
com Q = 2 (Θ Θ . O mesmo ocorre em relação às
diferenças, pois temos d = 0 e D = 1 indicando que é
tomada apenas uma diferença sazonal na série.
A série ajustada com o modelo estimado é
apresentada na Figura 9. As medidas de qualidade
são as mesmas da Tabela 2 para o referido modelo.

Figura 8 - Análise de diagnóstico do modelo SARIMA.

Modelo selecionado
Figura 9 - Valores observados da vazão média mensal e
valores da vazão média mensal ajustados (simulados)
pelo modelo SARIMA (3,0,0)(2,1,2)12.

As estimativas de máxima verossimilhança
dos parâmetros do modelo selecionado, SARIMA(3,0,0)(2,1,2), estão apresentadas na Tabela 4.
O modelo escolhido, com p = 3, indica que a variável
vazão
depende dos valores de
,
.
Os
parâmetros
autorregressivos
estimados
( ,
mostram que
possui uma relação
positiva com o primeiro e o terceiro mês e negativa
com o segundo mês e, é mais fortemente descrito
. Em relação à parte sazonal temos a ordem
por
P = 2 (Φ Φ , ou seja,
é função de
e de
, pois a sazonalidade é de 12 meses.

Previsão de vazões
Nesta etapa do trabalho foram traçadas previsões de vazões médias mensais para um horizonte
de 6 meses à frente, ou seja, são meses que não foram considerados no ajuste do modelo.
No gráfico da Figura 10 são apresentados os
valores previstos e os limites de previsão com 95% e
80% de confiança. Os valores obtidos na previsão
podem ser vistos numericamente na Tabela 5, assim
como os valores reais para o período.
Como pode ser observado na Tabela 5 existe uma falha nos dados observados no mês de outubro de 2009, o que justifica o ajuste do modelo ter
sido realizado até setembro de 2009 e previsão das
vazões para os seis meses seguintes.
As medidas de qualidade obtidas para o período previsto são de EAP = 0,16, EQM = 46,63 e
CNS = 0,81.
Os valores de CNS obtidos tanto no ajuste
quanto na previsão podem ser considerados bons,
uma vez que trabalhos utilizando modelos determinísticos, em que variáveis explicativas são consideradas, obtiveram valores próximos. Isso pode ser visto

Tabela 4 - Estimativas dos parâmetros do modelo selecionado.

Modelo

SARIMA(3,0,0)(2,1,2)

Parâmetros
estimados
= 0,6461
= -0,0399
= 0,0286
Φ = -0,4452
Φ = -0,7185
Θ = -0,3443
Θ = 0,9978
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atualmente eles têm sido pouco explorados para tal
fim, em especial pelos pesquisadores brasileiros.
Neste trabalho foi realizado o ajuste de um modelo
estocástico da classe ARIMA para uma série de dados de vazões mensais do rio Potiribu.
O modelo escolhido foi o SARIMA(3,0,0)(2,1,2)12, que é um modelo da classe ARIMA que incorpora a sazonalidade da série, característica temporal importante. Obteve-se um bom
ajuste do modelo, com coeficiente de Nash-Sutcliffe
de 0,68 no período de estimação, valor esse que
pode ser considerado muito bom, uma vez que a
série não possui nenhuma outra variável explicativa,
sendo modelada somente pela sua correlação serial,
levando em consideração seus componentes sazonais, autorregressivos e de médias móveis. Esses
modelos podem ser significativamente melhorados
ao considerar variáveis explicativas como precipitação, evapotranspiração, entre outras, estendendo o
modelo SARIMA para os modelos que incorporam
covariáveis, conhecidos como modelos SARIMAX.
Silva (2005) ressalta que modelos estocásticos, que consideram correlações temporais e sazonais, produzem bons resultados quando o escoamento na bacia se dá de forma lenta, onde predomina o armazenamento subterrâneo ou a declividade seja baixa. Essa não é uma característica da bacia
em estudo, indicando que a metodologia utilizada
teria resultados ainda melhores se aplicada a rios
pertencentes a grandes bacias.
De acordo com a fase de diagnóstico, o modelo ajustou-se bem aos dados, o que qualificou o
mesmo para realizar previsões. As previsões foram
feitas em um horizonte de 6 meses. Os valores previstos acompanharam o comportamento da série e
obtiveram medidas de qualidade excelentes, como o
coeficiente de Nash-Sutcliffe de 0,81.
O modelo escolhido foi capaz de incorporar
características importantes da série, como sazonalidades e correlação serial. O ajuste apresentou um
coeficiente de Nash-Sutcliffe de 0,68 no período de
calibração e uma precisão ainda maior ao realizar
previsões passos a frente, demostrado pelo valor de
Nash-Sutcliffe de 0,81 no período previsto.

em Gottschalk et al (2001), que utilizando um modelo físico distribuído, com variáveis explicativas
como dados de clima, de solo e de vegetação, encontraram valores do CNS variando de 0,60 a 0,87
em nove bacias estudadas. Nóbrega et al (2008)
obtiveram um valor para o CNS de 0,82 ao simular a
vazão na bacia do rio Jaguari para dados diários em
um modelo semidistribuído, com variáveis de entrada como temperatura do ar, umidade relativa, temperatura do ponto de orvalho, dados de cobertura
do solo e dados fluviométricos.

Figura 10 - Valores reais e ajustados da série e previsão
das vazões médias mensais para um período
de 6 meses à frente.
Tabela 5 - Previsão de vazão (m³/s) para os próximos 8
meses.

Período

Valores Reais

Out/2009
Nov/2009
Dez/2009
Jan/2010
Fev/2010
Mar/2010

54,5
44,7
29,0
19,8
11,3

Valores
Previstos
51,2
50,8
31,1
25,1
15,3
11,4
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Modeling and Forecasting Mean
Streamflows Using Time Sesies Models

Monthly

ABSTRACT
This paper considers analyzing and modeling a
time series of mean monthly streamflows using the stochastic model ARIMA (autoregressive integrated moving average). This analysis aims to model and forecast the monthly
streamflow in the Potiribu river basin, located in the
northwest region of Rio Grande do Sul state, Brazil. We
tested several models of the SARIMA type, or ARIMA models which take the seasonal characteristics of the data into
account. Among all tested models we selected some competing ones that had the lowest Akaike information criteria
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(AIC). Finally, we chose the SARIMA model (3,0,0)
(2,1,2)12 which presented the best fit to the series of flows
observed, with the Nash-Sutclife coefficient (NSC) equal to
0.68, as training data. The model was used to make forecasts for the six months forward, resulting in NSC = 0.81
as validating data.
Key-words: ARIMA, stochastic models, hydrological models, streamflow.
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RESUMO
O monitoramento e o conhecimento da taxa de recarga de aqüíferos são necessários para uma gestão eficiente e sustentável das águas subterrâneas. Este trabalho apresenta os resultados da avaliação da taxa de recarga direta do aqüífero
livre da bacia representativa do rio Gramame (BRG), através da utilização do método WTF (Water Table Fluctuation).
Para tanto, foi realizado o monitoramento quantitativo das águas subterrâneas em poços existentes na região e tratamento
de dados de precipitação da bacia. Três comportamentos distintos foram detectados nas flutuações dos níveis dos poços, influenciados pela distribuição da precipitação, espessura da camada não saturada do solo e elevação do terreno. A recarga
direta calculada para a BRG durante o ano hidrológico do monitoramento (2009/2010) foi de 73,8 mm, o que representa
7,2% da precipitação média (1026 mm) na região para este ano hidrológico. Estes valores ficaram abaixo do esperado para
uma região úmida, possivelmente pelo baixo índice pluviométrico registrado durante a pesquisa, que foi aproximadamente
42% menor do que a média anual da bacia. O baixo índice pluviométrico também influenciou na variação negativa do
armazenamento subterrâneo (ΔS), que foi de -105,9 mm. O monitoramento sistemático do aqüífero por um período mais
longo é recomendado para dar subsídios na tomada de decisões quanto à utilização da água subterrânea da BRG.
Palavras-chave: água subterrânea; monitoramento; recarga direta; método WTF.

INTRODUÇÃO
A preocupação com o gerenciamento dos recursos hídricos subterrâneos é crescente nos países
em que esta fonte de abastecimento é bastante explorada, principalmente nas regiões áridas e semiáridas, que sofrem com a carência de água superficial. As estatísticas nacionais para o uso da água subterrânea são escassas, mas inúmeras publicações destacam a importância deste recurso. Na América Latina,
muitas das maiores cidades do continente utilizam as
águas subterrâneas no abastecimento municipal
(WHO, 2006). Este fato é confirmado por CarreraHernández & Gaskin (2007), eles afirmam que 70%
da Região Metropolitana da Cidade do México é
abastecida por água subterrânea. Os números são
ainda mais significativos nos países asiáticos e africanos (WHO, 2006). Na Índia, China, Tailândia, Indonésia e Vietnã, mais de 50% das fontes potáveis originam das águas subterrâneas. Na África, milhões de
pessoas em áreas rurais e comunidades de baixa renda são dependentes de águas subterrâneas (WHO,
2006). Devido à importância desta fonte hídrica para
a expansão urbana, agrícola e industrial de uma re-

gião, o monitoramento e o conhecimento da taxa
real da recarga do aqüífero são necessários para uma
gestão eficiente e sustentável das águas subterrâneas
(Vries & Simmers, 2002; Banerjee et al., 2009).
Nas últimas décadas, mais precisamente a
partir de 1980, muitos hidrólogos vêm tentando estimar a recarga natural de aqüíferos (Vries & Simmers, 2002; Sanford, 2002). Desde então, vários métodos vêm sendo empregados para atingir esse objetivo. No entanto, vários fatores são determinantes
para a escolha de um método adequado para cada
região, sendo muitas vezes necessária a utilização de
vários deles para realizar uma comparação entre os
resultados (Vries & Simmers, 2002; Scanlon et al.,
2002; Healy & Cook, 2002; Mazieiro, 2005; Coes et
al., 2007). Para escolher um método adequado devem ser levados em consideração, além da influência
de cada região, os objetivos a serem alcançados. Estes
objetivos estão diretamente relacionados com o nível
de exigência, no que se refere à precisão dos resultados, à dimensão do sistema envolvido e às características hidrogeológicas locais (Barreto, 2006; Wendland et al., 2007). Buscando sanar qualquer dúvida
quanto à aplicação do método adequado para cada
região, de acordo com os objetivos a serem alcançados, foram realizadas revisões destes métodos de
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estimativa de recarga por Lerner et al. (1990), Vries
& Simmers (2002), Sanford (2002), Scanlon et al.
(2002), Barreto (2006), Rabelo (2006) e Gomes
(2008).
Os métodos físicos estão entre os mais utilizados para estimar a taxa de recarga em aqüíferos
livres, principalmente aqueles baseados na flutuação
do nível d’água subterrâneo. Entre estas técnicas,
destaca-se o método WTF (Water Table Fluctuation)
como sendo o mais empregado. No Brasil, alguns
trabalhos foram desenvolvidos aplicando esta metodologia, principalmente no Estado de São Paulo,
com destaque para os de Wahnfried & Hirata (2005),
Rabelo (2006), Wendland et al. (2007), Mazieiro &
Wendland (2008), Carnier Neto & Hung Kiang
(2008) e Gomes (2008), todos com resultados satisfatórios.
Delin et al. (2006) aplicaram quatro métodos
de estimativa de recarga para calibrar o modelo RRR
(Recharge Regression Regional) em uma região semiúmida do Estado de Minnesota, nos Estados Unidos.
Entre os métodos utilizados estava o WTF, considerado por eles como o método mais simples e fácil de
ser aplicado, desde que os dados das flutuações estejam disponíveis. Os valores encontrados a partir deste
método apresentaram boa convergência quando
comparados com outros métodos utilizados. Apesar
dos métodos baseados nas flutuações do nível freático serem mais apropriados para regiões de clima
úmido e semi-úmido (Scanlon et al., 2002), esta técnica está sendo utilizada de maneira satisfatório em
regiões de clima árido e semi-árido (Maréchal et al.,
2006; Sharda et al., 2006; Sibanda et al., 2009).
Considerando este contexto, este artigo tem
por objetivo determinar a taxa de recarga do aqüífero livre da bacia representativa do rio Gramame
(BRG) e avaliar o seu comportamento, a partir da
utilização da metodologia WTF. Para tanto, foi realizado o monitoramento do nível estático da água
subterrânea em poços existentes na região e tratamento de dados de precipitação da bacia.

MATERIAIS E MÉTODOS
Localização e Descrição da Área de Estudo
A BRG está localizada na região litorânea do
nordeste brasileiro, entre as coordenadas de 7011’ e
7024’ de latitude sul e 34048’ e 35010’ de longitude
oeste (Figura 1). Sua área aproximada de 590 km²
abrange vários municípios importantes do Estado da
Paraíba, incluindo a capital João Pessoa e sua região
metropolitana. A classificação climática de Köeppen

indica um clima tropical chuvoso para a região, sem
períodos frios e com chuva predominante de outonoinverno. A temperatura média anual é superior a
26ºC, com precipitações variando entre 1400 e 1800
mm/ano (PDRH, 2000).
Geologia e Hidrogeologia Local
A bacia do rio Gramame está inserida na Bacia Sedimentar Paraíba (BSP), que se limita ao sul
pela Zona de Cisalhamento de Pernambuco (ZCPE),
e ao norte pela falha de Mamamguape. Esta última
representa uma ramificação da Zona de Cisalhamento de Patos (ZCPA) (Barbosa et al., 2007).
A BSP é subdividida em três sub-bacias, compartimentadas, respectivamente, no sentido norte-sul
em: Miriri, Alhandra e Olinda. O aqüífero livre da
bacia do rio Gramame, área de estudo deste trabalho, está contida, em sua totalidade, na Sub-Bacia
Alhandra (SBA).

Figura 1 — Localização da área de estudo

Na SBA, Figura 2, se apresentam dispostas
quatro unidades litoestratigráficas, depositadas em
períodos geológicos distintos, como mencionaram
Furrier et al. (2006). A unidade litoestratigráfica
basal é denominada de Formação Beberibe, representada por um espesso pacote de arenitos com granulação variável e espessura média de 230 a 280 m.
Acima da Formação Beberibe repousa de forma concordante à Formação Gramame, de ambiente marinho raso, espessura média inferior a 55 m e predominância de calcários argilosos cinzentos. A continuação da seqüência calcária da Formação Gramame,
diferenciada apenas pelo conteúdo fossilífero, cuja
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espessura máxima é de 30 m, é denominada de Formação Maria Farinha. Recobrindo de forma discordante todas as rochas sedimentares da BSP descritas
acima e o embasamento cristalino pré-cambriano,
encontram-se os sedimentos areno-argilosos da Formação Barreiras (Furrier et al., 2006), onde os poços
estudados estão inseridos.
Os sedimentos da Formação Barreiras, porção do aqüífero livre estudada, são provenientes do
processo de intemperismo sobre o embasamento
cristalino do Planalto da Borborema, e possuem espessura bastante variável no Estado da Paraíba, podendo atingir até 80 m (Alheiros et al., 1988). A Figura 2 mostra a seqüência litoestratigráfica da SBA.
Aluviões e coberturas arenosas mais específicas também estão presentes na BRG.
A BSP faz parte da Província Hidrogeológica
Costeira, que abrange extensa faixa litorânea do país.
Os aqüíferos mais promissores e bem distribuídos da
província, de acordo com Mente (2008), correspondem aos clásticos não consolidados e fracamente
consolidados de idade cenozóica (TQb = Barreiras; Q
= Aluviões, sedimentos flúviomarinhos e eólicos),
presentes na BRG.

cessário para sua aplicação. A estimativa pode ser
realizada utilizando dados da flutuação dos níveis
d’água subterrânea ao longo do tempo. Esta metodologia é baseada na premissa de que as elevações dos
níveis d’água em aqüíferos não confinados são resultantes da água precipitada, que atinge a superfície
livre através do processo de infiltração, caracterizando a recarga (Healy & Cook, 2002; Scalon et al.,
2002). A equação em que este método se baseia é
dada por:
≅

Onde R é a recarga estimada (L/T), Sy é o
coeficiente de rendimento específico do aqüífero
(adimensional), h é a altura do nível d’água (L), e t é
o tempo (T). O método WTF assume que todos os
outros componentes do balanço hídrico (fluxo de
base, entrada e saída subsuperficial e evapotranspiração) são nulos durante a recarga.
A aplicação da Equação 1 para cada elevação
de nível d’água determina uma estimativa da recarga
total, onde Δh é igual a diferença entre o pico de
subida e o ponto mais baixo da curva de recessão
antecedente extrapolada até o instante do pico. A
curva de recessão antecedente extrapolada é a linha
que a curva do poço teria na ausência de elevação de
nível d’água (Healy & Cook, 2002), como mostra a
Figura 3
O desenho da linha é subjetivo e tenta adaptar a função de defasagem entre o início da precipitação e o início da recarga, como mencionou Barreto
(2006). Gomes (2008) utilizou uma função do tipo
exponencial para extrapolar as curvas de recessão
dos níveis dos poços, entretanto, Healy & Cook
(2002) afirmaram não haver um tipo específico de
função. Para este trabalho foi adotada a função potencial utilizada por Wendland et al. (2007):
.

Figura 2 — Estratigrafia da Sub-Bacia Alhandra
(Fonte: Furrier, 2006)

Método WTF (Water Table Fluctuation)
O método WTF foi utilizado para estimar a
recarga natural direta do aqüífero livre da BRG. Esta
técnica é bastante empregada para regiões de clima
úmido, devido ao pequeno número de variáveis ne-

(1)

(2)

Onde Nc é o nível calculado; P o número de
dias contados a partir do primeiro dia de monitoramento dos níveis; a, b e P0 são parâmetros a serem
determinados.
Com a identificação dos parâmetros da função de recessão do poço, aplica-se a função aos outros períodos de recessão, mantendo a e b próximos
aos valores encontrados para a primeira curva de
recessão do nível do aqüífero. A extrapolação da
curva é feita até o ponto em que se inicia um novo
período recessivo. Para a determinação dos parâmetros da função potencial foi utilizada a ferramenta
Solver do Excel. Para tanto, buscou-se minimizar o
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somatório dos desvios entre os níveis calculados e
observados.

namento subterrâneo requerem, além dos dados de
variação do níveis d’água, o conhecimento do rendimento específico do aqüífero, também denominado de porosidade útil.
O valor do coeficiente de rendimento específico da Formação Barreiras, descrito na literatura
para o aqüífero livre da faixa costeira Pernambuco Rio Grande do Norte, varia entre 5 e 10%, como
apresentado nos trabalhos de Lucena et al., 2006;
Costa et al., 2007; Silva et al., 2008; Melo et al., 2010 e
Borba et al., 2010. Para este trabalho, foi adotado o
valor de 7%, que corresponde também à média do
rendimento específico dos materiais com textura
argilo-arenosa determinada por Johnson (1967).
Monitoramento dos dados

Figura 3 — Variação hipotética demonstrando a diferença
da altura entre o pico de elevação da curva observada e a
curva de recessão extrapolada

Este método pode ser utilizado para estimar
a taxa de recarga em grandes áreas, desde que os
níveis freáticos apresentem súbitas elevações e declínios de níveis d’água, o que é mais comum em aqüíferos rasos e regiões com elevados índices de precipitação. Quando o aqüífero não apresenta respostas às
precipitações o método assume uma taxa de recarga
nula.
Variação do Armazenamento Subterrâneo
A partir dos dados dos níveis dos poços de
monitoramento e o conhecimento do rendimento
específico do aqüífero, ambos utilizados para determinar a recarga natural direta através do método
WTF, pode-se estimar a variação do armazenamento
subterrâneo, que em aqüíferos livres corresponde à
mudança do volume d’água que ocorre em relação a
um nível anterior (Gomes, 2008), isto para período
de tempo a ser considerado. Assim, a variação do
armazenamento subterrâneo é dada por:
.

(3)

Em que ΔS é a variação do armazenamento
subterrâneo (L); Δh é a variação da altura do nível
d’água do aqüífero obtida a partir de poços de monitoramento (L); e Sy é o coeficiente de rendimento
específico do aqüífero (adimensional).
Como foi descrito nas Equações 1 e 3, a estimativa da recarga natural direta através da metodologia WTF e o conhecimento da variação do armaze-

O monitoramento do nível estático do aqüífero livre foi realizado através de 27 poços existentes
na região. Estes poços foram selecionados de forma a
melhor representar o comportamento espacial da
recarga e foram cadastrados com GPS Garmim
(Gpsmap76csx). Os poços, localizados em sua maioria na zona rural, possuem profundidade variando
entre 3,5 e 36 m, com média de 11,5 m. Os níveis
estáticos, por sua vez, apresentaram variação entre
2,1 e 27,5 m, com média de 8,2 m.
Os dados de níveis estáticos foram adquiridos
manualmente, através de um medidor de nível com
dispositivo de contato elétrico, e correspondem ao
período de um ano hidrológico (novembro de 2009
a outubro de 2010).
A freqüência de obtenção destes dados variou de acordo com a distribuição temporal da precipitação na região. No período de estiagem foi adotada
uma freqüência mensal na coleta, que de acordo
com Zhou (1996) é suficiente para determinar estudos de níveis d’água. Nos meses de maio, junho e
julho, quando as precipitações são mais freqüentes e
intensas na região, o intervalo da medição foi quinzenal, baseado no trabalho de Wendland et al.
(2007). As coletas quinzenais foram realizadas com o
objetivo de detectar as menores oscilações dos níveis
provocadas pela percolação da água durante e após
eventos chuvosos.
A análise dos dados de precipitação é bastante importante para identificar sua influência nas
variações dos níveis, já que a precipitação é um dos
principais fenômenos responsáveis pelo processo de
recarga de aqüíferos livres (Moon et al., 2004). Para
este estudo os dados de precipitação foram adquiridos através de nove estações pluviométricas inseridas
na bacia e seu entorno, e são referentes ao período
de monitoramento do nível do aqüífero. As poucas
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falhas foram corrigidas e homogeneizadas através do
método do vetor regional. A precipitação média da
bacia e a área de influência de cada posto pluviométrico foram determinadas através do método de Thiessen. A Figura 4 mostra a distribuição dos postos
pluviométricos e dos poços monitorados na BRG.

dades domésticas, com pouca retirada de água. Alguns deles não estão sendo utilizados, como é o caso
dos poços 6, 8, 10 e 11. Antes das visitas aos poços
monitorados, os moradores eram comunicados, para
que a retirada de água pudesse ser paralisada pelo
menos 12 horas antes da medição do nível, como
proposto por Feitosa & Feitosa (2008). Os poços 3,
22 e 26 foram descartados do estudo, pois apresentaram influência do bombeamento durante algumas
campanhas de campo.

Figura 4 — Distribuição espacial dos postos pluviométricos
e dos poços monitorados

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Figura 5 — Área de influência dos postos pluviométricos e
precipitação anual por estação

Análise da Precipitação
A precipitação anual média na bacia para o
período do monitoramento, obtida através das nove
estações pluviométricas, foi de 1026 mm. Este valor
representa uma redução do índice pluviométrico de
aproximadamente 42% quando comparado com o
ano hidrológico anterior à pesquisa. A comparação
mensal entre os dois períodos mostra que os meses
de fevereiro, março, abril, maio, e principalmente
julho, ficaram bem abaixo do normal.
A Figura 5 mostra as áreas de influência de
cada posto pluviométrico na bacia, determinadas
através dos polígonos de Thiessen, e seus respectivos
valores anuais de chuva. Através dela, observa-se que
os maiores índices pluviométricos estão concentrados
na porção leste da bacia. Quase todas as estações
exercem influência em pelo menos um dos poços
monitorados, com exceção da estação pluviométrica
6 (EP 6), que não possui nenhum poço em sua área
de influência.
Análise das Variações dos Níveis Estáticos
A maioria dos 27 poços, monitorados com
freqüência mensal/quinzenal, é utilizada pela população local para o consumo humano e algumas ativi-

O poço 2 também foi descartado das análises, pois apresentou comportamento fora dos padrões durante algumas visitas à campo, onde o nível
do aqüífero chegou a subir quase 3 metros no intervalo de trinta dias. Este poço não está sendo utilizado
pelos moradores locais, pois fazem referência ao alto
teor de sais presente na água. Estudos mais detalhados serão realizados para saber o motivo das rápidas
elevações do nível, que pode estar associado à interação do aqüífero livre com a camada de calcário da
Formação Gramame ou a caminhos preferenciais.
Desta forma, 23 poços foram utilizados para
análise das variações do nível estático do aqüífero,
onde foram constatados três diferentes tipos de flutuação dos níveis nos poços.

Tipo I
A variação do Tipo I é a que apresentou
constantes oscilações dos níveis durante o período
estudado, com estes aumentando em resposta aos
maiores eventos de precipitação na bacia. A maioria
dos poços estudados apresentou este tipo de variação, doze no total. A Figura 6 mostra o comporta-
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mento do nível do poço 20, com características de
variação do Tipo I. De maneira geral, a ascensão dos
níveis aconteceu durante os meses de fevereiro, junho, julho e agosto. O dia 1, representado nas figuras
seguintes, corresponde ao primeiro dia do monitoramento (10/11/2009).

3 poços apresentaram esta tendência, exemplificada
na Figura 8 para o poço 23.

Figura 8 — Hidrograma subterrâneo do poço 23
com variação do Tipo III
Figura 6 — Hidrograma subterrâneo do poço 20
com variação do Tipo I

Tipo II
A variação do Tipo II é representada pelos
poços que apresentaram respostas lentas às precipitações. De maneira geral, apenas os eventos chuvosos
dos meses de junho, julho e agosto atingiram a zona
saturada do solo, provocando pequenas elevações
dos níveis. A Figura 8 mostra a variação do nível do
poço 6, característico deste tipo de variação.

Figura 7 — Hidrograma subterrâneo do poço 6
com variação do Tipo II

Tipo III
As curvas do Tipo III não apresentaram respostas dos níveis aos eventos de precipitação, ou seja,
sem nenhuma ascensão do nível em relação à medição anterior durante todo o monitoramento. Apenas

Os fatores que influenciam no padrão de variação dos níveis dos poços podem estar associados a
diferentes causas, e uma análise mais consistente
destas deve ser realizada para o melhor conhecimento do aqüífero. Buscando encontrar as causas pelas
quais ocorreram estes três tipos de variações durante
o período de monitoramento, foram realizadas investigações de alguns fatores que podem influenciar na
ocorrência dos 3 tipos de variações. Os fatores analisados foram: a precipitação, a topografia, o uso e
ocupação do solo, a granulometria da camada superficial do solo, a geologia, a espessura da camada não
saturada e condutividade hidráulica do solo.
A média da espessura da camada não saturada do solo dos poços com variação do Tipo I foi de
4,91 m, valores abaixo das variações dos Tipos II e III,
cuja média da camada não saturada foi de 9 m e 21
m, respectivamente. As Figuras 6, 7 e 8 ilustram este
comportamento para os poços 20, 6 e 23, com a espessura da camada não saturada do solo aumentando
à medida que se têm menores variações. A Figura 9
mostra a relação entre as condições de variação dos
níveis dos poços e a topografia da bacia. O mapa
topográfico com resolução de 90 m, obtido através
do modelo digital de elevação do SRTM (Shuttle Radar Topography Mission), mostra que as regiões mais
baixas, representadas na maioria das vezes pelos aluviões, apresentam o maior número de poços enquadrados na condição de variação do Tipo I. Grande
parte dos poços que exibiram variação do Tipo II
está localizada nas regiões de elevação intermediária.
Nas regiões com altitudes mais elevadas encontram-se
os poços mais profundos, que não apresentaram
recarga.
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A Figura 10 mostra as isoietas na bacia, obtidas através do método do inverso da distância ao
quadrado, a partir das informações dos postos pluviométricos utilizados. Com as informações das condições de variação sobrepostas, pode-se notar uma
maior concentração de poços que apresentaram
variação do Tipo I na região onde a chuva foi maior.
Na região de maior concentração das precipitações
está inserido apenas o poço 23, o mais profundo
dentre os monitorados e que apresentou variação do
Tipo III. Nas regiões mais claras do mapa, onde as
chuvas foram menores, apenas quatro poços apresentaram respostas rápidas.

Figura 9 —- Elevação do terreno da bacia e distribuição
espacial das condições de variação dos níveis dos poços

Figura 10 — Isoietas na bacia e distribuição espacial das
condições de variação dos níveis dos poços

Os três tipos de variações dos níveis dos poços foram mais influenciados pela espessura da camada não saturada do solo, topografia e precipitação. Os outros fatores exerceram pouca ou nenhuma
influência, portanto não foram apresentados.

Recarga Natural Direta

A recarga natural direta foi estimada através
do método WTF para o ano hidrológico 2009/2010.
A Figura 11 mostra as extrapolações das curvas de
recessão do poço 25, necessárias para a aplicação da
metodologia. Como apresentou várias elevações do
nível após períodos recessivos, por estar enquadrado
no Tipo I de variação, várias extrapolações foram
realizadas.
Os poços do Tipo III, que apresentaram apenas rebaixamento do nível, foram descartados para
a aplicação do método WTF, pois como não houve
elevação do lençol freático a recarga estimada pelo
método seria nula. O poço 1 também não foi utilizado, pois a elevação do nível d’água foi mínima. Os
poços com influência de bombeamento e o poço 7,
que já haviam sido descartados para a análise dos
níveis, também foram desprezados para a estimativa
de recarga. Com isso, foi estimada a recarga direta de
19 poços monitorados. As curvas dos demais poços
podem ser encontradas em Coelho (2011).
A Tabela 1 mostra a precipitação anual, a espessura da camada não saturada do solo, o somatório
da altura entre as curvas extrapoladas e observadas, a
taxa de recarga e a porcentagem da recarga em relação à precipitação para os 19 poços considerados
neste estudo.
O poço 12 foi que apresentou a maior taxa
de recarga, superando os 190 mm, o que corresponde a 16,2% da precipitação registrada na estação
EP8, com área de influência neste poço, durante o
período de estudo. A Tabela 2 mostra a recarga direta mensal do poço 12 e seus respectivos valores de
precipitação. Neste poço as recargas aconteceram
nos meses de fevereiro, maio, junho, julho e agosto,
com as maiores precipitações nos meses de janeiro,
abril, junho, julho e agosto. As recargas registradas
para os meses de fevereiro e maio, onde as precipitações não foram as mais elevadas, são remanescentes
dos meses de janeiro e abril, já que neste período a
freqüência do monitoramento foi mensal. Este detalhe foi observado para todos os poços do Tipo I, que
apresentaram elevação do nível durante este período
em que os dados foram coletados com intervalos de
tempo maior.
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Figura 11 — Nível observado e curvas de recessão extrapoladas para o poço 25

Tabela 1 — Recarga direta por poço da BRG durante o ano hidrológico 2009/2010

Poço

Estação
pluv.

Prec.
(mm)

P5
P6
P8
P9
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
P19
P20
P21
P24
P25
P27

EP2
EP2
EP2
EP4
EP4
EP8
EP8
EP8
EP5
EP5
EP3
EP1
EP1
EP3
EP1
EP1
EP1
EP1
EP1

967
967
967
944
944
1177
1177
1177
830
830
1195
1128
1128
1195
1128
1128
1128
1128
1128

Espessura média
da camada não
saturada
(m)
9,75
7,39
4,96
9,04
6,86
5,23
4,16
4,27
2,06
5,63
6,95
7,16
8,62
1,93
5,70
1,88
12,86
7,64
14,32
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∑Δh
(mm)

Recarga
(mm)

Recarga
(%)

565,0
205,9
1796,3
238,9
1727,9
1651,8
2720,8
198,6
595,3
464,5
312,2
502,4
2280,7
1319,1
960,7
1256,2
405,1
2107,4
718,2

39,6
14,4
125,7
16,7
121,0
115,6
190,5
13,9
41,7
32,5
21,9
35,2
159,6
92,3
67,2
87,9
28,4
147,5
50,3

4,1
1,5
13,0
1,8
12,8
9,8
16,2
1,2
5,0
3,9
1,8
3,1
14,1
7,7
6,0
7,8
2,5
13,1
4,5
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índice pluviométrico durante o ano hidrológico da
pesquisa, que foi 42% menor do que a média anual
da bacia. O mapa de recarga anual da BRG (Figura
13), elaborado através da interpolação dos valores
obtidos e utilizando o método do inverso da distância
ao quadrado, mostra que as maiores taxas foram na
parte central da bacia.

Tabela 2 — Recarga direta mensal (mm) do poço 12

Mês
Novembro
Dezembro
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Total

Prec.
(mm)
34
31
171
71
54
138
64
241
141
155
50
20
1177

Δh
(mm)
0
0
0
311,0
0
0
314,3
683,8
934,0
477,5
0
0
2720,8

Recarga
(mm)
0
0
0
21,8
0
0
22
47,9
65,4
33,4
0
0
190,5

As menores taxas de recarga foram registradas nos poços 6, 9, 13, 16 e 24, todos com menos de
20 mm durante o ano hidrológico pesquisado. Dois
deles, os poços 13 e 16, possuem uma camada não
saturada média do solo menor do que 7 m e precipitação acima de 1000 mm/ano, e conseqüentemente
deveriam ter maiores taxas de recarga. O poço 13,
enquadrado nas variações do Tipo I, não obteve uma
taxa de recarga maior porque suas constantes oscilações foram mínimas durante o ano inteiro, muito
provavelmente pela sua proximidade com o rio, onde
as águas subterrâneas deveriam estar interagindo e
abastecendo o curso d’água superficial. O caso do
poço 16 deve estar relacionado às propriedades do
solo, já que ele localiza-se nas proximidades de uma
área urbanizada, e juntamente com o poço 17, que
está muito próximo a ele, foi classificado com sendo
de variação do Tipo II. Os outros 3 poços que obtiveram baixas taxas de recarga possuem camadas não
saturada do solo mais espessas, o que justifica este
comportamento.
Os poços com variação do Tipo I, cuja espessura da camada não saturada é mais delgada, obtiveram taxa de recarga, em sua maioria, superior a 5%
da precipitação, como mostra a Figura 12. Enquanto
que os poços com variação do Tipo II, com camada
não saturada mais espessa, não ultrapassaram os 5%
de recarga em relação à precipitação.
O valor anual da recarga direta da BRG, obtida através da média aritmética de todos os poços,
foi de 73,8 mm para o período de novembro de 2009
a outubro de 2010, o que representa 7,2% da precipitação média anual na área de estudo, que foi 1026
mm. O valor encontrado foi abaixo do esperado para
uma região úmida, provavelmente devido ao baixo

Figura 12 — Taxa de recarga versus camada não saturada
do solo dos poços

Figura 13 - Mapa de recarga da BRG para o ano
hidrológico estudado

Variação do Armazenamento Subterrâneo
A variação do armazenamento subterrâneo
foi negativa em quase todos os poços, o que indica
que o volume de água no aqüífero livre diminuiu no
período estudado. A exceção foi do poço 19, que
possui uma camada vadosa média pouco espessa e o
índice pluviométrico foi o mais elevado. A Tabela 3
apresenta os valores obtidos para cada poço analisa-
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do. Observa-se, ainda de acordo com a Tabela 3, que
os maiores valores negativos do armazenamento subterrâneo foram dos poços dos Tipos II e III. A variação média anual do armazenamento subterrâneo foi
de -105,9 mm para a BRG, o que pode provocar a
secagem de alguns poços durante o próximo período
de estiagem, já que a maioria deles é rasa.
Tabela 3 - Variação do armazenamento (mm) por poço da
BRG durante o ano hidrológico 2009/2010

Poço

Δh
(mm)

ΔS
(mm)

P1
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
P19
P20
P21
P23
P24
P25
P27

-517,8
-1794,3
-1042,8
-772,3
-1835,5
-539,4
-970,9
-683,2
-564,7
-439,2
-438,6
-217,9
-614,0
-806,3
-807,8
-863,9
207,3
-561,7
-193,1
-3015,5
-1376,0
-756,6
-1482,4

-68,6
-169,4
-160
-76
-281
-125
-120
-146
-98
-46
-2
-4
-85
-236
-208
-43
40
-26
-3
-205
-263
-16
-231

Tipo de
variação
do nível
II
III
II
II
III
I
II
I
I
I
I
I
I
II
II
I
I
I
I
III
II
I
II

tamentos, sendo a precipitação, a espessura da camada não saturada do solo e a elevação do terreno os
fatores que exerceram maiores influências no comportamento do aqüífero. A freqüência do monitoramento adotada nesta pesquisa foi satisfatória para
acompanhar as mudanças na elevação do nível estático do aqüífero provocada pelas precipitações, principalmente quando as campanhas foram quinzenais,
reforçando o que foi sugerido por Wendland et al.
(2007).
A recarga direta, calculada pelo método WTF
para o ano hidrológico do monitoramento
(2009/2010), foi de 73,8 mm, o que representa 7,2%
da precipitação. Este baixo valor refletiu na variação
do armazenamento subterrâneo, que foi negativo
para o período de estudo, cujo valor foi de -105,9
mm. Estes baixos valores foram decorrentes do baixo
índice pluviométrico anual (1026 mm) na região,
para o período estudado. Os resultados obtidos permitem fazer algumas recomendações para os trabalhos subseqüentes e para um melhor gerenciamento
dos recursos hídricos subterrâneos da BRG, são elas:

1.

2.

3.

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
No presente trabalho foi determinada a recarga direta do aqüífero livre da BRG, utilizando o
método WTF (Water Table Fluctuation). Para a aplicação do método foi necessário o monitoramento dos
níveis de poços distribuídos pela bacia. Durante este
monitoramento foram detectados três grupos de
poços, que apresentaram comportamentos distintos
da flutuação dos níveis estático, marcados pelo constante rebaixamento, pelas respostas lentas aos eventos de precipitação e pelas variações maiores. Investigações buscaram entender estes diferentes compor-

250

4.

Uma maior quantidade de poços a serem
monitorados para melhor representar a distribuição espacial dos valores de recarga obtidos pelo método WTF. O mais recomendado seria a perfuração de piezômetros em locais estratégicos da bacia, para que não haja
nenhuma interferência que possa comprometer a qualidade dos dados, como aconteceu nos poços em que houve bombeamento.
A instalação de sondas para a medição automática do nível estático diariamente, a fim de
detectar as mudanças num intervalo de tempo menor do que quinzenal, principalmente
nos poços que possuem uma zona nãosaturada delgada.
A determinação do coeficiente de rendimento específico para cada poço monitorado, através da coleta de amostras indeformadas do
solo nas profundidades que compreendem as
faixas de variação do nível do aqüífero freático, para que os resultados da recarga pontual
sejam mais exatos. Uma vez que o valor apresentado neste trabalho corresponde a uma
média do coeficiente de rendimento específico, obtido através da literatura, subentendendo, assim, um meio homogêneo.
A aplicação de outras técnicas de estimativa
de recarga, concomitantemente ao WTF, para que os resultados possam ser comparados.
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Water Level Fluctuation Analysis to Estimate
Groundwater Recharge of the Representative
Gramame Watershed in the Brazilian Northeast
ABSTRACT
It is necessary to monitor and understand the aquifer recharge rate for efficient and sustainable management of
groundwater. This paper present the results of the direct
recharge rate of the representative Gramame watershed
(BRG) free aquifer, using the water table fluctuation method
(WTF). For this, the groundwater was monitored quantitatively using existing wells in the region and processing rainfall data in the watershed. Three different behaviors were
detected in the fluctuations of well levels, influenced by rainfall distribution, thickness of unsaturated soil and topography. The direct recharge calculated for the BRG during the
hydrological monitoring year (2009/2010) was 73.8 mm,
representing 7.2% of average rainfall (1026 mm) in the
region. These values were lower than expected for a humid
region, probably because of low rainfall during the research,
which was approximately 42% less than the annual average in the watershed. The low rainfall also influenced the
negative subsurface storage (ΔS), -105.9 mm. It is recommended that the aquifer be monitored systematically for a
longer time to provide subsidies for groundwater use in the
BRG.
Key-words: groundwater, monitoring, direct recharge, WTF
method.
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RESUMO
Um evento de chuva de intensidade excepcional ocorreu na região Sul do Estado do Rio Grande do Sul, mais precisamente entre os municípios de Pelotas e Canguçu, entre os dias 28 e 29 de janeiro de 2009. Este evento resultou numa
extraordinária cheia nos rios da região, em especial dos cursos d’água com áreas de drenagem da ordem de 100 km2, cujas
bacias foram atingidas pelo núcleo com maior intensidade de precipitação, como os Arroios Teodósio, Fragata e Pelotas. Neste
artigo é apresentada uma caracterização deste evento utilizando dados de pluviômetros e pluviógrafos com diferentes graus de
confiabilidade, destacando se a rede de pluviógrafos e pluviômetros automáticos da EMBRAPA. Além disso, foram utilizadas imagens de radar para a análise da distribuição espacial das chuvas. Os dados foram comparados aos maiores eventos
de chuva já registrados no mundo e no Brasil (segundo o INMET) e com as curvas IDF(intensidade-duração-frequência )
ajustadas a partir de dois pluviógrafos localizados em Porto Alegre, que fica a 255 km de Pelotas. Conclui-se que este evento
é, possivelmente, o mais intenso já registrado no Brasil no caso da duração de 3 horas e possivelmente também para as durações de 12 e 24 horas.
Palavras-chave: chuvas intensas, pluviometria, radar.

extremos do tipo flash-flood (enxurradas) na literatura internacional (Ogden et al., 2000; Borga et al.,
2008; Lumbroso e Gaume, 2012; Marchi et al., 2009;
Gaume et al., 2004).
No Brasil os registros de eventos extremos,
em geral, limitam-se aos relatórios da Defesa Civil,
que apresentam detalhes dos prejuízos causados
porém não apresentam uma análise dos eventos do
ponto de vista hidrológico.
Uma das causas para esta ausência de análises hidrológicas aprofundadas sobre eventos severos
está relacionada à carência de dados hidrológicos
mais detalhados. Em muitos casos de chuvas que se
acredita serem extremas não existem dados pluviométricos e pluviográficos disponíveis para fazer uma
descrição adequada do evento.
São raros os episódios em que o evento extremo ocorre em uma área razoavelmente bem monitorada. Este é o caso descrito no presente artigo,
que descreve um evento de chuva extremamente
intenso ocorrido no Sul do Estado do Rio Grande
do Sul em 2009. A principal motivação para a realização do artigo é que o evento descrito possivelmen

INTRODUÇÃO
Eventos extremos de precipitação podem
causar prejuízos materiais e perdas de vidas humanas. Exemplos recentes de eventos extremos de
chuva no Brasil, que tiveram ampla cobertura por
parte da imprensa, incluem os eventos da região
serrana do Rio de Janeiro, em 2011 (Medeiros e
Barros, 2011), os escorregamentos de encostas de
morros em Santa Catarina, em 2008 (Goerl et al.,
2009), e a enchente devastadora entre os Estados de
Pernambuco e Alagoas, em 2010 (Fialho e Molion,
2011).
Idealmente cada evento de chuva ou de
cheia extrema deveria ser cuidadosamente analisado, procurando caracterizar a partir dos registros
disponíveis de precipitação, ou das marcas de cheia,
a real magnitude do evento (Gaume e Borga, 2008).
Este tipo de análise é realizada em diferentes países,
podendo ser conduzido por uma agência governamental ou de pesquisa, e existem diversos exemplos
de análises hidrológicas de eventos hidrológicos
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Figura 1 - Mapa da região atingida com destaque para as bacias dos Arroios Fragata e Teodósio (contorno preto), as áreas
urbanas de Pelotas, Morro Redondo e Capão do Leão, as rodovias (linhas vermelhas) e a Ferrovia.

te seja o mais intenso evento de chuva já registrado
no Brasil, nas durações entre 3 e 24 horas, o que,
por si só, merece o interesse das comunidades técnicas e científicas nas áreas de Recursos Hídricos e
Meteorologia.
O artigo está organizado em 8 seções, além
desta introdução. A primeira seção refere-se aos
aspectos que descrevem a formação da chuva durante os dias analisados. A segunda seção apresenta os
dados pluviométricos utilizados para caracterizar o
evento, na terceira é feita uma análise da chuva estimada pelo radar da aeronáutica. A quarta e a quinta seção apresentam estudos comparativos da chuva
observada com as máximas alturas de chuvas registradas no Brasil, e com chuvas intensas estimadas
por curvas IDF, respectivamente. Ao final é realizada
ainda uma comparação das chuvas observadas neste
evento com as maiores chuvas já registradas no
mundo para diferentes durações.

do Estado do Rio Grande do Sul, provocando prejuízos materiais e perdas de vidas humanas. A chuva
concentrou-se numa região em que se formam diversos cursos d’água que drenam para Sudeste, na
direção da Lagoa dos Patos e do Canal de São Gonçalo. Entre esses cursos d’água destacam-se o Arroio
Teodósio e o Arroio Fragata, ao longo dos quais a
enchente, decorrente da referida chuva intensa,
provocou grandes prejuízos.
A enchente no Arroio Fragata causou a
queda de uma ponte rodoviária da BR 116, que liga
as cidades de Pelotas e Jaguarão, e o Brasil ao Uruguai. Além disso, a enchente do Arroio Fragata também provocou o rompimento do aterro da via férrea
de Rio Grande a Bagé, ocasionando o descarrilamento de um trem e, provocando a morte do maquinista.
A figura 1 apresenta uma visão geral da área
em que ocorreu o evento, destacando as cidades de
Pelotas e Capão do Leão, os Arroios Fragata e Teodósio, as principais rodovias e a ferrovia existente na
região.
Este artigo descreve o evento de chuva ocorrido na região, procurando caracterizar sua magnitude em termos de intensidade de precipitação e
tempo de retorno.

DESCRIÇÃO GERAL DO EVENTO
Nos dias 28 e 29 de janeiro de 2009 uma
chuva excepcionalmente intensa atingiu a região Sul
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chuvas sobre a região, porém com menor intensidade (Figura 3b). Portanto a discussão dos resultados
será baseada principalmente no dia 28 de janeiro de
2009.

FORMAÇÃO DA PRECIPITAÇÃO
No dia 28 de janeiro de 2009, a formação de
um sistema de baixa pressão sobre o Rio Grande do
Sul e Uruguai favoreceu o aumento da convecção
sobre o Estado, formando nuvens com elevado desenvolvimento vertical.
A carta sinótica da Figura 2 mostra a localização do centro de baixa pressão e a posição da alta
subtropical do Atlântico Sul, que contribuiu para o
desenvolvimento do sistema trazendo umidade para
o continente, provocando a ocorrência de chuvas
intensas.
As regiões sul e parte da leste do Rio Grande do Sul foram as que registraram maior intensidade de precipitação durante esses dois dias, devido ao
posicionamento do vórtice do sistema de baixa pressão entre o Uruguai e o sul gaúcho durante este
período.

Figura 3 - Imagens de satélite do dia 28 de janeiro de
2009, às 18:00 horas (a) e 29 de janeiro de 2009, às 06:00
horas (b). Fonte: Centro de previsão de tempo e estudos
climáticos (CPTEC).

DADOS UTILIZADOS
Foram consultadas três fontes de informações sobre a chuva que ocorreu na região do evento:
Defesa Civil; Embrapa; e INMET (Figura 4). Adicionalmente, foram analisadas as imagens de radar
fornecidas pela Divisão de Satélites e Sistemas Ambientais (DSA) do Instituto Nacional de Pesquisas
Espaciais (INPE). O radar é de operação da Rede de
Meteorologia do Comando da Aeronáutica (REDEMET) e está localizado a 31°24’14’’S e 52°42’06’’W a
uma altitude de 466,57 metros.

Figura 2 - Carta sinótica sobre o sul da América do Sul
referente ao dia 28 de janeiro de 2009, às 22:00 horas.
Fonte: Centro de previsão de tempo e estudos climáticos
(CPTEC).

A região do município de Pelotas foi uma
das mais atingidas pelas chuvas fortes, principalmente entre o período da tarde e noite do dia 28 de
Janeiro, devido à presença de nuvens com elevado
desenvolvimento vertical formadas pela advecção de
umidade vinda do leste, como pode ser observado
na imagem de satélite (Figura 3a). As regiões em
tons de cinza indicam nuvens com pequeno desenvolvimento vertical, e as regiões azuis mostram nuvens com grande desenvolvimento vertical, as quais
estão geralmente associadas a chuvas mais intensas.
Durante o dia 29, o sistema perdeu intensidade quanto ao desenvolvimento das nuvens, mas a
presença de nuvens baixas continuou provocando

Figura 4 - Localização das estações pluviométricas da
defesa Civil, Embrapa e INMET.
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Figura 5 - Dados de chuva das estações automáticas pertencentes ao INMET: Canguçu (a), Rio Grande (b), Bagé (c),
Camaquã (d), Chuí (e) e Jaguarão (f). O gráfico de barras indica a chuva horária e a linha continua a chuva
acumulada para cada uma das estações.

Entretanto, observa-se que esta chuva ocorreu de
forma bastante concentrada, ao longo de apenas 3 a
4 horas.

Dados do INMET
O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) é o órgão oficial de coleta de dados meteorológicos e uma das principais entidades que produzem previsões de tempo e clima no Brasil. O INMET
tem uma rede de observações meteorológicas que
inclui a medição da precipitação, em estações meteorológicas automáticas e convencionais.
As estações meteorológicas automáticas do
INMET localizadas na região do município de Pelotas, estão localizadas nas cidades de Bagé, Camaquã,
Canguçu, Chuí, Jaguarão e Rio Grande. A figura 5
apresenta a chuva horária e acumulada no dia 28 de
janeiro de 2009 para cada uma destas estações, observa-se que as estações de Canguçu e Camaquã
foram as que registraram as maiores alturas de chuva. Nestes dois locais os valores registrados foram
próximos de 70 mm, o que não pode ser considerado um valor extremo para a duração de 24 horas.

Dados da Defesa Civil
A defesa civil do Rio Grande do Sul também
mantém uma rede de coleta de dados pluviométricos. A vantagem da rede de coleta da Defesa Civil é
que existem dados em mais locais do que na rede do
INMET. Praticamente cada sede de município tem
um pluviômetro da Defesa Civil. No entanto, os
dados da Defesa Civil são menos confiáveis que os
dados do INMET, porque os pluviômetros utilizados
são mais simples. De acordo com a Defesa Civil do
RS, são utilizados pluviômetros tipo cunha com
capacidade de 130 mm, área de captação de 15 cm2,
divisão de 2,5 mm e material de poliestireno cristal.
Este tipo de pluviômetro não é preciso, em função
da pequena área de captação e, também, porque a
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Principal da Embrapa Clima Temperado, próxima à
estrada de Pelotas a Canguçu; a Estação Experimental Cascata; e a Estação Experimental de Terras Baixas, localizada junto ao Campus da Universidade
Federal de Pelotas, no município de Capão do Leão
(localização indicada nas figuras 1 e 4).
Na Sede da Embrapa (latitude 31º 40’ 49’’ S
e longitude 52º 26’ 22’’ W), os dados de chuva provêm de três instrumentos de medição: um pluviômetro automático de cubas basculantes de marca Davis;
um pluviômetro automático de cubas basculantes de
marca Campbell; e um pluviógrafo (registro em
papel) de balança.
Na Estação Experimental Cascata (latitude
31º 37’ 18’’ S e longitude 52º 31’ 42’’ W), os dados
de chuva provêm de três instrumentos de medição:
um pluviômetro de leitura convencional ou manual;
um pluviômetro automático de cubas basculantes de
marca Squitter; e um pluviógrafo (registro em papel) de balança que não operou adequadamente
durante o evento.
As chuvas registradas por esses instrumentos
no dia 28 de janeiro estão, provavelmente, entre as
chuvas de maior intensidade já registradas em todo
Brasil. O pluviômetro de leitura convencional, ou
manual, localizado na Estação Experimental Cascata
transbordou durante o evento. A capacidade do
instrumento, segundo os técnicos do Laboratório de
Agrometeorologia, é de 235 mm. Isto significa que a
chuva entre a hora zero e a hora 24 do dia 28 de
janeiro seguramente superou os 235 mm, o que está
de acordo com os valores medidos pelos instrumentos automáticos.
O pluviógrafo de balança, instalado na Sede
da Embrapa Clima Temperado, registrou um total
de 464 mm no mesmo período (00:00 horas do dia
28 de janeiro até 24:00 horas do dia 28 de janeiro).
No mesmo período, o pluviômetro automático da
marca Davis, instalado no mesmo local, registrou
479 mm. O outro pluviômetro automático, este de
marca Campbell, instalado também na Sede da Embrapa Clima Temperado, registrou 418 mm nas
mesmas 24 horas.
As diferenças entre as medições são relativamente pequenas, considerando a magnitude do
evento. É possível que as diferenças nos valores medidos sejam decorrentes das diferenças entre os
equipamentos e das diferenças de posicionamento
dos aparelhos com relação aos obstáculos aerodinâmicos, como o relevo, construções e vegetação.
Um estudo recente realizado na Universidade Federal do Paraná mostrou que o pluviômetro Campbell
tende a subestimar as precipitações muito intensas
(Braga e Fernandes, 2007). O valor de 418 mm,

instalação nem sempre é feita em local adequado.
Além disso a leitura do total precipitado é realizada
diretamente no aparelho e, portanto, tem alto grau
de imprecisão. Um comunicado técnico da Embrapa
Uva e Vinho, de Bento Gonçalves (Conceição e Zanetoni, 2007), indica que os pluviômetros do tipo
cunha, de dimensões iguais aos utilizados pela Defesa Civil do RS, superestimam as chuvas de alturas
superiores a 10 mm, em cerca de 18%. A Tabela 1
apresenta as chuvas registradas nos pluviômetros da
Defesa Civil do RS na região de Pelotas entre as 8:00
horas do dia 28 de janeiro e as 8:00 horas do dia 29
de janeiro de 2009.
Observa-se que em várias cidades a chuva
observada excedeu a capacidade do pluviômetro
utilizado (130 mm). Isto significa que é possível que
o pluviômetro tenha transbordado durante o evento, exceto quando o observador tenha tido o cuidado de esvaziar o conteúdo do pluviômetro ao longo
do dia, antes de ocorrer o transbordamento. No
caso específico da localidade de Turuçu, a chuva foi
suficiente para fazer o pluviômetro transbordar duas
vezes ao longo das 24 horas.
Apesar da grande incerteza associada aos
dados medidos pela Defesa Civil, as informações
produzidas permitem complementar os dados do
INMET e da Embrapa.
Tabela 1 - Precipitação registrada nos pluviômetros da
Defesa Civil do RS na região de Pelotas entre as
8:00 horas do dia 28 de janeiro e as 8:00 horas
do dia 29 de janeiro de 2009.

Local
Arroio Grande
Capão do Leão
Cerrito
Cristal
Herval
Pedro Osório
Piratini
Rio Grande
São Lourenço
do Sul
Turuçu

Latitude
(graus)
-32.2375
-31.7633
-31.8563
-30.9997
-32.0236
-31.8641
-31.448
-32.035

Longitude
(graus)
-53.0869
-52.4838
-52.8127
-52.0483
-53.3955
-52.8233
-53.1041
-52.0986

Chuva
(mm)
180.0
250.0
247.5
125.0
160.0
247.5
70.0
41.0

-31.3655

-51.9783

67.0

-31.4216

-52.1783

300.0

Dados registrados pela EMBRAPA
O Laboratório de Agrometeorologia da
Embrapa Clima Temperado mantém um conjunto
de pluviômetros convencionais e automáticos em
três locais diferentes na região de Pelotas: a Sede
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registrado no pluviômetro automático Campbell da
Sede da Embrapa, pode, portanto, estar subestimado, o que é coerente com os valores medidos por
outros aparelhos no mesmo local (464 e 479 mm
respectivamente no pluviógrafo de balança e no
pluviômetro automático de marca Davis). Infelizmente não foram encontradas informações sobre a
precisão das medições desses outros instrumentos
durante as chuvas mais intensas.
Os pluviômetros automáticos registraram
dados de precipitação a cada hora, e os dados de
precipitação acumulada, medidos a partir das 00
horas do dia 28 de janeiro até as 00 horas do dia 29
de janeiro, disponibilizados pelo Laboratório de
Agrometeorologia da Embrapa, estão apresentados
na Figura 6. De acordo com os registros dos pluviômetros localizados na Estação Experimental da Cascata e na Sede, observa-se que a chuva iniciou no
final da manhã do dia 28, mas as maiores alturas de
chuva ocorreram a partir das 16 horas, o que coincide com as observações na rede de estações automáticas do INMET (figura 5).

Figura 7 - Imagem do radar de Canguçu correspondente
ao dias 28 de janeiro de 2009 (a região colorida corresponde aos locais em que estava ocorrendo chuva no
momento; a escala de cores indica intensidades
crescentes de precipitação do azul para o rosa).

Figura 6 - Gráfico de precipitação acumulada nos pluviômetros automáticos do Laboratório de Agrometeorologia
da Embrapa Clima Temperado na Sede e na Estação
Experimental Cascata.

Um dos radares desse sistema está localizado
no município de Canguçu, a uma distância de aproximadamente 40km das bacias dos Arroios Fragata e
Teodósio.
O conjunto de imagens referente ao evento
analisado é apresentado na figura 7.
Observa-se a formação de chuvas a oeste de
Pelotas e Rio Grande, às 10:00 horas (Figura 7-a). As
chuvas se intensificam ao norte de Pelotas, como
pode ser observado na imagem das 14:00 horas (Figura 7-b).
A imagem das 18:00 horas (Figura 7-c), mostra que a região de maior intensidade de chuvas
ainda é muito concentrada, mas está localizada mais

COMPARAÇÃO COM DADOS DE RADAR
O sistema de radares para controle de tráfego aéreo da Aeronáutica tem sido utilizado recentemente para estimar a precipitação pelo Centro de
Pesquisas de Tempo e Clima do Instituto Nacional
de Pesquisas Espaciais (CPTEC-INPE). Essas estimativas não são tão precisas como medições com pluviômetros, mas tem a vantagem de permitir visualizar
a distribuição espacial da intensidade de precipitação.
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188 mm no município de Pelotas (segundo registros
da ETB).

a noroeste de Pelotas. Essa região corresponde aproximadamente à bacia do Arroio Fragata e aos
locais em que estão localizados os pluviômetros da
Embrapa. É interessante observar que este é o horário aproximado em que ocorreram as intensidades
máximas de chuva na Estação Experimental Cascata.
Na imagem das 20:00 horas (Figura 7-d) observa-se que o núcleo de maior precipitação (mancha avermelhada) se desfaz um pouco neste momento, criando dois núcleos menores, um ao norte
e outro a oeste de Pelotas.
As figuras 7-e a 7-h mostram que os núcleos
de precipitação foram sempre muito concentrados e
que se alternaram entre uma região ao norte de
Pelotas, na direção de Turuçu, onde também ocorreram muitos problemas de inundação, e uma região a oeste de Pelotas.
O conjunto de imagens de radar deixa claro
que as chuvas ocorridas durante esse evento foram
extremamente concentradas sobre uma região que
se estende desde Pedro Osório até Turuçu, aproximadamente. Nas outras regiões ocorreram chuvas,
mas não de forma tão intensa como na região próxima de Pelotas.

Tabela 2 - Precipitação máxima ocorrida no Brasil no
período de 24 horas, segundo o INMET, a partir de
dados do período de 1961 a 1990.

3.

Precipitação (mm)

Maceió — AL

28/04/79

407,6

Ubatuba — SP

21/11/69

380,0

Aracajú — SE

24/07/64

376,5

Uma análise importante para avaliar a intensidade das chuvas registradas na região de Pelotas em janeiro de 2009 é a comparação com curvas
de Intensidade, Duração e Freqüência (IDF). Para
comparação, foram utilizadas três equações de curvas IDF válidas para a região de Porto Alegre e uma
equação válida para cada uma das seguintes regiões:
Bagé, Rio Grande, Encruzilhada do Sul e Pelotas
(Tabela 3).
A Tabela 3 também apresenta as estimativas
das chuvas de 100 anos de tempo de retorno para as
durações de 3 e 24 horas, usando estas equações, e
os valores medidos pelos pluviômetros da Embrapa
entre 28 e 29 de janeiro de 2009. Para a duração de
3 horas, observa-se que a chuva medida no pluviômetro da Sede da Embrapa é quase duas vezes superior à chuva de 100 anos de tempo de retorno estimada com base na curva IDF de Porto Alegre, mesmo utilizando a curva que gera os maiores valores de
estimativa (8º. DISME). No caso da medição realizada na Embrapa Cascata (329,25 mm), essa é mais de
três vezes superior à chuva de 100 anos de tempo de
retorno (98,2 mm).
Para a duração de 24 horas, observa-se que a
chuva medida no pluviômetro da Sede da Embrapa
é aproximadamente igual a três vezes o valor da
chuva de 100 anos de tempo de retorno estimada
com base na curva IDF de Porto Alegre, mesmo
utilizando a curva que gera os maiores valores de
estimativa (8º. DISME). No caso da medição realizada na Embrapa Cascata (586 mm), esta é mais de
quatro vezes superior à chuva de 100 anos de tempo
de retorno (140,6 mm). O mesmo pode ser observado nas demais localidades, a altura de chuva medida no período analisado ultrapassa as alturas máximas de chuva estimadas a partir das equações IDF
das diferentes localidades.

A avaliação da magnitude da precipitação
ocorrida no período de 28 a 29 de janeiro de 2009
em Pelotas foi realizada através de:

2.

Data

Comparação com chuvas intensas estimadas
por curvas IDF

AVALIAÇÃO DA MAGNITUDE
DA PRECIPITAÇÃO

1.

Local

Comparação com chuvas máximas registradas no Brasil, segundo o INMET.
Comparação com chuvas intensas estimadas
por curvas IDF.
Comparação com as chuvas mais intensas
registradas no mundo.

Comparação com as maiores chuvas registradas
no Brasil em 24 horas
A maior precipitação já registrada no Brasil
em um período de 24 horas, de acordo com os dados do INMET, do período de 1961 a 1990, ocorreu
em Maceió-AL, em 1979, quando choveu 407,6 mm.
Outros eventos máximos, com duração de 24 horas,
de acordo com o INMET, são apresentados na Tabela 2. Segundo o INMET, também, a maior precipitação em 24 horas no RS ocorreu no município de
Bagé, em 15/02/1983, quando a medição indicou
263 mm, sendo que nesse mesmo dia registrou-se
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Tabela 3 - Equações de curvas IDF elaboradas para diferentes regiões, comparação entre as chuvas medidas na
Embrapa Pelotas nos dias 28 e 29 de janeiro de 2009 e as estimativas de chuva de 100 anos de tempo de retorno
com durações de 3 e 24 horas.

Local

Chuva com
duração 3
horas (mm)

Chuva com
duração 24
horas (mm)

98.2

140.6

73.7

119.1

122.3

237.8

112.1

202.8

110.3

235.9

139.6

245.6

95.25

136.8

-

190,9

424

-

329,25

586

Equação

1297,9  TR 0,171

I

8º DISMEPorto Alegre, RS

t d  11,619 0,85

Fonte: Bemfica, 1999

I

Aeroporto —
Porto Alegre, RS

826,806  TR 0,143

t d  13,326 0,793

Fonte: Bemfica, 1999

I

Redenção —
Porto Alegre, RS

1265,67  TR 0,052

t d  12TR

0 ,88
0 , 05

IPH, 2005

I

Bagé, RS

604.9  TR 0,21

t d  3,250,72

Denardin e Freitas, 1982

I

Rio Grande, RS

431,09  TR 0,19

t d  3,7 0,64

Denardin e Freitas, 1982
Encruzilhada
Sul, RS

I

do

774,14  TR 0,23

t d  6,90,74

Denardin e Freitas, 1982
Pelotas, RS

I

12353 ,0975  64,7169  ln TR 0,143

t d  50,8277 .(Tr )

 0 , 0180

Goulart et. al, 1992
Embrapa Sede

Embrapa Cascata

na em que já ocorreu em 10 horas a chuva de 1400
mm, que é equivalente, ou até superior ao total
anual médio de precipitação em Pelotas.
As maiores chuvas registradas no mundo,
apresentadas na tabela 5, podem ser comparadas às

Comparação com as maiores chuvas registradas no
Mundo para diferentes durações
As chuvas mais intensas já registradas no
mundo, para diferentes durações, são apresentadas
na Tabela 5. Observa-se que existem regiões da Chi-
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chuvas medidas nos pluviômetros da Embrapa, durante o evento de 28 e 29 de janeiro de 2009.
A Figura 7 apresenta as alturas máximas de
chuva registradas nos pluviômetros da Embrapa
(Sede e Cascata) comparados aos maiores valores já
registrados no Mundo, os quais foram aproximados
por uma equação envoltória que se apresenta como
uma reta, em coordenadas logarítmicas. No mesmo
gráfico estão também os maiores valores já registrados no Brasil, de acordo com o INMET, para a duração de 24 horas.
Observa-se que os valores medidos nos pluviômetros da Embrapa são superiores aos máximos
já registrados no Brasil, de acordo com o INMET,
para a duração de 24 horas. A chuva máxima registrada na Embrapa Cascata, com duração de 3 horas,
foi de 329,25 mm, o que corresponde a 48% da
máxima mundial, estimada pela envoltória (linha
reta) para esta mesma duração.
Essas comparações permitem concluir que o
evento ocorrido em Pelotas em janeiro de 2009 foi
realmente extraordinário, constituindo, provavelmente em um recorde de altura máxima de precipitação no Brasil, para durações de 3 a 24 horas.

Figura 8 - Valores máximos de chuva registrados nos pluviômetros da Embrapa comparados aos maiores valores já
registrados no Mundo (aproximados por uma linha reta) e
aos maiores valores já registrados no Brasil, de acordo
com o INMET, para a duração de 24 horas.

CONCLUSÕES
A chuva de Pelotas do dia 28 de janeiro de
2009 foi um evento muito concentrado na região
entre os municípios gaúchos de Pedro Osório e
Turuçu, com valores máximos ao norte e noroeste
da área urbana de Pelotas.
As medições de precipitação realizadas em
diversos locais, embora tenham sido feitas com instrumentos de diferentes graus de precisão, são coerentes entre si e com as imagens de radar de Canguçu.
A região da bacia do Arroio Fragata é a região em que as medições de chuva são mais confiáveis em toda a região, porque a Embrapa dispõe de
diversos equipamentos automáticos de precisão
relativamente alta e cujas medições são coerentes
entre si.
A chuva medida pela Embrapa na Estação
Experimental Cascata é, provavelmente, a maior
chuva já medida no Brasil, pelo menos para durações de até 24 horas.
Para a duração de 3 horas, a chuva medida
na Estação Experimental Cascata é comparável,
ainda que inferior, às maiores chuvas já registradas
no mundo, com esta duração.
As chuvas registradas pela Embrapa, tanto
na Estação Experimental Cascata como na Sede,
correspondem a valores duas a cinco vezes maiores
do que os valores máximos estimados com período
de retorno de 100 anos na região, onde estão dispo-

Tabela 5 - Maiores precipitações já registradas no mundo
para diferentes durações da chuva.

Duração
1 minuto
15 minutos
30 minutos
60 minutos
10 horas
24 horas
12 meses

Precipitação
(mm)
38
198
280
401
1400
1825
26461

Local e Data
Barot, Guadeloupe
26/11/1970
Plumb Point, Jamaica
12/05/1916
Sikeshugou, Hebei, China
03/07/1974
Shangdi, Mongólia, China
03/07/1975
Muduocaidang, Mongólia,
China 01/08/1977
Foc Foc, Ilhas Reunião 07 e
08/01/1966
Cherrapunji, Índia Ago. de
1860 a Jul. de 1861

FONTE: Ward & Trimble, 2003

Essas comparações permitem concluir que o
evento ocorrido em Pelotas em janeiro de 2009 foi
realmente extraordinário, constituindo, provavelmente, um recorde de medição de precipitação no
Brasil para as durações de 24 horas e para durações
menores.
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The Intense Rainfall Event of January 2009 Over
The Pelotas Region in Rio Grande do Sul
ABSTRACT
This article describes an event of exceptional rainfall that occurred in the southern region of Rio Grande do
Sul, more precisely between the cities of Pelotas and
Canguçu, January 28-29 2009. This event resulted in an
extraordinary flood in the rivers of the region, especially in
water courses with 100 km2 drainage areas whose basins
were affected by the intense precipitation, such as Arroio
Teodósio, Arroio Fragata and Arroio Pelotas. The event
was analyzed and characterized using data from rain
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gauges with different degrees of reliability, highlighting the
automatic rain gauge network of EMBRAPA. Moreover,
radar system images were used to analyze the spatial distribution of rainfall. The data were compared to the biggest
rainfall event ever recorded in the world and in Brazil
(according to INMET) and to IDF curves adjusted from
two rain gauges located in Porto Alegre, which is 255 km
from Pelotas. It is possible that this event was the most
intense ever recorded in Brazil, at least for a 3-hour duration, and possibly also for 12 and 24 hours.
Key-words: Intense rainfall, pluviometry, radar.
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Deverá apresentar avanços tecnológicos sem apresentação de hipótese. Quando se tratar de estudo de
caso, as conclusões devem apresentar proposições. Deve
ser redigido em linguagem técnica, de fácil compreensão,
sobre assuntos relacionados às áreas de conhecimento da
Revista, por autor(es) que demonstre(m) experiência sobre
o assunto tratado, permitindo orientação para os diferentes
usuários da RBRH. Somente justifica-se a apresentação de
artigos que tragam contribuição sobre o assunto e não

simplesmente casos pessoais ou de interesse restrito. Com
maior liberdade de estilo do que em artigos científicos, os
artigos técnicos devem, na maioria das vezes, conter os
seguintes itens: Título, Autor(es), Resumo, Abstract, Palavras-Chave (Keywords), Introdução, Descrição do Assunto, Conclusões e Referências. A identificação dos autores
será incluída somente após a aprovação do artigo. A redação dos itens devem seguir as mesmas orientações para
Artigos Científicos, com as seguintes particularidades:
No cabeçalho da primeira página deve aparecer a
identificação: ARTIGO TÉCNICO, em letras maiúsculas,
sublinhadas, negritadas, centralizadas e espaçadas de 1,1
cm da margem superior.
INTRODUÇÃO: deve conter breve histórico, esclarecendo a importância, o estágio atual do assunto, apoiando-se
em revisão bibliográfica, e deixar claro o objetivo do artigo.
DESCRIÇÃO DO ASSUNTO: com diferentes títulos que
podem ser divididos em subitens, deve-se discorrer sobre o
assunto, apontando-se as bases teóricas, trazendo experiências e recomendações, discutindo e criticando situações,
baseando-se ao máximo em bibliografia e normas técnicas.
CONCLUSÕES: quando couberem, devem ser redigidas
de forma clara e concisa, coerentes com o(s) objetivo(s)
estabelecido(s). Não devem ser uma simples reapresentação de outros parágrafos do artigo.

